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N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. M I N I S T E B I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
intézet t ehá t az összes óvodák, elemi, felaó nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy pé lúanyban i n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l letékes kir . t anfe lügye lő ál ta l l á t t amozo t t 
kózsésri elöljárói-ági b izony í tványnya l együt t , a „Képtaní tók 

. T ap >7,erke?7tős'-gehez kü ldendők . A helység (a megye meg-
ielV'lesével) és az u to l só pos ta világosan kiírandó* 

Előf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el . — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon m i n d e n k i ál tal k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lőre kü ldendő 
ha . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 ko rona . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 8. 

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

Magyarország néptanítóihoz. 
Öt év előtt adtam ki a gazdasági 

ismétlő iskola szervezetét és tantervét. 
Ebben az a meggyőződés vezérelt, 

hogy hazánk különleges viszc ai 
között nem elég, ha a népiskola csak 
az általános alapvető ismereteket hinti 
szét a nép milliói közé, hanem szükséges, 
hogy népoktatásunknak addig csaknem 
meddő tagozatát: az ismétlő iskolát 
alakítjuk át olyan int?zménynyé, a mely, 
a hat-éves elemi népiskola munkáját, a 
nemzeti népoktatást megszilárdítván, az 
ifjúságnak olyan elméleti, főleg gyakor-
lati ismereteket is nyújtson, a melyekre 
népünknek jövő életfoglalkozásában 
szüksége lesz. 

Olyan ismereteket adjon, melyek az 
élet nehéz viszonyai között a nép küz-
delmes munkájában megélhetését meg-
könnyítik. boldogulását előmozdítják. 

Már akkor bizton számítottam hazám 
derék néptanítói karának lelkes, buzgó 
támogatására. Meg voltam győződve, 
hogy a néptanítók eszmémet és czéljaimat 
lelkesen föl fogják karolni, nemcsak a 
kitűzött czél nagy jelentősége miatt, 
de saját jól fölfogott érdekükben is. 

Ürömmel nyilvánítom, hogy a magyar 
tanítói karba helyezett bizalmam fényes 
igazolást nyert. 

A gazdasági ismétlő iskola, népokta-
tásunknak eme fiatal sarja, öt év 
alatt olyan hatalmas lendületet nyert, 
a ;tiinőt csakis a tanítói kar lelkese-
dése, kitartása s a tanfelügyelői kar 
buzgósága volt képes megteremteni. 

< >t év alatt ezeknek az iskoláknak a 
száma közel kétezerre emelkedett. Az 
érdeklődés ezen intézmény iránt úgy a 
községek, mint a törvényhozás részéről 
általános. A községek készséggel hozzák 
meg; a tőlök telhető áldozatot gyer-
mekeik gyakorlati oktatására. Az állami 
költségvetésben a gazdasági ismétlő 
iskolákba az 1897-edik évben fölvett 
16 ezer '.korona a folyó évi költségvetés-
ben már 150.000 koronára emelkedik. 

A közoktatás minden ágazatánál, és 
így igen természetesen a gazdasági 
ismétlő iskc)lánál is főleg a belterjes 
fejlődésre holyezem a fősúlyt. E czélból 
arra törekszeim, hogy a tanítói kai-
minél alaposabb műveltséggel és szak-
értelemmel tölt se be nemes hivatását. 

A néptanítók gazdasági kiképzését a 
\ 

\ 
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földmívelési minister úr a tanítóképző-
intézetekhez kirendelt szaktanítók és a 
különböző tanfolyamok által hathatósan 
előmozdítja. A tanítók gazdasági kép-
zése s a gazdasági ismétlő iskola bel-
terjes fejlődésének előmozdítása volt 
indító oka annak az elhatározásomnak 
is, hogy a Néptanítók Lapját olyan 
melléklettel látom el, a mely kizárólag 
annak a nagy föladatnak a megoldását 
m u n k á l j a , h o g y miként kell a népiskolát 
a gyakorlati életre eredményessé, gyümöl-
csözővé tenni? 

A tanítói kar iránt érzett szeretettel 
és bizalommal bocsátom közre a Nép-
tanítók Lapja e lső m e l l é k l e t é t : a „Gazda-
sági Ismétlő Iskolát,u azzal a h ő ó h a j -
tással, hogy legyen ez a lap egyik 
hathatós előmozdítója a népoktatás föl-
virágozásának s ez által nemzetünk 
boldogulásának. 

Isten áldása legyen a gazdasági 
ismétlő iskolák tanítóin és tanulóin! 

VVlassics Gyula. 

Tanítók és a kultúregyesiiletek. 
Köztudomású dolog, hogy a tanítók kult'úr-

missziója nem csupán az iskolára szorítkozik, 
de kiterjed az mindenüvé, hol a közművelődés 
terjesztésére alkalom kínálkozik. 

Ebből a szempontból alakultak a tanítói 
körök és egyesületek, melyeknek czéljn isme-
retes. Hogy czéljukat elérték-e és mennyiben 
érték el a tanítók a tömörüléssel, — e kérdés 
szerény czikkem keretén kívül esik. 

Itt a tanítókról mint olyan tényezőkről 
óhajtok egyet-mást elmondani, kik'nek a köz-
művelődési egyesületek életében is jelentékeny 
szerep kínálkozik. I 

A közművelődési egyesületeik a magyar 
nemzeti állam kiépítésének naj^y munkájában 
roppant horderejű tényezők. Hazánk északi 
részében a pánszláv törekvése7*, keleti és dél-
keleti oldalán a dákoromán ábrándok és a 
szász nemzeti aspirácziók, a ^délnyugati ország-
részben pedig a Strossmaye/'-féle utópiák álla-
nak ellenség gyanánt min őién hazafias törek-
véssel szemben. Ilyen ,'ntranzigens elemek 

y \ ) 

között élő nemzetnek bizony - bizony nagy 
szüksége van a közművelődési egyesületek 
működésére, hogy ezek a tanítók által az 
iskolában megvetett alapon tovább építhesse-
nek. A faji tömörülésre, a haza földjének sze-
retetére tanítják a kulturegyesületek a magyart. 
Es anyagi eszközeik segítségével támogatják 
mindama tényezőket, melyek az általános mű-
velődés tovább terjesztése körül fáradoznak, 
így az Erdélyrészi Magyar Közművelődési 
Egyesület népiskolákat tart fönn, népkönyv-
tárakat szervez az iskolákkal kapcsolatosan, 
szorgalmas tanítókat jutalmaz és serkent még 
kitartóbb tevékenységre stb. 

Ugyanily irányú munkásságot fejt ki, "á Fel-
vidéki Magyar Közművelődési- TLgyesület is. 
Jövedelmét mindkettő az am'yagi támogatást 
igénylő kisebb és g^vngébb közművelődési 
intézményekre, iskolák és óvodákra s az azok-
ban elismerésre oiéltó szorgalommal működő 
tanítók és óvónők jutalmazására fordítja. Nép-
könyvtáraival az irodalom terjesztésének és a 
jó könyvek megkedveltetésének válik jelen-
tékeny eszközévé; s midőn tagjait a társa-
dalom minden osztályából számíthatja, az 
egyesület magasztos czéljai iránt a társadalom-
ban is felkölti az érdeklődést. Közgyűlései 
ipedig impozáns módon foglalnak állást az 
esetleges nemzetellenes törekvések ellen. 

Hát a hol ennyiféle módon, — s mint az 
.eddigi tapasztalatok bizonyítják, — ily szép 
eredménynyel munkálkodnak hazánk köz-
művelődésének terjesztésén, szabad-e, lehet-e 
onnét a magyar néptanítóknak elmaradni? 

Volna-e olyan elfogadható magyarázat vagy 
indokolás a világon, mi a tanítóknak ezen 
munkás egyesületekkel szemben tanúsított 
indolencziáját kimentse ? Hiszen ezek az egye-
sületek bizonyos tekintetben a tanítók tevé-
kenységére föltétlenül számítanak. 

Kik az iskolákban a magyar közművelődés 
kizárólagos letéteményesei, — azoktól joggal 
várhatják, társadalmi uton, az egyesületek 
pártolására irányuló agitáeziót is. 

Azt hiszem, szükségtelen fölemlítenem, hogy 
az elmondottakra engem egyedül a magyar 
nemzeti kultúra érdeke ösztökélt. Látom a 
közművelődési egyesületek évi jelentéséből a 
nagy munkát, mit azok e nemzet kulturális 
érdekeiért végeznek. Látom azt is, hogy a 
nagy czél felé irányuló törekvéseikben még 
most is fátumszerü közönynyel találkoznak a 
magyar közönségnek nagy részénél. Es látom, 
hogy a nemzetiségek által lakott vidékek 
magyarsága ellen szívós kitartással dolgoznak 
a nemzetiségek. Látom ugyanott a hetilapok 
árverési hirdetményeiből, hogy a magyarság 
anyagi romlására szervezett, idegen tőkét 
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forgató pénzintézetek milyen veszedelmes 
manővert folytatnak a magyar birtokok ellen. 
És látom végül azt is, hogy a nemzetiségi 
iskolák tanítóinak legnagyobb része ma is 
sárba tiporja a magyar törvényt akkor, a 
mikor nyiltan demonstrál magyargyülöletével... 
(Jobb lesz nem folytatni, mert nagyon hegye-
sedik a tollam!) 

Tapasztalatból tudom, hogy nagy veszedelem 
fenyegeti itt-amott nemzeti aspiráczióinkat. De 
remélem, hogy a magyar néptanítók meg-
teszik kötelességeiket a veszélyben is. Kérem 
őket a nemzet közművelődési ügyét szolgáló 
egyesületek érdekeinek istápolására; támo-
gassanak minden nemes törekvést, a mi édes 
nemzetünk haladására irányul; s ha meg-
tettünk mindent, a mit lehetett, 

„Mondhatjuk, — térvén őseink porához, — 
Köszönjük élet, áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfimunka volt!" 

(Magyarrégen.) Nuyy Lajos. 

r 

l j eszmék az ifjúság művészi 
nevelése érdekében. 

Ezeket az ú j eszméket nem magam ter--A 
meltem, hanem az Észak-Amerikai Egyesült-
Államok iparművészeti oktatásának egyik nagy 
mestere és a philadelphiai „Public School of 
Industrial Art" igazgatója: J. Liberty Tadd, 
a ki szakított az ifjúság művészi nevelésének 
eddigi sablonjával, a mely századokon keresztül 
akadályozta meg az egyén szunnyadó erőinek 
kifejlődését és a képzőművészet terén a ren-
delkezésére álló összes eszközök alkalmazásával 
nem eredeti alkotó művészek, hanem lenyű-
gözött szellemű kontárok, esetleg tehetséges 
utánzók nevelésére látszott törekedni. 

Evvel az irányzattal szemben J. Liberty 
Tadd most a növendékekben rejlő és a művészi 
képzés czéljaira fölhasználható összes szellemi 
erőknek életre keltését és kifejlesztését kivánja 
a művészi nevelés föladatává tenni és ennek 
a czélnak az érdekében azt követeli, hogy a 
gyermek egész cselekvő ösztönét, valamint 
ennek az ösztönnek kielégítésére szolgáló 
fizikai képességeit fölhasználjuk és elsősorban 
azokat a külső eszközöket alkalmazzuk a 
gyermek szunnyadó tehetségeinek fölébreszté-
sére és kifejlesztésére, a melyek hatásának 
befogadására a gyermeki lélek teljes készséget 
mutat és hogy mindezeket a hatásokat nem 
kizárólag a művészi nevelés, hanem egyúttal 
az eftülcsi jellem és szépérzék nevelésének 
érdekében is kihasználjuk. 

Korszakos jelentőségű, eredeti eszméinek 
termelő melegágyául, elsősorban az igazgatása 

alatt álló philadelphiai nyilvános intézet 
szolgál, a melyben a legfényesebb sikerek 
tanúskodnak eszméinek igazságáról és épp oly 
eredeti, mint gyakorlati módszerének helyes-
ségéről. 

J. Liberty Tadd nem elégszik azonban meg 
a vezetése alatt álló intézetnek mindenesetre 
nagy jelentőségű, de Észak-Amerika összes 
oktatási intézeteire közvetlenül ki nem terjesz-
kedő hatásával, hanem az élő szó és a sajtó 
hatalmát is fölhasználja arra, hogy nevelési 
eszméinek híveket szerezzen, oktatási mód-
szerének gyakorlati alkalmazása által pedig 
ne csak szűkebb hazájának, hanem közvetve 
az egész művelt világnak is kiszámíthatatlanul 
hasznos, nagyjelentőségű szolgálatot tegyen. 

Nem csupán azért, mert Liberty Tadd-nek 
a művészi nevelés és oktatás előmozdítására 
alkalmas új irányeszméi az összes szakkörök 
figyelmét magokra vonták immár és ezt a 
figyelmet a dolog természeténél fogva mi sem 
tagadhatjuk meg, hanem különösen azért is, 
mert az Országos Közoktatásügyi Tanács a 
hazai népiskolák számára kidolgozott új tanterv-
javaslatban a magyar ipar, különösen pedig a 
művészi ipar előbbrevitele érdekében úgy a 
rajz, mint a kézügyességi oktatás tekintetében 
új föladatokat, kötelességeket ró a magyar nép-
iskolára, szükségesnek tartjuk, hogy J. Liberty 
Tadd-nek a művészi oktatást szolgáló új esz-
méit, valamint a rajz- és kézügyességi okta-
tásnak ez eszmék szolgálata érdekében alkal-
mazott új módszerét a magyar tanítósággal 
megismertessük. 

J. Liberty Tadd eszméinek és módszerének 
megértése egyúttal fölvilágosít bennünket 
azokról az intencziókról is, melyek az Országos 
Közoktatásügyi Tanácsot a tantervjavaslat e 
részének kidolgozásánál vezérelték és pszicho-
lógiai magyarázatát adják annak, hogy az 
oktatási anyagnak ebben a szaporításában nem 
túlterhelés, hanem annak az ellenkezője van 
és hogy a rajz- és kézügyességi oktatásnak 
helyes vezetése, az oktatási anyag okszerű 
megválasztása egyúttal a test és lélek alap-
tehetségeinek gyakorlati irányú kiképzését is 
eredményezi. 

J . Liberty Tadd különösen egy Amerikában 
és Angolországban egyidejűleg, az 1899-ik 
évben megjelent „New Methods in Education-
Art Reál Manucd Training Nature Study-
Explaining processes whereby hand eye and 
mind are educated by means ihat conserve 
vitality and devélop a unión of thought and 
action" cz. híres munkájában foglalkozik esz-
méinek és oktatási módszerének ismertetésével. 

J . Liberty Tadd müvének bevezető részében 
maga is tartózkodás nélkül beismeri, hogy az 

1* 
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határozott támadást képez a fönnálló nevelési 
rendszerek ellen. Kifogásolja, hogy nevelésünk 
nagyon is a könyvhöz van kötve, holott a 
könyvek nem egyebek mint puszta segédesz-
közök, nem pedig az oktatásnak és nevelésnek 
eredeti forrásai. 

A gyermekek igazi tanítómesterének a 
természetet meg a tapasztalatot tekinti, ezért 
a gyermekeknek az őket körülvevő élet ezer-
féle alakjait kell megismemiök és erőiket azon 
gyakorolniok. Nem tartja helyesnek azt a sok 
tanítást, melyben az ifjúságot az igazság 
teljes megismertetése, földolgozása rovására 
részesítik. 

Ezért azt tartja helyesnek és kívánatosnak, 
hogy a tanító a természet szeretetének föl-
ébresztésére fordítson kiváló figyelmet, már 
csak azért is, mert a gyermekek a természetet 
a velük született ösztönnél fogva szeretik és 
bizonyos korban öntudatlanul is természeti tár-
gyakról szerzik az első ismereteket. 

Nem szabad tehát a természeti tárgyaknak 
ezt a nevelő és ismeretnyujtó befolyását ki-
használatlanul hagyni, különösen a fejlődés 
korában, a mikor ezek a befolyások leginkább 
érvényesülhetnek. 

Ne elvont gondolatokkal terheljük túl a 
gyermekek agyvelejét, hanem e helyett a 
munkára, különösen az öntevékenységre nyujt-
sunk nekik minél több hajlamot, más szóval, 
idézzük föl lelkükben az éhséget és szomjú-
ságot az után a tevékenység után, a melyben 
környezetűk él. 

Hisz nyilvánvaló, hogy a könyvnélkül való 
tanulás csupán a vágyat és törekvést ébreszti föl 
a jó után, de nem teremti meg a tevékenységre 
szolgáló organikus hajlamot. Miután pedig ez 
utóbbi nélkül a jót megvalósítani nem lehet-
séges, azért az akaratot a nevelés által mind-
addig fejleszteni és annak föntartásáról gondos-
kodni kell, a míg csak a gondolatoknak 
cselekedetekké való kiérlelése szokássá nem 
válik. 

Ez a törekvés azonban nem azt a kíván-
ságot fejezi ki, hogy az életerőket a nagyon 
korán kezdődő és haszonhozó munka által 
kell fölhasználni. 

Az újvilágnak ez a jeles pedagógusa arra 
figyelmeztet bennünket, hogy leginkább a 
természet szeretetének fölébresztésére és ápolá-
sára, a ltezek és szemek nevelésére kell súlyt 
fektetnünk azért, hogy azok a léleknek min-
denkor készséges szolgálatára álljanak és annak 
parancsait teljesíthessék. 

Az agyvelőnek, a kezeknek, a szívnek és 
az akaratnak együttműködése szükséges az 
élet komoly föladatainak megoldásához, mert 
sohasem szabad elfelejtenünk, hogy semmi 

sem biztosít az ember számára nagyobb méltó-
ságot, mint a kifejlesztett erő, a cselekvő-
képesség, és hogy mi sem szerez az emberhez 
egyedül méltó büszke léleknek nagyobb örömet 
és dicsőséget, mint az az eredményes munka, 
a melyet magunk végeztünk. 

A néperő az ipart és az általa hajhászott 
anyagi jólétet szolgálta eddig. Minél inkább 
tapasztaljuk azonban azt, hogy az egyes gazda-
sági ágak egymástól mindjobban különválnak, 
annálinkább beáll a szüksége annak, hogy új 
nevelési eszméket termeljünk és hogy a 
tudománynak meg a művészetnek a nevelésben 
való jelentőségével foglalkozzunk. 

Ma már azt kell konstatálnunk, hogy a 
művészet rovására túlságosan elősegítettük az 
anyagi czélokat és hogy a szépérzék fejlesz-
tésének minden tényezőjét az ipar hatalmának 
áldoztuk föl, pedig tudjuk, hogy ezek azok 
a tényezők, a melyek az emberre nézve az 
életet kellemessé teszik. Következménye ez 
annak a körülménynek, hogy a gépek a 
kézmüveket majdnem teljesen elnyomták és 
értékesebb vagy csak némi művészi becscsel 
bíró használati tárgyak készítői immár csak 
ritkaságszámba mennek. 

Ez a korlátolt szatócs-szellem befészkelte 
már magát nevelésünk egész rendszerébe is, 
mert ez a rendszer az állandó nyereség rová-
sára maga is közvetlen előnyöket keres. 

A jelenkornak az az irányzata, hogy a 
munkát becsétől megfoszsza, a gazdagságot 
emelje és ez által a legbecsesebb emberi tehet-
ségek kifejlődését megakadályozza, végső fokán 
azt fogja eredményezni, hogy a világ tele lesz 
olyan emberekkel, a kik nem lesznek előké-
szítve a kötelességre, nem bírnak érzékkel a 
nemesebb örömök iránt, a szellemi befolyások 
iránt való közönyösségben, remény, önbizalom, 
határozott és erős czéltudatosság nélkül élnek. 

Gyakorlati és ethikai okok arra a meg-
győződésre vezették az utóbbi években gon-
dolkozóinkat, hogy a nevelésnek az ember 
összes tehetségeinek kifejlesztésére kell töre-
kednie azért, hogy az ember az életet teljes 
mértékben élvezhesse, bármely körülmények 
közé sodorná is őt a létért való küzdés és 
hogy a nevelésnek ezt a czélját el kell érni 
a nélkül, hogy ez által a tisztán kenyérkeresetre 
szolgáló erők elnyomatnának. 

Nevelésünk hiányosságának, tökéletlensé-
gének kell betudnunk azt, hogy iparunk és 
művészetünk termékei legtöbb esetben szépség 
és nemes kvalitás nélkül szűkölködnek. E 
tekintetben nem a minőség, hanem a meny-
nyiség által ébresztünk figyelmet. Éppen ezért 
és ha valódi művészetet akarunk teremteni, 
ne feledkezünk meg ifjuságunk művészi neveié-
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séről, hogy végre az emberek nagy sokaságát 
elégítsük már ki avval, a miből ez idő szerint 
még oly kevesen merítenek hasznot. Csakis 
ekkor számíthatunk egy oly nemzedékre, mely 
erős lesz testben és lélekben, képzett sze-
meiről, kezeiről, helyes Ítéletéről, de eszméinek 
eredetiségéről is képes lesz majd bizonyságot 
tenni, az iparnak és művészetnek szolgálatában 
pedig méltán és joggal megkövetelheti a maga 
számára az első helyet, az anyagi elismerést, 
meg a dicsőségnek pálmakoszorúját. 

J. Liberty Tadd művét nem az utánzók 
nagy serege számára írta. Nem is kivánja ő, 
hogy a könyvében előforduló ábrákat mintákul 
használják, mert ő ebben is csak a régi rend-
szer megismétlését, az abba való visszaesést 
látná. Szerinte az oktatásnak mindig az igé-
nyekhez és környezethez kell alkalmazkodnia. 
Azt tartja, hogy tanítása közben értékesítse 
minden ember a maga tapasztalait is. 

Művészi nevelésünk eszközeit elsősorban a 
saját erőnkből teremtsük meg, magunk tapossuk 
azt az ösvényt, a mely czélunkhoz vezérel, 
mert elsősorban magunk érezzük azokat a 
szükségleteket, a melyeknek kielégítéséről 
gondoskodnunk kell, de a mi kötelességünk 
azt is megítélni, hogy ezeket a szükségleteket, 
mivel elégíthetjük ki és hogy az erre szol-
gáló eszközök közül melyek állanak rendel-
kezésünkre. 

* 

Liberty Tadd nagyon helyesen úgy véle-
kedik, hogy a nevelés első korszakában s 
általában a gyermekkorban inkább a test 
erőinek a fejlesztéséről és az erkölcsi jellem 
képzéséről kell gondoskodni. Ezért azt kivánja, 
hogy a gyermek fülét és szemét nemtelen, 
szolgai, közönséges és szégyenletes hatásoknak 
soha ki ne tegyük, már csak azért sem, mert 
a korai benyomások a legerősebbek és leg-
maradandóbbak. 

Az ismeretek nyújtásában csakis a leglénye-
gesebb alkatelemekre szabad szorítkoznunk. 
A hasznosból pedig csupán annyit nyujtsunk, 
a mennyi a test és lélek, ez utóbbit illetőleg 
pedig különösen az ismerő tehetség termé-
szetes kifejlesztése érdekében tartunk szüksé-
gesnek. 

Ebből a szempontból nem szabad elfelej-
tenünk, hogy csupán hasznos elemek fölhasz-
nálása nem elegendő a szabad és nemes jellem 
képzésére, ugyanazért ne csupán a hasznost 
és föltétlenül szükségest méltassuk figyel-
münkre, hanem juttassuk érvényre azt is, a 
mi a lelket fölemeli, a szép és nemes iránti 
érzéket pedig fölébreszti. 

A nevelésnek már kifejtett czéljai szerint 
nem csupán a test óvása és ápolása, hanem 

az esztetikai érzék nevelése is föladatunkat 
képezi, mert bármily életviszonyok között nő 
föl az ifjúság, nem tagadhatjuk azokhoz az 
örömökhöz való jogát, melyeket a természet, 
meg a művészet ismerete biztosítanak az 
ember számára. Úgy gondoskodjunk tehát 
erőinek képzéséről, hogy a környezetében 
észlelhető igazat, jót és szépet elsajátíthassa. 

Az erők kifejtésének a nevelés első idejében 
kell ugyan megkezdődnie, mindazonáltal hatá-
rozottan tartózkodnunk kell attól, hogy vala-
mely mesterség vagy ipari ügyesség elsajátítá-
sára már ebben az időben reá szorítsuk az 
ifjúságot, mert evvel az eljárással nem embert 
nevelünk, hanem csak gépeket, gondolkodás 
nélkül való mechanikusokat, kézműveseket 
csinálunk belőlük. 

Mindenekelőtt az agyvelőt, a szemeket és 
a kezeket kell kiművelnünk, mert a biztos 
kéz, a megbizható szem és a lelki egyensúly 
az első és legszükségesebb tényezők, nem 
pedig az az egyoldalú ügyesség, melylvel 
valaki egy gépet fölállítani, vagy pedig egy 
müdarabot elkészíteni képes. 

Az elemi oktatás eddigi módszerének helyes-
bítése érdekében ajánlja tehát Liberty Tadd: 

1. hogy az organikus tényezőknek: a 
kezeknek, szemeknek és az agyvelőnek gyakor-
lati kiképzéséről, valamint az öntudatos ellen-
őrzési képesség elsajátításáról gondoskodjunk; 

2. gyakoroljuk és e gyakorlatok által képe-
sítsük növendékeinket arra, hogy egyrészről a 
gyámoltalan izommozgásokat és helytelen 
szokásokat abbahagyják, másrészről, hogy a 
munkálataikhoz szükséges könnyedséget, biztos-
ságot, pontosságot, czélszerűséget, továbbá a 
szimmetria és az egyensúly érzetét "elsajátítsák; 

3. hogy a fa- és agyagmunkálatok, valamint 
azok kiviteli módozatainak alkalmazásához és 
az eszmék megtestesítéséhez egyáltalán szük-
séges ügyességet megszerezzék; 

4. hogy képesek legyenek a megszemlélt 
tárgyakat emiékezetökben pontosan és minél 
tovább megtartani. 

(Befejező közleménji a jövő számban.) 
(Budapest.) Juhay Antal. 

Ministeri rendelet a tanító-
egyesületekről. 

Közoktatásügyi ministerünk, a ki a nép-
oktatásügy minden egyes kérdését állandó 
figyelemmel kiséri, 1901 decz. 17.-ről keltezve 
86.241. sz. a. körrendeletet intézett valamennyi 
kir. tanfelügyelőhöz a tanítóegyesületek mű-
ködésének szabályozására vonatkozólag. Öröm-
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mel látjuk ebből, hogy ez a ministeri rendelet 
az Orsz. Biz. augusztusi határozatának egyik 
legfontosabb pontját, hogy t. i. az egyesületi 
működés súlypontja a járáskörökre helyeztessék 
(TJjváry B. indítványa) — érvényre emelte; 
örömmel látjuk továbbá, hogy a rendelet, mely 
újabb bizonysága ministerünk irántunk érzett 
jóindulatának, a napidíjak és útiköltségek kér-
dését is szabályozza, még pedig oly módon, 
hogy a megfelelő összeget a minister egyszerre, 
egy összegben fogja kiutalványozni a tanító-
egyesületeknek. 

(Lapunk mult számát a szent ünnepek 
miatt a szokottnál előbb zártuk le s így ezt 
a fontos rendeletet csak mai számunkban 
közölhetjük.) 

A tanítóegyesülétek kérdésével foglalkozott 
az Orsz. Biz. igazgató-tanácsának decz. 30.-i 
gyűlése is, mely szintén a mellett foglalt 
állást, hogy az egyesületi működés súlypontja 
a járáskörökbe helyeztessék át. 

A ministeri rendelet egész terjedelmében 
így hangzik: 

A tanítóegyesületek működését megfigyelvén, 
arra a tapasztalatra jutottam, hogy eltekintve 
a kevés számú örvendetes kivételtől, az egye-
sületek túlnyomó része nem fejt ki olyan 
tervszerű és sikeres munkásságot, a minőt az 
eléjök tűzött fontos czélok: az iskola beléleté-
nek intenzív fejlesztése, a nemzeti népnevelés 
virágzóvá tétele, a tanítói kar művelődési szín-
vonalának emelése, — helyes irányú tanítói 
közszellem teremtése *— megkövetelnek. 

Már az 1896. évi 67.369. szám alatt kelt 
körrendeletemben kifejeztem, milyen nagy fon-
tosságot tulajdonítok a tanítóegyületeknek, 
a melyeket úgy kivánok tekinteni, mint a 
magyarországi népoktatásügyi közvélemény 
szószólóit és kifejezőit, a hol az eszmék és 
irányzások, legfontosabb nevelési és didaktikai 
elvek kijegeczesedéséhez szükséges tényezők 
együtt működnek. 

A tanítóegyesületi élet föllendítése czéljá-
ból indíttatva érzem magam az általános 
megyei tanítóegyesületeket arra fölszólítani, 
hogy saját autonóm hatáskörükben, alap-
szabályaiknak esetleg szükséges megváltoztatá-
sával tegyék meg a kellő intézkedéseket arra 
nézve, hogy a tanítóegyesületi élet a fennebb 
körvonalazott czélokat bíztosítsa. 

E végből ajánlom, hogy a tanítóegyesületek 
munkálkodásának súlypontja a járáskörökbe 
helyeztessék át, még pedig úgy, hogy évenkint 

csak egyszer tartassék járásköri ülés, de az 
egyesület központi választmánya a körök 
munkásságát közös tételek kitűzése, munka-
programra kidolgozása által irányítsa. Ezen 
tételek a járáskör minden tagjának jóeleve 
megküldessenek, hogy azoknak módjukban 
álljon az ülések tárgyával megismerkedni, 
azokat tanulmányozni. A járásköri gyűlések 
alkalmával mindig tartassék egy-egy gyakor-
lati mintatanítás; a gyűlések tárgysorozatából 
sohase hiányozzék egy-egy pedagógiai érte-
kezés, népiskolai kézikönyv, avagy taneszköz 
ismertetése. Igyekezzenek a járáskörök előadókul 
olykor-olykor neves pedagógusokat, egyes ki-
váló szakférfiakat megnyerni, a kik a nevelés-
tudomány újabb előhaladásával, eg\ik-másik 
tudományág újabb vivmányaival ismertetnék 
meg a köröket. 

Szóval: a járási körökben legyen a tanító-
egyesületi élet kohója. Ilyen intenzív munkásság 
mellett teljesen elegendő, ha a körök évenkint 
csak egyszer (legajánlatosabban tavaszkor) 
gyűléseznek. 

Teljesen elég, ha a közgyűlések minden 
második évben tartatnak — ehhez képest a 
tisztviselői kar megbízása is 4—6 évre volna 
kiterjesztendő. A közgyűlésnek a szokásos és 
minél szűkebbre szorítandó adminisztratív 
teendőkön kívül további föladata lenne: a 
járási körök munkásságának számbavétele; az 
1896. évi 67.369. szám alatt kelt körrendeletem 
intenczióinak megfelelően pályatételek kitűzése, 
és a központi választmány bírálati javaslata 
alapján a pályadíjak kiosztása; az iskola és a 
társadalom közötti kapcsolat erősbítése. Az 
egyesület központi választmánya volna az 
egyesületnek azon szerve, a mely az egyesületi 
életet irányítaná, s az adminisztratív teendőket 
végezné; e végből évenkint egyszer, vagy 
kétszer a vármegye székhelyén ülést tart. 

Közölje a királyi tanfelügyelőség ezen in-
tencziómat a tankerületében levő általános 
tanítóegyesülettel oly fölhívással, hogy alap-
szabályait saját autonóm hatáskörében ezen 
elvek szem előtt tartásával mielőbb módosítsa, 
s az új alapszabályokat a királyi tanfelügyelőség 
útján három példányban jóváhagyásom alá 
terjeszsze. 

Ez alkalommal egyszerűsíteni kívánom azon 
eljárást, a mely eddig az állami tanítók és 
kisdedóvónők tanítóegyesületi napidíjai és 
útiköltségeinek érvényesítése, kiutalása és el-
számolása körül fönnáll. Az egyszerűsítést 
oly módon kívánom keresztülvinni, hogy azon 
összeget, a melyet a törvényhozás a tanító-
egyesületi költségekre és jutalomdíjakra rendel-
kezésemre bocsát, az egyes tanítóegyesületek 
kötelékében álló állami tanítók, tanítónők és 
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kisdedóvónők számarányában, a költségvetési 
törvény szentesítése után, az egyes tanító-
egyesületeknek évenkint egyszerre kifogom utal-
ványozni. Az egyesületek ezen összegből első-
sorban az állami tanítók, tanítónők és kisded-
óvónőket szabályszerűit megillető útiköltségeket 
és napidíjakat kötelesek fedezni, még pedig 
oly módon, hogy a gyűléseken résztvett ilyen 
tanítók napidíjait és útiköltségeit a királyi 
építészeti hivatal közrevonásával a királyi tan-
felügyelőség állapítja meg, és ennek alapján 
a részletösszegeket az egyesület elnöke szabály-
szerűen bélyegeit nyugtákra a tagoknak kifizeti. 
A napidíjak és útiköltségek fedezése után főn-
maradt összeget az egyesület jutalomdíjakra 
fordítja, a melyeknek módozatait a közgyűlés 
állapítja meg. 

Az egyesület az így kiutalt összeg felől 
minden év végén köteles a királyi tanfelügyelő-
ség utján kellően okmányolt számadást közvet-
lenül kebelbeli számvevőségemhez fölterjeszteni. 
Az egyesületi költségek tekintetében tervbe 
vett ezen eljárást már 1902. évben életbe 
kivánom léptetni. E végből fölhivom a királyi 
tanfelügyelőséget, hogy egy hó alatt jelentse 
be a tankerületében levő hivatalos, avagy 
általános tanítóegyesület czímét, az alap-
szabályokat jóváhagyó ministeri rendelet számát 
és keltét, továbbá teljesen hiteles adatot arról, 
hogy az egyesületnek hány állami tanító, 
állami tanítónő és állami kisdedóvónő tagja 
van. Yégül tudassa a kir. tanfelügyelőség azt 
is, hogy a folyó évben tanítóegyesületi költ-
ségek czímén összesen mily összeg lett 
kiutalva (érvényesítve) a királyi tanfelügyelőség 
tankerületében alkalmazott állami tanítók stb. 
ilynemű költségeire. 

Szívesen veszem, ha a királyi tanfelügyelőség, 
avagy az érdekelt egyesületek mindezen terveze-
tekre nézetüket velem előzetesen közlik. 

Budapesten, 1901. évi deczember hó 17-én. 
Wlassics Gjula. 

Család és iskola. 
Manap sokat beszélnek és írnak a tanítónak 

az iskolán kívül való működéséről, a család és 
iskola összeköttetéséről, az iskolának, a tanító-
nak és a társadalomnak föladatáról. Az egyik 
ezt, a másik azt tanácsolja. Legyen szabad 
nekem is elmondanom, a mit e tekintetben 
tettem és tenni óhajtok. 

Nagyasszonyunk nevenapján tanítványaim 
által egy levelet küldtem a gyermekek szülei-
hez, a mely levél a következőképen szólt: 
Nyomtatott jelige a borítékon: „Zsindely van 
a háztetőn." — Magának a levélnek első része 

nyomtatott; a, legfelső részén pedig megint a 
fönti jelige. Azután („N. N. urnák helyben") 
a következő szöveg: 

„Az ön gyermeke az iskolába jár. Ön gyer-
mekét az iskolába küldi, mert szereti, mert javát 
akarja, mert óhajtja, hogy egykor boldog legyen. 
Hogy azonban ez a természetes czél eléressék, 
szükséges, hogy mindaz megtörténjék, a mi 
ezen czél elérésére alkalmas; ha ez nem tör-
ténik, úgy magától értetődik, hogy a czél 
elérhető nem lesz. Ha pedig a czél el nem 
éretik, úgy a szülők elégedetleneknek, boldog-
talanoknak fogják magukat érezni. A szülők 
gyermekeiket boldogoknak óhajtják látni, de az 
óhaj erre nézve nem elégséges és azért a czél 
sikerülése érdekében a maguk részéről is hozzá 
kell ahhoz járulniok. Az első, a mit tenniök 
kell, és a mire őket a törvény is kötelezi, az, 
hogy a mint a gyermek a megkívántató kort 
elérte, az iskolába küldik. A mint azonban a 
gyermek az iskolába jár, sok szülő azt vélvén, 
hogy már most ezzel minden kötelességet lerótt 
a gyermek iránt, a továbbiakat az iskolának 
engedi át. És ha eme hibás fölfogás követ-
kezménye folytán az eredmény a várakozásnak 
meg nem felel, úgy a szülők könnyen hajlandók 
az okokat az iskolára hárítani." 

„Az ilyen szülők azonban fölötte igazság-
talanok és ítéletükben elhamarkodottak. Ok az 
okot saját énjükön kívül keresik, nem pedig 
saját magukban. Nem gondolják meg, hogy 
gyermekük a napnak csak igen csekély részét 
tölti el a tanító felügyelete alatt az iskolában, 
míg a nap nagyobb részében az ő felügyeletök 
alatt, vagy az utczán, játszótársai között van. 
Sok szülő azért is, a mi az iskolán kívül tör-
ténik, az iskolát akarja felelőssé tenni. Ha egy 
tanuló valahol az utczán neveletlenséget, nyer-
seséget követ el, rögtön azt kérdik tőle: 
„Erre tanít téged tanítód az iskolában?" Ha 
a gyermek otthon csintalan, engedetlen vagy 
fékezhetetlen, sok szülő rögtön kész e fenyege-
téssel, hogy: „várj csak! majd ha iskolába 
mégy, majd megtanít téged a tanító az illendő-
ségre." Az ilyen szülők tehát azt vélik, hogy 
a tanító gyermekeiken jóvá fogja tenni, velők 
el fogja érni azt, a mit ők elérni nem tudnak; 
föltételezik azt, hogy a tanítónak azokat a 
módokat, azokat az utakat ismernie kell, 
melyekkel a gyermek helyes útra vezethető. 
Ily módon tehát a szülők az előjogot, az első-
séget, a helyesebb ismeretet az iskolának 
engedik át. Ha azonban a tanító az ilyen 
szülőknek azt mondja, hogy ezt vagy azt kell 
tenniök, ha a tanító — a mint fentebb mon-
datott, — arra hivatkozik, hogy a gyermek 
az idő nagyobb részében az ő felügyeletök 
alatt áll és hogy ennélfogva az egész felelősség 
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a tanítót nem terhelheti, nos, akkor a tanító 
közönségesen rosszul jár, mert szelíden szólva 
azt a választ kapja, hogy: a tanító nekem nem 
parancsol, én tudom, hogy mit csinálok gyer-
mekemmel!" 

„Hát következetesség, hát igazság ez? Ez 
az az út, mely a gyermek boldogulásához 
vezet?" 

„Hát ha még a gyermek az iskolában bün-
tetést kap! Akkor a legkülönbözőbb, de semmi 
esetre sem hízelgő nevekkel illetik a tanítót 
és hozzá még a tanuló jelenlétében! Vájjon 
m.t gondolhat ilyenkor a gyermek? Vájjon 
emelkedik-e ez által a gyermek előtt a tanító 
tekintélye és tisztelete, a melyekre a tanítónak 
a gyermek részéről okvetlenül szüksége van, 
hogy fáradozása sikertelen ne maradjon és 
hogy a nevelés lehetetlenné ne tétessék ? Vájjon 
mit mondanának az ilyen szülők, ha a tanító 
róluk hasonló módon nyilatkoznék? Igaz ugyan, 
hogy minden ember egy vagy más hibával bír, 
mert nincs ember hiba nélkül, így tehát a tanító 
sem képez kivételt e szabály alól, de nem-
különben a szülők sem, azonban a tanítvány-
nak e hibákat ismernie nem szabad, mert 
különben magát könnyen tökéletesebbnek tartja, 
a tanító és a szülők fölött ítélkezni hajlandó 
lesz és ebből folyólag a tiszteletet, az engedel-
mességet is megtagadja; ezek híjával pedig a 
szülők nem remélhetik, hogy gvermeköket egy-
kor boldognak lássák." 

„Ha a szülőknek a tanító viselete, eljárása 
vagy más egyéb dolgai ellen kifogásuk van, 
úgy iparkodjanak vele e tekintetben négyszem 
között érintkezésbe lépni és ha ez nem hasz-
nálna, vagy erre nem volnának hajlandók, úgy 
ott van az iskolaszék, a bíróság, a törvény, 
melyhez fordulhatnak; de a gyermeknek tudnia 
nem szabad, hogy szülei és a tanító egymással 
egyenetlenségbe kerültek. Ha a szülők oly 
oktalanok, oly vigyázatlanok, hogy a gyermek 
jelenlétében és füle hallatára a tanító tekin-
télyét, de ezzel együtt saját tekintélyüket is, 
helytelen bírálgatással és szidalmakkal aláássák, 
ott a szülők ne reméljék, hogy gyermekeiket 
egykor boldogoknak fogják látni. Mindezzel 
azonban nem az van mondva, mintha az iskolát 
a szülők általában nem támogatnák, de tagad-
hatatlan, hogy a szülők nagyobb része ezt 
nem teszi." 

„Ezeknél fogva a belátó szülőknek köteles-
ségükké válik, hogy a kevésbbé belátókra 
teljes erejükből hatni igyekezzenek, mert hiszen 
az iskolát éppen úgy látogatják jó, mint rossz 
nevelésű gyermekek és. azok ezekkel érintkezvén, 
a jókat a rosszak könnyen megronthatják." 

„Most már az előadottakat részint összevonva, 
részint kiegészítve, a t. cz. szülők kéretnek, 

hogy az alábbi szabályokat megszívleljék, saját 
és gyermekeik érdekében azok szerint csele-
kedjenek, hogy ily módon az iskolát, illetve 
a tanítót igyekezetében támogassák; éspedig: 

1. Mielőtt a gyermek tankötelessé válik, a 
szülők ne igyekezzenek a gyermek előtt az 
iskolát mint valamely fenyítő intézetet, a tanítót 
pedig mint valamely zsarnokot és bárdolatlan 
egyént lefesteni, mert ez által a gyermek fogé-
kony lelkében már eleve félelmet gerjesztenek 
a tanító, mint a szülők helyettese iránt. 

2. A szülőknek nagyon is meg kell fontolniok, 
hogy gyermekeik előtt mit beszélnek és tesznek, 
mert hiszen a gyermeknek is van bizonyos 
itélő tehetsége. Ha egymással szóváltásba kerül-
nek, úgy a gyermeket távolítsák el körükből. 
De arra is legyen gondjuk, hogy a gyermekek 
a házbeliek, mint cselédek, inasok, segédek és 
munkások részéről se halljanak vagy lássanak 
illetlent vagy botránkoztatót. 

3. A szülők soha se beszéljenek gyermekeikről 
gyermekeik előtt. 

4. Ha az apa a gyermekét, a házi fegyelem 
által megengedett határok között bünteti és 
ezt az anyának nézni nehezére esik, úgy az 
anya távozzék el, mert hiszen az okos apa a 
büntetésben is mértéket tart és csemetéjében 
kár nem esik. Nem szabad tűrni, hogy a 
gyermek majd az anyánál az apa ellenében, 
majd az apánál az anya ellen védelmet keressen, 
vagy, hogy egyik szülőnél a másikra panasz-
kodjék. Ezen út rendesen oda juttatja a gyer-
meket, hogy az egyik vagy másik szülő tekin-
télyét kisebbíti és az illetőnek az engedel-
mességet könnyen megtagadja. 

5. Az apa és anya iparkodjék gyermekei 
nevelése tekintetében eleve megegyezésre jutni 
és ez irányban a tanítóval érintkezésbe lépni. 

6. A szülők olyan fenyegetést soha se 
használjanak, melyről eleve tudják, hogy azt 
meg nem valósíthatják. Minden fenyegetés 
olyan legyen, mely végrehajtható és kimondása 
után végre is hajtandó. Ha a szülők folytonosan 
csak fenyegetnek, de a fenyegetést végre nem 
hajtják, úgy az által ismét csak a szülői tekin-
tély csorbul és az engedelmesség lazul. 

7. A gyermekhez intézett minden parancs 
általa föltétlenül teljesítendő, mert a gyermeket 
az engedelmességre szoktatni kell, mivel enge-
delmesség nélkül nevelni nem lehet. A fölté-
teles engedelmesség nem engedelmesség és a 
ki engedelmeskedni nem tud, az majdan paran-
csolni sem fog tudni. 

8. A gyermek csínját, nyerseségét, indulatos-
ságát ne tekintsék a szülők elevenségnek vagy 
éppen a lángész nyilvánulásának, mert azoknak 
e két tulajdonsághoz semmi közük sincs, de 
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igenis tekintsék olyan fogyatkozásnak, mely 
megfelelő büntetés által jóvá tehető. 

9. A szülők gyermekeik elő t sem ember-
társaik, sem a fölebbvalók, elöljárókról, intézetek 
és az állami intézményekről itélő nyilatkozatot 
ne tegyenek, a szentet és magasztosat soha 
ne kisebbítsék. 

10. A szülők ne engedjék meg gyermekeik-
nek a csacskaságot és hazudozást, de leg-
kevésbbé nézzék el a tolvajlásra való hajlamot. 

11. Ha a gyermek a tanító igazságtalan-
ságáról panaszkodik, úgy a szülők e fölött a 
tanítóval lépjenek érintkezésbe, de a tanulónak 
még akkor sem szabad tudomással bírnia az 
eljárás eredményéről, ha a tanítónak nem is 
volt igaza. Ha a szülők és a tanító között 
egyesség el nem érhető, úgy a szülők tovább 
kereshetik igazaikat, de a tanuló értesülése 
nélkül. A tanító személyének a gyermek előtt 
szentnek kell lennie, mint a mily szent előtte 
az apa és anya személye; mert a tanító a 
szülőket helyettesíti és így jogosan igényt 
tarthat a szülőket megillető tiszteletre. A szülők 
és a tanító egyáltalában jó egyetértésben ipar-
kodjanak élni. A szülők olyképen, hogy az 
iskola rendeleteihez szorosan alkalmazkodni ipar-
kodnak, hogy az iskola törekvését támogatják, 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanítóban a hiva-
tásához való kedvet növesztik és föntartják. a 
mi közvetve ismét csak gyermekeik javára 
válik. Az erőszakolt, kedvetlen munka csak 
ritkán ér valamit, de legkevesebbet azon tanítóé, 
kit a szülők ellenséges indulattal környeznek. 
Hogy mily nehéz az iskolában tanítóként mű-
ködni, azt legjobban bizonyítja számos szülőnek 
a szünidő alatt hangoztatott következő foljaj-
dulása: Istenem! istenem! bár már csak kezdőd-
nének az iskolák; már nem birok gyerme-
keimmel ! Pedig a szünidő csak 2 hónapig, 
míg az iskolai év 10 hónapig tart. 

12. A szülők minden iskolai év kezdetén 
gyermekeiket maguk kisérjék az iskolába és 
személyesen adják át őket a tanítónak. Az 
ilyenkor, szülei nélkül jelentkező gyermek, el-
hagyottnak érzi magát, mi lelkében keserű 
érzetet hagy hátra. 

13. Okvetlenül szükséges, hogy a szülők 
gyermekeiknek hibáit vagy fogyatkozásait a 
tanítónak leplezetlenül megmondják és az azok 
megszüntetésére alkalmas módokat vele meg-
beszéljék és a czélhoz vezető utakat együtt 
kijelöljék. Ebből folyólag a szülőknek nem 
szabad megütközniük azon, ha őket a tanító 
gyermekeik hibáira figyelmessé teszi. 

14. A szülők mindig kérdezzék meg gyer-
mekeiket a föladott Írásbeli és szóbeli lecz-
kékről, ebbeli dolgaikat ellenőrizzék és vakon 
soha sehigyjenek a gyermeknek, ha azt mondja: 

nincs semmi föladatunk, vagy ha azt erősíti, 
hogy föladatát elkészítette vagy leczk<íjét meg-
tanulta. A vakbizalom gyermekekkel szemben, 
csak próbát kiállott számos megbizonyodás 
után van helyén. 

15. Jelen levelet a gyermekek előtt sem 
elolvasni, sem tárgyalni ne tessék." 

„Egyúttal van szerencsém Önnek tudomására 
hozni, hogy községünkben egy közkönyvtár-
és muzeum-egyesület van alakulófélben, mely-
nek a többek között föladata leend: a tanuló 
és az iskolából kimaradt fiatalságnak, a tanon-
czoknak és a fölnőtteknek való has/.nos és 
mulattató könyvek beszerzése és olvasásra 
leendő kiadása. 

Az egyesületnek tagja lehet minden tisztes-
séges, becsületes ember férfi és nő egyaránt. 
Évi tagsági díj 2 K. Tisztelettel kérem tehát 
Ont is, hogy a létesítendő egyesület tagjai 
sorába belépni, vagy ha esetleg már tagja 
volna, ismerősei, jó barátai közül 1—2 új tagot 
az egyesületnek megnyerni szíveskedjék. Föl-
említem még, hogy a megindult mozgalomról 
már a nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi 
minister urnák is van tudomása, sőt hogy a 
maga részéről is hajlandó támogatni a létesí-
tendő egyesületet, — és pedig olyformán, 
hogy késznek nyilatkozott annak egy alkalmas 
könyvtárgyűjteményt ajándékozni. De van elég 
könyv községünkben is, csak össze kell gyűj-
teni azokat, s szert tehetünk egy szép könyv-
tárra. Sok család t. i. elég nagy összeget ad 
ki évente új könyvek beszerzésére, és ha 
egyszer olvasták, már nem igen törődnek többé 
velük. Megtartják, hogy alkalomadtán azokat 
másnak kölcsönbe adhassák, hogy szomszéd-
jaikkal, jó barátjaikkal az olvasni valót kicserél-
hessék. A kikölcsönzés által azonban a könyvek, 
melyek többnyire kötetlenek, hiányossá válnak, 
vagy pedig egészen elvesznek. Czélszerűbb 
tehát ilyen könyveket, miután már elolvastuk, 
egy közös könyvtárba adni, hol aztán már be-
kötve, mindenkor és mindenkinek rendelkezésére 
álljanak. 

Arra kérem tehát (czítn) hogy ha netán 
Önnek vagy ismerősei közül egyiknek vagy 
másiknak nélkülözhető könyvei volnának, hogy 
azokat hozzám a közkönyvtár számára eljut-
tatni szíveskedjék. Végül még megjegyzem, 
hogy: 1. a 21 tagból álló előkészítő bizott-
ságnak az élén — melynek föladata az alap-
szabályok kidolgozása, — Knothy Gyula, fő-
szolgabíró úr áll, és hogy helyettese Boitner 
Gyula úr; 2, hogy tagul az alulírottnál is 
lehet jelentkezni; 3. hogy a tagsági díj csak 
az egyesület megalakulása után lesz fize-
tendő ; 4. hogy az első berendezésre pénz-
beli adományok köszönettel elfogadtatnak ; 5. 
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hogy a könyvtárnak a helye egyelőre csak az 
iskolateremben lesz. 

Nemet-Bogsán, 1901. évi november hó 19-én. 
Tisztelettel: Ondra György, tanító." 

Az egészhez csak pár igen rövid megjegy-
zést akarok fűzni, és pedig: A körlevél első 
részét négy-öt év előtt német nyelven 
nyomattam ki, mivel tanítványaim szüleinek 
nyelve túlnyomó részben német. A nyomtatványt 
minden évben egyszer szoktam kiosztani. Meg-
mutattam a nyomtatványt több kartársnak, 
kiknek egybehangzó véleménye az volt, hogy 
a tartalom jó, csak a jeligét és az utolsó 15. t 
pontot kellene kihagyni, és hogy a dolog pénzbe 
kerül. Erre nézve véleményük az volt, hogy 
a levél ingyen lenne kiosztandó a tanítók által. 
Fölemlítem, hogy én a levélért külön díjat 
nem követelek, hanem a beiratások alkal-
mával 1 korona beiratási díjat szedek. Ennek 
fejében kapja a tanuló a krétát, tintát, iskolai 
értesítőt és a kérdésben forgó körlevelet. 

Mivel a körlevél első sorban a szülők és 
gyermekek érdekében küldetik szét, ennélfogva 
nem követelhető, hogy annak nyomtatása a 
tanítónak költséget okozzon, de igenis elvár-
ható, hogy a szülők néhány fillérrel ahhoz 
hozzájáruljanak. Szerény nézetem tehát az, 
hogy akár közvetlenül a beiratáskor, akár 
néhány nappal később a szülők, mondjuk 10 
fillérig terjedhető önkéntes adományra szólít-
tatnának föl és alig hihető, hogy e fölszólítás-
nak minden szülő szívesen meg ne felelne. 

A jeligére és a 15. pontra vonatkozólag 
véleményemet szívesen egybe olvasztom kar-
társaim véleményével, minél fogva azokat 
vagy kihagyni, vagy azokon változtatni, esetleg 
másokkal pótolni, illetve más figyelmeztetési 
módot k eresni kellene; mire nézve a jelige 
elhagyása esetében, szerény nézetem az lenne: 
hogy a szülőknek vagy helyetteseiknek már 
a beiratáskor értésükre adandó lenne, miszerint 
az iskola által számukra küldendő leveleket 
gyermekeikkel el ne olvastassák és azok tar-
talmát előttük ne tárgyalják. 

A körlevél második részére nézve, melyben 
a közkönyvtár- és muzeum-egyesületről van szó, 

% megjegyzéseim a következők: 1. Az ezen 
L ügyben kibocsájtott körlevelet az itteni fő-

szolgabírósági autografikus gépen annyi pél-
dányban készíttettem, a hány tanulóm van. 
2. Ilyen szűk határok között mozgó egyesület 
majdnem minden községben létesíthető, a mint 
azt Biibics Zsigmond püspök úr ő nagyméltó-
sága néhány év előtt egyik napilapban kifej-
tette. Első sorban egy ilyen egyesület alap-
szabályai szerzendők be mintául. Jelenleg a 
magunk részére egy, a helyi viszonyoknak 
megfelelő alapszabályok kidolgozásán fáradozom. 

3. Az első szekrény az iskolában fölállíttatik. 
4. A szegényebb lakosságnak a könyvek ingyen 
adatnak ki olvasásra. 5. A könyvtárt, hogy a 
tanítóknak alkalma legyen a szülői házzal 
többször személyesen érintkezhetni, a tanító 
maga kezeli. 6. A muzeum alatt nem kell 
valamely tudományos alapra fektetett intézetet 
képzelni. Legyen az tanszergyüjtemény, mely 
az életbevágó, a mindennapi életre vonat-
kozó tárgyakat foglalja magába, szemléltetés, 
megismerés és okulás czéljából. Legyen az 
közös gyűjtőhelye a megőrzésre érdemes tár-
gyaknak, melyek esetleg a nemzeti muzeum-
nak vagy más hasonczélú tudományos intézet-
nek átengedhetők lennének. 7. A községben a 
közerkölcsöket előmozdító és azokra kártékony 
hatású könyvek egybegyűjtése szükséges. A 
tanító-könyvtárnok a begyült könyveket átnézi 
és a közerkölcsre károsakat többé ki nem 
adja, hanem azokat hasznosakkal pótolja, mi-
által a ponyvairodalomnak gátot vet és azt 
paralizálja. 8. A tanítónak sok közölni valója 
van a szülővel, a családdal. Majd ha rákerül 
a sor, akkor mondanivalómat újra sokszorosít-
tatom és mint a körlevél harmadik részét ki-
osztatni fogom. 

(Német-Bogsán.) Ondra György. 
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szolgabírósági autografikus gépen annyi pél-
dányban készíttettem, a hány tanulóm van. 
2. Ilyen szűk határok között mozgó egyesület 
majdnem minden községben létesíthető, a mint 
azt Biibics Zsigmond püspök úr ő nagyméltó-
sága néhány év előtt egyik napilapban kifej-
tette. Első sorban egy ilyen egyesület alap-
szabályai szerzendők be mintául. Jelenleg a 
magunk részére egy, a helyi viszonyoknak 
megfelelő alapszabályok kidolgozásán fáradozom. 

A tanítói fizetések kiszolgáltatása. 
Az 1893. évi XXVI. törvényczikk 4. s 

következő §£-ai meghatározzák ugyan a tanító 
fizetésének kiszolgáltatása mikéntjét; de ha 
érdemileg, közelebbről megvizsgáljuk e dolgot 
és ha a néptanítóságot megkérdeznők és 
nyilatkozattételre hívnók föl, bizonyára azon 
meggyőződésre jutnánk, hogy Magyarország 
néptanítóinak a fizetése a papiroson csak áll 
valahogy, de annak nagy része a tanító erszé-
nyébe vagy soha, vagy igen ritkán jut. 

A tanító fizetése — mint ezt tudjuk is, — 
a legtöbb helyen nem készpénzből, hanem 
különféle termények keverékéből, néhol szolgál-
mányok, másutt meg szalonna, disznóláb, 
faggyú s egyéb ilyenekből is áll. És ezek a 
különféle járandóságok megölő betiii a nép-
tanítóság anyagi állapotának. 

A hány a disznóláb, a hány liter a bor és 
a hány kilogramm a szalonna, csaknem annyi 
emberrel van dolga, mert ezen járandóságokat 
nem az iskolaföntartó, hanem a község egyes 
lakosai fizetik a tanítónak. 

Ha Péternek nem jutott osztályrészül a 
szerencse, hogy ezen évben disznót ölhetett 
volna; ha Pál szőllőjét megcsipte tavaszon a 
dér, vagy a kánikula jéggel verte agyon, akkor 
a tanítónak sem jut sonka, s nem ihatik rá 
bort, mert elvétve jut eszébe egyik vr.gy 
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másik atyafinak, liogy azt pénzül is ki lehet 
fizetni; hanem várja a másik és szerencsésebb 
esztendőt, a mikor két évnek a terhével kellene 
neki megbirkóznia. 

De csak igen ritkán bivkózik meg. 
Mert a tanító várhat szerinte, a községben 

pedig nem igen akad hatóság, mely a nép 
nézetét ne vallaná, tehát ha nyugalmas életet 
óhajt és akar teremteni, akkor néma hallgatás 
és sorsában való megnyugvás az osztályrésze. 

Azonban megtörténik, hogy egy-egy rebellis 
tanító követelni merészkedik azt. a mi az övé 
s különben is megunván a várakozást és a 
sok hitelt, lépést tesz künn levő járandóságai 
behajtása iránt. 

Nézzük csak mi történik most ? A fiatal 
kezdő tanító, kiből még az iskolából hozott 
ideálizmus és az életbe helyezett rózsás remény 
szálai nem koptak ki, azt hiszi, hogy igazságos 
alapon állva, követelésének azonnal érvényt 
szerezhet. 

Pedig nagyon csalódik! Mert a míg ő meg-
szolgált pénzéhez juthat — de csak részben — 
addig meg kell neki járnia a szenvedések mind 
a tizei,két stáczióját, s oly lépcsőket kell 
n eggázolnia. melyeken lábai nem egyszer 
botlanak meg. míg czélját csak kevéssé is meg-
közelítette. 

Mit is tesz hát szorult helyzetében a tanító ? 
Elmegy elsősorban is a lelkészhez és ott a 
kurátor meghallgatásával bonczolókés alá veszik 
ügyes - bajos dolgait, s csak nagynehezen 
mennek bele abba. hogy a tanító zsebjében 
lévő és az adósai névsorát tartalmazó kimu-
tatást az egyház pecsétjével megerősítsék. 

Végre ez is megtörténik. Most a tanító 
boldogságtól sugárzó arczczal, a hitelesített 
dokumentummal kezében elmegy a község 
bírájához, ki miután figyelmesen átvizsgálja az 
ördöngös lisztát. sok gondolkozás után meg-
ígéri, hogy, ha a sorja elkövetkezik, hát rákeríti 
a sort. 

Pár hónap múlva ez is elkövetkezik, ámde 
bíró Uram hivatalos intézkedésére is elmond-
hatja a szegény tanító: „adtál uram esőt. de 
nincs benne köszönet!" Igen, mert a pénz-
beszedés darázsfészek, melybe bíró Uram a 
tanító kedvéért elég mélyen be nem markol, 
tehát pár korona leszámításával, az adósok 
lisztája úgy kerül vissza a tanító kezébe, mint 
azt átadta. 

Mit csinál most a jogtudós tanító ? Oda 
fordul atyamesteréhez a kir. tanfelügyelőhöz, 
reménylve, hogy alázatos kérelmére itt nyom-
ban a szeg fejére ütnek. Nem csalódol szegény 
tanítóbarátom, mert itt csakugyan atyádra, 
igaz barátodra találsz, ámde olyanra, a ki 
segítség nélkül maga sem léphet csak egy 

lépést is. De azért a mit tehet, nyomban meg-
teszi érted. Az iskolaföntartó pecsétjével meg-
erősített és adósaid névsorát tartalmazó kimu-
tatásodat a fenti türvényczikkre hivatkozással 
átteszi az illetékes főszolgabíróhoz és eljárása 
eredményéről 14 napon belül, vagy annak 
elteltével választ kér. 

A főszolgabíró is megteszi kötelességét, 
nyomban nyakoncsipi a községi bírót, a bíró 
a kisbírót és baktert és megkezdődik a forma-
szerinti végrehajtás A 14 nap letelik, a 
főszolgabíró megteszi eljárása eredményéről az 
érdemleges jelentést, mely oda lyukad ki. hogy 
150 korona hátralékból a tanító kap 75 ko-
ronát, a másik 75 koronában pedig nemleges 
zálogolási jegyzőkönyvet. Ez a nemleges zálogo-
lási jegyzőkönyv pedig magyarul azt jelenti, 
hogy a hol nincs, ott a jó Isten se vehet! 

Ebbe a viszás állapotba pedig én sehogy 
se tudok belenyugodni. Mert én úgy vélem, 
de úgy is van, hogy ez megsértése, sőt anyagi 
megrövidítése a tanítóságnak. 

Ugyanis: a tanító nem Péter vagy Pál, 
hanem az iskolaföntartó politikai vagy hit-
község választotta meg, tehát annak fizetése 
kiszolgáltatásáról is ez gondoskodik, mert az 
egész test a részekért is szavatosságot vállalt, 
így a díjlevélbe kitett járandóságért, még ha 
egyesek fizetik is azt, felelős az iskolaföntartó. 

Vagy más szóval: ha Péter vagy Pál fizetni 
nem tud, ez nem a tanító baja, hanem az 
iskolaföntartóé, melynek kebelébe Péter és Pál 
is tartozik. Ez különben oly igazság, melyet 
kegyelmes Urunk, sőt a közig, bíróság is 
magáévá tett egy konkrét esetnél, mely állítá-
somat igenlő szavával Baranyamegye e^y igen 
érdemes ev. ref. tanítója is támogathatja. 

Midőn e körülményt a tanítóság tudomására 
hozom, úgy vélem, hogy evvel szolgálatot 
tettem azoknak, a kik fizetéshátrány és örökös 
kinmaradással bajlódnak. 

Sokat tudnék én e témáról írni, de nem 
czélom a dolog érdemébe mélyebben behatolni, 
mert még olyan szinben tűnném föl, mint a ki 
nem megnyugvásra, hanem fölkelésre serkentem 
a tanítóságot. Ezt nem tettem és nem is 
teszem soha! Azonban szerény véleményemet 
nem titkolhatom el, tehát kimondom a nézetem 
szerint való igazságot, hogy mindaddig, míg a 
tanítóság fizetése a tekintélyt lealázó különféle 
járandóságból áll, s míg e járandóságot nem 
egy, hanem 2 — 300 embertől veszi kezeihez 
a tanító, addig fizetése kiszolgáltatása körül 
mindig meglesznek e mizerábilis állapotok. 

Mert az általam idézett törvény és annak 
§-ainem váltak be tökéletesen; orvosolt, de nem 
gyógyított gyökeresen. 

A tanítók fizetése rendezésének 10-ik eszten-
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deje nemsokára lejár. Nem tudjuk eléggé 
ajánlani kegyelmes ministerünk magas figyel-
mébe a tanítóság e téren fölmerült bajait. 
Számoljon le a nemzet több százados tradi-
czióival s a revízió alkalmával törültesse mindazt, 
a mi nem a müveit magyar néptanító díj-
levelébe való. 

Hiszen az a magyar gazda el tudja adni 
maga is a gabonáját, elfogyasztja családja is a 
sonkáját vagy szalonnáját; legyen kát a nép-
tanító fizetése készpénz s kapja meg ezt havi 
előleges részletekben az iskola - gondnoktól 
pontosan s így nem hangzik el annyi panasz 
itt és ott, hogy a földbirtokos tanítók elhanya-
golják az iskolát. 

A míg pedig ez bekövetkezik, vegyék 
fontolóra Magyarország néptanítói, hogy az ő 
fizetésük oly biztos alapon nyugvó járandóság, 
melyért Pál Péternek, Péter pedig Pálnak 
egyaránt felelős s ha ezt ők nem akarnák 
elhinni, nagyobb bizonyosság okáért a köz-
igazgatási bíróság kiáltja fülükbe a „fizess !"-t. 

(N.-Várad.) Kiss Pál János. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
N. Lajos. Az illető állami tanítóképző-intézet 

igazgatóságához forduljon fölvilágosításért a 
magán-vizsgálat ügyében. — Beteges tanító. 
Miután fizetése az utóbbi 3 évben már valóban 
csak 300 frt volt, jogosan követeli az adó-
hivatal a hátralékos 12 korona befizetését. Ezt 
fizesse be. Miután azonban — mint írja — 
betegeskedése miatt nyugdíjaztatása egy év 
alatt okvetetlenül bekövetkezik s ebben az évben 
már 500 frt tanítói fizetése van: leghelyesebben 
cselekszik, ha a) azonnal folyamodik nyugdíj-
igényének 500 frtra fölemeléseért; felszolgáljon 
míg szolgálhat s nyugdíjazásért való kér-
vényét csak a legkésőbbi időben terjeszsze be. 
Ha körülményei olyanok, hogy ezt az isk. 
évet még szolgálatban töltheti; akkor folya-
modványát ápr. vagy május havában terjeszsze 
be, kérvén 1902. jul. 1-jére nyugdíjazását. — 
B. F. Felek. isk. tanítójának tanítógyüléseire nem 
köteles a politikai község napidíjat adni, ha 
csak megyei rendelkezés nincsen reá. A felek, 
hatóság sem köteles. Méltányosság szempontjá-
ból azonban megadhatják. Továbbképzése érde-
kében — ha másként nem lehet — inkább 
másutt keressen alkalmazást. Jobb jövő megéri 
azt az áldozatot. — O. Irén. Kántortanító 
özvegye félévig férje összes volt javadalmát 
s lakását élvezi; tehát nemcsak a szorosan 
„tanítói," hanem a „kántori" funkczióért bizto-
sított javadalmat (íöldet stb.) is, kivéve a 
személyes szolgálattal (énekléssel, búcsúz-

tatással) esetről-esetre kiérdemelt, megszolgált 
és a gyászoló családtól fizetett stólát. A „kegy-
adomány" (szénagyüjtés) is az özvegyet illeti 
arra a félévre. — B. J. Ha törekvése az iskolai 
hatóságnál sikertelen, tegyen jelentést a kir. 
tanfelügyelőnél kútcsinálás ügyében. Nem lehet 
tűrni, hogy a hol közelben könnyű a kút 
csinálás, az iskolás-gyermekek V* órányi távol-
ságról hordjanak vizet. Adója részletei felől 
a községi jegyző úrtól kérjen fölvilágosítást. — 
Füzesi J. 1. Az ú. nev. holt kézen levő s 
változtatás alá nem, vagy csak igen ritkán eső 
(pl. hitbizományi, alapítványi stb.) birtokok 
után illetékegyenértéki adózásnak van helye. 
Eme birtokok élvezői, ha összes évi tiszta 
jövedelmök nem több 800 K.-nál, személyi 
illetékegyenérték - mentességben részesülnek. 
2. Róm. és gör. kath., továbbá gör. kel. 
vallásxí tanítók javadalmai után maguk a tanítók 
tartoznak fizetni az illetékegyenértéket. Ha 
ön hivatala után járó földjeit oly szerződés 
alapján adta haszonbérbe, hogy mindennemű 
adózást a bérlő köteles fizetni s ez a bérlet 
legalább 10 évre szól, akkor — véleményünk 
szerint — a bérlő ezt a terhet is tartozik 
fizetni, mert ez is adónem, csakhogy minden 
10 után egyszer kell fizetni. Erre vonatkozólag 
a Tanítók Tanácsadója 208. stb. lapján talál 
útbaigazítást. — Gere Géza. H. Tetétleu. 
Mondja meg annak a kisgazdának, ki önt 
tanács adás végett fölkereste, hogy 12 magyar 
holdas birtokára is kaphat törlesztéses kölcsönt. 
Egy szakértő kartársunk azt ajánlja, hogy 
forduljon a kisbirtokosok orsz. földhitelintézeté-
hez, Budapest, V., Bálvány-utcza 19. sz. a. — 
Barabás J. 1. Háziipari tanítónői vizsgálatot 
már nem tartanak; e helyett polg. iskolai 
kézimunka-tanítónői képesítést szerezhet az 
Erzsébet-női iskolában. Lehet, hogy oki. óvó-
nőnek is megengedik az ily magánvizsgálatot, 
ha ugyanott hiányzó népisk. tanítónői oklevele 
pótlásául, előzőleg kiegészítő vizsgálatot tesz. 
2. Torna tanári oklevelet a Nemze'i Torna-
egyletben (művezető: Maurer János Budapesten, 
VIII. ker., Szentkirályi-u.) szerezhet, ha a 
rendezni szokott kurzust sikeresen ehégzi. — 
W. Lajos. Forduljon levelével útbaigazításért 
a budapesti I-ső ker. hülyék intézete igaz-
gatóságához. Bizonyára készséggel megküldik 
a növendékek fölvételére vonatkozó fölté-
teleket. Czíme: „Képezhető hülyék és gyenge 
elméjűek budapesti országos magy. kir. nevelő-
és tanintézete." I. kerület, Alkotás-utcza 2/b 
szám. — Z. Ede. Tudomásunk szerint az 
1868. évi XXXVIII. t.-cz. 147. §-a értelmében 
alakult, továbbá kizárólag felekezeti tanító-
egyesületek és testületeknek hiv. levelezést ire 
nincs portómentesség. 
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A kis apostol. 
Karácsony volt, éppen az utolsó tanítási 

nap. Minden gyermekem fönn volt az iskolá-
ban, egyetlenegy sem hiányzott, pedig nagy 
hó borítá a földet s kemény hideg szél fútta 
riasztó nótáját. Eljöttek mind, mert meg-
ígérték, hogy meghallgatják a mit a kará-
csonyról és a Jézuskáról fogok beszélni, ki a 
gyermekeket annyira szereti. 

Éppen belekezdtem a beszédbe, midőn 15— 
20 búbos pacsirta egymás után, mintha csak 
vezényelnék, száll le az iskola-tetőről az ablak 
előtti eresz alá, hova a hó még nem vert be 
egészen, elhullott kényéi-morzsákat keresgetni. 
Egynehány az ablak párkányára is fölszáll s 
hosszú bóbitás fejükkel, mintha mind befelé 
néznének s úgy meghajlonganak, mintha kö-
szönetet akarnának mondani a jószivü ada-
kozóknak. 

Mintegy varázsütésre, minden növendékem 
az ablakra szegezte tekintetét. Látni lehetett, 
mint gyúl ki a néma arczokon a boldogság 
öröme — mintha hetven piros almának tö-
rültük volna le hirtelenében a hamvát. 

Abbahagyom mondani valómat s figyelem 
némán e jelenetet. Jól esik szivemnek, hogy 
növendékeim ilyen érdeklődést tanúsítanak a 
szegény madárkák iránt. 

Csak nézzétek, nézzétek; nem beszélek, 
nem zavarom boldogságtokat! . . . Most nekem 
beszélnek ! . . . Igen, a ti derült, gömbölyű 
piros arczotok, a ti ártatlan mosolygó sze-
metek ; még pedig szépet, kedveset . . . Azt 
beszélik, hogy szivetekben érzés van, hogy 
szivetekben szeretet van. Azt beszélik, hogy 
az eresz alját, az ablak párkányait, kedveseim, 
ti szórtátok tele kenyérmorzsával. 

Csak nézzétek, nézzétek! Oh mily jól esik 
lelkemnek! . . . 

Éppen egy kis bizalmas növendékem akarta 
megzavarni a néma csendet, hogy „Nagy 
Andris mondta, hogy tegyünk ki kenyér-
morzsát," midőn egyszerre csak huss! — 
mind fölrepült. Mintha csak a kis árulkodót 
akartak volna megbüntetni. 

Szegényke, meg is ijedt annyira, hogy 
torkán akadt a szó. Nem tudta senki, mit 
akart mondani, csak én. 

— Nézz ki János, talán jött valaki, azért 
szállottak föl ilyen hirtelen a madárkák. (E 

szóra a kicsike arczárói is oszladozni kezdett 
a félelem.) 

— Igen, a czigány Pista volt itt, de a 
mint meglátott, elsietett. Koldul s nem tudta, 
hogy ez az iskolaajtó. 

— Menj, szaladj utána, hidd be, majd 
adunk neki valami alamizsnát. 

Erre pedig ismét kiült növendékeim arczán 
az öröm s kezdtek egymásnak élénken sug-
dosni valamit, a mely arról győzött meg, hogy 
nem lehet előttük egészen ismeretlen az a 
czigány-gyerek. 

— Ismeritek talán azt a czigány-koldu-t ? 
— Ismerjük, ismerjük, mondák egyszerre 

többen. 
— Honnan ismeritek Nagy András ? 
— Most jöttek ide lakni s koldulni jár a 

Pista. Mondtuk már neki, hogy velünk kellene 
jönnie iskolába, de ő azt mondta, hogy neki 
koldulnia kell, mert édesanyja beteg, édes-
apja pedig meghalt. 

Kinyilik az ajtó. A küszöbön megáll a 
János, egyik kezével az ajtó kilincsét tartja, 
másikkal pedig a falhoz lapuló czigánygyereket. 
húzza befelé. 

— Kérem, nem akar bejönni! 
Erre kinézek s barátságosan hívom, hogy 

csak jöjjön be; nem lesz bántódása, sőt kapni 
fog valamit. Nagynehezen bejön. Beteszem 
az ajtót, ő pedig egész illemtudóan leveszi 
nagy fekete hajáról kopott, fakó kalapját s 
„dicsértessék a Jézus" köszönéssel félénken 
meghúzza magát az ajtó mellett. Keze, lába 
reszket a rongyok alatt; nagy lelógó haja 
alól pedig félénken forognak a szemei, mintha 
csupa fehérből állanának, hol reám, hol a 
gyermekekre, várva, hogy mi lesz most ő vele. 

— Mondd meg csak nekem Pista: hogy 
hívnak, mi a másik neved? 

— Hát Pista csak. 
— Jártál-e iskolába? 
— Nem, soha. 
— Lásd, ízért nem tudod a neved! De 

hát, mondd meg csak, ki tanított erre a köszö-
nésre, hogy „dicsértessék a Jézus?" 

Mintha valami bűntett miatt faggatnák, 
zavartan néz rám s nem mer válaszolni. Majd 
észreveszem, hogy szemeivel fürkészve ke-
resget a növendékek között valakit, azért nem 
ismételem a kérdést, várom figyelemmel, hogy 
mi fog történni. Egyszerre csak felém fordi 1 
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s élénk, bátor hangon mondja: Nagy Andris 
tanított reá. 

Mindnyájunk szeme Andráson termett. 
Te tanítottad őt. András, erre a szép 

köszönésre ? 
— Én. 
— Mikor tanítottad, mikor szoktál vele 

találkozni ? 
— Mikor eljön hozzánk kéregetni. Először 

nem vette le a kalapját, sem nem köszönt, 
csak úgy kéregetett, hogy: „Adjanak valamit 
beteg anyámnak!" Én aztán azt mondtam 
neki, hogy vegye le a kalapját s úgy köszönjön, 
hogy „dicsértessék a Jézus," mert úgy illik, 
mert akkor meg fogja segíteni a Jézus s 
többet fog kapni beteg anyjának. 

— Igazad van, András, mondám meghatott 
hangon. Jól tetted, hogy megtanítottad reá. 
Meg fog áldani téged is érette a Jézus . . . 
No Pista, most melegedj itt a kályha mellett 
s hallgasd meg te is, a mit beszélni fogok a 
Jézusról, arról, a kit te köszönésednél emlí-
tettél. 

Megemlékeztem aztán növendékeim előtt a 
karácsony ünnepéről, a Jézus születéséről, 
az ő szeretetéről stb. s midőn bevégezem, a 
czigány-gyerekhez is intéztem egy pár szót. Azt 
tapasztaltam, hogy értelmes, okos lélek s hogy 
szive sokat gyarapodott a nemes érzésekben. 

Imádkoztunk aztán. A mint az Lr imáját, 
a miatyánkot áhítattal mondjuk, egyszer csak 
hallom, hogy a czigány-gyerek is szép bátran 
mondja a többiekkel, úgy, mintha nem most 
hallaná először. 

Egy pillantást vetettem Andrásra s tudtam, 
hogy ez is az ő müve. Megtanította erre is, 
hogy koldulása beteg anyja javára több ered-
ménynyel járjon. — Mily nemes szív, mily 
szeretet lakik benne! . . 

— No fiam Pista, a miért ilyen szépen 
szót fogadtál Nagy Andrásnak, itt van 1 ko-
rona s vidd el beteg édesanyádnak karácsonyi 
ajándékba, te pedig vedd föl ezt a jobbacska 
ruhát s húzd föl ezt a jobbacska czipőt s ne 
feledkezz meg soha a Jézusról, a ki kará-
csonykor született érettünk s a ki most meg-
segített téged is. Ne feledkezzél meg Nagy 
Andrásról sem, a te jóltevődről, tanítódról; 
hálával gondolj reá mindig. 

Könyes szemmel fordultunk el egymástól. 
0 elment szépen sorba a többi gyermekkel. 
Nem is volt föltűnő, hogy szívesen, barátilag 
beszélgettek vele, mert közéjük i l l e t t . . . Ez 
a jelenet a szivöket is művelte. 

Ugy hallottam, mire hazaért beteg anyjá-
hoz, tarisznyája teljesen meg volt rakva fehér 
kalácscsal, süteménynyel. 

* 

Karácsony után az első tanítási napon jókor 
reggel benézek az iskolába. Két növendéket 
veszek észre a homályban. Mielőtt szóhoz 
juthattam volna. Xagy András terem előttem 
s a legnagyobb meglepetésemre és örömemre 
azt jelenti, hogy Pista czigány eljött beirat-
kozni az iskolába, mert azt mondta, hogy 
nem akar tanulatlanul fölnőni; koldulásra 
majd ráér tanítás után is. — A beiratkozás 
megtörtént s mondhatom, hogy a czigány-
gyerek egyik legszorgalmasabb legjobb, növen-
dékem lett. 

De elmondhatom azt is, hogy ennél szebb, 
boldogabb karácsonyom még nem volt s ezt 
a kis apostolnak: Nagy András tanítványom-
nak köszönhetem. 

(Szeged-Kőrösér.) Mucsy József. 

IRODALOM. 
Mintaleczkék czímen Schultz Imrétől egy 

5 füzet terjedelmű mű jelent meg, mely a 
népiskola összes évfolyamainak minden tan-
tárgyából tartalmaz elegendő számú, gyakorla-
tilag kidolgozott mintaleczkéket. Az I. füzet 
az I. évfolyam, a II. füzet a II. évfolyam, a 
III. füzet a III. évfolyam, a IV. füzet a IV. 
évfolyam, az V. füzet pedig az V. és VI. év-
folyam anyagából ad gyakorlati tanításokat. 
A vallástan nagy fontosságánál fogva szerző 
hitoktatási mintaleczkéket is vett föl müvének 
minden részében. Az 1—4. füzet ára egyenkint 
1 kor. Az 5. füzet ára 1 kor. 50 fill. A teljes 
mű egybe fűzve 5 kor. 50 fill. Vászonkötésben 
6 kor. A „Mintaleczkék" kaphatók minden hazai 
könyvkereskedésben, nemkülönben megrendel-
hetők Stampfel Károly kiadónál Pozsonyban. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Bende Imre 

nyitrai püspöknek, a ki a nyitra-zsámbokréti 
r. k. iskola építési czéljára 6000 koronát ado-
mányozott; a veszprémi káptalannak, a mely 
a siófoki r. kath. iskola építésére 5000 koronát 
adományozott. 

Kinevezte: Grreisinger Ottó szombathelyi 
áll. segély, közs. és Pilisi Sándor nagyszőllősi 
áll. polg. isk. r. tanítókat, valamint Aczélné-
Sébe Zsuzsanna kaposvári áll. segély, közs. 
polg. isk. r. tanítónőt, jelen minőségükben való 
meghagyásuk mellett a IX.-ik fizetési osztály 
harmadik fokozatába ; Bajnócziné- Sermán 
Emerika kaposvári áll. segély, közs., Balla 
Mózes galgóczi, Keuler József pinkafői és 
Halász József pásztói áll., Rasztovich Nándor 
zsombolyai áll. segély, közs., Felméri István 
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hajdúszoboszlói és Lengyel Henrik huszti áll. 
polg. isk., Hajabács Iván balaton-füredi áll. 
felső-népiskolai, Hrábusay István alsókubini és 
Szrnecz János galgóczi áll., Mocsáry Olga 
szombathelyi áll. segély, közs., Lárár Gyula 
orsovai és Kolumbán Lajos liptó-szent miklósi 
áll., Mayr Károly beszterczei áll. segélyezett 
közs., Szvaty József zay-ugróczi, Kempl György 
újvidéki, Csuppay Lajos kismartoni, Mader 
Zsigmond hódmezővásárhelyi, Kocsis Mihály 
német-palánkai, Biró Gyula pásztói, Bali Sándor 
szigetvári, Herrerné-Brumár Alexandra fiumei, 
Szántó Erzsébet liptó-szent-miklósi, Nagy Mária 
zalatnai és Kolumbán Berta zilahi állami, 
Domlora Ilona deési áll. segély, közs., Farkas 
Aranka német-palánkai, Bartkó Kamilla, Szigethy 
Lidia és Bogdánff'y Malvin sátoraljaújhelyi, 
Schmidt Róbert brassói, Jerfy Hermin pápai, 
Somogyi Imre alsó-lendvai, Domonkosné-Solti 
Mária és Kepri Juha szamos-ujvári, Linz Zelma 
breznóbányai, Sauermann Júlia és Lőrinczy 
Géza nagy-kanizsai, Telegdy Árpád bánffy-
hunyadi és Juhász Balázs orosházi áll. polg. 
isk. segédtanítókat, illetve segédtanítónőket a 
X-ik fizetési osztály harmadik fokozatába r. 
tanítókká, illetve r. tanítónőkké; Rozsonday 
Gizella oki. óvónőt a hajdu-bagosi áll. kisded-
óvodához óvónővé; özv. Molnár Károlyné 
Altenburger Johanna oki. óvónőt a magyar-
nagy-zsombori áll. kisdedóvodához óvónővé-; 
Rhédei János kir. tanfelügyelőségi tollnokot a 
X. fizetési osztály 3-ik fokozatába Beregvár-
megve kir. s.-tanfelügyelőjévé. 

Áthelyezte: dr. Stancsek Zoltán abauj-torna-
megvei kir. segédtanfelügyelőt a Budapest 
székesfővárosi kir. tanfelügyelőséghez jelen 
minőségében; Jakab József magyar-hermányi 
áll. el. isk. tanítót a belényes-sonkolyosi és 
Brádlné-Hasélmayer Irma ugyancsak magyar-
hermányi áll. el. isk. tanítónőt a kőrösbányai 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; Hegedűs 
Lajos belényes sonkolyosi és Schrődl Teréz 
kőrösbányai áll. el. isk. tanítót, illetve tanítónőt 
a magyar-hermányi áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében ; Szentgericzei Nagy Géza hunyad-
vármegyei kir. s.-tanfelügyelőt a sopronmegyei 
kir. tan felügyelőséghez jelen minőségében; 
Schuszter Henrik zichy-falvai áll. el. iskolai 
tanítót a fehértemplomi és Jászberényi Róbert 
tövisi áll. el. isk. tanítót a zichy-falvai áll. el. 
iskolához jelen minőségükben; Vánky Viola 
kőhalmi áll. el. isk. tanítónőt a nagy-beve: 
áll. el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott: Zwinger Káró v 
'iget-falusi róm. kath. kántortanító részére évi\ 
740 koronát; Graurik Jó: » ^ ^ ' i l u s i j óm. 
kath. munkaképtelen. Háöjoftanító készére évi 

500 koronát; Bednárik József drabszkói munka-
képtelen r. k. tanító részére évi 740 koronát; 
Kiliány József nagylomniczi róm. kath. tanító 
részére évi 560 koronát; Arvay Ilona sáros-
pataki munkaképtelen ev. ref. tanítónő részére 
évi 480 koronát. 

Végkielégítéstutalványozott: Jáwos?/Ivánné 
szül. Glaser Emma torony-ondódi munkakép-
telen közs. el. isk. tanítónő részére 900 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt engedéljezctt: 
néh. Labuda János nagy- és kis-eőrvistyei r. 
kath. nyugd. volt tanító özv., szül. Paltermann 
Antóniának évi 343 kor. 80 fillért; Angi Péter 
fancsali nyugd. volt közs. el. isk. tanító özv., 
szül. Ballá Máriának évi 450 kor; Berger 
Károly nyugd. tájói r. kath. elemi isk. tanító 
özv., szül. Rizga Mária és Angyalka nevű 
kiskorú árvájának együtt évi 350 koronát. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Merva János volt csányi r. k. tanító Jenő 
nevű árvájának a hódmezővásárhelyibe. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Boldog új évet kívánunk t. olvasóinknak, 

a magyar tanítóságnak! Kívánjuk, hogy a 
most ránk virradt új esztendő teljesülni lás > 
a tanítóság jogos kívánságait úgy az isk 
valamint a saját személyi ügyeinek hala'.a ••• 
tekintetében. Ráfér erre is, arra is a ka1., 
a javulás. A magyar tanítóság — ha! 
Gondviselésnek! — bizalommal nézhet 
közelebbi jövője: az új év elé, mert sorsat . l 
a kiváló férfiú intézi, a ki már tet tekben adó-
jelét a tanítók iránt érzett igaz szereteténe. 
Lapunk mai számában is megjelent köztünk, 
szerény tanítók közt és eztí az alkalmat is 
fölhasználta annak a ;vozására, hogy 
„a tanítói kar iránt >i I és bizalommal" 
viseltetik. Addig, a míg Wl.ssics Gyula mi-
nister intézi — mostftni lelkes tanácsosaival 
együtt — a n -gy&r népoktatás ügyét, a 
népoktat > n' sai bízvást remélhetik a 
fokozatna • a válást minden irányban. 
Ministe. > K j±t szózatában gyakorlati 
irányokat ki számunkra: igyekezzünk 
ezt az .irái v r. követni, a kitűzött föladatokat 
legjobb tudásunk szerint megvalósítani. A nép 

i .uyagi jólétének <jna< edése lesz munkánk 
gyümölcse, mely maga utüw; fogja vonni saját 
anyagi helyzetünk javulásai is. Dolgozzunk, 
munkálkodjunk, fáradozzunk. \ küzdjünk és 

\ 
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bízva-bízzunk s nem fogunk megcsalatkozni, 
mert az öntudatos, férfias, kitartó munka 
mindig megtermi a maga gyümölcsét! Ezzel 
a bizalommal, ezzel a nemzeterősítő munkára 
alapított reménynyel eltelve kívánunk mi 
kedves kartársainknak boldog, az eddigieknél 
boldogabb új évet! 

— Űj kir. tanfelügyelő. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister Balogh István 
sopronmegyei kir. s.-tanfelügyelőt az udvarhely-
megyei tankerület vezetésével jelen minősé-
gében megbízta. 

— A M. T. Oi-sz. Bizottságának ez idő 
szerint 104 tanítóegyesület-tagja van. Ezek 
közül általános tanítóegyesület 68 (van az 
országban 93), róm. kath. tanítóegyesület 7 
(van 107), gör. kath. 1 (van 14), gör. kél. — 
(van 9), ág. ev. 7 (van 39), ev. ref. 17 (van 41), 
izraelita 2 (van 2), nem elemi iskolai tanító-
egyesület 2 (van 6). Az Orsz. Bizottságnak e 
szerint még mindig nem tagja 207 tanító-
egyesület ! Hát — fájdalom! — így vagyunk 
azzal a sokat emlegetett „ összetartozandó-
sággal!" 

— Hatályon kívül helyezés. A vallás- és 
közoktatásügyi minister a Watz-féle új vonal-
rendszerü irkáknak használhatóságára vonat-
kozó 1900. évi 3902. elnöki szám alatt kelt 
rendeletét hatályon kívül helyezi. 

— A tanítók továbbképzése. A tanítóság 
szellemi szinvonalának emelése érdekében 
Wlassics Gyula kultuszminister többrendbeli 
reformjavaslat kidolgoztatását határozta el. 
A minister iirtenczióinak végrehajtása tárgyá-
ban tanácskozások folynak a népiskolai és 
tanítóképzői szákosztályok között. Nevezetesen 
széleskörű továbbképző tanfolyamok rendezé-
séről van szó, mi.nt oly módról, mely igen 
alkalmas a tanítóság? továbbképzésére megadni 
az irányt, hogy azutaíji önmívelés által maguk 
a tanítók folytathassák a továbbképzést. 

— A mi iparczikke^nk. A tanítóság egy 
része (de még mindig csak 'sfigy része!) szépen 
fölkarolta a mi iparczikkeinket ,s ezen a réven 
ismét szép hasznot fog látni az "iZljjtvös-alap, 
illetőleg a Tanítók Háza. Az e l s / ^ o i á s még 
nem történt meg, de úgy hally o., hogy a 
gyufa 1500, a szappan (nehánr; hónap alatt)" 
egy-két száz k o r o n g jöved.elmezett a taní-
tóság jótékony intézménye czéljaira. A jöve-
delem még nagyobb lehetne, ha a tanítóság, 
jobban kezébe yenné ezt az ügyet. Főleg azok. 

buzgólkodhatnának ez irányban, a kik 3 ko-
ronával sem lépnek, vagy léphetnek be az 
Eötvös-alap kötelékébe. Megemlítjük ezúttal, 
hogy a „Tanítók Háza gyufájának" központi 
raktára V. ker., Lipót-kőrút 15. szám alatt 
van. Kérjük t. kartársainkat, hogy ezt tudo-
másul venni és a kereskedő urakat erre figyel-
meztetni szíveskedjenek. A „Tanítók Háza 
szappanjának" központi raktára maradt az 
eddigi helyen: VI. ker., Lázár-uteza 12. sz. 
Mind a két iparczikk buzgó terjesztését me-
legen ajánljuk a tanítóság figyelmébe. 

— Rövid liirek. Fölhívás megrendelésre. 
Tisztelettel kérem t. tanítótársaimat szíves-
kedjenek „Gyermekeink nevelése" czímű kis 
füzetemre minél számosabban előfizetni, illetve 
megrendeléseket tenni és ismerőseik körében 
terjeszteni. A fővárosi, valamint a vidéki sajtó 
igen dicsérőleg nyilatkozott nevezett müvecs-
kémről, Ara, a 3' 2 ívre terjedő könyvecské-
nek csak 30 fillér. Mivel csak néhány (250) 
példány áll rendelkezésemre, kérem a meg-
rendeléseket mielőbb eszközölni. Torzsán, 1901 
deczember 28. Holzmann Ignácz, tanító. — 
A kiskun-halasi közs. tanítótestület a „Ferencz 
József Tanítók Házá"-ban létesítendő ,,Ha'asi 
szoba"-alap javára 1902. évi január hó 11. én 
zártkörű tánczmulatsággal egybekötött hang-
versenyt rendez. — A Tanítók Háza szappanjá-
nak főelárusításával Munkács és vidéke részére 
Jerkovics József czég bízatott meg, mely körül-
ményre figyelmessé teszszük az ottani kar-
társakat. Nevezett czég szappanunkból állandó 
raktárt tart és ott jutányosán s kényelmesen 
beszerezhető. 

— Halálozások. Kéller Antal nyug. volt 
dunaföldvári róm. kath. tanító 88 éves korá-
ban Dunaföldváron meghalt. A boldogult 55 
éven át működött a tanítói pályán, melyből 
50 évet Dunaföldváron töltött el. 1887 óta 
nyugdíjazva volt. — Gödri Lajos pokai nyug. 
ev. ref. tanító, életének 76.-ik évében elhunyt. 
Áldás emlékökre! 

— Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „ Tanítók 
Háza gyufáját" és a „Tanítók Háza szap-
panját !u 

Tartalom : Magyarország néptanítóihoz. Wlassics 
Gyula. — Tanítók és a kultúregyesületek. 1Vagy 

-Lajos. — Új eszmék az ifjúság művészi nevelése 
e r d ő é b e n . Juhay Antal. — Ministeri rendelet a 
tanítóegyesületekről. - - Család és iskola. Ondra 
/György."— A tanítói fizetések kiszolgáltatása. Kiss 
Pál János. - -"fQnítók Tanácsadója. — Szünóra: A 

| kis apostol Mucsy"*lózseíé ~ [ r o c l a l o m - — Hivatalos 
I rész. — K ü , , n f é l é k . — . . . — 



1. SZAIM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 7 

GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KROLOPP ALFEÉD. 

Beköszöntő. 

A „Néptanítók Lapja" dr. Wlassics 
Gyula minister úr gondoskodásából 
nagyfontosságú rovattal bővült. A Gazda-
sági ]sméü<) Iskola ez, m e l y egy-egy ív 
terjedelemben fogja havonkint gazdagí-
tani illető havi első számunkat s melynek 
első számát ezennel bemutatjuk t. olva-
sóinknak, Magyarország tanítóinak. 

Nagyfontosságú a minister úmak 
ez az intézkedése: nagy fontosságot 
tulajdonít annak — lapunk élén olvas-
ható szózatában — maga a minister 
ú r is, m i d ő n a Gazdasági Ismétlő Iskola 
elé azt a nem csekély föladatot tűzi 
ki. hogy segítsen megoldani eme nagy 
k é r d é s t : miként kell a népiskolát a gyakor-
lati életre gyümölcsözővé tenni? 

A népoktatás ügyével foglalkozók ma 
már általánosan érzik szükségét annak, 
hogy a nép iskolája a gyakorlati élet-
tel szoros kapcsolatba hozassék. Az a 
bámulatosan nagy verseny, a melyet 
a kultúrállamok SZÍVÓS kitartással, bár 
békés fegyverekkel, egymás közt és 
mindenki ellen megvívnak, minket is 
arra utal, hogy fegyverkezzünk. Föl 
kell fegyvereznünk népünket is e nagy 
harczra az ismeretek, a szakértelem, 
a czéltudatos munka, az élni tudás 
fegyverével. íme az ok, mely napjaink-
ban eminenter nagyfontosságúvá teszi 
a népoktatás ügyét. Ministerségének mái-
első évében belátta ezt a mi zseniá-
lis ministerünk, s hogy az ő kormány-
zata a népoktatás fölkarolásának az 
érája az egész vonalon, azt az enyém-
nél hivatottabb toll bizonyította e 
lapok hasábjain nem is oly rég. 

A mi szép hazánk kiválóan föld-
mívelő állam lévén, annak, a ki a nép 
oktatását a gyakorlati életre kihatóvá 

í akarja tenni, a nép gazdasági kiműve-
lését kell fölkarolnia. Ezt tette Wlassics 
minister a gazdasági ismétlő-iskolák 
fölállításával. A gazdasági ismétlő-
oktatásnak azonban hazánkban még 
nincs múltja, nincsenek tradicziói: i t t 
utat kell tömi, irányt kell jelölni. 
Erre az úttörésre, erre az irányjelölésre 
v a n h i v a t v a a Gazdasági Ismétlő Iskola, 
melynek kiadását a gazdasági szak- és 
ismétlő-iskolai tanítók általánosan óhaj-
tották és ez óhajtásnak te t t eleget 
Wlassics minister, a ki mai szózatában 
is hangsúlyozza, hogy „a tanítói kar 
iránt szeretettel és bizalommal" visel-
tetik. 

Nem csekély tehát, ismétlem, az a 
• föladat, a melyet a minister úr szer-

kesztőségünkre ró, mert — jóllehet 
mind nagyobb és nagyobb tér t hódít 
a mezőgazdasággal való beható foglal-

• kozás és kiváló szakférfiak tömött sora 
| a mezőgazdasági tudományokat mái-

magas fokra emelte — mi azt érezzük, 
hogy egyedül állunk. Egyedül egy 
specziális föladat megoldása előtt. 

De, szerencsére, nem fogunk sokáig 
egyedül állani, mert sorakozni fog 
mellénk a gazdasági szak- és ismétlő-
iskolai tanítók lelkes gárdája s velünk 
együtt fog arra törekedni, hogy a 
ministerünk kitűzte nagy czélt elérni 
igyekezzünk. Valamint a Néptanítók 
Lapját illetőleg arra törekedtem, hogy 
az valóban a néptanítók lapja legyen, 
ú g y a Gazdasági Ismétlő Iskolával is az 
a törekvésünk, hogy az a gazdasági 
oktatással foglalkozó tanítók lapja 
legyen. Első sorban tehát az ő közremű-
ködésöket kérjük. A gazdasági ismétlő-
iskolának még nincs, mert nem is lehet 
metodikája, ennek megalkotását pedig 
kitől várhatnék nagyobb joggal, mint 
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épp maguktól a gazdasági ismétlő-isko-
lai tanítóktól? 

Gazdasági szaktanítással foglalkozó 
kedves kartársaim biztos és jóakaró 
irányítót találnak e rovat vezetőjében: 
Krolopp Alfréd gazd. tanintézeti tanár 
úrban, a kit ezennel bemutatok e lap 
t. olvasóinak, kérve számára bizal-
mukat. 

De nem csak a gazdasági szak- és 
ismétlő-oktatással foglalkozó kartár-
sak számára van ez a rovat szánva; 
haszonnal olvasgathatják ezt azok is, 
a kik gazdasági oktatással nem foglal-
koznak. Ivérve-kérem is összes olva-
sóinkat. tehát az egész hazai tanító-
ságot , a Gazdasági Ismétlő Iskola o lvas-
gatására. mert az ismétlő-iskolai szak-
oktatáson kívül minden tanítót egyaránt 
érdeklő gazdasági kérdésekkel s így a 
tanító V* hold földjének (kei-tjének) 
okszerű mivelésével is fogunk e rovat-
ban foglalkozni. 

Ezek után, nyilvánosan is köszönetet 
mondván a magyar tanítóság nevében 
Wlassics minister úrnak és a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésével megbízott 
Halász Ferencz minist, osztálytanácsos 
ú r n a k a Gazdasági Ismétlő Iskola l é t es í -
téséért, átadom a szót e rovat vezető-
jenek. TJjváry Béla, 

a „Néptaní tók Lap ja" f. szerkesztője . 

A Néptanítók Lapja gazdasági rovatának 
vezetésével a vallás- és közoktatásügyi minis-
ter úr ő nagyméltósága csekély személyemet 
bízta meg. Ezen, engem megtisztelő magas 
bizalomért a minister úr ő excellentiájának ez 
alkalommal is leghálásabb köszönetemet fejezem 
ki s mulaszthatatlan kötelességet vélek telje-
síteni, a midőn megígérem, hogy a reám bízott 
igen szép föladatnak iparkodni fogok tehet-
ségem és erőmhöz képest minden tekintetben 
megfelelni. 

Hogy azonban nehéz föladatomnak meg-
felelhessek, részemről én is kérem a magyar 
tanítóságot és első sorban a gazdasági ismétlő-
iskolák vezetésével megbizott szaktanítókat, 

hogy e nagyfontosságú melléklethez, melynek 
czélja már föntebb fejtegetve van, adják 
közreműködésüket. Legyenek munkatársai e 
mellékletnek, melynek összeállításában a lap 
főszerkesztőjével történt megállapodás szerint 
a következő szempontok lesznek hányadok: 

A szakrovat élén, tehát első helyen az 
aktuális és általánosabb érdekű dolgokat és a 
gazdasági ismétlő-iskolákkal összefüggő kérdé-
seket fogjuk tárgyalni. Ezután következnek, a 
czikkek fontosságához képest, azon közlemé-
nyek, melyek a gazdaságok berendezésére, 
kezelésére, helyes fordák létesítésére terjesz-
kednek ki. Az ezek után következő czikkek 
a konyhakertészet és gyümölcsfatenyésztésről, 
a vidéken legkeresettebb gyümölcsfajták és 
zöldségfélék termesztéséről, eltartásáról és érté-
kesítéséről fognak szólani. Ezek után az állat-
tenyésztést, de különösen a szarvasmarha-
tenyésztést, a tejtermelést, a tej földolgozását 
és értékesítését, továbbá a kitűnő jövedelmet 
hajtó és aránylag csekély fáradsággal járó 
"baromfitenyésztést és méhészetet fogjuk ismer-
tetni. Alkalom adtán szó lesz a selyemtenyész-
tésről is. 

Az általános és részletes növénytermelést, 
a talajismeretet, talajmívelést és javítását, a 
trágyakezelést, a vetést, egyes növényfajok leg-
okszerübb mívelését (a gabonaneműeken kívül 
különösen az ipari és kereskedelmi növényeket), 
az aratást, cséplést, a termények betakarítását, 
a magtárí teendőket, a termények értékesíté-
sének leghelyesebb módjait ismertető közlemé-
nyeket sorozatosan fogjuk beosztani anyagunk 
keretébe, mely keretbe beillesztjük még a 
szőlőmívelést és borászatot (pinczekezelést). 
Megalakítjuk a „Vegyesek" rovatát is, a mely-
ben a y-azdasájíi élet kisebb mozzanatairól 

o o 

szólunk, rövid ecsetvonásokban, s a hol majd 
föltalálhatja az olvasó a hasznos tudnivalókat 
a háztartás körül is, (gazdasszonyi teendők, 
szappanfőzés, befőttek készítése, különböző 
aszalási módok stb.); „Gazdasági Tanácsadó" 
czímű rovatunk, hozzánk intézett szakkérdé-
sekre fog fölvilágosítást és útbaigazítást nyúj-
tani olvasóinknak; „Nyilt levélszekrény" (kér-
dések és feleletek) czímű rovatunk alkalmat 
fog adni mindenkinek arra, hogy, ha egy vagy 
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más tekintetben gazdasági dolgokra nézve 
fölvilágosítást óhajt, azt első sorban e lap 
•olvasóitól (vagy a szerkesztőségtől) meg is 
kapja; végül Tárcza-rovatunkban szakszerű 
rajzokat, életképeket stb. fogunk közölni időről-
időre. 

A főszerkesztő úrral történt kölcsönös meg-
állapodás szerint szándékunk — a mennyiben 
•ez lehetséges — e rovat minden számában, 
okszerű egymásutánban, az összes gazdasági 
Ágakat elméletileg tárgyaló, valamint a gya-
korlati oktatás mikéntjét is vázlatban föltüntető 
u. n. mintaleczkéket közölni, melyek hivatva 
lesznek a gazdasági ismétlő-iskolák metodiká-
ját ismertetni és az illető gazdasági viszonyok-
nak megfelelően megállapítani. 

Ezekben adtam röviden egy egész évi tár-
gyát a „Gazdasági Ismétlő-Iskolának." Nemes 
ambiczió, tudnivágyás és bizalmunk saját erőnk-
ben lelkesítsen bennünket. Hordjuk össze az 
;anyagot a mű megalkotásához, s kezet kézbe 
téve, induljunk el a nagy és hosszú útra, 
melynek csak a kezdetén találunk göröngyöt. 
Én bizalommal és szép reményekkel telten 
megyek a nagy útnak, mert támogatóim és 
útmutatóim lesznek a magyar tanítók jóakaró 
•érdeklődése, kitartó munkássága és szakkép-
zettsége. így megfogjuk tarthatni a kijelölt 
irányt és elérhetni kitűzött czélunkat. 

Most pedig „munkára föl!" Üdvözlöm a 
Gazdasági Ismétlő-Iskola t. olvasóit új mun-
kásságunk mezején! 

Krolopp Alfréd, 
a Gazdaság i Ismétlő' Iskola rova tveze tő je . 

<«nx<lnsáí»i építkezés. 
A gazdasági építkezésnél a főelv, hogy az 

«épület legyen tartós, takarékos és a czélnak 
megfelelő. Éppen ezért nem szabad feledni, 
hogy az épület csak eszköz és nem czél a 
gazdálkodásra. A takarékos és olcsó építkezés 
megköveteli, hogy minden épület lehetőleg 
egyszerű, a czélnak megfelelő szerkezettel, 
helyes^ alapbeosztással és takaros külsővel bír-
jon. Ámde ezzel nem azt akarom mondani, 
hogy szolid anyagból, gyenge szerkezettel és 
tetszetős külsővel építsünk az olcsóság kedvéért, 
mert az építkezés olcsósága csak látszólagos 
haszon. Épületeink —- 100-éves átlagos fönn-
állást véve alapul — annál kevesebb föntar-

tási és tüzbiztosítási költségeket igényelnek, 
minél jobb anyagból készültek, ellenben a 
kevésbbé jó anyagból, gyenge szerkezettel készí-
tett épületek javítása és biztosítása tartamuk 
alatt sokkal többe kerül, mint az építkezésnél 
látszólag megtakarított haszon. 

Ugyancsak az okszerű gazdálkodás meg-
kívánja, hogy a gazdasági épületek elhelyezése, 
nagysága és berendezése a szükségletnek s a 
gazdaság viszonyainak minden tekintetben meg-
feleljenek. Igaz ugyan, hogy a gazdaság viszo-
nyai és szükségletei legtöbbször az éghajlat, a 
birtok terjedelme, a gazdálkodási rendszer és 
a helyi viszonyoktól teszik függővé az építkezés 
kivitelét. Más a hegyvidék építkezése, más az 
alföldé és ugyancsak más-más a tagosított, a 
tagosítatlan birtokoké vagy az ipari gazda-
ságoké. Ámde ezekre a „Gazdasági Ismétlő 
Iskola" keretében nem terjeszkedhetünk ki, de 
ez nem is czél, mert a nagy gazdaságok a 
tanintézetekből nyert képzett erőkkel rendez-
hetik be gazdaságaikat. A „Gazdasági Ismétlő 
Iskolában" a gazdasági ismétlő-iskolák épít-
kezéseit ismertetjük a szervezésnél való köny-
nyebb költségterv készítéséért és különösen 
azért, mert a magyar gazdasági irodalom 
egyáltalán nem rendelkezik a kis gazdaságok 
rendszeres építkezési tervévél.*) Ugyancsak be 
kell mutatni ezen terveket azért is, hogy a 
gazdasági ismétlő iskolák építkezései a törpe-, 
paraszt- és kisbirtokoknak lehetőleg mintául 
szolgáljanak. 

Éppen ezért, mielőtt az építkezés kezdődnék, 
számítást kell tenni, hogy az épülettöke a 
földtőkének közepesen hány perczentjét teheti, 
hogy sem kicsiny, sem nagy ne legyen. Például 
egy 45 kat. holdas gazdaságnál a helyi viszo-
nyok szerint 15—40%-a lehet, vagyis közép 
számítással 25%. Már most, ha egv hold föld 
értéke 300 frt, akkor 40 holdé Í2.000 frt, 
minek 25%-a 3000 frt, mely összegből a 
fent jelzett kívánalmaknak megfelelően minden 
gazdasági épület előállítható. 

Hogy azonban az épületek helyesen és terv-
szerűen előállíthatók legyenek, ki kell számí-
tanunk a gazdaságban szükséges állatok lét-
számát. 

Ez alkalommal a „Gazdasági Ism. Iskola" 
egy istálló alaprajzát mutatja be. Ezen istálló 
négy darab nagy állatra, növendékmarhákra 
és borjukra van tervezve egy ellető ketreczczel. 
Az elrendezésnél az ajtóval szemben a tehe-
neknek és a lovaknak készítünk állást, mert 
ezek kevésbé vannak kitéve az apróbb álla-

*) Domokos Kálmán „Az építkező gazda" cz. műve 
inkább nagyobb gazdaságoknak való. A magyar farm-
rendszer 1000-holdas és nagyobb birtokra van ter-
vezve. 

1* 
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tokkal szemben a meghűlésből származó beteg-
ségeknek. A nagyobb állatok után következnek 
a növendékállatok és végre a borjuk. Az istálló 
másik részében az ellető ketrecz, a füllesztő 
ládák és szénatartó ketrecz nyernek elhelyezést. 

Az elrendezésnél a növendékállatok, borjuk 
és ketrecz azért foglalnak el aránylag akkora 
helyet, hogy az apró borjuk és csikók el-
helyezhetők legyenek. Ezen az elrendezésen 
úgyis lehet változtatni, hogy az ajtóval szem-
ben a takarmányos kamra és ketrecz helyez-
tetnének el, ezektől egyik oldalon a nagy 
állatok, másik oldalon pedig a növendékállatok 
és borjuk lennének. 

Ezen beosztásnál az állatok fejjel álnak a 
falnak egy sorban, minek az az előnye, hogy 
aránylag sokkal kisebb területen lehet el-
helyezni az állatokat, mint a két sorosnál. 

Első tekintetre talán föltűnik az is, hogy 
csak a tinóknak van külön állás, míg nagyobb 
csikóknak nincs hely, holott kamratartás is 
van tervbe véve. Ám, ha 2—3-éves növendék-
állatokkal van dolgunk, akkor az egyik nem-
beli a szabad állásban, a másik nembeli pedig 
a ketreczben helyezhető el. Ugyancsak föltűnő 
lehet, hogy 40—50 holdas birtokon csak tehén 
és ló van, ökör nincs. Ily terjedelmű gazda-
ságban nincs is erre szükség, hacsak nem 
kötött talajon megy a gazdálkodás. A mennyi-
ben a helyi viszonyok úgy kívánják, a ló 
helyett az ökör mindig beállítható a nélkül, 
hogy az istálló beosztás változást szenvedne, 
ily esetben azonban a jászol alacsonyabbra 
állítandó. Ugyancsak a tehénállásban közepén 
választó rud van föltüntetve, de nem azért, 
mintha alkalmazni kellene, hanem azért, hogy 
az egy állatra eső terület szélessége és hossza 
annál szembetűnőbb legyen. 

Az épület elhelyezésének főkelléke, hogy 
lehetőleg emelkedett, száraz helyre építtessék, 
mert akkor a híg ürülék elvezethető lesz, a 
csapadékok pedig az alap (lábazat) falakat és 
padlást nem rongálják meg annyira. De mind-
ezektől eltekintve, az állatok egészsége is meg-
kívánja a száraz, egészséges, tiszta levegőt. 
Meg a gomba-betegségek is jobban tenyésznek 
a nyirkos, talajvizes épületekben, (száj- és 
körömfájás, lépfene, keleti marhavész stb.), mint 
a száraz, könnyen tisztán tartható helyeken. 
Ezen elv nemcsak az istállóra, hanem a gaz-
daság összes épülteire áll, miért is általában 
kimondhatjuk, hogy a major a gazdaság leg-
magasabb részén feküdjék. 

Az istálló fő homlokzatát lehetőleg északra, 
vagy északkeletre kell fektetni, mely ilyen 
fekvés mellett nyáron hűsebb lesz s a legyek-
től is jobban meg lesz védve. Egyebekben a 
lakóház, a trágyatelep, takarmányozás és nem 

egyszer a víz az 
zésénél. 

A világosság az 
számától függ. Do 

irányadó az istálló elhelye-

ablakok nagysai es 
A. mint az alaprajzon látható, 

négy rendes ablak van fölvéve, melyekhez még 
az ajtó fölött készítendő keskeny ablak fog 
járulni. Általában világos lesz az istálló, ha 
az ablakok felülete az alapterület V20 — V30 
részével egyenlő. A világosság az állatok, 
különösen a lovak szemét nagyon sérti, ha a 
fejjel szemben, majdnem a fej magasságában 
van az ablak. Legjobb ha az ablakok és ajtó 
ugyanazon oldalra esnek, mert így a világos-
ság nemcsak hogy szemben nem éri a jelen 
terv mellett az állatokat, hanem a légvonat 
is ki van zárva. Ablakmagasság 2'2—2'4 mtr. 

o o 
Az ajtók minden körülmények közt kifelé 

nyíljanak s lehetőleg mindig kétszárnyúak 
legyenek kettős deszkából, hogy sem meg ne 
hajoljanak, sem meg ne repedjenek. Magas-
ságuk rendesen 2—2'10 mtr., melyet a tetsze-
tősség kedvéért, hogy az ablakokkal egy-
forma magas legyen a nyilás, fölül egy keskeny 
ablakkal toldunk meg. 

Ilyen kisebb istállóknál az istálló belső 
magassága 2'8—3 mtr. Igaz ugyan, hogy a 
2 mtr. magasság sem ritka, de az ilyen 
azután gőzölög is, mert zárt ajtó mellett a 
levegő megromlik, páratelt lesz, az állatok 
gyorsabban lélegzenek, megizzadnak s ha 
reggel takarmányozás alatt az ajtó nyitva 
marad, meghűlnek s így kapják a veszedelmes 
betegségeket. 

Az istállók padlása deszkából készüljön. 
A deszka 1—1 mtr. távolságba fektetett folyó 
gerendákon nyugodjék. A deszkázatot legalább 
6 cmtr. vastagon pelyvás sárral jól le kell 
tapasztani. így az istálló nyáron hűvösebb,. 
télen melegebb s egyáltalán kevésbbé gőzölgő 
lesz. De a letapasztásnak megvan az a nagy 
előnye is, hogy tűz esetén nem ég be oly 
könnyen a padlás. Az alsó padlás, melyen az 
állatok állnak, legjobb, ha puha; ez esetben 
agyagból vagy fából készül, a kemény pado-
zatok téglából, kőből, betonból stb. készülnek. 
Ezek közül jó az erősen égetett tégla élére 
állítva, hogy az állatok lába ne vágja ki. 
A téglát czement vagy jó mészhabarcs közé 
kell rakni, hogy az istálló talajába a ned-
vesség ne szivároghasson le, hanem a csa-
tornán legyen elvezethető a trágyalékútba. Az 
agyagpadlásnak nagy hátránya, hogy állan-
dóan javítani kell, éppen ezért kisgazdának 
ajánlatosabb helyi viszonyok szerint a fa vagy 
a tégla. Ha fából készül, akkor is a gerendák 
alá agyagréteg és abba több csatorna kell, 
hogy a leszivárgó híg ürülék kifolyhasson. 
Téglából való építésnél az alapfalak 60 cm. 
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Tastagságban. a felső falak pedig 48 cm. 
vastagon építendők. Igen jó a falakra, ha 
20 cm. magasságban a padló fölött elszigetelő 
kátránvos lemezt alkalmazunk. 

Tetőnek legajánlatosabb a cserépfedél, 
mert tűzbiztosabb és kevesebb fentartási 
költséget 1 igényel. Igaz ugyan, hogy a 
keményebb falakkal, erősebb fedélszékkel az 
építési költségeket nagyban emeli. A hol van, ' 
ott nagyon tartós, olcsó és ezek mellett elég 
csinos és egészséges fedelet ad a nád, hason-
lóan a jó szalmafedél is. A zsindelyfedél 
mellett könnyűsége és csinossága szól. Azon-
ban úgy ennek, mint a cserépnek hátrányai, 
hogy télen nagyon hűvösek, nyáron forrók, 
hézagaikon keresztül a padlástérre hordja a 
szél a port és havat. 

Nem lehet eléggé ajánlani az ajtók és belső 

fás részek befestését, mivel azokat nemcsak 
szebbé, hanem sokkal tartósabbá teszszük az 
állandóan párával telitett istállóban. Ha lehet 
ehhez firnájszot szerezzünk, mert az könnyen 
szárad, ha pedig kénytelenek vagyunk költ-
ség hiányában ezt elhagyni, akkor a ma már 
mindenhol olcsón kapható carbolineumot hasz-
náljuk erre a czélra. Ettől a fa diófaszint 
nyer és igen tartós lesz. 

Részletes költségvetést egyelőre nem adunk. 
Hanem általában egy olyan istálló, mint a 
minő az alaprajzban jelezve van, Q-méteren-
kint előállítható minden fölszereléssel 7—8— 
10—12 frtból. Ez az igaz nagy szélsőség, de 
a helyi viszonyok nagyon módosítják az épít-
kezést. E sorok írója Zalában 17—18 forintos 
téglaárakat látott, míg Csikmegyében 4 forintos 
árakkal találkozott. Természetes tehát, ha az 
árhullámzás három-négyszeres lehet az egyes 
•vidékek szerint. 

A téglaszükséglet m3-ként, habarcscsal 
falbarakva 280 7 -300 ; homok 0"25, oltott 
mész 0'1 m3. Így az anyag átlag m3-ként 
5 frt, a kőmives és napszámos munka pedig 
2 frt, összesen 7 frt. A földkiásás m2-ként 
15—20 kr. Cserépzsindely m2-ként 66 kr, 
szalma, nád 65—70 kr, zsindely szintén 60 kr. 
Ezeket tudva, bárki könnyen kiszámíthatja 

| az építési költség árakat. Természetesen a fa-
munka külön költségtervet igényel. Ezekről, 
keresztmetszetről és állásokról majd más al-
kalommal. 

(Dorozsma.) Cs. l'éterffy József. 
* 

* * 

Ehhez a közleményhez még a következőket 
tartom hozzáfüzendőnek. 

Az építkezésről nagy általánosságban szólva 
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a gazdasági ismétlő-iskolákban alkalmazott o o 
szakerőknek nem ajánlhatjuk eléggé, hogy a 
tanulók figyelmét fölhívják arra, hogy épüle-
teket a gazdaságban csak oly arányban kell 
alkalmazni, hogy a gazdaság általuk nagyon 
meg ne terheltessék. Vagyis csak a szükséges 
éjiületeket kell emelni, csak azokat lesz ész-
szerű készíteni, mert bizony még a szolidan 
emelt épület is gyorsan tönkre megy, ha nem 
részesül évenkint a szükséges tatarozásban, 
ápolásban. Álljon az bár az épületek többszöri 
meszeléséből is, munkaerőt igényel s pénzbe 
kerül. Már pedig a gazdának ma, és a mint 
az ez idő szerint megítélhető, a legnagyobb 
valószínűség szerint a jövőben is nagyon kell 
takarékoskodnia, mert olyanok a gazdasági 
viszonyok, hogy ezt okvetlenül szükségessé 
teszik. Távol áll tőlem ezzel azt tanácsolni, 
hogy a gazda az építkezéssel szemben tartóz-
kodó álláspontot foglaljon el, csak azt tartsa 
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mindig szem előtt, hogy csak akkor építkezzék, 
ha az épületre szüksége van és az épületet a 
lehetőségig teljesen ki tudja használni. Mikor 
áll be az építkezés szükségessége, arra nagyon 
természetesen csak általánosságban lehetne 
felelni, mert ez a vidék és annak viszonyaitól 
függ: azonban, hogy mégis egy példával illusz-
tráljam a fönt elmondottak helyességét, föl-
hozom azt, hogy pl. az Alföldön, hol a fa 
igen drága és csak nehezen szerezhető be, 
nem igen jut a kisgazda oly helyzetbe, hogy 
szénája és más egyéb takarmánya részére színt 
emeljen, ellenben a fás vidéken gazdálkodó 
ezt minden további nélkül teheti. Az alföldi 
kisgazdánál ez azért nem indokolt, mert az 
épület drágasága nem állana arányban azon 
esetleges kárral, a melytől ez a gazdát a széna-
termés részbeni elromlása által megóvni van 
hivatva. Ily körülmények között a kisgazda 
szénakazlát erős szalmatetőzettel látja el és 
bár ezzel nem is védekezik oly tökéletesen a 
beállható kárral szemben, helyesen cselekedett, 
mert tehetségéhez mérten védte magát ellene. 

A mi pedig a szolid építkezést illeti, arra 
nézve azt kívánom megjegyezni, hogy ezen 
elvnek vallása nagyon helyes és kívánatos, 
hogy azt minden gazda megszívlelje. Épít-
kezzék szolidan a gazda és buzdítsa erre a 
tanító is mindig tanítványait, de ne feledje el 
egyúttal elmondani azt is, hogy ilyen szolid 
építkezési rendszer csak azon épületeknél kívá-
natos, a melyekbe értékesebb állatokat, vagy 
esetleg a gazdaság valamely értékes terményét 
helyezzük el. Ilyen a tervrajzban készült 
istálló is. 

Ámde van a gazdaságnak számos más épü-
lete is, pl. pajták, juhakol. szekér- és egyéb 
színek, stb., a melyek egészen más elbírálás 
alá esnek. Ezeknek részben az a czéljuk, hogy 
a beléjük elhelyezett eszközöket a külső káros 
behatások ellen védjék, más részben hajlékot 
nyújtanak hosszabb-rövidebb időre a juhoknak, 
vagyis oly állatnak, melynek tartása jövedel-
mező csak akkor lehet a kisgazdánál, ha az 
minél kevesebbe kerül. Jól mondják azok a 
régi gazdák, kik a finom gyapjú értékének 
rohamos csökkenését és ezzel kapcsolatban a 
több, de durva gyapjút szolgáltató juhok 
tenyésztésének fölkarolását végig élték, hogy 
az ily juhokat tartó gazda ráfizet a tenyész-
tésre, a mint az építendő juhakol számára az 
első téglát a földbe fektette. Áll ez különösen 
a kisgazdára, a ki nálunk majd mindenütt csak 
a durva gyapjút szolgáltató juhot tenyészti, 
melynek tenyésztése jövedelemmel csak akkor 
jár, ha a tenyésztésre fordított kiadás minél 
kisebb minden téren, s így természetesen az 
építkezés terén is. 

Nagy általánosságban szólva, szükséges, hogy 
a juhakol lehetőleg olcsó épület legyen. Nagyon 
megfelelő ezen czélra a nyitott oldalú lábas 
pajta, melynek teteje lehet szalma, oldalai 
pedig úgy, a mint a hideg idő beáll, trágyá-
ból rakott kerítéssel (fallal) vétetnek körül és. 
csak a déli oldalon hagyatnak részben nyitva.. 
Ilyen pajtában az Alföldön egyes nagy ura-
dalmak még az anyajuhokat is szép sikerrel 
elletik le. 

Az ilyen épületeknél, ha azok a czélnak 
különben megfelelnek, az olcsó és könnyű 
építkezési mód betartása van helyén és nagyon, 
jól alkalmazhatók fedőanyagul a gazdaságban 
termett szalma és kukoriczaszár, oldalfalnak 
pedig az elmondottakon kívül esetleg a sárral 
betapasztott sövény. Rovatvezető. 

Mezőgazdasági viszonyaink. 
Szükségtelen hosszasan bizonyítgatnunk,, 

hogy mezőgazdaságunk a megélhetés mind-
inkább növekedő igényeivel szemben, jelenleg 
még nem áll azon ponton, a melyen lennie-
kellene. A föld termőképessége hazánk több-
vidékén űzött okszerűtlen gazdálkodás' követ-
keztében tetemesen redukálódott. 

Ismerik jól ezen állapotot kisgazdáink és 
mégis súlyos helyzetük orvoslása helyett keleti 
érzékre valló kényelemmel várják a kormány 
önkéntes támogatását, holott kutatniok kellene 
az okokat, melyek a kedvezőtlen viszonyokat 
előidézték s gondolkozniok azon eszközök: 
fölött, melyek észszerű fölhasználásával az. 
anyagi jobblétet biztosíthatnák. 

Sajnos jelenség, hogy a kisgazda nem 
vesz tudomást a gazdasági téren elért modern 
technikai vívmányokról. Vannak egyes kis-
gazdák. kik ugyanazon magvakat termelik, — 
ugyanazon módon, — miként elődjeik termelték j 
az ősi gazdálkodási rendszerhez makacsul 
ragaszkodnak, oly annyira, hogy a gazdasági 
egyesületek által nyújtott kedvezményeket sem 
részesítik a kellő méltánylásban. Nem akarja 
megérteni a kisgazda azt, hogy a hagyományos-
gazdálkodáshoz való szoros ragaszkodás figye-
lembe nem vétele az újabb vívmányoknak,, 
holt bizonysággal vezet bukásra. 

Nekünk, néptanítóknak, kik a nép sanyarú 
helyzetét szemünk előtt látjuk, halljuk sopán-
kodásait, jut föladatul, hogy a mezőgazdasággal 
foglalkozó részét kizökkentsük megátalkodott-
ságából s felvilágosítsuk azon tényezők felől,, 
melyek fölhasználása az anyagi _ jobblétet, a-
boldogulást adja meg részére. Értessük meg 
vele, hogy nem az adó, nem a súlyosbodó 
terhek okai anyagi romlásának, hanem a saját. 
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érdekeivel való nemtörődömsége. Magyarázzuk 
meg, liogy pl. Cseh-, Németországban a kis-
gazdák termőképességre a mienkkel nem 
vetekedhető földből maguknak és családjuknak 
nemcsak megélhetést tudnak biztosítani, hanem 
a netán beállható anyagi csapások idejére 
tökét is gyűjtenek, míg a mi gazdáink ked-
vezőbb talajviszonyok mellett szűkölködnek, 
eladósodnak; egy része kivándorol, más hazá-
ban keresi azt, a mit itthon könnyelműen el-
veszített, s a mit magának, családjának és 
utódjainak kevesebb fáradsággal biztosíthatott 
volna. 

De nem kell példák idézése végett más 
országba menni. Temesben, Torontálban, sőt 
hazánk északkeleti részeinek egynémely vi-
dékén érvényesítve látjuk, bár csak kezdet-
legesen, ugyanazt, mint az említett országokban. 
A földjéhez ragaszkodó temesi, torontáli német 
gazda mezőgazdaságában a czélszerüt a hasz-
nossal, a jövedelmezővel egybeköti. Tanul, 
olvas, tapasztal s a mivel anyagi helyzetét elő-
segíteni véli, azt alkalmazza. Nem ragaszkodik 
az egynemű gazdasági rendszerhez, hanem 
igyekszik azon változtatni, a nélkül azonban, 
hogy a szoros értelemben vett mezőgazdasági 
foglalkozásoktól eltérne. Gabonatermelés mellett 
kiváló súlyt helyez az állattenyésztésre, méhé-
szetre, a hol lehet: szőlőtermelésre s e mellett 
képezi magát különböző gazdasági és ezzel 
kapcsolatos háziipari teendőkben. Létesítenek 
kosár-, kalapfonó-kurzust; gazdasági eszközeik 
nagyobb részét maguk készítik. 

Ezen viszonyokat, a nép anyagi javát, 
szeretetteljes tanítással, helyes útra irányító 
törekvéseinkkel mindenütt létesíthetjük. 

Kisgazdáink helyzetükön, kevés és gyorsan 
megtérülő befektetéssel, tejszövetkezetek léte-
sítése által javíthatnak. A hol tejgazdaságot 
kezdenek űzni, ott a gazdasági válság enyhül 
s a nép jóléte fokonkint gyarapodik. A tej s 
annak termékei nincsenek oly árhullámzásnak 
kitéve, mint a gabona s ennélfogva biztosabb 
alapon nyújtanak megélhetést. Tehenet tart 
még a legkisebb gazda is, haszna azonban a 
házi szükségletre fölhasznált tejen és a trágyán 
kívül alig van. Borjuneveléssel nem foglalkozik, 
a borjukat nem neveli föl hanem eladja. Ha 
fölösleges tejjel rendelkezett, legtöbbször nem 
tudta értékesíteni. Ha azonban egy község 
teheneket tartó gazdái szövetkezetet létesítenek, 
a tej mindenkor értékesíthető lesz s ha a le-
számolás alkalmával látják az elért hasznot, 
minden egyes gazda a tejhozam emelésére 
fog törekedni, tehát jobban fogja takarmányozni 
teheneit, a borjukat fölneveli a szövetkezettől 
olcsó árban visszavett sovány tejjel s ennek 
eredménye fokozott trágyanyerés lesz. A szántó-

földek jobb trágyázásban részesülnek, a nagyobb 
állatlétszám több takarmány termelésre utalja 
a gazdát, a ki helyesebb vetésforgóval nem 
használja ki annyira egyoldalulag talaját és a 
fönmaradó területen nagyobb gabonatermést 
ér el, mint akkor, ha összes földjeit kellő 
trágyázás nélkül gabonanemüekkel vetné be. 

Baranyamegye 59 községében alakult tej-
szövetkezetek, bár a tejgazdaság még itt is 
kezdetleges, az elmúlt év folyamán csupán 
tej értékesítéséből majdnem másfél millió 
korona jövedelemre tettek szert. Hány millió-
val lehetne emelni a közvagyont, ha miuden 
vármegyében egyelőre legalább ennyi több 
jövedelem éretnék el? 

A hol a nyers tej könnyű szerrel és jól 
nem értékesíthető, ott tér nyilik a vaj készí-
tésre fektetett tej szövetkezeteknek. Az ily 
szövetkezeteknél még azon előny is mutatkozik, 
hogy a lefölözött és zsirt csak igen csekély 
mértékben tartalmazó sovány tej a termelöknek 
részben házi szükségleteiknek fedezésére,részben 
állataiknak takarmányozására fordítható czél-
szerűen. 

Tűzzük ki czélul ezen gazdasági ág általános 
elterjesztését, kedveltessük meg az eszmét 
népünk körében. 

(Budapest) Petróczi István. 

\ szőlő fakó rothadása. 
(White rot.) 

(Coniothyrium diplodiella Sacc.) 

Most, a midőn készen vagyunk a külső 
munkával s pihen a természet, a midőn mái-
több szabad időnk van. el-elgondolkozunk a 
mult nyári élmények fölött. Gondolkodunk a 
végzett munka fölött, eszünkbe jutnak az 
örvendetes események, de eszünkbe jut a baj, 
a betegség is, a mely talán gazdálkodásunk 
és iparkodásunk gyümölcsét is veszélyeztette 
és rontotta. 

így jut az ember eszébe az egész országban 
föllépett szőlőbetegség: a fakórothadás, a 
Coniothyrium diplodiella Sacc., mely némely 
szőlőben nagy kárt okozott; tönkretevén, meg-
rothasztván a legszebb tőkék termését. Ha 
e fölött így gondolkodom, eszembe jut. hogy 
bár e baj elég kárt tett és tesz, de mindennek 
daczára nagyon kevés helyen védekeznek ellene. 
Mondhatni, hogy ellene nemcsak a kisbirtokos, 
az egyszerű nép nem védekezik, hanem még 
sok része a nagybirtokosság közül sem. Ezt 
tapasztalásból mondhatom. Valamennyi kis-
birtokos, egyszerű szőlősgazda, a mint ezt az 
ember gyakran láthatja, beleszedi szüretkor a 
rothadt szőlőt is a többi közé, hogy több 
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legyen a must; az egész rothadt, száraz fürtöt 
pedig a szőlőben elhányják vagy sok helyen le 
sem szedik a tökéről. Mindenki azt képzeli maga 
magáról, hogy ő ért legjobban a szőlőszethez, de 
azért mégis konzervatív marad csekély tudásá-
hoz. még a legelemibb dolgokban is. Hiába adta 
ki a nagyméltóságú földmívelésügyi ministerium 
„A must és bor okszerű kezelése" czímű könyvet 
s számos más ily hasznos müvet, a haladás 
csak alig vehető észre itt-ott. Pedig az említett 
műben ott van az utasítás, pl. a válogató-
asztal hasznáról és fontosságáról, hogy a szüret-
kor semmiféle — a borba nem való — anyag 
bele ne kerüljön; tehát szüretkor a termést 
meg kell válogatni, mert a rothadt fürtökkel O o 
az eczetesedés és más betegségek csiráit be-
viszsziik a borba. A nép mindezek daczára ezt 
nem cselekszi, nem válogat, nem szedi ki a 
rothadt fürtöket, nem gyűjti össze azokat, hogy 
azután elégesse vagy elássa mélyen a földbe, 
hanem igenis, gyakran látni azt, hogy szőlőjé-
ben szerte-széthányja az ily fürtöket, nem 
tudván azt. hogy az ily fürtökből szaporodik 
el a gomba, mely a jövő évben még nagyobb 
kárt fog a szőlősgazdának okozni. Egy délután 
— ÍI szüret után a szőlők között járva, 
kerestem egyes betegségek által megtámadott 
vesszőt gyűjteményem számára s a fakórotha-
dástól erősen megtámadott egynéhány szőlőre 
akadtam. A szőlőben sok rothadt fürt volt 
széthányva, s sok ily fürt maradt leszakítatlan 
a tőkéken. Gazdája éppen kint volt s beszédbe 
ereszkedtem vele. Természetesen hovatovább 
reá terelődött a beszéd az ő szőlőjének kárára 
is, a sok rothadt fürtre. A többek között 
fölemlítettem, hogy kár volt ezt a sok 
rothadt fürtöt s szőlőszemet így elszórni, mert 
a rajtok levő ezer meg ezer gomba elszapo-
rodva. s a szél által a szőlőbe széthordva, a 
jövő évben még több kárt okoz; fölemlítettem, 
hogy legjobban cselekedett volna, ha első 
sorban az összes rothadt fürtöt még annak 
idején összegyűjtötte és elégette volna, hogy 
a rothadást előidéző gomba ne szaporodhasson, 
mert a gomba szaporodó testecskéi ismét 
kicsiráznak, illetve kiszabadulnak, s a szél, 
valamint a rovarok által széthordatva, újból 
belepik az egészséges szőlőket, csíráznak, be-
hatolnak a bogyókba, s ismét csak rothadt 
szőlőkét hoznak létre. A szőlősgazda erre azt 
mondotta, hogy ő összeszedte volna ezeket a 
fürtöket, de azt hallotta, hogy ez hőütés, hogy 
napszurástól van. Erre elővettem zsebemből 
a nagyítót, megmutattam egy rothadt fürtön 
a szürke bibircseket, vagyis azon apró tokocs-
kákat. a melyekben a gomba szaporodó tes-
tecskéi vannak; a gomba bibircs-alakú tokjait 
a gyakorlott szem nagyító nélkül is láthatja. 

A midőn ezt megmutattam, azt kérdeztem 
emberemtől, hogy a tőkén levő száraz fürtök 
mind olyanok voltak-e, melyek a napsugarak-
nak ki voltak téve, s azokat a nap megégette, 
vagy pedig olyanok is voltak-e s száradtak 
el, a melyek a levelek között egészen eltakarva 
voltak ? Emberem úgy nyilatkozott, a mint 
azt én is tapasztaltam, t. i. hogy levelek között 
levő fürtök is száradtak el a nyár folyamán 
s így e bajnak okozója nem a napszúrás, nem 
a hőütés volt, hanem az ily fürtöket fiatalabb 
korban támadták meg a microorganizmusok, 
melyek a táplálkozásukhoz és növekedésükhöz 
szükséges nedvet a szőlőbogyóból elvonván, az 
rövid idő alatt megszáradt. Ha napégetéstől 
van a baj, azt megismerhetjük arról, hogy 
mindig csak egy oldalról támadja meg a fürtöt, 
azt, a mely a napsugarak közvetlenül perzselő 
hatásának van kitéve, míg az árnyékban levő 
rész épen marad. Hogy pedig szőlősgazdáink 
a fakórothadás elleni, úgyszólván egyedüli, 
s így legszükségesebb védekezést, a beteg 
fürtök összeszedését és megsemmisítését meg-
tegyék, azt hangoztatnunk kell mindig, de 
különösen oly szőlősgazdáknak, a kik a nap-
szurástól vélik tönkretettnek rothadt szőlőjüket 
s kik ez okból nem tartják szükségesnek az 
összeszedést. Nekünk tehát tanítóknak, a kik 
a gazdasági dolgokban is vezetői kell, hogy 
legyünk népünknek, arra kell törekednünk, 
hogy minden ilyen ferde fölfogást és nézetet 
eloszlassunk s terjeszszük az igazi alapon 
nyugvó ismereteket, hadd tanulja meg ezeket 
és fordítsa hasznára népünk. A gazdasági ism.-
iskola tanítói a nép között élve, közöttük 
forogva, leginkább lehetnek apostolai, hirdetői 
a helyes gazdasági tanoknak. 

(Gyöngyös.) Kovács Ferencz. 

Tanítói kertek hefásítása. 
A Néptanítók Lapja f. évi 31-ik számában 

rendelet jelent meg arról, hogy az iskolák és 
tanítói lakások belterületére ültetett élő gyü-
mölcs* és gazdasági fát. dísznövényt vagy 
bokrot a tanítónak még akkor sem szabad 
kivágnia vagy elajándékoznia, ha azokat a 
saját költségén és fáradságával szerezte volna 
be és ültette volna el. Ezen szívesen látott 
rendelkezés nemes intencziója egyrészt az isko-
láknak és tanítói lakásoknak lakályossá tételé, 
másrészt a faültetés és ápolás terjesztése a nép 
között. 

A kerekszámú 30.000 tanítónak kétségkívül 
java része gyümölcsfakedvelő. Mi lehet mégis 
az ok. a mi arra késztette a magyar közokta-
tásügy ministerét, hogy a fák embertelen 
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pusztítását tanítói érdekéhen és velük szem-
ben rendeletileg akadályozza meg ? Erre nézve 
két oka lehetett csak. Az egyik az, hogy egyes 
tanítókból az emberi gyarlóság szülte irigy-
ségnek a fák kipusztításában s ezzel az iskolák 
és tanítói lakások sivárrá tételében való nyil-
vánulását elfojtsa; másik ok pedig az lehetett, 
hogy a többé-kevésbbé jó érzéssel bíró tanítóit 
egyaránt részesítse abban, hogy ezentúl ki-ki, 
ha bárhova is kerül tanítónak, megfelelő számú 
gyümölcsfát, s esetleg a háza tájékát díszítő 
egyéb növényt találhasson ott. s hogy ne kell-
jen a faültetést elülről kezdenie. 

Ezen rendelkezés tehát tulajdonképen a jobb 
érzésű, a gyümölcsfát kedveli") tanítók érdeké-Ot 
ben tétetett, kik nem minden ok nélkül saj-
nálhatták szép, költséggel ápolt gyümölcsfáikat 
volt helyükön oly utódra hagyni, ki csak örül 
a faradság és költség nélkül birtokába jutott 
gyümölcsösnek, s melyre legföljebb csak annyi 
gondja lesz, hogy a gyümölcsöt szedje és azt 
élvezze. 

Mindenesetre méltányos dolog, hogv minden J O" DJ 
új állomásra érkező tanító találjon távozott 
elődje után egy bizonyos számú gyümölcsfát. 

Ha minden tanító igyekezni fog oly gyü-
mölcsfát ültetni, melynek vagy ő vagy az 
utódja hasznát láthatja, úgy nem lehet oka 
ettől irigyelni a hátramaradt fákat, hisz új 
helyére, a hová mennie kell. szintén fog 
gyümölcsfákat találni. 

A gyümölcsfatenyésztést si tanítók általában 
kedvelik, s talán éppen ezen körülmény nem 
tette szükségessé a minden kerttel bíró magyar 
tanítónak bizonyos számú gyümölcsfának rende-
leti úton való kötelező ültetését; de sajnos, 
van olyan tanító is elég. ki a gyümölcsöt 
rendkívül szereti, azonban nem barátja a 
fáradságos gyümölcsfaültetésnek és ápolásnak. 

Pedig minden magvar tanító, a kiben csak 
egy kis szikrája is él a gyümölcsfa ápolás 
iránti szeretetnek, mostanság igen jutányos 
áron szerezhet be nemes fajú kész ojtványokat. 
sőt egészen ingyen is kaphat ilyeneket, ha 
szerény anyagi helyzetének igazolásával illő 
módon tud előállni. 

A tanítók iránt a mi ministerünknél nem 
kisebb jóindulattal viseltető földmívelésügyi 
ministerünk az, kihez a tanítónak fordulnia 
kell a gyümölcsfa-csemetékért, s kérését a 
minister megfogja hallgatni, mint meghallgatta 
eddig is minden hozzá forduló tanító kérését. 

Ne is restelje egy tanító sem, a kinek csak 
egy talpalatnyi üres helye van a területén, a 
folyamodvány Írásával járó kis fáradságot és 
az 1 korona bélyeget! 

Most van ennek ideje; ragadja meg min-
denki a kínálkozó alkalmat, folyamodjanak 
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annyi gyümölcsfáért, a mennyire éppen szük-
ségük van és ültessenek minél több gyü-
mölcsfát. Mutassuk meg ezáltal, hogv a gvü-O _ ' Ot/ O. 
mölcsfa-irtását tiltó ministeri rendelet kibocsá-
tása nem volt szükséges s hogy nem vagyunk 
utalva a gyümölcsfaültetésnek rendeleti uton 
való kötelezővé tételére. 

(Vizkelet.) Vhlárik Sándor. 

A gazda teendői téli időben és a 
hernvózásról. • 

Gyakorlati előadás a gazd. ism. iskola I. évf. fiú-
növendékei számára, deczember vagy január hóban. 
Ugyanezt fölhasználhatjuk — kevés változtatással — 

a népies gazdasági előadásoknál is. 
(Elöhészidet: A tanító a tanterembe vitet egy madár-
fogó-tőrt s egy darab tengericsövet. Egy almát, 
hernyózóollót és pár gyümölcsfa-gallyat, melyeken 
kis és nagy hernyóíészek van, végül egy befőttes 
üveget, melyben a már előzőleg betett hernyó-

fészekből a hernyók életre keltek.) 

Kedves gyermekeim! 
Tudjátok azt. ugy-e bár, hogy a jó Isten a 

világot hat nap alatt teremtette s ezeket 
munkára, a hetediket pedig nyugalomra s az 
0 imádására, szolgálatára rendelte. Szükséges, 
hogy a jó gazda ezt folyton szem előtt tartsa, 
családját is munkára szoktassa, gyermekeinek 
jó példát adjon; dolgoznia kell tehát egész 
éven át, minden munkatevő napon. 

A dolgos családnak nemcsak a mindennapi 
kenyere van biztosítva, hanem boldogan, meg-
elégedetten él s kis vagvonra is szert tehet. 

A jó gazda nem cselekszik úgy, mint némely 
dologkerülő, henye ember, ki téli időben 
szájába veszi pipáját s egész napon át a 
kemencze mellett gubbaszt, vagy a kovács-
műhelyben politizál, hanem keres magának 
hasznos foglalkozást, a hét minden napjára, 
még téli időben is. Ha a mezőn szünetel is 
a munka, az iparkodó ember mindig talál 
tennivalót udvarán, háza és jószágai körül. 

Még vasárnap is, ha az istenitiszteletről 
kijön, nem a korcsmákat bújja, hanem elmegy 
a „Gazdakör "-be, ott földmívelő társaival 
elbeszélget s a gyakorlottabb, képzettebb 
gazdák tanácsait meghallgatja. Olvassa a neki 
szánt s a földmívelők javára törekvő újságokat, 
vagy hasznos könyveket kér ki a könyvtárból, 
s hogy szivét-lelkét művelje, ismereteit széles-
bítse, otthon olvasgat. Ugyanezt teszi a hosszú, 
téli estéken is. 

Téli időben szoktak tartatni földmívelők 
számára népies gazdasági előadások: a jó és 
tanulni vágyó gazda örömest elmegy azokat 
meghallgatni, s a mit ott hall és tanul, azt 
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igyekezik gazdaságában megpróbálni, e'rvénye-
síteni. 

Már most elmondom nektek, gyermekeim, 
mi mindent kell egy jó gazdának tennie téli 
időben. 

A gazda éve cséplés után végződik, s az őszi 
vetés beállta előtt kezdődik. Vannak azonban 
sokan, különösen a kisgazdák között, a kik 
szivesebben zárják le a gazdasági évet Syl-
veszter napján, s kezdik az újat újévkor, 
számadásaik rendesen nagyon egyszerű szám-
viteli alapon nyugosznak. s rendesen kevés 
dolguk van az értékbecslésekkel. Mondjuk 
tehát, hogy a jelen esetben a gazda éve újév 
napján kezdődik. Ekkor a gazda lezárja szá-
madásait s számot vet magával, hogy a lefolyt 
évben milyen haszonnal gazdálkodott ? szaporo-
dott-e a vagyona vagy fogyott ? S a jövőben 
lígv iparkodik, hogy gazdasága jövedelmező, 
illetve több hasznot hozó legyen. 

Ha a gazdának új cselédje van, ennek 
számára jelölje ki a teendőket, csak így lehet 
azt felelősségre vonni. Figyelmetekbe ajánlom, 
hogy a cselédekkel mindig emberségesen kell 
bánnunk: tőlük ugyan hűséget várunk és 
szorgalmas munkásságot követelünk, de viszont 
ők is elvárhatják tőlünk, hogy a jó bánásmód 
mellett kialkudott bérüket pontosan kiadjuk. 

Mondd csak N! mit jegyeztél meg eddig a 
mai beszélgetésemből, mit kell a jó gazdának 
tennie, hogy gyermekeinek példát adjon ? 
A dolgos család szenved-e szükséget? 

Ha a mezőn szünetel a munka, talál-e a 
gazda tennivalót otthon ? 

Mit tesz a jó gazda vasár- és ünnepnapokon 
is istenitisztelet után ? Mit hallgat meg 
szivesen ? 

Te szoktál-e az iskolai könyvtárból könyvet 
kivenni és olvasni? (Felelet.) Helyes! A jó 
fiú szivesen tanul s otthon esténkint hangosan 
fölolvas szüleinek is! 

Mikor kezdődik a gazda éve ? N! (Feleld.) 
Mit kell ilyenkor tenni? 

Ha xíj cseléd jön a házhoz, mit kell neki 
kijelölni, miért ? 

Hogyan kell bánnunk a cselédekkel, mit 
követelhetünk mi s mit várhatnak ők mi- ' 
tőlünk ? 

Es most folytassuk: 
Gabonáinkat télen is, legalább egyszer- ; 

kétszer, meg kell forgatnunk. A mit eladásra 
szánunk, jól- meg kell rostálnunk: a mit 1 

vetésre hagyunk, meg kell triőrözni is, hogy 
azt minden gyommagtól megtisztítsuk. 

Télen a mezei munka szünetel, de a gazda ; 
ilyenkor se tegye kezét össze, hanem ha : 

jószágai körül elvégezte dolgát: kössön söprüt 
nyírvesszőből vagy czirokból; kössön keféket 
lószőrből, készítsen kasokat, kosarakat fűz-
vesszőből s mindezekre oktassa be gyermekeit 
is. Jövő évre majd ti is megfogjátok mind-
ezek készítését itt az iskolában tanulni. 

Minden jó gazda beszerez magának egy 
faragószéket, melyen ráérő idejében fúr-farag. 
Megkészíti az egyes szerszámokhoz szükséges-
nyeleket, jelzőtáblákat stb. Ilyenkor csinálja 
meg az oltóviaszt. Kijavítja vagy mesterember 
által kijavíttatja gazdasági szerszámait, gépeit,, 
megfoltoztatja a hibás, lyukas zsákokat,, 
ponyvákat. 

Ha a gazda tavaszszal valami építéshez akar 
fogni, legjobb az ehhez való anyagokat tél 
idején beszerezni. Ilyenkor kell az udvarra 
elegendő agyagot hordani tapasztásra és homo-
kot, kavicsot az udvaron levő gödrök, sáros-
kátyúk betöltésére. Ez az idő legalkalmasabb-
a trágya kihordására, szántóföldre, a szőlőbe-
és kertbe. Igen helyesen teszi a számító-gazda, 
ha ráérő idejében fuvart vállal, még ha olcsón 
is, mivel a mozgás úgyis kell igás állatainak 
s ezek így megkeresik az abrakra valót. GJ O 

Azonban nem szabad a gazdának megfeled-
keznie arról, hogy jószágait, ha azok nem is. 
dolgoznak, kellő gondozásban részesítse. Mind-o o 
azonáltal munkaszünet idején az abrakolásból 
egy keveset elfoghatunk: de az adagolását a. 
tavaszi munka beállta előtt újból fölemeljük, 
hogy állatainkat jó munkabíró erőben tarthassuk. 
Különösen vemhes állatainkat részesítsük jobb 
takarmányozásban, hogy azok erőteljes, egész-
séges líjszülöttet hozzanak a világra. Kivált 
tél idején ne sajnáljuk az almot állatainktól, 
Jószágainkat naponkint ki kell ereszteni a. 
szabadba, hogy a jó levegőn kimozoghassák 
magukat. 

Milyen gondozásban kell részesítenünk gabo-
náinkat télen is ? N ! 

A mit vetőmagul hagyunk, rostáláson kívül 
hogyan készítjük el még télen ? 

Milyen hasznos munkát végezhet otthon a 
gazda, midőn gazdaságában nincs dolog ? o O O o 

Mit kell minden gazdának a fúrás-faragás-
hoz beszereznie ? 

Miket készíthet el tél idején ? 
Ha tavaszi építést akar a gazda végezni, 

mikor szerezze s hordja össze az ehhez való-
anyagokat? X ? Mit gondolsz, miért? 

Mit hordjon még ilyenkor udvarára, hogy 
készletben legyen ? 

Miért alkalmas a tél a trágya kihordására ? 
Kell-e a gazdának télen — ha alkalma van — 

fuvart vállalnia s miért ? 
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Az abrak-adagolást mikor kevesbíthetjük, s 
mikor kell azt újból fölemelnünk s miért? N ! 

Vemhes állatainkat miért kell különös gon-
dozásban részesítenünk? 

Miért kell télen minden állatunk alá bőveb-
ben aljazni ? 

Kell-e a mozgás télen is állatainknak s 
miért ? 

Mindezeken kívül odatörekszik az értelmes 
gazda, hogy lakószobái s más melléképületei 
tiszták, egészségesek legyenek. A naponkinti 
szellőztetést legnagyobb hidegben sem szabad 
elmulasztani, s ezt istállóinkban, ólainkban is 
meg kell tennünk a kellő óvatossággal, külö-
nösen ha vemhes állatok vannak az istállóban, 
mert ezeknek leghamarább megárt a léghuzam 
s a hirtelen hőváltozás. 

Sajnosan tapasztaltam, hogy sok háznak 
olyan téli ablaka van, melyet, kinyitni sem 
lehet, vagy sok tudatlan fürészport tesz télire 
az ablakok köze s azokat soha ki nem nyitja; 
fél a hidegtől s a friss levegőtől. Ti már tud-
játok, hogy még a növények sem képesek 
élni, levegő nélkül; erre a növénynek csírázás-
kor épp úgy, mint egész tenyészideje alatt 
szüksége van. De még a learatás vagy eltevés 
után is elpusztul, elrothadt vagy megpenészedik 
a legtöbb növény, ha levegő nem éri. annál 
inkább kell magunkról s állatainkról gondos-
kodnunk. hogy jó, egészséges levegőben él-
jenek. 

„A tisztaság fél egészség!" Soha se egyez-
zék abba a gazda, hogy a gazdasszony a 
szobában mosson, annál kevésbbé, hogy a ruhá-
kat a kemenczére terítve szárítsa. Ne engedje, 
hogy a felesége a szobában csirkét, libát 
keltessen, vagy azokat ott tartsa. Rendes gazda 
ezek számára külön ólat tar t ; erről majd 
később tanulni fogtok. Láttam már oly gon-
datlan, mondhatnám, piszkos családot is, ki 
malaczát tartotta a szobában. Mosolyogtok 
ugy-e; látjátok, azért hozom föl ezt is nektek, 
hogy magatok belássátok, mi helyes, mi nem; 
hogyha majd felnőttök, magatok gazdái lesz-
tek, példaképen tűnjetek föl, mint tanult gaz-
dák. a házirendbeni és tisztaságban is. 

Legyen, édes gyermekeim, épületeink kör-
nyéke s udvarunk mindig tiszta, hetenkint 
legalább kétszer söpörjük föl udvarunkat egé-
szen, (baromfiaink számára elkerített udvart 
tartsunk) s az innen származó söpredéket, 
szemetet, hamut stb. vigyük a keveréktrágya-
telepre (komposzt.) Ez utóbbit jó, ha téli idő-
ben is legalább egyszer átforgatja a gazda. 
Ügyel a gazda arra is, hogy jó, bő és frissvizü 
kútja legyen, azonban lehetőleg távol a trágya-
teleptől. 

Itt figyelmetekbe ajánlom, hogy téli időben 
soha se hagyjatok vizet az itatóvályúban, hanem 
azt itatás után azonnal ereszszétek ki, nehogy 
a víz belefagyjon s a hideg jégről kelljen 
itatnotok. 

Ha télen hó van, azonnal el kell hányni azt 
épületeink tövétől; eltávolítanuuk a tetőkről, 
úgyszintén szalma- és szénakazaljaink tetejéről 
s környékéről is. Igen okosan tesz az a gazda, 
a ki a sok havat rakásokba lapátolja s ha 
jószága van, ki is hordja udvaráról. Igen jó, 
ha korai gyümölcsfáink tövéhez sok havat 
húzunk, így az ott lassan és később olvadván 
el. a fák korai rügyezése, virágzása hátráltatik 
s a fa nincs kitéve az elfagyás veszedelmének. 

Megtörténik, hogy téli időben sok varjú és 
szarka lepi meg a gazda takarmánykazlait, 
s ezek azokban sok kárt tehetnek. Azért ezeket 
részben lövöldözéssel ijesztgetjük el, de leg-
jobb, ha a gazda egy pár elhullott, illetve 
lelőtt varjút ijesztőnek akaszt föl egy póznára, 
a kazlak tetejére. Szokás még s igen helyesen, 
a szarkák és varjak ellen tőrt vetni. íme, 
nézzétek, bemutatom. (Bemutat,ja.) E tőr egy 
két oldalra szétnyitható s összecsukható, jobbra-
balradőlt patkóalakú vasból áll. Középen egy 
hegyes vasszeg áll ki, erre teszi az ember egy 
szemes tengericső végét. így ni! (Mer/mutatja.) 
A tőrt kiveti; a madár jó prédát sejtvén, 
rárepül, a tőr összecsapódik s ő kelme fogva 
van. Jó, ha több tört vet ki a gazda. Ilyen 
tőrt bármelyik kovács megkészít 20—24 fillérért 
s mint látjátok, ennek nagy hasznát lehet venni. 

Kell-e szobáinkat s állataink tartózkodási 
helyét télen is szellőztetni ? N ! 

Milyen ablakot kell tehát lakóhelyünkre és 
istállóinkra is használnunk ? 

Tekintettel egészségünkre, miket ne engedjen 
a gazda megtenni a gazdasszonynak ? 

Kell-e minden fajta háziállatainknak külön 
helyiségről gondoskodnunk ? 

El kell-e a baromfiudvart kerítenünk s miért ? 
Hogyan tarthatjuk tisztán udvarunkat is ? X ! 
Hová hordjuk az innen összegyűlendő söpre-

déket ? 
Mit kell tenni télen is a komposztteleppel 

s miért ? 
A kútat hová csináltassa a gazda ? 
Téli időben szabad-e az itatóvályúban vizet 

hagyni ? (Felelet.) Miért nem ? 
Ha télen hó esik. mi a gazda kötelessége ? N ! 
Miért tanácsos a korai gyümölcsfák tövéhez 

sok havat tenni ? 
Hogyan óvhatja meg a gazda takarmány-

kazlait a szarkák és varjak pusztításai ellen ? 
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(Ezek után, ha a tanító az időt alkalmasnak 
találja, kimegy növendékeivel a gyakorló-
telepre, ott velük hernyóztat s oltóvesszőt 
szedet; az előbbieket elégeti, az utóbbiakat 
homokba elrakja. Folyton magyaráz munka-
közben is: mit-miért kell így és úgv tenniök. 
Ha pedig az idő nagyon hideg, a tanteremben 
folytatja beszélgetését.) 

(Fölmutat a tanító egy piros almát.) Néz-
zétek, édes gyermekeim! e piros almán már a 
külsejéről meglátszik, hogy férges. Ti is tudjátok, 
hogy a férges gyümölcs sohasem oly becses, 
mint a melyik attól ment, vagyis egészséges. 

Figyelmetekbe ajánlom, hogy nyáron és 
őszszel. midőn a gyümölcs hull a fáról, leg-
előbb is a férgese hull, soha se hagyjátok 
azokat egy napig sem a fa alatt, hanem össze 
kell azokat szedni s leforrázva a sertésekkel 
kell megétetni, vagy elásni mélyen. Mert, ha 
a lehullott, férges gyümölcsöt ott hagyjuk, 
abból a kukaczok csakhamar kibújnak s újra 
fölmásznak a fákra s befurakodnak újból az 
ép almákba; vagy megtörténik, hogy a már 
lehullott almából kibújt kukacz a fatörzsén 
húzza meg magát, ott bekötődik s itt nehéz o O 
lesz megtalálni, mivel a fatörzshöz hasonló 
barna szövedékkel vonja be magát. 

Ebből aztán kis pille lesz, az úgynevezett 
almamoly, (természetben vagy képben bemuta-
tandó), mely az almafaleveleket keresi föl; 
iderakja petéit, a melyből kikelve a kukacz, 
nagv kárt tehet az almában; mivel nagyon 
szapora és kártékony, azért a lehetőségig 
óvakodjunk kártételeitől. Most újra fölemlítem 
nektek, hogy a fák törzseit sikár-kefével meg-
tisztítani s bemeszelni kell minden őszszel, 
vagy tavaszszal mész-, agyag- és marhatrágya-
keverékkel, hogy azon ne legyenek repedések, 
ne adjunk ezzel tanyát a férgeknek. Jó még 
az almamoly ellen úgy is védekezni, hogy 
őszszel, midőn az alma még a fáján van, 
készítünk szalmaköteleket, olyanféléket, mint 
a milyeneket aratáskor a kévék összekötésére 
használnak, s ezekkel körülcsavarjuk a fák 
törzseit 3—4-szeresen; ezzel azt érjük el, 
hogy a kukaczok mind a szalmakötél alá 
bújnak. Ilyenkor, télen a köteleket leszedjük, 
s benne levő férgekkel együtt elégetjük; a 
szalmafonat alatt levő fa kérgét megtisztítjuk. 

Xézzétek. mutatok egy almafa-ágat. Ezen 
nem láttok egyebet, mint a végén összesodrott 
leveleket. Mit gondoltok, miért maradtak meg 
ezek a galyon ? Hiszen már a java télben 
vagyunk, levélnek híre sincs a fákon. Ezeket 
a nagyobb szél sem bírta lesodorni. 

Ha megvizsgáljátok s szétbontjátok e leve-
leket. észreveszitek, hogy ezek a faághoz 
vannak kötve, össze vannak fonva finom 

selyemszerü fonállal, (a leveleket szétbontja). 
Nézzétek csak! benne picziny hemyócskák 
vannak, ezek meg sem fagytak, nem is árt 
ezeknek a hideg; várják a tavaszi időt. a 
mikor életre kelve, pusztításukhoz foghatnak, 
íme, itt mégszemlélhetitek; a mult héten tet-
tem e befőttes üvegbe egy pár ilyen össze-
sodrott levelet s már mozogni látjuk a föl-
éledt hernyókat. 

E másik galyon meg, nézzétek, egy egész 
almanagyságú összegubanczolódott levélcsomó 
van összesodorva. Az ilyeneket „nagy hernvó-
fészkek "-nek s a melyeknél csak 1—2 levél van 
összehúzva, „kis hernyófészkek "-nek nevezzük. 

E levelek összesodrását maguk a hernyók 
végzik, t. i. midőn a lepkék a gyümölcsfa 
levelére rakják le nyáron tojásaikat, azok ott 
kikelnek csoportosan s kezdenek mászkálni a 
levélnyelén a hajtásra meg vissza, mely ván-
dorlásuk közben mindig egy-egy fonalat eresz-
tenek szájukból, melylyel így nemcsak a leve-
leket sodorják össze, hanem, mint látjuk, 
valóságosan a galyhoz kötözik azokat, és pedig 
oly erősen, hogy a szél sem bir velők. Ha 
ily hernyófészkek kikelését összetett kézzel 
nézi a gazda, könnyen megszámlálhatja fájá-
nak termését, sokszor még a levelekből sem 
hagynak e falánk hernyók. 

E hernyófészkeket leszedni minden gazdá-
nak kötelessége, s minthogy addig, míg a fa 
levélzettel bír, meg sem lehetne ezeket jól 
látni, s így sokat a fán hagyhatna az ember, 
az ily hernyózásnak télen van az ideje. De 
csak úgy ér legtöbbet a hemyózás, ha azt 
minden gazda megteszi kellő időben, nehogy 
a gondatlan, lusta ember fáiról a szorgalmas 
gazdáéira menjenek át a hernyók. Azért, 
gyermekeim, maga a törvény is parancsolja, 
elrendeli a gyümölcsfák kártékony hernyóinak 
az irtását. £Irre vonatkozó törvényt az 1894. 
évben hozták, mely ekke'pen szól: 

„Minrlen birtokos köteles a fák rügyeinek faka-
dása előtt, legkésőbben azonban márczius hó végéig, 
a belsőségekben, majorokban, szőlőkben, gyümölcsö-
sökben és kertekben levő fáit és bokrait a kárté-
kony hernyóktól, illetőleg hernyófészkektől és lepke-
tojásoktól megtisztítani és az összegyűjtött hernyókat, 
hernyófészkeket és lepketojásokat elégetni. A később 
mutatkozó kártékony hernyók megjelenésűk alkal-
mával pusztítandók, mert a ki a kártékony állatokat, 
a hatóság figyelmeztetése ellenére, a kitűzött határ-
időben nem irtja ki, az kihágást követ el és száz 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő és 
ezenfölül az irtást a mulasztó tulajdonos költségén a 
község elöljárósága hajtja végre." 

Jól megszívleljétek e parancsot és gyümölcs-
fáitokon hernyókat, hernyófészkeket, lepke-
tojásokat sohase tűrjetek meg, hanem mindig 
leszedjétek, elégessétek s erre másokat is ösz-
tönözzetek. 
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Jövő héten, ha kissé enyhébb idő lesz, majd 
mi is kimegyünk a kertbe hernyófészkeket 
szedni s majd ott megmutatom, hová vannak 
elrejtve a lepketojások is, t. i. az ág hegyén, 
a fák törzsén, sokszor még a kerítés oszlo-
pain is. Ezek is igen veszedelmesek, mivel 
kora tavaszszal kikelnek s nagy pusztításokat 
visznek végbe. A fák ágairól ezeket is, meg 
a hernyófészkeket is ilyen hemyózóollóval kell 
leszedni s elégetni. (Bemutatja a hernyózó-
ollót s annak mikénti használatát megmagya-
rázza.) A fatörzsén s esetleg a kerités-oszlo-
pokon levő tojásokat vigyázva levakarjuk egy 
edénybe és elégetjük. 

Mit kell tennünk a fákról lehulló gyümölcs-
csel ? N ! miért ? 

Hogyan s mikor kell a fák törzseit meg-
tisztogatnunk, mivel kell bemeszelnünk, miért ? 

Az almamoly kukaczai ellen mi módon véde-
kezhetünk y 

Mit láthatunk télen a fák ágain összesodro-
dott állapotban ? N ! Hogyan nevezzük azokat ? 

Mik okozzák a levelek összefonódását? 
Miért kell télen l e fedn i a hernyófészkeket, 

miért s hogyan a lepketojásokat ? 
Hogyan intézkedik a törvény is a hernyók 

irtására nézve ? 
(Összefoglaló kérdések a mai napon tanul-

takból. Igyekezzék a tanító legtöbb tanítványát 
kikérdezni, szem előtt tartsa, hogy azoknak 
mindent az előadásokon kell jól megérteniök, 
eltanulniok.) 

(Békéscsaba.) Makay István. 

* T Á R C Z A . J 
Emlékezés Hereczki Mátéra. 

Egy rövidke, de való történetet mondok 
el tinéktek. 

Élt egyszer egy anya Nógrád vármegyében, 
ki féijével együtt nehéz kézi munkával tartotta 
fönn családját, mely két fiúból állott. 

Ez az anya értett egy keveset a gyümölcs-
fák nyári oltásához, értett egy keveset a fa-
ültetéshez is. 

Szőlőjében és háza körül ültetett különböző 
időben érő, különböző fajú gyümölcsfákat. 

Elszórta a gyümölcsmagvakat a szőlő sorai 
közé, s tavaszi kapáláskor, midőn kikeltek, 
nem vágta ki azokat, melyek a sorok közében 
alkalmas helyen keltek ki, hanem karócskák-
kal megjelölve hagyta növekedni. 

Midőn az így meghagyott csemeték kellő 
magasságra felnövekedtek, úgy junius közepe 
táján mind beoltogatta őket. 

Egyik fia, ki anyját határtalanul szerette, 
s többnyire mellette sürgölődött, ott szemlélte 
gyakran: hogyan bánik el anyja az ilyen vad 
fákkal, hogy azokat nemes gyümölcsfákká vál-
toztassa. 

Nyolcz-tíz éves lehetett a fiu, kezdett gon-
dolkozni. 

Csodálkozott, hogy a forró nyári napban, 
félóra járásnyira sem restellett anyja elmenni 
egy-egy nemes gallyért; holott csak néhány 
lépésnyire, szomszédjok szőlőjében, ott volt 
egy termékeny körtefa, mely évenkint roska-
dozott a szép fontos körték alatt. 

Többször kérte anyját, hogy oltana már a 
fontos körtéről is. De anyja csak azt válaszolta 
mindig: „Szép az, fiam, mert nagy; de a mily 
nagy, oly rossz." 

Egyszer azonban, midőn fia nagyon unszolta 
őt, egy gondolat villant meg agyában. 

„Jól van, fiam, — mondá. I t t egy szép vad 
körtefácska, éppen oly nagy, mint te. Legyen 
e fa egészen a tied; oltsd be te ezt magad! 
Ha már éppen olyan rossz is a fontos körte, 
legalább örülj egykor annak, hogy azt te ol-
tottad." 

A fiu, ki anyjától az oltás egyszerű fogásait 
könnyen eltanulta, beoltá a kis fát remegő 
ujjakkal. 

Alig várta, hogy mi lesz az eredmény? 
Naponta húszszor is megnézte kis fáját! éjjel-
nappal ott lebegett az folyvást lelke előtt. 
Látta álmában kihajtani, látta terebélyes fává 
növekedni. 

Mintegy két hét múlva azon vette észre, 
hogy a kis, nemes szem nagyobbodni és duz-
zadni kezdett. 

E látványra arczába szökött a vér, szemei 
megteltek örömkönyekkel, szive hangosan 
dobogott, s alig fért meg a kisded kebelben. 

Egy húr rezdült meg ekkor szivében, mely 
bűvös hangjával egész lényét átváltoztatta. 
Valami kimondhatatlan édes érzet szállta meg 
valóját. 

Nem sejté még ekkor, hogy a mi ezt okozta, 
az a természet szeretetének első ébredése, az 
a gyümölcsészet kegyes istennőjének, Pomo-
nának első csókja volt. 
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Munkaszeretettel, megnemesült szívvel föl-
fegyverkezve, kijárta a fiu aztán iskoláit. Az 
1848—49-iki szabadságharcz már mint ügyvéd-
jelöltet találta őt. Lelkesedve fogott ekkor 
fegyvert hazája fenyegetett szabadságáéit, bará-
taival együtt. 

S tudjátok, mi történt? 
Barátai vagy a csaták 'vérmezején hullottak 

el mellette reménytelen harczban, vagy a haza 
vesztett ügye fölötti kétségbeesés gyilkolta 
le őket. 

Az ő szive is vérzett; az ő szeméből is 
könyeket fakasztott a fájdalom, hona szabad-
ságának bukásán, melyet szivesen mentett 
volna meg életével. Az ő lelke is sírt a sok 
veszteség miatt, mely őt legjobb barátainak 
halálával érte: de neki volt egy őrző angyala, 
mely nem engedte, hogy bánata tengerében 
elmerüljön. 

Szivéről a vért, szeméből az égető könye-
ket letörölte a gyümölcsészet kegyes isten-
nője. 

Bujdosnia kellett.. . 
A merre elhaladt, nemes gyümölcsfákkal 

jelölte meg útját s áldás kelt nyomában. 
Áldás kelt nyomában, mely megédesíté neki 

a bujdosás keserű kenyerét. 
Anvja, •— a ki ekkor még élt, — nyolcz 

évig siratta elbujdosott fiát s mielőtt azt újból 
megláthatta volna: meghalt bánatában. 

Ott aluszsza most csendes, örök álmát a 
föld kebelében, melyre míg élt, szorgalmának 
verítékeit hullatá. 

* 

Ott aluszsza most 0 is, csendes örök álmát 
a föld kebelében... 

A közjó érdekében kifejtett áldásos tevé-
kenység fonala szakadt meg, mikor örök 
álomra elszenderült. 

Teljes félszázadon át tartott az az önzetlen, 
fáradságot nem ismerő munka, melyet a hazai 
gyümölcstenyésztés felvirágoztatása érdekében, 
nemes buzgalommal kifejtett. Egyéniségét a 
nemes értelemben vett ősi magyar jellem-
vonások ékesítették; ügyvédi diplomája nyitva 
tartotta előtte az utat s megvolt benne a 
képesség, hogy a magasabb életpályákon ke-
ressen boldogulást. De öt magához lánczolta 
Pomona, a gyümölcsészet kegyes istennője. 
Gyümölcskertész maradt. Állandó összekötte-
tésben volt Nyugot-Európa leghirnevesebb 
kertészeivel s a hazai gyümölcstermelők ő 
általa jutottak a legnemesebb gyümölcsfajok 
birtokába. 

* 

M. hó 12-én volt hat éve, hogy Bereczki 
Mátét örök nyugalomra helyeztük a kunágotai 
temetőben. Emlékének azóta a földmívelésügyi 
minister úr ő nagyméltósága a budai vinczellér-
iskola telkén mellszobrot állíttatott s azt díszes 
ünnepség között leplezték le e ministerium 
tisztviselői és r közéletünk számos előkelősége 
jelenlétében. 0, a ki életében a megtestesült 
szerénység, a puritán egyszerűség, a becsüle-
tes, önzetlen munkásság mintaképe volt: holta 
után vált halhatatlanná. 

Családja nem lévén, végrendeletében meg-
emlékezett legközelebbi hozzátartozóiról, jelen-
tékeny összeget hagyományozván közelebbi 
rokonainak. Vagyona legnagyobb részét azon-
ban a gyümölcsészeti imeretelc terjesztése czél-
jából a kir. magyar természettudományi tár-
sulatra hagyományozta, hogy még a halálban 
is hazája javát munkálja. Á kir. magy. ter-
mészettudományi társulatnak ő a legnagyoblt 
alapítója. Ugyanerre a társulatra hagyomá-
nyozta nagy munkájának, a gyümölcsészeti 
ismeretek igazi kincsesházának, a „Gyümölcsé-
szeti Vázlatok"-nak kiadási jogát is, s ebből 
a munkából a társulat azóta új kiadást ren-
deztetett. 

* 

Sohasem muló érdemei iránt a kir. magy. 
természettudományi társulat is lerótta a 
kegyelet adóját, midőn sírjára a kunágotai 
temetőben díszes síremléket állíttatott, me-
lyet a társulat megtisztelő megbízásából e 
sorok irója helyeztetett a megboldogult sír-
halmára. 

Két év óta áll a síremlék a temetőben. 
Az elhunyt hálás tanítványa, Unghváry László, 
czeglédi gyümölcskertész, 4 darab szomorú 
almafát küldött a sírra kiültetés végett, hogy 
gyümölcsfa árnyékában pihenjen, a ki egész 
életét a gyümölcsfák ápolásának szentelte. 

* 

Az idő halad, egyik év a másik után merül 
a mulandóság tengerébe... De azok emléke, 
kik a közjóért, a haza boldogságáért odaadás-
sal, önzetlenül munkálkodtak, fönn fog maradni 
hosszú-hosszú időkön keresztül. Szellemük 
egészen el nem költözik, úgy cselekszenek, 
mint a Kaulbach elesett hun vitézei, kik a 
felhők fölött, a magasságos égben is folytat-
ják harezukat hazájukért. 

* 

Méltó a hálás emlékezetre az ő neve is. 
Emlékét meg is őrizzük s áldásos életére 
mindenkor hálás kegyelettel emlékezünk. 

(Kunágota.) Kun László. 
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Gazdasági Tanácsadó. 
Sz. L.-né. Cserépben levő rózsáinak haj-

tásait azok hosszúságának egy harmadára messe 
vissza. A tetvek elpusztítása végett csak foly-
tassa a szappanos vízzel megkezdett mosást. 
Ültesse át tavaszszal jó, erőteljes kerti földbe, 
s gondoskodjék a rózsafák trágyázásáról is, 
mit legczélszerűbben híg trágyalével való öntö-
zéssel érhet el. A tavaszi melegebb napok 
beálltával pedig vigye rózsáit a kertbe s hagyja 
azokat mindaddig künn, míg az őszi hidegebb 
napok el nem érkeznek. Ha a szappanos vízzel 
eszközölt mosások daczára sem pusztulnának el 
a tetvek, úgy hintse be néhányszor az egész 
növényt kénvírággal (kénporral). — V. J. Vas-
és aczéltárgvaknak a rozsdától való megvédésére 
a „Mg. Szemle" a következőket ajánlja: Olvasz-
szuk ki 1 klgr. szalonnának a zsírját, keverjünk 
hozzá, míg jó meleg, 30 gramm kámfort és egy-
nehány gramm grafitport. E keverékkel az esz-
közöket jól bekenjük, azután 24 óra múlva egy 
puha rongygval letörüljük, mikor is a tárgyak 
nemcsak hogy szép aczélszínűek lesznek, de hu-
zamosabb ideig a megrozsdásodásnak is ellen-
állának. — L. K. Nagyobb mennyiségű aszalt 
szilvájának kezdő megpenészesedése ellen aján-
latos a szilvákat — kenyérsütés után — a forró 
kemenczébe tenni, s ott egy bizonyos ideig 
benntartani. Az időtartam a kemenczében levő 
hőfoktól függ; ha nem túlforró a kemencze. 
úgy a szilvákat addig tarthatja benne, a míg 
csak az ki nem hül. Ezen eljárással gátat 
vethet a további penészesedéinek. Különben 
pedig tanácsos az aszalt szilvát száraz, szellős 
helven tartani. 

V e g y e s e k . 
— .Tó hír. Illetékes forrásból értesülünk, 

hogy az új nyugdíjtörvény, mely már készen 
van és a mérleg elkészülte után (a mihez 
még jó néhány hónap kell) rögtön a képviselő-
ház elé terjeszthető lesz, a gazdasági ismétlő 
iskolai oktatással foglalkozó tanítók tis,délet-
díjának a nyugdíjba való beszámítását fogja 
kimondani. Egy okkal több arra, hogy t. kar-
társaink a gazdasági ismétlő oktatás ügyét, 
melytől hazánk földmívelő népének föllen-
dülését várjuk, odaadó buzgósággal szolgálják. 

— A gazdasági ismétlő-iskolákról. Elemi 
iskolával kapcsolatos gazdasági és ismétlő-isko-
lánk van 1736. Ezen iskolákban a szaktárgyakat 
mintegy 1940 tanító tanítja, kik közül képe-
sített 1060. Hogy még 880 képesítetlen, vagyis 

olyan tanító van, a ki a földmívelésügyi 
ministerium. által rendezett nyári tanfolyamokat 
még nem hallgatta, nem a tanítók közönyén, 
hanem a nehéz pénzügyi viszonyokon múlik. 
A mult évben pl. 400 tanító folyamodott a 
tanfolyamra való fölvételre, de csak 361-et 
lehetett fölvenni. Az iskolák száma rohamosan 
emelkedik. Ezzel lépést kell tartania a szak-
képzettségnek is, mert különben az egész ügy 
illuzóriussá válik. Megemlítjük még, hogy a 
fent kitüntetett iskolák közül 636 állami s 
1.100 községi és felekezeti. Ez azt igazolja, 
hogy a községek és felekezetek maguk is be-
látták az intézmény gyakorlati fontosságát s 
önként alakítják át általános irányú ismétlő-
iskoláikat gazdasági irányúakká. Ónálló szak-
tanítós gazdasági ismétlő-iskola még csak 
24 van. A gazdasági ismétlő-iskolák részére a 
mult évben 106.700 korona volt fölvéve; de 
nem volt elég. Ez az oka, hogy mintegy 220 
iskola államsegély nélkül maradt, minek meg 
az volt a szomorú következménye, hogy az azok-
ban foglalatoskodó tanítók a kilátásba helyezett 
tiszteletdíjuktól elestek. Ezen a pénzügyminis-
ter úr sem segíthetett. Az idén már 150.000 
korona van előirányozva. A további fejlődésről 
alkalomadtán tájékoztatjuk olvasóinkat. (Szt.) 

— A földmívelő nép érdekében cselekszik 
első sorban a gazd. ismétlő iskolai és általában 
az egész tanítóság, ha, megmagyarázván a 
földmívelő munkásoknak a gazdasági munkás-
és cselédsegélyző-pénztárt, arra buzdítja őket, 
hogy mennél tömegesebben lépjenek be abba 
a saját jól felfogott érdekükben. Azt a tanítót, 
a ki a népnek igaz javát akarja s a népet 
jó tanácsaival segíti, a magyar nép megbecsüli 
és szereti. 

— A gazdasági ismétlő leányiskolák lé-
tesítése érdekében is megtörtént az első lépés. 
A vallás- és közoktatásügyi ministerium ki-
hirdette a pályázatot a hevesi, külön szak-
tanítós gazdasági ismétlő-iskolánál újonan 
szervezett és évi 800 K fizetésből és 200 K 
lakbérből álló illetménynyel javadalmazott 
rendes tanítónői állásra, s mivel a pályázat 
határideje már letelt, az állás betöltése nem 
fog sokáig késni. Üdvözöljük a minister ez 
intézkedését s őszintén óhajtjuk a folytatását! 
Főleg az alföldön volna szükség ismétlő leány-
iskolákra, hogy az alföldi leendő gazdasszo-
nyok megtanulják első sorban a kertészkedést! 

— Telepes községek iskolái. A földmív. 
minister mindazon telepes községekben, a 
melyek iskolaügyeiket államosítják, 3 éven 
belül iskolákat és kisdóvódákat építtet. 
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— A tojások eltartására a „Háztartás" 
cz. lap a következőket ajánlja: 1. A tojást' 
őrlött só közé kell tenni; vagy 2. egyenkint 
újságpapirosba göngyölve egy hálóban hűvös 
helyre felakasztani; vagy 3. fél liter vizüveget 
8 rész vízben feloldva, ezzel a tojás héját 
bekenni. Ily oldat 160—100 tojásra elegendő; 
vagy 4. egy kilo sót 5 liter vízben föl kell 
oldani, 20 perczig főzni s 2—3 evőkanál ége-
tett meszet keverni hozzá. A tojásokat kis 
agyagedénybe rakjuk. A folyadékot hidegen 
töltjük a tojásokra. Ily módon 6 hónapig is 
elállanak s mindig olyanok, mint a friss tojások. 

— A burgonya termelésénél szem előtt 
tartandó néhány eljárásról. Sok hibával 
találkozunk a burgonyatermelés terén a kis-
gazdák körében, a melyek egynémelyike talán 
nem követtetnék el, ha a kisgazdának meg-
magyaráztatnék az, hogy miért nem helyes 
egyik-másik eljárása és minő kár származik 
abból, ha a követett eljárást folytatja. Első 
sorban is a termelendő burgonya-fajta meg-
választására ritkán tekint a kisgazda, holott 
alig van kultúrnövényünk, a mely ily bő válasz-
tékot nyújtana mint a burgonya. Évente új és 
új féleségek jelennek meg a piaczokon, a mag- | 
kereskedőknél, a melyek közül igaz, hogy 
sokszor a leginkább földicsértek nem válnak 
be, de viszont igen sok be is válik és hasonló 
körülmények közé hozva, mint a kisgazda által 
termelt burgonya, lényegesen nagyobb termést j 
fognak adni. Nem ajánlom a kisgazdának, hogy 
egyenes összeköttetésbe tegye magát a keres-
kedővel, mert esetleg igen sokat költene a 
beszerzendő burgonya vetőgumóra, a melyről 
még nem tudja, hogy az ő viszonyai között 
mennyiben válik az be, viszont azonban nem 
tudom eléggé melegen ajánlani, hogy időnkint 
a hozzá legközelebb eső nagyobb uradalmaktól 
iparkodjék ültetni való gumót szerezni, vagy 
a mennyiben az akadályokba ütköznék, fordul-
jon a megyei gazd. egylethez és kérje azt fel 
a viszonyai közé illő burgonya vetőgumó be-
szerzésének közvetítésére. Ne sajnáljon erre 
egy kis pénzt kiadni, hiszen az úgysem lesz 
sok, mert ha akárcsak egy negyed vagy egy 
nyolczad hold beültetésére való vetőgumót 
szerez be, annak terméséből a jövő évben már 
lényegesen nagyobb területet ültethet be és 
föltéve, hogy jól vált be, már a következő évi 
nagyobb termés sokszorosan megtéríti a vető-
gumóra kiadott pénzt. Nagyon ajánlható a 
vetőgumó megváltoztatásánál nem egy, hanem 
egyszerre több fajtával tenni kísérletet, inkább 
mindegyikből kisebb területen, mert így való-
sziniibb, hogy valamelyik be is válik és a 
gazda nem veszti el kedvét, ha sikert lát. 
Ezenkívül ez azért is tanácsos, mert több bur-

gonya-fajtát hasonlíthat össze egymással és 
nagyobb biztonsággal mondhatja valamelyikre, 
hogy az jó. Megjegyzem ezúttal, hogy a be-
szerzett új fajtákat csak olyan körülmények 
között kell a gazdának termelnie, mint a régeb-
ben termelt fajtáját, tehát a szántóföldön kell 
elültetni azokat egymás mellett, megjelölve a 
sorokat, hogy melyikben minő fajta van ültetve. 
A burgonya fajtájának időnkinti felújítása vagy 
mással való helyettesítése azért ajánlatos, mert 
aránylag gyorsan elfajzik. Ezenkívül ajánlatos 
a kisgazdát a vetőgumó eldarabolásának hely-
telenségére is figyelmeztetni. Ez igen rosszul 
alkalmazott takarékoskodás, mert a csirának, 
míg azt a gyökér táplálni képes, a gumó hú-
sából kell táplálkoznia, a melyet azért tőle 
elvenni nem szabad, különben az egész növény 
táplálása a még nem eléggé erős gyökérre 
van utalva és egy ideig sínylődni fog. A talaj 
mívelését illetőleg ajánlatos a burgonya talaját 
lehető mélyen mívelni és azt trágyázással jó 
erőben tartani. Legmegfelelőbb az istállótrágyát 

o o . O,' 

a kiültetést megelőző év őszén alkalmazni, nem 
pedig az ültetés előtt közvetlenül, mert a kel-
leténél nagyobb mértékben előmozdítja e friss 
istállótrágya a bokrosodást. A mennyiben a gaz-
daságban sok gabona termeltetnék, ajánlatos 
az istállótrágyán kívül, a műtrágyák közül 
szuperfoszfátot alkalmazni, 1 magyar holdra 150 
klgr.-mot számítva, azt a vető-szántás előtt 
tavaszkor kiszórni és alászántani. Homokos 
talajon a 40%-os káli-trágyával is lehet, 100 
kilót lioldaiikint kiszórva, kisérletet tenni. oo 

Nyílt levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

1. kérdés. Mikor szedjük az oltóhajtá-
sokat? U. ÍJ. 

2. kérdés. Pergetett, illetve csurgatott mézet 
meddig és hogyan lehet legczélszerübben el-
tartani ? li. M. 

3. kérdés. A trágyát kihordás után czél-
szerűbb-e azonnal szétteregetni, avagy kupa-
czokban hagyjuk földünkön ? Z. K. JJ. 

Tarta lom : Beköszöntő. Ujváry Béla és Krolopp 
Alfréd. — Gazdasági építkezés. (Képpel.) Cs. Péterffy 
József. — Mezőgazdasági viszonyaink. Petrócsi István. 
— A szőlő fakó rothadása. Kovács Ferencz. - Tanítói 
kertek befásítása. Ulüarik Sándor. — A gazda teendői 
téli időben és a liernyózásról. Makay István. — 
T á r c z a : Emlékezés Bereczki Mátéra. Kun László. 
— Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. — Nyüt 
levélszekrény. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Az ot tovai (u. p. Vulka-Pordány, Sopronmegye) 

róm. kath. horvát-német-magyar tannyelvű osztály-
tanítói állás megüresedvén, erre deczember 31-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona a 
község pénztárából havi részletekben pontosan folyó-
sítva, szép bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége: 
egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlőket föl-
váltva oktatni és a kántoriakban segédkezni. Horvátul 
tudó tanítók előnyben részesülnek. Pályázhatnak 
tanítónők is. A folyamodványok az iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 

(2309—II-2) 
A gy imes-középloki róm. kath. elemi népisko-

lánál szervezett tanítói állásra pályázat nyittatik. 
Járandóságok: 000 korona, évnegyedenkint előlegesen 
fizetve; jogosultnak ötödéves korpótlék, faátalány 
72 korona; stólából 115 korona. Szép lakás, mellék-
épület s kert. Pályázhatnak kántortanítói oklevéllel 
bírók. Pályázati határidő 1902 január 6-ika, mikorig 
folyamodványok az iskolaszékhez beadandók. Válasz-
tás 7-én a községházában. Az állás azonnal elfog; 
lalandó. (2306—11—2) 

A tunezs icz l (Trencsénm.) tanítói állásra pályáza-
tot hirdetek. Javadalmazás : 1. Tanítói fizetés 800 kor. 
2. Szabad lakás, mely áll: 2 szobából. 3. Háziipar-
oktatásért 200 kor. " Választás 1902 január 7-én 
Tunezsiczen. Iskolaszéki elnök. (2329—1—1) 

A homorod-remetel kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : 1. Államsegély 451 kor. 
06 fill. 2. Alapítványi kamatokból 138 kor. 64 fill. 
3. Magtárból 24 véka rozs. 4. 35 kalongya rozs, 
35 kalongya zabkepe. 5. 30 terű kemény tűzifa. 
6. Legeltetési jog. 7. Szántó, kaszálló, erdő 16 hold. 
8. Alkalmas lakás. Kötelessége: a kántori teendők 
végzése és az osztatlan iskola vezetése. Pályázatot 
be lehet nyújtani 1902 január 15-ig. Homorod-Reme-
tén, (Szt-Márton) 1901 deczember 20-án. Bálint Péter, 
plébános, iskolaszéki elnök. (2335—1—1) 

A k irá lykegye i (Krassó-Szörénym.) községi német 
és magyar tannyelvű elemi népiskolánál kántortanítói 
állás üresedésben lévén, erre következő pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: 900 kor. készpénz, termé-
szetbeni lakás, mely áll : 2 szoba, konyha, kamara, 
istálló, disznóól, nagy házikert, 12 kor. irószerátalány, 
4 kat. hold föld és 1500 lélek után a stoláris jövede-
lem. melyekért az ismétlő-iskolát is tanítani tartozik. 
Csak róm. kath. oki. tanítók, a kik a zenében teljes 
jártassággal bírnak, pályázhatnak. A kellően fölszerelt 
folyamodványok legkésőbb 1902. évi január hó 20-ig 
bezárólag a királykegyei községi iskolaszék elnök-
ségénél nyújtandók be. Királykegyén, 1901 deczember 
hő 16-án. Szeifert Mátyás, iskolaszéki elnök. 

(2311—III—1) 
Csendlakra (Vasmegye, u. p. Ferenczfalva) egy 

osztálytanító kerestetik. Fizetése : 800 korona, 40 K 
fűtéspénz. Kötelessége : a felső 4 osztály önálló veze-
tése, kántoriakban és az ismétlő-oktatásban való 
segédkezés. Fölszerelt kérvények az iskolaszékhez 
czímzendők. Határidő január hó 12. Az iskolaszék. 

(2321- 1 - 1 ) 
Szanisz ló i ref. tanítói állásra az 50-ik számban 

hirdetett pályázat január 12-ig hosszabbíttatik. 
(2328—1—1) 

Pályázat az Ondi reform, kántortanítóságra. Java-
dalom : föld, gabona, must, tandíj, fa, szőlő, állam-
segélyben : 1300 korona. Két szoba, meleg konyha, 
mellék-épületek, kert. Kötelességei: rendes és is-
métlő-iskolások tanítása; templomi, temetési éneklés; 
olykor prédikálás. Okmányok, kérvény január 10-ig 
Ond, (póstahely Szerencs) Órás Kálmán ref. lelkészhez 
küldendők. Az állomás azonnal elfoglalható. 

(2331—II—1) 

A Néptanítók Lapja 1901. évi decz. 12-én meg-
jelent 50. számban közölt ó-szönyl osztálytanítói 
állásra a pályázat 1902. évi január 10-ig meghosz-
szabbíttatik. (2322—1—1) 

A f enyőkoszto lányi (Barsmegye) róm. kath 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme: 2 kat. hold 752 Q]-öl szántóföld; 1 kat. 
hold 1338 FJ-öl ré t ; 4 szarvasmarhára legeltetési, 
2 sertésre makkoltatási jog ; 30 szekér fa, melynek 
beszállítása, úgyszintén a földek bemívelése a hivek 
kötelessége ; párbér 11'/J hektoliter rozs ; 11' hekto-
liter árpa j tandíj 420 korona: ismétlő-iskoláért 
(iO korona ; stóla 60 ; zsellérpénz 25 kor. 90 fillér; 
államsegély 198 kor. Összes jövedelem: kántori = 
318 kor. 90 fill., tanítói = 800 kor. 36 fill. Pályázat 
határideje 1902 január 9. Hruska Béla, plébános. 

(2323-11—1) 
A vas-dobrai (Vasm.) ev. másodtanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Fizetés: bútorozott szobán és 
fűtésen kívül 700 korona, mely összeg államsegélylyel 
800 koronára lesz kiegészítve. Teendője: az alsó 
osztályt önállóan vezetni, szükség esetén a kántori 
teendőkben segédkezni. Tannyelv: német-magyar. 
A folyamodványok 1902. évi január hó 5-ig az ev. 
lelkészi hivatalhoz Vas-Dobrára küldendők. 

(2320—11—1) 
Tót-Szerdahely (Zalám. Via: Mura-Keresztur) 

róm. kath. magyar tannyelvű elemi népiskolájánál 
az osztálytanítói állomás betöltendő. Járandóság: 
egy szoba bútorzattal, 720 korona készpénz előleges 
havi részletekben, polgári évre. Kötelesség : a felsőbb 
vegyes-osztály vezetése, és ismétlők részbeni keze-
lése. Az állomás azonnal elfoglalandó, hasonlóval év-
közben föl nem cserélhető. Pályázni óhajtó okleveles 
tanítók, tanítónők kérvényüket 1902 január hó 15-ig 
— választás napjáig — főtisztelendő Kadija Imre 
tót-szent-mártoni plébános, iskolaszéki elnök úrhoz 
beküldeni szíveskedjenek. Megbízásból: Neupauer 
István főtanító, az iskolaszék jegyzője. (2325—1—1) 

Baregszeghi (Nyitramegye) róm. kath. tót-magyar 
tannyelvű népiskolához oki. tanítónő vagy óvónő 
kerestetik. Évi fizetése államsegélylyel együtt: 800 K 
és lakás. Kérvények a beregszeghi iskolaszékhez, 
1902 január 3-ig küldendők. Személyesen jelentkezők 
előnyben fognak részesülni. (2327—I—1) 

Gönyüre (Győrm.) róm. kath. osztálytanító keres-
tetik. Fizetése havi 60 korona és egy szoba fűtéssel. 
Teendője: az I—II. osztályok, valamint az ismét-
lősök tanítása. Az állás azonnal elfoglalandó. Levelek 
az iskolaszékhez czímzendők. (2332—I—1) 

A szörcsei államilag segélyezett községi iskolá-
nál rendszeresített tanítónői állomásra, pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 800 korona, a megfelelő kor-
pótlékokkal, 100 korona lakás és kertilletmény. 
Pályázati határnap 1902. évi január 15-ike folya-
modások Dónáth Árpád iskolaszéki elnökhöz inté-
zendők Szörcsére, u. p. Kovászna. (2333—1—1) 

A majzel i (Nyitramegye, u. p. Német-Prona) 
államilag segélyezett (róm. kath.) községi népiskolá-
nál tanítói állásra pályázat hirdetik. Fizetése tan-
évre 800 korona. Természetbeni lakás, kis házi-
kerttel és a szükséges tűzifa. Csak okleveles tanítók 
és tanítónők pályázhatnak. Oklevéllel fölszerelt 
pályázatok 1902 január 8-ig az iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. (2334-1—1) 

Érd mezőváros községi elemi népiskolájánál, az 
űjonan szervezett óvárosi tanítónői és újvárosi 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Mindkét állással 
járó fizetés : 800 kor. készpénz, lakás és 4 m. fa. Kézi-
munkából vizsgázott tanítónő előnyben részesül. Kér-
vények főtiszt. Kereskényi Gyula esp. iskolaszéki 
elnökhöz Érd (Fejérm.), 1902. év január 14-ére be-
küldendők. A később érkezett kérvények figyelembe 
nem vétetnek. (2339—II—1) 
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Abauj-Csákány ágh. leányközség kántortanítót 
keres. Tannyelv : magyar-tót. Jövedelem : 800 korona. 
Ebből államé. 106 K. Az állomás azonnal elfoglalható. 

(2330 -1 -1 ) 
Kocséron (Pestm., Nagykörös mellett) a róm. kath. 

kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
a tanításért 630 korona, a kántoriakért 100 korona 
a község pénztárából, 5 kath. hold föld haszonélve-
zete, haszonbére 100 korona és 3200 lélek után 
eső stóla. Énekes mise 1 korona, olvasott 50 f., 
öreg halott temetése 1 k., kis halott 50 f., libera 
1 k., búcsúztató versenkint 40 i*., hirdetésekért 
80 f. Két szoba, konyha, 2 kamara, istálló és házi-
kertből álló szabad lakás. Ha megválasztatik, 
az egyháztanács jegyzőségeért évi 160 korona. Az 
összes bántori teendőket és a reá bizandó osztályokat 
tartozik ellátni. Pályázati határidő 1902 január hő 
13. délelőtt 9 óra, a mikor az énekpróba és válasz-
tás megejtetik. A kérvények Takáts Mihály plébá-
nos, egyháztanács elnökéhez küldendők. Csak ok-
levéllel bírók pályázhatnak. (2338—1—1) 

Nagyfügeden (Hevesm.) a róm. kath. tanítói 
állás betöltendő. Fizetése : 1. A községtől 700 korona. 
2. Tűzifára 100 korona, melyből a tanterem is fűtendő. 
3. Államsegély 60 korona. Lakás, mely áll: 2 szoba, 
konyha, kamra, fás félszer és 250 Q-öl kertből. Köte-
lessége : a mindennapiak I—II. vegyes osztályát és 
az ismétlő-fiukat tanítani. Okleveles tanítók vagy 
tanítónők kérvényei január 5-ig Hulin István plé-
bános, iskolaszéki elnökhöz küldendők. (2336—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

532 népdal 
kapható 1 frton. Népdal szerk. Nagybánya . 

(2257—IV--4) 

A darnói templom javára rendezett 

t á r ^ y s o r s j á t é k 
húzása a nm. kir. pénzíigyministerium 93.387. sz. 
engedélyével 1902. évi április hó 15-re halasztatott 
el ; de a jelzett napon okvetlenül meg fogjuk azt 

tartani. 
Az elhalasztás oka az, hogy még mindig több 

ezer sorsjegyünk van készletben. Tiszteletteljesen 
kérjük ügyünk további szives pártolását. 

1 sorsjegy 1 kor. 5 sorsjegy 4 kor. 35 filL 
Darnö, Mosonmegye. 

(2289-III-1) A róm. kath. plébániai hivatal. 

jtfii'iá*°íí í » t é f c i ' i w w <«> w w í f r w w w ^ w ' r f í i í ^ 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I I . bőv í te t t , új k i a d á s : 2 4 0 o lda l . ) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották inyyen. Köbölkút. 

(Esztergomm.) (2160-XX—6) 
asfe !S*i i ' i "öi vtt «*>' 

mmmmmmmm 
(Gazdaság i i s m é t l ő - i s k o l á k 

figyelmébe! 
A kiadásunkat képező Vaday József gazdaság i 
i smét lő - iskolások o lvasókönyvéhez ú j és 
részletes „ f e l d o l g o z á s i t e r v e k " jelent meg. 
E könyvecske úgyszólva részletes tantervet ad, úgy 
a gazdasági, mint az általános ismétlő-iskola részére 
s így a tanító _ föladatát minden viszonyok között 
megkönnyíti. Ara 60 fillér*. Azon iskolák, melyekben 
a „Vaday gazdasági ismétlő-iskolák könyve" hasz-

nálatban van díjtalanul kapják. 

P o l a t s e k - l ' é l e 
(2262—III—3) könyvkereskedés 

T e m e s v á r . 

P o l g á r S á n d o r -
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 50. szám 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, ortliopaediai fűzök és járó-
gépek, valamint műláb és inűkéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

Fenti cz ímre ügye ln i tessék. 
(2216—X—3) 

m a g y a r s á g . 
A néptanítók igazi barátja, erkölcsi és anyagi 

érdekeiknek lelkes szószóllója a Magyarság. Felelős 
szerkesztője: Benedek Elek. Főszerkesztője: dr. 
Györffy Gyula, országgyűlési képviselő. A Ma-
gyarság rendes munkatársai: dr. Jaucsó Benedek, 
Gaál Mózes, Földes Géza, Jakab Ödön, dr. Itedö 
Albert, Csulak Lajos, Tarcsafalvy Albert stb. stl>. 

A Magyarság a legolcsóbb napilap. Egész évre 
(vidéken) 14 korona, félévre 7 korona, negyedévre 3 ko-
rona 50 fillér, egy hónapra 1 korona 20 fillér. Buda-
pesten : egész évre 12 korona. 

A Magyarság megjelenik mindennap délutiin 
8—12 oldalon. (2064—IX—9) 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : l i i u l a -
|>est, S z e n t k i r á l y i - u l c z a 3S/1». 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrátzi gyárának raktára : 

P i J I Í B R J E Z S Ő és T Á R S A 

- m B U D A P E S T , ^ 
VIII. ker., József-körút 15. sz. 
ajánl ja európai szerkezetű harmoniumai t is. 

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

gának zeng dicséretet . 

Ara 120 kornníUöl följebb. s boronáH rÍMlelelíben ÍM. 
Képes á r j egyzék ingyen és bé rmen tve . 5 évi jótállás. (247—52—30) 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

.Megjelenik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in téze t , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r án t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . t anfe lügye lő ál ta l l á t t amozo t t 
községi elől járósági b izony í tványnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A he lység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta világosan k i i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
módon m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lőre k ü l d e n d ő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora" 1 k o r o n a . Ezek a d í j ak is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, H . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI XYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3 . 

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

Mi jót hozott reánk a múlt 
esztendő í 

Sylvester estéjén czímű czikkemben 
elmefuttatásom a lefolyt év népoktatás-
ügyi általános érdekű eseményei fölött 
a mérlegnek csak ^ egyik serpenyőjét 
vette figyelembe. Érdemes megtekin-
tenünk a másik serpenyőt is, hogy 
lássuk: mi jót hozott reánk a mult 
esztendő ? 

Új év első napján lépett életbe az 
1900. évi 4869. elnöki szám alatt 
kiadott szabályzat az abban megjelölt 
i n t é z e t e k tanítói ötödéves korpótléka tár-
gyában. Nagy megnyugvást keltett ez, 
mert biztosítja az illetőket, hogy kiér-
demelt korpótlékuk magasabb fizetésbe 
való kinevezés vagy előléptetés, bármely 
más állásba való áthelyezés esetén is 
megmarad. Az ezután kinevezendő 
képezdei gyakorló-iskolai tanítók, taní-
tónők részére 2000 koronáig 10°/o-os, 
annál nagyobb törzsfizetésök után pedig 
2 0 0 k o r o n á s kor pótlékot biztosít. Wlassics 
m i n i s t e r ü n k jó szive és kitűnő taktikája 
nyilatkozott meg ebben az egyszerűnek 
látszó cselekedetében. Az ország túl-
nyomó nagy része elemi iskoláinak 
föntartóira, a felekezetekre való tekin-
tettel, számbavéve súlyos terheiket, 
nem bolygatta meg ez alkalommal 
az 1893. évi XXVI. törvényczikket, 

mely legalább 50 frtos korpótlékot 
biztosít a községi és hitfelekezeti elemi 
iskolai tanítók részére; de a saját köz-
vetetten intézkedési jogkörébe eső tanítókért 
— ide értve az államsegélyes községi, 
törvényhatósági és felekezeti taninté-
zetekhez az államsegély terhére a 
közoktatásügyi minister kinevezte taní-
tókat is — megtette, a mit tehetett. 
Példát adott a felekezeteknek is, hogy 
ime, lássátok: nem 50 frtos; de — 
nagyobb, pl. 7—800 frtos törzsfizetésű 
tanítóknak 10%-os, tehát 70, 80 stb. 
forintos korpótlékot is adhattok, az én 
példámat követve. Annálinkább te-
hetitek ezt, mert az 1893. évi XXYI. 
törvényczikk az 50 frtnál magasabb 
korpótlékot is megengedhetőnek tartja, 
törvényesnek ismeri el. 

Az állami elemi iskolai tanítók fizetés 
javításaién az orsz. nyugdíj nyugdíj-alapra 
vonatkozó törvények kedvezőbb ellátást 
biztosító módosítását is munkába vette 
ministerünk; de végleges megállapo-
dásra — tőle nem függő akadályok 
miatt — a lefolyt óv végéig nem jut-
hatott . Eddig hallott nyilatkozatok, után 
mindkét ügyben jelentős előnyök el-
érésére van kilátás. 

A tanítók önérzetének fokozására, az 
állami iskolai oktatásügy fejlesztésére irá-
nyul t az ú j gondnoksági utasítás kibocsátása 
a 25 évvel ezelőtt megjelent első (alap-
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vető) Utasítás helyett, melyen az élet-
viszonyok s módosult körülmények 
sokhelyütt tátongó sebet ütöttek, g 
miként gyógyítá ezt a bajt ministerünk ? 
Nem bürokratikus módon, nem fias-
tromokkal betapasztva; hanem gyökeres 
kúrával. Figyelembe véve a negyed-
század alatt hivatalos uton, fájdalom 
igen sokszor a tanítók és az iskola 
ügyének kárán szerzett tapasztalatokat; 
meghallgatva — a mit ezelőtt egy 
ministerünk sem tet t meg ily mérték-
ben — az érdeklett állami iskolák 
tanítótestületének számos tagját s 
figyelembe véve alkalmas észrevéte-
leiket: mintegy közóhajtást teljesített 
eme pragmatikus intézkedésével. Állam-
férfiúi bölcs mérséklettel, józan meg-
fontolással felül emelkedett a nyilvá-
nosság előtt zajongók megokolatlan 
követelődzésein, kik „a tanítói szabadság 
szent nevében" a magyar népoktatás 
üdvét a gondnoksági és iskolaszéki 
intézmény teljes eltörlésében keresik. Az 
állami iskolák haladásának kulcsát az állami 
tanítók kezébe tette le, e l i s m e r v é n evve l 
hivatottságukat; de nem zárta ki a polgárság 
érdeklődését a népoktatásügy iránt. 

A tanítóképzés emelése érdekében közre-
bocsátott állami képezdei új rendtartás 
és képesítő-vizsgálati szabályzat; n e m k ü l ö n -
b e n a gazdasági ismétlő leányiskolák tanítónői 
leendő kiképeztetése czéljából egy női 
háztartási iskola fölállítása iránt a föld-
mívelési ministerrel megindított tár-
g y a l á s o k m i n d a tanítói kar belső értékének 
fokozására irányuló hasznos intéz-
kedések. Logikai kapcsolat szerint jobb 
képzettségű, hivatásos tanítói kar mű-
ködése körében jobb eredményt mu-
tathat s a jobb munkáért majd méltób-
ban is várhat jobb díjazást, nagyobb 
köztiszteletet. 

H a s o n l ó k é p e n a tanítói kar működésé-
nek megkönnyítését, illetményei pontosabb 
kiszolgáltatását, egysze r smind az iskola-
föntartókkal va ló közvetetlenebb, hatásosabb, 
gyorsabb érintkezést czélozza a kir. tanfel-

ügyelők iskola-látogatásai tárgyában 
megjelent (1901. évi 12.955. számú) 
körrendelet. Mennyi félreértésnek, kese-
rűségnek. zaklatásnak vehetik elejét az 
ezen körrendelet formulája szerint szer-
kesztendő jegyzőkönyvek, ha — a mint 
hiszszük — a kir. tanfelügyelők min-
denütt egész erővel használják ezt az 
ú j eszközt nagyfontosságú irányító mű-
ködésök körében. 

A népoktatásügy kereteinek bővítésére, 
intenzívitásának fokozására, a n é p b o l d o -
gítására törekszenek a közoktatásügyi 
kormány megindított akcziói az ifjúsági 
könyvtárak, ifjúsági egyesületek szervezése 
tárgyában. Meggyőzőleg fogják ezen 
üdvös alkotások emelni a nép szemében 
a tanítói állás nagy jelentőségét, m i d ő n 
egész község népe látja, érzi, tapasztálja, 
h o g y a tanító, a népboldogítás apostola 
— még inkább mint a pap — oda áll a 
nép közé s azt 3-éves korától 18—24-éves 
koráig fárasztó, önfeláldozó munkával 
vezeti, gondozza. Előtte ezentúl a tanító 
nem beamter, hanem igazi népnevelő. 
A serdülő ifjúság erkölcsi züléstől való 
megmentésénél az egyház is csalhatatlanul 
meg fog róla győződni s kénytelen lesz 
elismerni, hogy a tanító — a serdülő 
ifjak lelki, testi, erkölcsi épségeinek 
gondozásával a lelkészi karnak — mint 
a felnőtt társadalom hivatott és jórész-
ben felelős gondozójának is hatalmas 
— pótolhatatlan — segítőtársa. L e h e -
tetlen, hogy az eddiginél több elismerést, 
általánosabb tisztéletet n e e r e d m é n y e z z e n 
ez a lelkészi karnál a tanítói osztály iránt. 

Az iskola belső működésének javítását 
lehet várni a közoktatásügyi minister-
nek a szemléltető-képekre h i rde te t t s 1901 
deczember 31.-én lejárt pályázata s a 
leányok gazdasági ismétlő-iskolájára vonat-
kozó kísérleti tanterve, m e l y e t egy h e l y ü t t 
már meg is honosítottak próbaképen. 

A tanítóegyesületi élet nagyszabású 
reformját akarja elérni a közokt. kor-
mány a tanítóegyesületek országos újjá-
szervezése tárgyában a letűnt év utolsó 
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-óráiban, megjelent rendeletével. Bizo-
nyára eredményében messzebb kiható 
intézkedés ez, mint a milyen az 1872. 
évi, Pauler-féle rendelet a hivatalos tes-
tületek, egyesületeit alakulásáról. Pedig az 
az intézkedés is korszakos volt s 30 
esztendő alatt elég tiszteletreméltó tömö-
rítést hozott létre a magyarországi taní-
tóság számos instituczióval, — még több 
féltékenységgel, ideges érzékenységgel — 
megszaggatott társadalmi egységében. 

Megdönthetetlen tet tek pragmatikus 
intézkedések bizonyítják, hogy a mi 
nagy alkotás tőrtént a tanítóság közjavára, 
a n n a k nagy részét a közokt. minister indí-
totta meg. De erőtadó vigasztalásunkra 
s megnyugvásunkra szolgálhat az, hogy 
•a t a n í t ó s á g önmaga körében, saját kezde-
ményezéssel is több figyelemreméltó 'alkotást 
•létesített a lefolyt esztendőben. A Buda-
pesti Tanítóság körében kedvező jelek 
közt megindult hitelszövetkezetet teremtet t . 

Az ország tanítósága részére külön 
•életbiztosítási intézmény megalakítása iránt 
történtek jelentős előmunkálatok az 
orsz. bizottság részéről. Sőt, ha nem 
•csalódunk e kedvező jelek megítélésében 
— i t t is a megalakulás előtt állunk. 

A Délvidéki Tanítók hitelszövetke-
zete Temesvárott oly nagy eredményt 
ért el, hogy részvény-társasággá szándé-
kozik átalakulni hozzánk küldött érte-
sítése szerint. A tanítói otthonok, inter-
nátusok ügye vidéken szépen haladt. 
Mindeme kedvező eredmények s alko-
tások bizalmat öntenek belénk jövőbeli 
küzdelmeinkhez. 

. . . . ..Mondottam ember: küzdj és 
bízva-bizzál! . 

(Budapest.) Gőöz József dr. 

— Új kir. tanfelügyelők. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister kinevezte: 
Láng Istvánt, a mosonvármegyei tanfelügyelőség 
vezetésével megbízott kir. segédtanfelügyelőt a 
VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába Moson-
vármegye és Alpáry Lajost, az árvavármegyei 
tanfelügyelőség vezetésével megbízott kir. 
segédtanfelügyelőt a VIII. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába ezen vármegye kir. tanfelügyelőjévé. 

A tanítók próbaideje. 
Ha előfordult eset nem volna reá, vagy a 

pályázati föltételek között nem olvashatnék 
néha-néha, igazán el se hihetnők, hogy még 
ma is lehetnek olyan iskolaföntartó testületek, 
a melyek éppen úgy próbaidőt akarnak kívánni 
a tanítótól, mint pl. az ipartörvény (1884: 
XVII. t.-cz.) 68. §-a értelmében az iparos-
tanonczoktól, a 88. §. értelmében az iparos-
segédektől lehet. 

Sietek kijelenteni, miként ez az eset az állami 
tanítóknál elő nem fordulhat. 

De nem fordulhat ez elő némely felekezeti, 
pl. az ev. ref. egyház felekezeti iskolánál sem, 
mert az „ev. ref. egyház alkotmányos szerve-
zete" 428. §-ában nyilván ki van mondva, 
hogy „A rendes tanítókat az iskolaszék meg-
hallgatásával a presbyterium választja. A rendes 
tanítók élethosszig választatnak s hivatalaikból 
csak a fegyelmi törvények szerint s fegyelmi 
eljárás útján mozdíthatók el." 

Azonban ellenkezőre is találunk példát. így 
pl. az 1868. évi aug. 10.-én kelt legfelsőbb 
elhatározással megerősített „gör. kel. szerb 
egyházi és iskolai szabályzat" 22. §-a szerint 
„Minden tanító először ideiglenesen alkalmaz-
tatik és pedig az újon kinevezett két évre s 
csak ezen határidő eltelte után nyeri meg 
okmányát, mint állandó tanító, ha szolgálati 
ügyességével s magatartásával jó tanítónak 
bizonyult." 

Az 1868 : XXXVIII. törvényczikk 138. §-a 
szerint: „A tanítók élethosszig választatnak és 
hivatalukból csupán súlyos hanyagság, erkölcsi 
kihágás vagy polgári bűntény miatt mozdít-
hatók el." 

Ez bizony eléggé határozott és világos rendel-
kezés, melyet még szándékosan is nehéz lenne 
félremagyarázni. És ez kizárja a „próbaidőt." 

Nem bocsátkozom annak vitatásába, hogy 
ez a törvény mennyiben általános érvényű, 
de azt már ki kell emelnem, hogy a ki magát 
a tanítás érdekét tekinti, az csak bölcsnek 
találhatja ezt az intézkedést, mely a tanítás 
rendes menetét biztosítja, a tanítók személyében 
való gyakori változásokkal előálló zavartól meg-
óvja s nem engedi az iskolás gyermekek éle-
tében gyakran ismétlődni azt a hidegséget, 
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bizalmatlanságot és bátortalanságot, melylyel 
ezek az új tanítót rendszerint fogadják. 

És az a próbaidő nem járhatna előnynyel 
magukra a tanítókra sem — a kiknek érdekét 
szintén nem lehet és nem szabad szem elől 
téveszteni — mert ugyan milyen lelki álla-
pottal végezhetné dolgát az a tanító, a ki 
előtt mindig ott lebegne a próbaidő vége, 
azzal az eshetőséggel, hogy akkor kiadják 
neki az utat s még ideje se lesz új hely után 
nézni! ? . . . És vájjon mikor adnák tudtára 
az ilyen tanítónak, hogy a következő évben 
már nem fogják alkalmazni ? Vájjon mennyiben 
határoznák meg a fölmondási időt: tizennégy 
napban-e, mint a hónapos cselédeknek, két-
hónapban-e, mint a külső gazdasági cselé-
deknek, egy félévben-e mint az oklevéllel nem 
bíró gazdatiszteknél, vagy pedig becsülnék 
őket annyira, mint az oklevéllel bíró gazda-
tiszteket s egy évben határoznák meg a föl-
mondási időt? Hiszen az okleveles gazdatisztnél 
még szerződésileg sem szabad három hónapnál 
rövidebb fölmondási időt kikötni. És annak a 
tanítónak, a ki hivatva van egy egész nemzedék 
erkölcsi és szellemi jövőjének megalapítására, 
ne lehessen tudni az utolsó napig, hogy a 
holnapi napot ott töltheti-e még vagy pedig 
más helyen kell kenyér után néznie! 

Nem szabad így bánni a tanítóval, a kinek 
kezében van a nemzet, az ország jövője! 
Hiszen az az egy-két próbaév úgyse volna 
elegendő a tanító s különösen a tanítás ered-
ményének, vagy sikerességének kiismerésére 
s majdnem rövid arra is, hogy tanító és 
tanítványok összeszokjanak s a tanító a gyer-
mekek természetét kiismerje. 

Nagyon egyenlőtlen lenne az a szerződés, 
mely a próbaidőt kikötné, mert a tanítót 
egyszerűen kiszolgáltatná az iskolaföntartó 
testület kényének-kedvének s a tanító részére 
semmi jogot sem biztosítana. 

Nem lehet azt az ellenvetést tenni, hogy a 
próbaidő nélkül a gyenge vagy kifogás alá 
eső tanító kárára válhatik az iskolának. Hiszen 
az ilyen tanító fegyelmi úton úgyis elmozdít-
ható állásától. Módot ad erre az 1876 : XXVIII. 
törvényczikk 7. §-a és valamennyi hitfelekezet-
nek iskolai szabályzata. 

Nem szabad zavarba esni az 1868 : XXXVIIL 
törvényczikk 139. §-a és az 1893 : XXVI. 
törvényczikk 1 §-a miatt, a hol „segédtaní-
tókról" van szó, mert ezek nem próbaidőre 
megválasztott tanítók, hanem olyanok, a kik 
a megürült tanítói állásokat betöltik addig,, 
míg rendes tanító foglalja el az állást. 

Nem kell félremagyarázni az 1876 : XXVIII. 
törvényczikk 7. §-át sem, mely „ideiglenes 
tanítóról" is tesz említést, mert ugyanezen 
törvény 13. §-ából nyilvánvaló, hogy ezek 
alatt is csak segédtanítók értendők. 

És nem szabad olyan pályázati hirdetményt 
tenni közzé, a mely „próbaidőt" köt ki, mert 
ez ellenkezik a törvénynyel, hátrányára válnék 
a tanításnak s lealázná a tanítót! 

íme! a közigazgatási bíróság egy községi 
iskolaszéknél előfordult eset alkalmából az 
1901. évi 543. sz. Ítéletében kimondta: 

„ Községi népiskolai tanító csakis végleges 
minőségben alkalmazható s az ideiglenesség 
kikötése érvénynyél nem bír" .. . 

Ne felejtsék el ezt a bölcs és igazságos-
Ítéletet se a tanítók, se az iskolaföntartó 
testületek! 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 

Új eszmék az ifjnság iníívészi 
nevelése érdekében. 

J. Liberty Tadd oktatási rendszere a növendék 
jobb- és balkezének lehetőleg egyenletes ki-
müvelését is megköveteli. Ezen az ú. n. kél-
keziiségen és az emlékezetből való rajzoláson 
kívül, módszerének legfontosabb ismertetőjele 
még a különböző munkálatoknak az a változ-
tatása is, melyet az ő gyakorlati érzékről 
tanúskodó, igen helyes felfogása szerint egyet-
len iskolánál sem volna szabad figyelmen 
kívül hagyni. 

Az ő rendszerében vezetett növendékek 
nem pusztán rajzolással vagy mintázással fog-
lalkoznak, hanem már az oktatás legalsó fokán 
kezdve a művészeti képzésnek mindanégy 
csoportját felölelő tevékenységben gyakorol-
tatnak, a mennyiben papíron, lágyagyagból s 
végre szilárd fából egyaránt a legkülönbözőbb 
mozgások és erőkifejtések alkalmazásával gyako-
rolják tanulmányaikat. 

Nagy jelentőségök van ezeknek a gyakor-
latoknak különösen azért, mert míg az agyag-
munkálatok a növendékek rajzolási készségének 
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•erősítésére szolgálnak, addig a mintázásbeli 
ügvességöket a fametszés által még előbbre 
viszik és a mennyiben papiron, agyagból és 
fából állítanak elő különböző alakokat, ez által 
minden fokozaton kifejlődik a növendékben 
az egyéni eredetiség, a feltaláló-képesség és a 
teremtő erő. 

A munkálatok változtatása a különböző 
iskoláknál különbözőképen történik. Némely 
iskolában óráról-órára, másokban ellenben be-
végzik előbb az egyik munkanemet s csak 
;aztán következik a másik. 

Ez a módszer rendkívül serkentő hatással 
van a növendékre és nyilvánvalóvá lesz általa, 
hogy melyik növendék miben a legügyesebb. 
Ugyancsak ez az eljárás nyújt alkalmat a növen-, 
•dékeknek arra is, hogy úgy dolgozzanak, a hogy 
nekik leginkább jólesik. Az elemi tanfolya-
mokon azonban természetesen nem engedünk 
válogatást a különböző munkanemek között 
és így az összes munkanemekben valamennyi 
növendéknek részt kell vennie mindaddig, a O" 
míg csak erőik a szakoktatás megkezdéséhez 
•szükséges általános fejlettséget el nem érték. 

J. Liberty Tadd azt állítja, hogy az efajta 
elemi kézügyességi oktatás minden különös 
mesterségszerüleg űzött munkánál pl. a gyalu-
lásnál, érczmunkánál, építészeti rajzolásnál, 
testrajzolásnál s. m. e. f. előnyösebb, vagyis a 
a kéznek a munkálatok leírt változtatása által 
a legkülönbözőbb kiviteli módozatok alkalma-
zása mellett nagyobb jártasságot és tökéletesebb 
formaérzéket kell a növendékeknek elsajátí-
taniok. 

Művészek és iparüzők megegyeznek abban, 
hogy mielőtt szerszámot adunk a növendék 
kezébe, kezeinek általános ügyesítéséről kell 
gondoskodnunk. 

Munkálatainkat kezdettől fogva kapcsolatban 
kell tartani a természettel. 

A természet után való rajzolás által a szépség 
tartós benyomásainak birtokába jut a lélek. 
E benyomások, az emberi élet későbbi éveiben 
•az öröm forrásaivá válnak, még ha sorsa az 
embert szegénységbe és szomorú helyzetbe 
döntené is. Mert a szépségnek és a belőle 
fakadó gyönyörnek a befolyása oly hatalmas, 
hogy általa még a legnehezebb életviszonyok 
között is képesek vagyunk a lelki megelégedést 
biztosítani. 

Mikor az ember lelkét a szép benyomásai-
nak felvételére képesítjük, nagyban hozzá-
járulunk a létező társadalmi különbségek ki-
egyenlítéséhez is, mert az egyáltalán nem 
szükséges, hogy az alsóbb osztálybeliek korlá-
toltabb szellemi életet éljenek, mint a felsőbb 
osztálybeliek. 

A művészi nevelés helyes vezetése és a szép-
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érzék fejlesztése által a szellemi látókör a 
társadalmi élet legalsóbb fokán is kiszélesít-
hető, a léleknek a szép kifejezésére és meg-
testesítésére való képessége viszont a legked-
vezőbb hatást gyakorolja az organizmusra. 

A helyesen vezetett művészi nevelés jelentő-
sége igen nagy, mert egyenesen erkölcsi 
czélzattal bír és eredményében is ilyennek 
mutatkozik. 

Az erkölcs a természetben van megtestesítve. 
A gonosznak és a jónak eszméit a környező 
dolgokból merítjük. Tapasztalataink bizonyítják 
ugyanis, hogy ha a gyermek arra van utalva, 
hogy a saját erejéből éljen, akkor tehetségei 
úgy fejlődnek, hogy a dolgokat egymástól 
képes lesz megkülönböztetni, míg végre a 
megszokás által mintegy vérévé válik az 
erkölcsi jó szeretete, a rossznak pedig kerülése 
és megvetése. Mert a mint minden gyermek 
reá vezethető a nehézségi erő, vagy a tűz 
hatásának megismerésére, úgy a jó és rossz, a 
szép és rút között mutatkozó különbség észre-
vétetése sem jár nagyobb nehézséggel. 

Ha az értelmi képzéstől várjuk az igazi 
erkölcsöt, akkor az ifjúságot a dolgok czél-
szerűségének felismerésére kell rávezetnünk. 

Anyagi dolgok: a növények, virágok, állatok, 
jegeczek stb. sohasem csalnak. A természet 
igaz. A vizek, a fák, a kövek és a faanyagok, 
az igazság hírnökei. Ezért szükséges tehát, 
hogy a gyermekek az istenséget és a teremtett 
világ titkait a természet ismerete, tárgyainak 
megfigyelése és öntevékenység által tanulják 
megismerni. Ehhez pedig a természet és 
a munkaszeretet nem nélkülözhető és hogy a 
növendékek ezeket elsajátítsák, kívánatos, hogy 
a tanító növendékeit a munka magasabb czél-
jaival megismertesse, vesse latba az önzet-
lenséget és ne kímélje a fáradságot, mert 
csupán ez által az erőkifejtés által lehetséges 
eljutni az erkölcsi, szellemi és fizikai kultura 
legfelsőbb fokáig. 

J. Liberty Taddet arról győzték meg tapasz-
talatai, hogy a növendékek későbbi hivatásának 
az oktatás alsó fokán való túlságos tekintetbe 
vétele helytelen. Az ő véleménye szerint ez a 
feladat különösen azokra az oktató intézetekre 
vár, a melyeket abból a czélból alapítottak, 
hogy segítsenek azokon, a kik immár a maguk 
kenyerére vannak utalva. 

Az iskolai nevelés alsó fokán ne nyujtsunk 
szakoktatást, már csak azért sem, mert ez az 
egyes pályák túltömöttségét eredményezheti. 
Helytelen volna pl. több írnokot, könyvvezetőt 
és gyorsírót képezni akkor, a mikor a kínálat 
e tekintetben túlságos nagy. Száz közül egy 
talán alkalmazást nyerhet, de mi történik azok 
nagy számával, a kiknek nincs tehetségűk a 
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harczra, vagy nélkülözik a szellemi erőt és az 
erélyt ahhoz, hogy életfoglalkozásukat és hely-
zetöket megváltoztassák akkor, ha a szükség 
úgy parancsolja. Gondolnunk kell tehát azokra 
is, a kik szenvednek tehetséghiány vagy szellemi 
gyöngeség miatt. 

Ez utóbbiakon kívánt segíteni J. Liberty 
Tadd, midőn évek előtt a rajzoktatás különböző 
válófajának a festés-, asztalos-, fazekas-, érez-, 
mozaik- és himzőmunkák különböző fajainak 
gondolatával és azoknak oktatási anyagul való 
alkalmazásával foglalkozott. 

Bebizonyult azonban, hogy nem a helyes 
nyomon járt ekkor. Három, esetleg négy évig 
tartó asztalosmunka sem a kezeket, sem a 
szemeket ki nem képezte, de sőt ez az oktatás 
a szellem és Ítélőképesség fejlesztése tekinteté-
ben is meddőnek mutatkozott. És ez termé-
szetes, mert az a munka, mely csaknem 
kizárólag mechanikus eszközökkel végeztetett, 
eredményében is mechanikus maradt. 

Ezek után belátták, hogy a méréseket és a 
pontosságot első sorban a szemekre és nem a 
kezekre kell bízni. Ennek a belátásában jelent-
keztek már a helyes utak és módok. 

Ekkor már felismerték az eddig alkalmazott 
gyarló, mesterkélt módszereket, az egy bizonyos 
hivatásra irányzott nevelés, a mértani alakokkal 
való visszaélés, végre a puszta pénzszerzés 
czéljait szolgáló mesterséges módszerek hiányos-
ságait és helytelenségét. 

Sok kísérletezés és hosszú idők tapasztalatai 
után mutatkoztak végre azok az eszközök és 
módok, melyek a művészi oktatás új rend-
szerét megalkották és a mely a gyermek 
tehetségeinek természetszerű kifejlesztésére al-
kalmasnak bizonyult. 

A gyermekeknek rendszerint velők született 
tehetségök van a kézügyességhez, vagyis avval 
a tehetséggel bírnak, a melynek segítségével, 
különféle munkálatokat végezhetnek. 

Ennek a tehetségnek a határai sokkal 
szélesebbek, mint a hogy azt közönségesen 
megítélni szokták. 

A J. Liberty Tadd nevelési rendszerében 
alkalmazott módszernek a haszna leginkább 
abban áll, hogy segítségével képesek vagyunk 
a gyermek különös tehetségeit felfedezni. Olyan 
czél ez, a melynek elérésére minden nevelőnek 
első sorban kell törekednie. 

J . Liberty Tadd módszerének alkalmazása 
mellett okunk van reményleni, hogy mind-
azokon segíteni fogunk, a kik kiváló tehetségek 
nélkül szűkölködnek. 

Ennek a módszernek a segítségével az 
ilyenek is képesíttetnek arra, hogy erőiket 
gyakorlati irányban előnyösen értékesítsék és 
hogy haszonhajtó tevékenységre indítsuk azokat 

az erőket is, a melyek fölösleges tevékenységűk 
által megsemmisülnek, vagy czéltalanul el-
pazaroltatnak a nélkül, hogy a közjólét emelé-
séhez hozzájárulnának. 

* 

Nem az elmélet, hanem a tapasztalat szüli 
a maradandó ismereteket. Ennek daczára még; 
a jelenkori pedagogusok nagy része is annak 
az irányzatnak hódol, a mely emlékező tehetség 
túlterhelésével, értelmileg meg nem emésztett, 
betanult szavakkal kísérletezik állandóan az 
ismeretek nyújtására. Pedig folyton tapasztaljuk 
és kétségtelen bizonyossággal tudjuk is, hogy 
a beszéd által eszközölt oktatás csak gyönge 
benyomást gyakorol a lélekre. Tudjuk, hogy a. 
cselekedet hangosabban beszél, mint a kimon-
dott szó. A szavakat és a dolgok jelképeit a. 
megfelelő tapasztalatok nélkül még csak meg-
érteni sem vagyunk képesek. Hiszen a szavak 
csak üres hangok, ha világos szemléletekkel 
nem kisértetnek. Még magyarázataink is csak 
annyiban hamisak, vagy igazak, a mennyiben 
az azok alapját képező szemléleteink vagy 
másnemű tapasztalataink helytelenek, vagy 
igazak voltak. 

A szavak csak a képzetek és fogalmak jel-
képezésére szolgálnak. Ezért feltétlenül szem-
léletekre van szükség mert minden alaposan 
megfigyelt tárgy ily tehetségeket ébreszt fel 
és az erők fegyvertárában fegyverré változik. 

A képzeteket szükséges tehát mindenekelőtt, 
biztosítani és csak azután köthetjük hozzájuk 
az érthető szavakat, mert a szó tartalma az 
általa megjelölt képzet ismeretétől függ. 

Kívánatos tehát, hogy 1. képzeteket és 
fogalmakat alkossunk; 2. hogy a képzeteket 
és fogalmakat érthető szavakkal összekössük; 
3. hogy a képzeteket és illetőleg fogalmakat, 
meg a szavakat a velők vonatkozásba hozható 
cselekedetekkel kapcsolatba hozzuk. 

A természeti tárgyak mind bővelkednek 
tényekkel és eszmékkel. A dolgoknak kell 
bennünket föllelkesíteni, szóra bírni annyira, 
hogy azok hatása folytán nyilatkozzék meg 
lelkünk azokról a fogalmakról és érzelmekről,, 
melyek e hatás következtében benne kelet-
keztek. 

A mint nyelvünk segítségével képesek vagyunk 
valamit hallhatóan kifejezni, úgy fogalmainkat 
és eszméinket leírás, lerajzolás, mintázás, festés, 
vázolás által szintén kifejezhetjük. Ez a munka: 
a megtestesített gondolatok a szellem alkotásai. 

Ebből az alkotásból azonban hiányzott az 
eddigi rendszer keretében az eredetiség. Nagyon 
is az ismeretek jelképeit néztük, a helyett, 
hogy az ismeretek forrásaira, a természet, idfr 
és térbeli dolgaira és menetére tekintettünk 
volna. Könyvet adunk a gyermekek kezébe 
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a helyett, hogy az ismereteknek azokhoz a 
forrásaihoz vezetnők, a melyeket a természet 
és a tapasztalat nyitott meg számunkra. Pedig 
a könyvekből való tanulás az életerők el-
pocsékolását, a figyelem szétforgácsolását és a 
cselekvésre irányuló hajtóerők megsemmisítését 
jelenti. 

Az életerők fentartatnak és felhalmoztat-
nak, a figyelem összpontosíttatik, a tevékeny-
ségre irányuló érzések és az akarat erősen 
ösztönöztetnek akkor, ha az ismeretek meg-
szerzése czéljából a természet és a tapasztalatok 
gazdag forrásaihoz vezetjük a gyermekeket. 

Az oktatásban a valósággal érzékelt dolgok-
nak és a cselekedeteknek, nem pedig a szavak-
nak van igazi jelentőségük. 

Gyakori ismétlés által, az oktatás világosabbá, 
élénkebbé és alaposabbá válik. Még ennél is 
nagyobb jelentősége van az érzékeltetésnek és 
a fizikai tevékenységnek, szükséges azonban, 
hogy a két utóbbi mindig kapcsolatban álljon 
az oktatás tárgyát képező gondolatokkal. Így 
teremtjük meg azt az igazi tevékenységet, mely 
a jó nevelésnek szükségképeni eredménye. 

Az ismétléssel kell gondoskodnunk az okta-
tással nyújtott ismeretek állandó megtartásáról 
azért, hogy azok a növendékeknek mintegy 
részévé váljanak és állandó használatukra 
mindig készletben legyenek, mert minden 
ismeretnek lényege, valódi értéke a birtoklás-
ban és a kihasználás lehetőségében áll. 

Biztosítanunk kell az- összeköttetést a kéz 
és az agyvelő, vagy helyesebben szólva, a kéz, 
az agyvelő és a szív között, mert egyiket a 
másik nélkül okszerűen képezni nem lehet. 

Kell hogy a kezek munkája és a szemek 
tevékenysége egyúttal az agyvelő működését 
is magában foglalja. A kezek és az agyvelő 
munkájának elkülönítése tévesztett dolog volna. 

Az ész segítségével pl. nem vagyok képes 
a bársony sajátszerű szövését, vagy a homok-
papir tulajdonságait fölismerni, ha csak kezem-
mel meg nem tapogatom; csupán a kezek és 
szemek segítségével vagyunk képesek ez eset-
ben az ismereteket megszerezni. Az agyvelőt 
a szövettel, vagy a papirossal csupán a kéz 
és a szemek segítségével hozhatom összeköt-
tetésbe. 

Csak kevés ember látja be, hogy milyen 
különbözőképen vannak szervezve, korlátozva, 
egymástól elkülönítve és mégis összeköttetésbe 
hozva és egymástól függetlenítve az érzékek. 
Megérezhetjük pl. ujjunkkal a bőrön keresztül 
az érverést, érezzük, hogy mint foly ereinkben 
a vér és mégis, a nyelvünkkel, melynek olyan 
finom érző szemölcsei vannak, a legcsekélyeb-
bet sem vagyunk képesek mindezekből tudo-
másul venni. Gyakran igen nehéz a balkéznek 

bizonyos részeit a látószervek igénybevétele 
nélkül érinteni. 

A gondolatok kifejezésére a rajzolást épp 
oly gyakran föl kell használnunk, mint az 
irást és a beszédet; a kifejezés pontosságával 
elérhetjük az észrevétel pontosságát és meg-
fordítva. A rajzolás fölébreszti a tehetségeket 
arra, hogy valamit cselekedjünk. A cselekvés 
vagy munkakedv, a mozgásra való hajlam 
annyira fontos, hogy azt nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. 

Fiainknak, a kiknek a fizikai mozgással járó 
tevékenység nehezére esik, gyakran meg-
engedjük, hogy könyvek közzé temetkezzenek. 
Az ilyen gyermekek örülnek, ha eszmék 
birtokába jutnak és minden energiájukat lég-
várak építésére használják föl. Ez nem jól 
van így, mert a nép nagy többségénél előre 
kitűzött gyakorlati czélokra és ezek szolgálatá-
ban a mozgó tevékenység ápolására van 
szükség. Nem elég valakinek egy eszmét 
találnia, hogy nagygyá legyen, cselekednie kell 
annak, a ki nagygyá akar lenni. 

Olvassuk el, a mit Fr. Galpin, az ember 
tehetségeinek és fejlődésének vizsgálata nyomán 
í r : „A szellemi képzés szempontjából legtökéle-
tesebb a látóképesség, a mennyiben a világítást, 
a helyzetet és térbeli viszonyokat illetőleg is 
tájékoztat bennünket. Minden mesteremberre, 
vagy iparosra nézve fontos, hogy tervek szerint 
dolgozzék. Legjobbak azok a munkások, a kik 
mielőtt szerszámot vesznek a kezökbe, azt 
a mit előállítani akarnak, képesen is tudják 
ábrázolni. Kézműveseknek, művészeknek, orvo-
soknak s. in. e. f.-éknek, röviden mindazoknak, 
a kik nagy routinnal nem rendelkeznek, szük-
ségök van erre. Haszna rendkívül nagy. Azt 
hiszem tehát, hogy a legjobb módszereknek 
komoly tanulmányozása, a melyek ennek a 
tehetségnek fejlődését és értékesítését czéloz-
zák, a nélkül, hogy az elvont szellemi munkát 
elhanyagolnák, egyike a még nem eléggé 
tökéletes neveléstudomány föladatainak. 

A régi nevelési módszerek követői az 
oktatásra szánt idő nagy részét a szótanul-
mányozásra fordították. Eszmék helyett szava-
kat, fogalom-jelképeket tanultak. Ez az eljárás 
pedig könnyen a képzetek gyöngítésére és a 
fogalmak meghamisítására vezethet. 

A látás szerveit nagyon is kihasználták; a 
gyermekek a szemek rovására olvastak és 
irtak. Elérkezett tehát az ideje annak, hogy az 
Írásra és olvasásra fordított időnek egy részét a. 
kezek és karok mozgásaira kell fölhasználnunk. 

Legnagyobb kárt szenved azonban az iíjuság 
az által, hogy az írás egyoldalú és túlzott 
alkalmazása folytán a szellemi tevékenység 
kifejezésére szolgáló más tevékenységek, vagy 
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nem ele'ggé gyakoroltatnak, vagy teljesen hát-
térbe szorulnak. Már pedig a nevelés új módjai 
azt követelik, hogy minden kaput tárjunk ki 
a szellemi tevékenység összes ágai számára. 

A látás, hallás, tapintás, mozgás szervei, 
szóval az összes érzékek által föl kell venni 
a lélekre ható benyomásokat és azoknak az 
eszméknek, a melyeket a teremtő és tervező 
lélek azokból alakít, az összes csatornákon 
keresztül kifejezésre kell jutniok, minden 
eszközt értékesíteni kell. 

A szellemi életnek megfigyeléseken, tapasz-
talatokon kell fölépülnie és pedig olyanokon, 
a melyeknek a kifejezésére a társuló központi 
erők legnagyobb részét igénybe vehetjük. 

A gondolatok és cselekedetek organikus 
összeköttetésben állanak egymással és a neve-
lésnek az a föladata, hogy ezt az összeköttetést 
ismételt gyakorlatok és alkalmazás által meg-
erősítse. 

Ezek szerint a nevelés elengedhetetlen, alap-
vető követelményének tűnik föl az, hogy a 
kezeknek, mint a szellemi működés kifejezésére 
különösen alkalmas eszközöknek kiképzéséről 
idejekorán gondoskodjunk. Már Aristoteles is 
azt mondja, hogy „a kéz minden szerszámok 
szerszáma és a szellem képezi alakját minden 
más alaknak." 

Az agyvelő és a kéz összeköttetése által 
jutott az ember abba a helyzetbe, hogy ki-
használhassa és értékesíthesse a természeti 
termékeket. Ennek következtében fejlődött ki 
az emberi munka. Szükséges tehát, hogy a 
kéz a léleknek önként engedelmeskedjék és 
szükséges, hogy mint a nyelv a beszédre, 
czélszerűen vezetett gyakorlatok által arra 
indíttassák, mert pusztán a könyv és szótanul-
mányozás nem eredményezik még a munkára és 
cselekvésre való igazi készséget. Már pedig ez a 
készség tekinthető főeredményeül egy olyan ok-
szerű nevelésnek, mely a fejlődés korszakában az 
ember minden szükségletére figyelmet fordít. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogv ügyes és 
képzett kezekre nagyobb szüksége van nem-
zetünknek is, mint beszélő nyelvekre és jusson 
eszünkbe, hogy a kimondott szónak is a kezek 
ügyessége, a cselekedet kölcsönöz erőt és 
tartalmat. 

Ha a gyermeket az ilyen nevelésben nem 
részesítjük, akkor akadályozzuk őt abban, hogy 
szellemi tehetségeivel megismerkedjék és egy-
úttal megvonjuk tőle az alkalmat, hogy a 
természetet úgy ismerje és szeresse meg, mint 
ős forrását az összes tudományoknak és a mint 
azt tőlünk a vallástudomány, meg a művészet 
megköveteli. 

(Budapest.) Jtihay Antal. 

Foglalkozzunk a néppel! 
i." 

Bene kartárs annyira félreértette és félre-
magyarázta lapunk mult évi 47. számában 
fönti czím alatt megjelent czikkem értelmét, 
hogy annak helyreigazítására kénytelen vagyok 
szót kérni. A dolog különben is megérdemli 
az eszmecserét. 

En most is azt mondom, hogy a nép hibáit 
nem szabad kerülgetni, mint a macska a forró 
kását, mert akkor sohasem fogunk számba-
vehető eredményt fölmutathatni, sőt ellenke-
zőleg: egyre tovább haladunk a lejtőn. Az 
azonban nagyon természetes — hisz a tanító 
a nevelés terén nem laikus — hogy helytelen 
dolog volna a népnek neki „rohanni" s minden 
hibáját egyszerre tapintatlanul szemére lobban-
tani. Ugyanazon czikkben olvashatta kartársam, 
hogy a föladat komoly és kényes; hogy a 
munkához okosan és tervszerilen kell hozzá-
fogni. Nincs abban szó nekirohanásról, csupán 
tapintatos nyíltságról és őszinteségről. Éppen 
azért rendkívül fontosak az olvasó-, ifjúsági és 
dalegyesületek, gazdakörök, mert ezek kere-
tében lehet a népre valódi hatást gyakorolni, 
még pedig bizony csak úgy, hogy gyakran 
érintkezünk a tagokkal s minden momentán 
fölmerülő ferde nézetre, helytelen fölfogásra 
azonnal őszintén, nyíltan megteszszük helyre-
igazító észrevételeinket. Ha az ilyen egyesüle-
tekben beavatkozás nélkül hallgatjuk a helytelen 
diskurzusokat, durva adomákat; ha nem ural-
kodik ott a tanító józansága, tudása; ha a 
vezető nem tud maga iránt tisztéletet és becsii-
lést gerjeszteni: akkor azok nemcsak hogy nem 
használnak, hanem nagy mértékben ártanak, 
veszedelmesekké válnak. 

A nép bármelyik hibájára rátérhetünk úgy, 
hogy senkit sem sértünk meg; legföljebb 
elpirul egy-két emberünk, a mi pedig már a 
siker szimptomája. Példát is hozok föl. Álta-
lános a népnél az a veszedelmes fölfogás, hogy 
a pálinka erőt ad. Ismerjük az alkoholnak a 
testi szervezetre gyakorolt hatását, tehát 
tudjuk, hogy honnan ered a hiedelem. A 
pálinkaivás veszedelmes voltának megmagya-
rázására és az említett balvélemény eloszlatá-
sára kitűnően fölhasználhatjuk ott a hely szinén 
olvasott legegyszerűbb napi hirecskét is, mely 
az alkoholista egyén vagy sokszor egész 
család tragédiáját írja le. Azért pedagógus és 
népnevelő a tanító, hogy ilyen alkalommal ne 
így kezdje: „Lássa, János bá', maga is egy 
haszontalan részeges fráter" . . . De nem is 
hagyjuk elillani az alkalmat, hanem egyenesen 
rátérünk, hogy a pálinka bizony veszedelmes, 
méreg, a mely nemcsak hogy erőt nem ad 
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hanem a test egészségével együtt lassan, de 
biztosan aláássa a lélek épségét is, a mint a 
fölolvasott eset mutatja. 

El kell mondanunk azt is, hogy önmaga, 
családja, sőt hazája iránti kötelességének tesz 
eleget az, a ki fölhagy a pálinkaivással, mert 
ez olyan hiba, mely tönkre teszi úgy az egyén, 
mint a család, sőt végeredményében az állam 

jólétét is. 
íme, megneveztük a hibát őszintén, nyiltan, 

meg is róttuk, de azért hallgatóink arczárói — 
különösen, ha megfelelő népies formába öltöz-
tetjük beszédünket — nem haragot, hanem 
érdeklődést fogunk leolvasni. 

Itt eszembe jut egyik jeles tanárom, a ki a 
képzőben hibáinkat igen gyakran szemünkre 
lobbantotta, de mindig oly ügyesen tette, hogy 
sohase nehezteltünk meg reá. Pedig ugyancsak 
nevén nevezte a gyermeket. Nem nehezteltünk, 
de arczunk pirja elárulta, hogy azokat a 
hibákat máskor kerülni fogjuk. 

Én elhiszem kartársamnak, hogy „igazán" 
tapasztalatból szerezte ezt a meggyőződést, 
mely azt mondatja vele, hogy nem jó a 
népnek neki „rohanni" ; de viszont én is igazán 
tapasztalatból tudom, hogy a tapintatosan 
alkalmazott nyilt és őszinte szó eredménynyel jár. 

(Kilyén.) Burián Albert. 

II. 
A néptanító csak akkor tölti be igazán 

hivatását, ha kilép tantermének négy fala 
közül, megismerkedik népének bajaival, igyek-
szik azokat orvosolni, ha az iskolán kívül is 
a nép akaratát úgy irányítja, hogy úgy az 
anyagi, mint szellemi előrehaladás biztosítva 
legyen. A mit a tanító az iskolán kívül végez 
a közjólét és erkölcsi nevelés érdekében, az 
a tulajdonképeni népnevelés. Jó magyar népünk 
anyagi és erkölcsi sülyedésén csak a legtágabb 
értelemben vett népnevelés segíthet, mert mint 
Dittes is mondja „Pa»dagogiumá"-ban: „nem 
vezet más út az emberiség igaz és állandó 
boldogulásához, mint a népnevelés hosszú és 
fáradságos útja, de oly nevelésé, mely kivétel 
nélkül a lakosság minden rétegére kiterjesz-
kedik." 

A nép szellemi és erkölcsi nevelésére szánt 
állami intézmények igen sokat tehetnek a nép-
nevelés érdekében, ha a népnevelés vezetői: 
a család, az iskola és társadalom jól teljesítik 
föladatukat. A népnevelésnek azonban össz-
hangzatosnak kell lennie, tehát tekintetbe 
kell vennie az emberi élet minden fejlődési 
irányát. Persze nagy baj, hogy eddig még 
csak egyedül a népiskola van egészen az 
általános emberi nevelésnek szentelve, mert a 
többi iskola mind — valljuk meg az igazat — 

a szakképzés szolgálatában áll. És ez a nép-
iskola is lépten-nyomon akadályokba ütközik, 
melyek hátráltatják nemes czélja elérésében, 
melyhez nem elég a fölszerelt iskola és buzgó 
tanító, mert szükséges ahhoz a család, illetve 
a nép és iskola közötti benső viszony meg-
teremtése. Ez pedig a népnevelés leghivatottabb 
munkására: a néptanítóra vár. 

A tanügyi férfiaknak régi óhajtása, hogy a 
népukolából kilépő ifjú maradjon összekötte-
tésben az iskolával, mely éppen e czélból 
olvasóteremmel, ebben népkönyvtárral és játszó-
térrel kapcsolandó össze. Vezérférfiaink azt 
akarják, hogy a tanító necsak a kisdedek 
oktatója, hanem olyan népnevelő legyen, ki a 
serdülő ifjat ne hagyja cserben, hanem vezesse 
be a társadalmi életbe. 

Pótoljuk tehát, a mit az iskola eddig elmu-
lasztott. Állandósítsuk és bővítsük az ismere-
teket, terjeszszük a jó erkölcsöket, kössük 
össze a népet az iskolával az olvasókörök 
és népkönyvtárak létesítése által, a mire leg-
alkalmasabbak a beállott téli hónapok. 

A népnevelés munkájából akkor veszi ki 
oroszlánrészét a tanító, mikor megalapítja a 
földmíves-olvasókört, melynek ő az igazgatója 
és szellemi vezére. Alkossunk tehát ilyen 
egyesületet, mely kevés anyagi áldozattal, de 
sok szellemi nyereséggel jár és a melyben a 
munkában elfáradt földmíves szellemi táplá-
lékot és lelki üdülést fog találni a hosszú téli 
estéken vagy a vasár- és ünnepnapok délutánján. 
Használjuk ki előnyösen azon órákat, melyek 
ez idő szerint kárbavesznek. Az üdvös ered-
mény az lesz,1 hogy az elharapódzott korcs-
mázás és kártyázás szenvedélyét mérsékelni 
fogjuk, népünk pedig gyarapodni fog testben-
lélekben. 

A magyar nép tud is, akar is tanulni, csak 
legyen kitől. Ki áll legközelebb a néphez P 
A néptanító. Tehát tőle tanulhat a nép leg-
könnyebben, már csak azért is, mivel ő tud 
legjobban a nép nyelvén szólani. Tartsunk 
tehát nekik tanulságos és szórakoztató föl-
olvasásokat. 

Vigyázva és óvatosan kezdjünk munkához, 
hogy a nép észre ne vegye, hogy tanítani és 
művelni akarjuk. Tehát a száraz fejtegetéseket 
kerüljük, hanem érdekes hírekkel, történetekkel 
kezdjük. Mikor azután az érdekes bevezetéssel 
felköltöttük a figyelmet, fölváltva a mező-
gazdaság, konyhakertészet, a szöllő-, méh-, 
selyem- és állattenyésztés köréből is tarthatunk 
elméleti és gyakorlati előadásokat, illetve föl-
olvasásokat. Később már a földrajz, természet-
rajz és történelem köréből felölelt olvasmá-
nyokat is szívesen fogják fogadni. Természetesen 
bátorítsuk fel őket, hogyha valamit nem érte-
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nének, hát egész bizalommal kérjenek tőlünk 
fölvilágosítást. 

Mikor már ily módon megszerettettük velők 
az olvasást és tudvágyakat felköltöttük, akkor 
már hajlandók lesznek néhány fillérrel többet 
is áldozni, tehát alapítsuk meg a népkönyvtárt. 

Tapasztalásból tudom, hogy magyar népünk 
úgy falun, mint városon szeret olvasni, ha 
egyszer belekóstolt. A könyvet nehezen adja 
ki kezéből, ha haza vitte. Bizony több köny-
vem elveszett falun a nép kezén, mert ha 
föl nem jegyeztem és nem kértem vissza, 
odamaradt örökre. Az a fődolog, hogy az 
olvasás — illetve könyv — neki alig valamibe 
kerüljön vagy ingyen jusson hozzá, mert köz-
vetlen hasznot nem lát belőle ugyan, de azért 
örömmel olvassa és tudtán kívül tanul belőle, 
tehát művelődik. 

Lassan a népkönyvtár eszméje terjed és testet 
ölt. Miskolczon az elemi iskoláknál az élsó 
ifjúsági és népkönyvtárt, mely most már 200 
kötetből áll, részint ajándékozás, részint tanít-
ványaim filléreiből 1893-ban csekélységem 
alapította meg. Iskolám kis könyvtára virágzik. 
Ugy növendékeim, mint a szülők részéről 
nagv keresletnek örvend, a mi azt bizonyítja, 
hogy sikerült velők az olvasást megkedvel-
tetnem. Ezenkívijl a „Téli újság"-ot már 50, az 
„Igazmondó"-t pedig 10 család járatja. A siker 
a jutalmam és azon öröm, hogy anép mű-
velődéséhez egy porszemmel hozzájárulhattam. 

A faiskolát — illetve a gyümölcstenyész-
tést — is nehéz dolog a néppel megkedveltetni. 
Bár az 1868- adiki népoktatási törvény és számos 
ministeri rendelet a község kötelességévé 
teszik a faiskola alakítását, még sincs sok 
helyen faiskola, mert nincs a ki kezelje vagy 
a néppel megkedveltesse. Ezt is csak úgy lehet 
elérni, ha a nép először az oltványt ingyen 
kapja és látni fogja a hasznot. Ajándékozzunk 
tehát az iskolából kilépő ifjúnak egy pár 
nemes fajú oltványt és tapasztalni fogjuk, 
hogy nemsokára virágzani fog a faiskola és 
föllendül a gyümölcstenyésztés, mert a nép 
hasznát fogja látni munkájának és költségének. 

így kedves kartársaim! Kövessük nevelőleg 
tanítványainkat az élet utain is ! A mostani léha 
életmódot utáltassuk meg velők, új irányt 
szabjunk nekik. Testedző ártatlan játékokra 
tanítsuk a pázsiton pl. labdázni, tetézni. 
Rendezzünk velők szavaló-dalestélyeket. Egy 
szép záró ünnepély, egy jól sikerült majális 
vagy kirándulás igen növeli a tanító tekintélyét 
is. Kössük össze a kellemest a hasznossal! 

Sokszor és sok helyen irányitólag és jóté-
konyan befolyhat a tanító a nép erkölcsi neve-
lésére és anyagi boldogulására. Mindenben 
csak a kezdet nehéz! A lelkiismeretes munka 

és szorgalom előbb-utóbb megtermi gyümölcsét. 
Ugy drága hazánk, mint saját magunk jól 
fölfogott érdekében foglalkozzunk tehát nem-
csak növendékeinkkel, hanem a néppel isi 

(Miskolcz.J Köszeghy István. 

Az Eötvös-alap. 
Az életből veszem, az életnek adom alábbi 

soraimat. Okuljon, lelkesedjen belőle minden 
tanító, ki fenséges hivatásának teljes tudatában 
vallja magát tanítónak. 

Az igazi hivatástudat leküzd minden nehéz-
séget — s mert küzdésnek él az ember, átérzi 
azt s teljesíti kötelességét mindenütt és minden-
ben, hogy fölemelkedjék oda, a hova egy 
nemzet reménye tekint. 

Szegények vagyunk, de mi az a szegénység 
ahhoz a hivatáshoz képest, a melyben oly 
elsőrendű föladatunk a szegénységet oda emelni, 
hol a munki és megnyugvás árasztja ki melegét 
a nemzet szivéből. 

Ki van hivatva egész élet hosszán át ajkai-
val buzdítani a szavak mély értelmű jelentő-
ségére, a mely szerint: segíts magadon s az 
Isten is megsegít ? Nemde a tanító ? 0 az a 
közerkölcsi, közgazdasági tényező, kinek élete,, 
munkássága öleli át azt a kört, melynek hű-
séges betöltésétől egy nemzet jövője függ. 

Es ha szegény is, de annál gazdagabbá 
kell lennie a példaadásban, mely megvalósítja 
az önmagán való segítség remek eszméjét. 
Azt a példaadást nemcsak a nép jólétének 
előmozdítása kivánja, hanem az a család is, 
melynek élén mint családfő áll. 

A szerető hitves, a gyermekek, kiknek 
egyedüli reménye és biztos horgonya, a családfő, 
ha nem is vészterhes aggodalommal, de mély gon-
dolattal vannak eltelve a jövendőről. Mert repül-
nek az idők és a fészek-alapítás kis köréből mind-
egyre nagyobb kör bontakozik ki s előáll 
nem pusztán a megélhetés gondja, hanem 
annál több: a tőkegyűjtés küzdelme, hogy 
gyermekei apjuk állásához méltón képeztes-
senek és neveltessenek olyan pályára, melyre 
hajlamaik meg vannak ugyan, de hiányzik az 
anyagi erő. Nem kiszemelt pályákat értek, óh nem! 
Legyen bárminemű pálya, de ha a tanító gyermeke 
lép reá, legyen ő a választott pályán oly képzett 
és nevelt erő, mint tanító atyja a tanítói pályán. 

Nézd, figyeld meg azt a pályatársat, a ki 
gyermekei továbbképzésének gondolatai között 
veritékeket izzad. A társadalomra nem appel-
lálhat, mikor az annyi irányban le van fog-
lalva. Mit tevő legyen ? Megfosztja magát a 
legszükségesebbektől s rongyokban jár. Es ha 
csak az volna a baja! De a küzdés, a gond 
megfosztja őt azon édes nyugalomtól, mely 
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sarkkövét képezi pedagógiai bölcseségének. 
Izgatott, ideges, ingerlékeny emberré válik s 
meghasonlik hivatásával abban a korban, mikor 
a tanítói bölcseség kifejlődött: a férfi korban. 

S miért lett azzá ? Egyedül azért, mert 
mint tanító családfői kötelességeit a jövőre 
nézve nem vette komolyan. 

Nem vette komolyan, mert ez esetben el 
nem zárkózhatott volna attól a tanítók és 
hozzátartozóik javát előmozdító intézménytől, 
melynek patriarchális alakjai a Dunántúl két 
szülöttje: Péterfy Sándor és Lakits Vendel. 
S tekints csak be az oly családfőhöz, a hol 
a családfő átértette a tanulás örök törvényeinek 
nagy eszméjét és megragadott minden alkal-
mat, hogy tagjává váljon az általa föltalált 
humánus intézménynek, még is bár javadalomra 
nézve szegény is, ruhája ha foltos is, de hiva-
tásának tudatából duzzadó erővel, szegény-
ségének megnyugvásában abban a boldogság-
ban is részes, hogy gyermekeinek további 
kiképeztésében és neveltetésében az ő közre-
működésével a kartársi társulás, az együvé-
tartozandóság érzete siet segélyére. És en 
mondom nektek, oly helyen, hol a gyermek, 
az ifjú további képzésében a hitvallásos erkölcsi 
alap a fősúly, ott a tanító boldog lehet gyer-
mekének őrködése fölött, a miben azután 
részesül a tanító gyermeke: atyámfiai! köny-
nyeket csalt ki szemeimből, mert az Isten 
áldását találtam föl benne. 

Abból a generáczióból való vagyok, ki 
évek során át egyik-egyik legszegényebb 
tanítói álláson voltam alkalmazva. Nem volt 
fizetéskiegészítésképen járó államsegélyem, se 
korpótlékom; most sincs. Nagy családdal 
bírok s kettős tisztség betöltésében szegény 
vagyok most is. De áldom az Istenemet, hogy 
mindazon intézménynek tagjává lettem, mely 
velem a többiekkel egyetemben gyermekeim-
ben s gyermekeikben a tanító gyermekeinek 
tőkét nyújt, megvalósítva azt a szép mondást: 
Segíts magadon, az Isten is megsegít. 

Boldog Isten, hova fejlődnék az Eötvös-alap, 
ha Magyarország 26, szóval: huszonhat ezer 
néptanítója tagjává válnék! Hova fejlődnék a 
kath. tanítók segély-alapja, ha a kath. tanítók 
tizenkétezer létszámával birna! 

Nem teszek különbséget egy alap között 
sem, mert alapjában egy czélnak áll szolgála-
tában, de fáj a szivem, fáj mindegyikünké, kik 
átértjük a dolgok igazi lényegét, hogy a ren-
geteg létszámú tantestület közül tán csak egy 
heted része tagja együttesen a két alapnak. 
Uraim! Soha érdekesebb könyvet nem olvastam, 
mint az Eötvös-alap elnöksége által kibocsáj-
tott „Az Eötvös-alapra vonatkozó közlemények", 
czímű könyvét. 

Mély megilletődés hatott át azon gondozó 
szeretet fölött, melyet az alap tanúsít a tanítók 
és hozzátartozóik iránt. Hozassátok meg, olvas-
sátok el. én lehetetlennek tartom, hogy Magyar-
ország tanító-kara felekezetkülönbség nélkül 
falanxként ne lépjen be az alap tagjai közé. 

Hisz ha szegények vagyunk is, de el nem 
tagadható, hogy az 1893. évi XXVI. t.-cz. 
alapján ez idő óta mégsem oly szegények. 
És gondoljuk meg, hogy azzal a csekély tag-
sági díjjal nemcsak a küzdés, a gondmeg-
oszlás, az élet, a munka enyhítésének zálogát 
szereztük meg önmagunk és hozzánktartozói 
részére, hanem az alaptól való idegenkedés 
által valószínűbb mint nem: a lelki nyugalom, 
a családi boldogságot dúltak föl s ha van 
szegénység, ez a legnagyobb szegénység. 

Pályatársak megértettetek-e engem, ki meg-
emelve kalapomat a tanítók világából kiemel-
kedő emberbarátok előtt, abban a reményben, 
hogy e szavak nem a pusztában hanem a 
tanítók érző és nemes szivében elhangzottak: 
kivánok boldog új évet!* 

(Esztergom.) Bertalan Vincze. 

— A Tanítók Háza javára eredményes 
gyűjtést rendezett Liszer Jakab nagykárolyi 
igazgató-tanító, a mit a következő levélben 
ad tudtunkra: „B. ű. é. kivánok a Ferencz 
József Tanítók Házának Bpesten! Törhetetlen 
a meggyőződésem, hogy a magyar tanítóság 
csak a saját jól fölfogott érdekét mozdítja elő, 
midőn a Tanítók Házának alapjait növeszteni 
törekedik. E meggyőződéstől áthatva pár órára 
„nyakamba vettem a várost" s a tanítók ügye 
iránti érdeklődőket szives adakozásra kértem 
föl. Utánjárásom a Tanítók Házára 57 K. 
24 fillért eredményezeit. (L. Adakozás czímű 
rovatunkat. Szerk.) Adja az Isten, hogy hazánk 
összes néptanítói egy napig ugyanazt cseleked-
jék, a mit én tettem s akkor olyan szép összeg 
gyűlne össze a Tanítók Házára, hogy virágzó 
fönnállása örök időkre biztosítva volna. Kedves 
Kartársaim! Ilyen b. ú. évet kívánjatok ti is! 
N.-Károly, 1902 jan. 1. Hazafias üdvözlettel: 
Liszer Jakab, ig.-tanító." 

* Ezt a lelkes ezikket megszívlelésre ajánljuk. Mi 
ugyan már gyakran foglalkoztunk az Eötvös-alappal, 
de, mivel a tagok száma még mindig nem emel-
kedett érezhetőbb arányokban, úgy véljük, hogy 
szükséges azzal még többször is foglalkozni. Hogy 
az Eötvös-alap milyen nagy föladatok megvalósítása 
előtt áll, azt t. olvat-óink lapunk mai számának 
„Különfélék" cz. rovatából is láthatják. Utalunk 
az Eötvös-alap biz. üléséről szóló tudósításra s azok-
nak, a kik még mindig nem tudják — mert kérdéssel 
fordultak ez iránt hozzánk — megüzenjük, hogy az 
Eötvös-alap r. tagja lehet bármely hazai tanító 
(tanítónő), a ki 3 koronát küld be a pénztároshoz. 
Egyébb formalitás nem kell. Szerk. 
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I l i i i : s z ü n ó r a : i WS, 
Tanítók árvái szanatóriuma. 

Wlassics minister az ő mindenre kiterjedő 
atyai gondoskodásával szeretettel foglalkozik 
a magyar tanítók hátrahagyott árváinak sor-
sával, folyton érdeklődő figyelemmel kiséri 
különösen a fiatalabb korban elhunyt tanítók 
teljesen szülőtlen árváinak nevelését. 

Már gróf Cs/ifaj Albin minister megvetette 
ÍV tanítói árvák rendszeres nevelésének alapját 

Jelenleg mintegy 500 olyan árva jövőjéről 
gondoskodik a tanítói nyugdíj-alap, kiknek 
legtöbbje már zsenge korban kénytelen nél-
külözni a szülői szeretet pótolhatatlan melegét. 

Ezt felejtetni az árvaházi nevelők hivatása. 
Csak tanító érti, esak tanító érzi, mily 

emberfölötti — lelki és testi — fáradságot, 
gondozást igényelnek e gyermekek, míg a 
nevelők alapját megvetik annak, hogy majdan 

Taní tó i á r v á k esizi szana tó r iuma . 

akkor, midőn a törvényhozástól tanítói árva-
házak létesítésére fölhatalmazást kért. 

Az 1891. évi tanítói nyugdíj-törvénynyel 
megadott engedély alapján 3 árvaház létesült. 

Az óvóköteles korban lévő gyermekek a 
hódmezővásárhelyi óvónőképző-intézettel kap-
csolatos épületben, a tanköteles leányok a 
kolozsvári leányárvaházban, az itt el nem 
helyezhetők, valamint a 6-éven fölüli fiuk 
Debreczenben nyertek elhelyezést. 

Hogy mennyire üdvös volt a törvény ezen 
jótékony rendelkezése, igazolta az, hogy mind-
ahárom épület csakhamar megtelt. 

A midőn pedig a folyton jelentkezők befo-
gadására e 3 épület szűknek bizonyult, Wlassics 
minister Kecskeméten egy újabb, 240 gyer-
meket befogadó mintaszerű árvaházat építtetett. 

belőlük is becsületes emberek, jó polgárok, a 
hazának hü fiai és leányai válhassanak; mennyi 
ápolás, gondozás kell ahhoz, hogy az iskola 
levegőjében megbetegedett, fiatalon elhunyt 
férfiú árvájában a betegségnek már gyakran 
veleszületett csirája elfojtassék. 

Közel 4 éve annak, hogy az árvaházak 
vezetői e gyermekek egészségi állapotáról 
szomorú jelentést küldtek a ministernek. 

Kitűnt ebből a jelentésből, hogy az árvák 
egy része — talán egész életükre kiható — 
kórokban sínylődik. Hol szerezték, avagy át-
öröklés eredménye e kór, nehéz volna meg-
állapítani. 

Es az árvák őre szeretettel gondoskodott 
ezúttal is a magyar tanítók gyermekeiről, s 
azonnal meghagyta, hogy ezen ifjú nemzedék 
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megmentése érdekében el kell követni mindent, 
a mire az orvosi tudomány képes. 

így kerültek a görvélykórban szenvedők a 
csízi gyógyfürdőbe, a hol igazi emberbarátra 
találtak Pazár Andor dr.-ban. 

Az árvák alapos gyógykezelése csaknem 
lehetetlennek látszott, mert hiszen az árva-
házak így is óriási terhet róttak az alapra —, 
s hogy betegeink a szünidő jó részét mégis 
Csízen tölthették, abban jelentékeny része van 
Pazár dr. nemes lelkesedésének. 

Elmúlt 3 éve annak, hogy e súlyos betegek 
egy része először keresett Csízen gyógyulást 
s ezóta a magyar tanítók árváinak gyógy-
kezelését egy nemes emberbarát díjtalanul 
teljesíti. 

Hogy ez Istennek tetsző cselekedete nem 
volt pillanatnyi lelkesülés eredménye, fényesen 
igazolták a ministerhez évről-évre érkezett s 
egy nemes jó lélek rokonszenves munkájáról 
számot adó jelentések. 

Az árvák eleinte az ev. ref. iskolában voltak 
elszállásolva, melyet a hitközség készséggel 
engedett át a szünidőben, de mivel itt csak a 
betegek kis részét lehetett elhelyezni, az árva-
házak vezetői pedig az elhalaszthatatlanul 
gyors gyógykezelést igénylők nagy számát 
jelezték, Wlassics minister elhatározta, hogy 
Csízen állandó szanatóriumot létesít. 

E tervét azonnal meg is valósította. 
Bár az alap terhére csak egy szerényebb 

ház volt gyógyházzá alakítható, ezt dr. Pazár-
nak most még fokozottabb lelkesedése, ön-
zetlen munkássága, áldozatot nem kimélő 
nemes buzgalma a betegek kedves tartózkodó 
helyévé varázsolta. Szép kis park veszi most 
körül a gyógyházat s e kert fáinak, bokrainak 
legnagyobb része a fáradhatatlan kezű orvos 
ajándéka. 

A debreczeni árvaház igazgatója, mint a 
gyógy ház vezetője, csodálattal párosult tisz-
telettel nyilatkozik e jeles orvos nemes mű-
ködéséről, szeretetteljes bánásmódjáról, meg-
emlékezve azon valóban lélekemelő cselekede-
téről, hogy ezeket a gyöngédséget leginkább 
igénylő árvákat maga köré gyűjtve többször 
megvendégelte, rajtuk nemcsak a görvélykór-
ban, hanem ottartózkodásuk ideje alatt minden 
betegségükben készséggel, nemes jóindulattal, 
legjobb tudásával segített. 

Úgy tudom, hogy e fenkölt gondolkozású 
férfiú emberszeretete megnyilatkozik minden 
gyógyulást kereső embertársával szemben, 
mégis kiemeltem a magyar tanítók árvái irá-
nyában tanúsított nemes bánásmódját, mert 
ez önzetlenségét legjobban igazolja, hiszen 
ezekkel szemben tanúsított jó cselekedete 
egyedül érző szivének sugallata. 

Munkája nem is maradt eredmény nélkül, 
fáradozását már eddig is nagy siker koronázta, 
úgy, hogy majdan a hazának számos polgára, 
ma szegény tanítók könyörületére szoruló 
árvái, hálával emlegeti s bizonyára napi imá-
jába foglalja e nemes emberbarát nevét. 

Elmondottam pedig ezeket abból az alka-
lomból, hogy Wlassics minister a minap, 
Pazár dr.-hoz intézett meleghangú levelében, 
neki nemes fáradozásáért, áldozatkészségeért 
elismerését, köszönetét nyilvánította. 

(Budapest.) Greszler Jenő. 

HIVATALOS RESZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: Thorika Imre 

folkusfalvi nagybirtokosnak a ki az ottani áll. el. 
isk. részére megfelelő telket adományozott. 

Kinevezte: Bajlcóné-Thorday Katalin okL 
tanítónőt a kovásznai áll. el. népiskolához r. 
tanítónővé; Zsigmond Gáspár oki. tanítót a 
vármezői áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Zsig-
mond József oki. tanítót a dombháti áll. el. 
népisk.-hoz r. tanítóvá; Mattioni Jánosnét a 
szegzárdi áll. kisdedóvodához óv.ónővé; Ágoston 
Eugénia oki. tanítónőt a huszti áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Böröczky Mihály okL 
tanítót a valenarei áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Mikler Sándor torda-aranyosvármegyei kir. tant. 
tollnokot a X. fiz. oszt. 3. fokozatába, hunyad-
vármegyei kir. segédtanfelügyelővé; Ackermaiui 
Irma oki. tanítónőt a zsombolyai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé; Bandi Ferencz végzett 
joghallgatót a XI. fiz. oszt. 3. fokozatába 
Abauj-Tornavármegye kir. tanfelügyelőségéhez 
tollnokká. 

Áthelyezte: Garat/ Irma alsó-rákosi áll. el. 
isk. tanítónőt a plosiczi áll, el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Szilágyi Etelka abrudbánvai áll. 
el. isk. tanítónőt a maros-ujvári áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Sebesi Júlia fehér-
egyházai áll. el. isk.-hoz jelen minőségében; 
Boer Euszébia válaszuti áll. el. isk. tanítónőt a 
kajdanói áll. el. isk. tanítónőt a gyerővásár-
helyi áll. el, isk.-hoz jelen minőségében; Koncz 
Etel fényi áll. óvónőt a torontál erzsébetlaki 
áll. óvóhoz; Karaszka Kálmán rahói áll. el. 
isk. tanítót a csongrád-mindszenti áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett : 
néh. Király Antal nagymihályi áll. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Svecska Erzsébet részére évi 
550 koronát, Erzsébet, Ilona, Anna és Irén 
nevű kiskorú árvái részére egyenkint évi 91 kor. 
66 fillért; Foss G-yörgy volt nyárádi ev. ref. 
tanító özv., szül. Banivits Antónia részére 407 



•14 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1. SZÁM. 

koronát, Elemér nevű kiskorú árvája részére 
pedig 67 kor. 83 fillért; néh. Angel Ádám 
kossovai nyug. gör. kel. tanító özv., szül. 
Toderis Ánna részére évi 300 koronát; néh. 
Harsányi Sándor nemes-szalóki volt közs. tanító 
özv., szül. Tóth Viktória és 4 kiskorú árvája 
részére együtt évi 750 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
K-Gm. Ha az, a ki bűnvádi eljárás alatt áll, 

nem lehet tagja a gondnokságnak, még kevésbbé 
lehet az, a kit bűnvádi eljárás alapján ítéltek 
hivatalvesztésre. A „fegyelmi úton való hivatal-
vesztés" más megítélés alá esik s minden 
egyes esetben külön bírálandó el. — B. K. 
Hetény. 1. Gazd. szaktanítói állás tudtunkkal 
jelenleg nincs üresedésben. 2. Nem tudjuk. 
3. Remélni, remélheti. 4. A közoktatásügyi 
ministenum új beosztása benne volt lapunk 
1901. évi 49. számának „Különfélék" czímű 
rovatában; tessék ott elolvasni. — N. Gy. 
Heves. Guttenberg Pál ig. VIII., llöck Szilárd-
utcza 16. sz. a. lakik. (Ilyen magánügyben 
mindig czímzett lev. lapot kell mellékelni!) — 
B. A. Nyomja. 1. Köteles ingyen kiállítani. 
2. Az a rendel-et nem az utczai viseletre 
vonatkozik, hanem az iskolaira. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Köszönet. Mindazoknak, a kik az év-

forduló alkalmából szerkesztőségünket jó kivá-
nataikkal keresték föl, hálás köszönetünket 
fejezzük ki. Az a számos levél ésr névjegy, 
mely az ország minden részéből hozzánk az 
év elején beérkezett, előttünk kedves és fölötte 
becses bizonyítéka t. kartársaink amaz elis-
merésének, hogy a mi legfőbb törekvésünk: a 
tanítóság igaz ügyét híven és becsületesen, de 
egyszersmind okosan is szolgálni. Magyarország 
tanítóságának amaz általános bizalma, melylyel 
a Néptanítók Lapját körülveszi, nemcsak a 
mi büszkeségünk, hanem egyúttal a mi erőnk 
forrása is. Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült 
lapunkat a különféle jellegű tanítók összekötő 
kapcsává tennünk. ígérjük itt, a nyilvánosság 
előtt, hogy igyekezni fogunk a Néptanítók 
Lapját jövőre is igazán a néptanítók lapjának 
megtartani, azaz olyannak, mint a hol minden 
rendű és rangú tanító meghallgatást, tanácsot, 
buzdítást talál és szóhoz juthat. Kérjük i. t. 
kartársainkat: ajándékozzanak meg továbbra 
is minket előttünk oly becses bizalmukkal és 

ismételten kivánunk nekik boldog, az eddigiek-
nél boldogabb új esztendőt! A Néptanítók 
Lapja szerkesztősége. 

— Az Eötvös-alap gyűjtő- és kezelő-
bizottsága utóbb tartott ülésében főleg a 
kolozsvári Tanítók Háza ügyeivel foglalkozott. 
A közoktatásügyi minister úr ugyanis a Tanítók 
Háza épületét Kolozsvárt 1902-ben fölépíttetni 
szándékozván, fölhívta az Eötvös-alapot, hogy 
sürgősen tegyen jelentést arra nézve, hány 
növendékre tervezi Kolozsvárott a Tanítók 
Házát, mennyibe kerül annak évi föntartása 
és miből fedezi és biztosítja az évi szükség-
leteket? A kérdés tanulmányozására kiküldött 
bizottság a kolozsvári kartársak és a kolozs-
vári kir. tanfelügyelőség belevonásával el-
készült munkálatával, melyet a gyűjtő és kezelő 
országos bizottság élénk eszmecserében most 
részletesen megvitatott. Mindenekelőtt a al-
bizottság álláspontjához képest kimondotta, 
hogy a kolozsvári Tanítók Háza 120 növen-
dékre építendő, 1903 szeptember hó 1-én 
nyittassék meg és költségvetése 100 növen-
dékre készítendő, mely költségvetés a Ferencz 
József Tanítók Házának az albizottság által 
már most elkészített és bemutatott 1903. évi 
költségvetésével együtt tárgyalandó, a tartás-
díjak mindakét házban lehetőleg egyenlők 
legyenek és a kolozsvári Tanítók Házában, 
mint fizető növendékek, nem-tanítók egyetemet 
látogató fiai is ellátást nyerhessenek. (A ter-
vezet szerint 1903-ban húszan.) Megállapította, 
hogy 1903-ban száz-száz növendékkel a kolozs-
vári Tanítók Háza föntartása 36.060, a buda-
pesti Ferencz József Tanítók Házáé pedig 
42.600 koronába kerül. Mivel pedig a Ferencz 
József Tanítók Háza fizető növendékei lakásért, 
mosásért, reggeliért és vacsoráért jelenleg 
havonkint csupán 25 koronát fizetnek: az 
összes számbavehető jövedelmek figyelembe-
vételével megállapította a gyűjtő és kezelő 
országos bizottság azt is, hogy a két Tanítók 
Házánál 1903-ban 15.656 korona volna a 
deficzit. Ha azonban a tartásdíjak a fizető 
növendékekre nézve % mindakét házban havi 
30, illetőleg 40 koronára emeltetnének föl: a 
deficzit 7156 koronára apadna, sőt — a havi 
40 koronás tartásdíj mellett, a mi teljes el-
látásért a fővárosban még mindig csekélység — 
8344 korona tőkésíthető, vagy ösztöndíjul 
kiosztható fölösleg mutatkoznék. A gyűlés 
mindamellett egyelőre nem járult hozzá a 
tartásdíjak fölemeléséhez, hanem az albizott-
ságnak mindaháromféle tartásdíjat figyelembe 
vevő munkálatát változatlanul fölterjesztette a 
ministeriumhoz. — Örömmel vette továbbá 
tudomásul a gyűlés, hogy 1902-re a közok-
tatásügyi minister úr 4000 koronát folyósít a 
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Tanítók Háza javára, Nógrádvármegye pedig 
szobaalapítványait 8000 koronára és ösztöndíj-
alapítványát 3000 koronára egészíti ki. Egy-
ben elhatározta, hogy Nógrádvármegye al-
ispánját a közgyűlésnek tiszteletbeli tagul 
ajánlja. Az Eötvös-alapnak és Tanítók Házának 
jutalékokat nyújtó iparvállalatokat Máthé József 
indítványához képest az elnökség által ellen-
őrizteti és folyamodik a pénzügyminister úrhoz 
az Eötvös-alapnak és Tanítók Házának az 
államsorsjáték jövedelmében való részesítése 
iránt. — Elégtétellel és örömmel vette tudo-
másul a Pozsonyi Tanítóegyesületnek és a 
Sióvidéki ág. hitv. Tanítóegyesületnek jegyző-
könyvi kivonatban közölt határozatait, melyek-
ben ezek az egyesületek az Eötvös-alap elnök-
ségét az iparvállalatok miatt ért támadásokkal 
szemben „legteljesebb bizalmukról és tisz-
teletükről" biztosítják; egyhangúlag hozott 
határozattal kérvén a tanítóság atyját, Péterfy 
Sándort és hü munkatársát, Lakits Vendelt, 
hogy „hosszú, lelkes odaadó, fáradhatatlan 
és önzetlen működésükben magukat ily indo-
kolatlan támadások által zavartatni ne engedjék." 

— A Tanítók Háza gyufájának a jöve-
delme. Reisner Emánuel gyufagyáros elszámolt 
az Eötvös-alap elnökségének a „Tanítók Háza 
gyufájának" fél évi jövedelmével. 1901 julius 
havától 1901 deczember 31-ig jövedelmezett 
ez az iparczikk a mi házunk javára 1497 ko-
rona 75 fillért, a mit a gyáros már be is 
fizetett az Eötvös-alap pénztárába. Ez az 
eredmény általában véve kielégítő, bár még 
fényesebb lehetne, ha a „Délmagyarországi 
Tanítóegyesület" a temesvári gyufagyárral nem 
kötött volna külön szerződést „Tanító-gyujtó"-ra, 
szétforgácsolván így az erőket a sokszor han-
goztatott „összetartozandóság" nagyobb dicső-
ségére. Ez a délvidéki vállalkozás érzékeny 
módon ártalmára volt a Tanítók Háza jöve-
delmének. — Midőn a fönnebbi örvendetes 
eredményt a tanítóság tudomására juttatjuk, 
ismételten kérjük t. kartársainkat, hogy köves-
senek el minden lehetőt a „Tanítók Háza 
gyufája" terjesztésének érdekében, mert hiszen 
számok bizonyítják, hogy fáradságuknak van 
eredménye. A „Tanítók Háza gyufájának" 
központi raktára Budapesten, V. ker., Lipót-
körút 15. szám alatt van, gyára pedig Gyulán 
(Békésvármegye). 

— A Magyar Tanítók Naptárára, jóllehet 
már átléptük az új év küszöbét, ismét föl-
hívjuk t. kartársaink figyelmét, mert ennek a 

naptárnak tudvalevőleg minden egyes eladott 
példánya 10 fillért jövedelmez tanítók tanuló 
fiainak ösztöndíj-alapjára s még jóval nagyobb 
az el nem adott példányok száma, mint más 
években volt ilyenkor. A „Magyar Tanítók 
Naptára," melyet legalább tízezer tanítónak 
kellene megszereznie, az Athenaeumnál (VII., 
Kerepesi-út 54. sz.) rendelhető meg; ára 80 f., 
bérmentes küldéssel 1 K. 

— Gazdasági ismétlő-iskolai tanítók 
figyelmébe. A „Néptanítók Lapja" 1900. évi 
29.-ik számában „A kéziügyesség a gazd. 
ism.-iskolában" czímű közleményemben föl-
soroltam azon háziipari dolgokat, melyeknek 
megkészítését növendékeinkkel téli időben 
meg lehet s kell is a „munkateremben" taní-
tani. Hogy mi módon, azt is leírtam a hivat-
kozott czikkben. Most közölni óhajtom: miképen 
sikerült nekem ennek megvalósításához az első 
lépést megtennem. Beiratkoztam a Békésmegyei 
Gazdasági Egyletbe. Érintkezésbe léptem annak 
igazg. eklökével s titkárjával és arra kértem 
őket, hogy a télen általuk rendezendő kosár-
s kasfonó-tanfolyamra első sorban a vezetésem 
alatt levő gazd. istn.-iskola tanulóit szíves-
kedjenek fölvenni. Ebbeli ajánlatom örömmel 
s készséggel elfogadtatván, már január^hóban 
20, februárban ismét másik 20 fiú-növendékem 
nyer kiképeztetést a kas- és szőllőszállító-
kosár-fonásban s e mellett naponkint keres 
mindegyik 40 fillért. Kezdetnek ezzel is be-
érem, mert így látom tervemet lassan bár, — 
de biztosan megvalósulni. Erős abbeli reményem, 
hogy jövő évre a Gazd. Egylettel karöltve föl 
fogjuk állíthatni — téli 2—3 hónapon át — 
a faragóműhelyt, s leányaink részére a gyékény-
fonó-iskolát. Ily módon lesz iskolánknak igazán 
életre kiható hatása. Ezeket azért bátorkodom 
leírni, hogy kedves kartársaim is hasonló-
képen cselekedjenek. Hiszen alig van mái-
község, melyben „Gazda-kör" nem lenne. Ha 
nincsen: első s legfőbb föladata ezt megterem-
teni a szaktanítónak. S ha ez meg van, ennek 
útján kell a nm. földmívelésügyi minister úr-
hoz segélyért folyamodni. Bizton lehetnek, 
hogy az Egyletek vagy Gazda-körök jól 
indokolt kérése elöl nem fog a kegyelmes úr 
elzárkózni, hanem engedélyez 2—300 K , sőt 
több segélyt is, melylyel a kéziügyesség, házi-
ipar valamely ágát, mely a vidéken leginkább 
szükséges, meg lehet kezdeni. Ezt tapasz-
talásból tudom, a mennyiben előbbi működési 
helyemen nem lévén Gazda-kör, odatörekedtem, 
hogy az megalakuljon. Összehívtam e czélból 
többször a kisgazdákat, megmagyaráztam annak 
czélját és hasznát, s midőn működését a 
Gazda-kör megkezdte, nemsokára szerencsések 
lehettünk a nm. földmívelésügyi minister úrtól 
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szép könyvtárt s 420 korona segélyt nyerni. 
Yégiil szives figyelmükbe ajánlom t. kar-
társaimnak: tartsanak a népnek vasárnaponkint 
gazdasági irányú előadásokat; fáradságuk meg 
lesz jutalmazva azzal is, Hogy a szülő örömes-
tebb, nagyobb bizalommal küldi gyermekét 
iskolába, ha tapasztalja, hogy még ő is tanul 
attól a tanítótól, de meg ezen előadások tar-
tását a nm. földmívelésügyi minister úr vagy 
közvetlenül, vagy a Gazd. Egyletek által igen 
szépen szokta honorálni is. Békéscsaba. Makay 
István. 

— „Kis Lap." Ez a kedves régi-gyermek-
újságunk immár 32. évébe lép. Uj folyamát 
megifjodva kezdi a Kis Lap" mert Forgó 
bácsi a ki a lapot alapításától kezdve a gyer-
mekvilág örömére szerkeszti, nagy föladatának 
megoldásához íróvilágunk előkelő gárdáját 
készül sorompóba állítani és a szerkesztés 
gondjait is megosztja, a mennyiben Roboz 
Andort a gyermekirodalom egyik lelkes műve-
lőjét, a ki a gyermekvilággal tanár létére állandó 
belső összeköttetésben áll, társszerkesztőül 
vette maga mellé. Az új évi első számban 
„Gül Baba" (Dr. Kunos Ignácz) kezdi meg 
bájos mesecziklusát^ A „Kis Lap" előfizetési 
ára negyedévre 2 kor. Az összeg a Kis Lap 
kiadóhivatalába küldendő. Athenaeum, Kere-
pesi-út 54. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Máté fi János, Ér-Kávás 50 f.; Hridler 
Károly küldeménye (gyűjtés a róm. kath. nép-
iskola által rendezett ,,Erzsébet"-ünnepélyen) 
1 K. 46 f.; Liszer Jakab ig.-tanító (Nagy-
Károly) gyűjtése 57 K. 24 f. (ehhez járultak: 
Kaufmann Jenő 5 K., Bing Mór 5 K , Rótli 
Károly 4 K., Berger Ármin 3 K., Nonn Gyula 
4 K., Singer Lipót, Lang Sámuel, Rooz Samu, 
Kaufmann Márton, Kaufmann Ignácz, dr. 
Adler Adolf és Winkler Samuné 2-—2 kor., 
Deutsch Hermann, ifj. Stemberg Mór, Sugár 
Emil, Taub Samu, Peiszner Lajos, Gonda 
Mihály, Kaufmann Alfréd, dr. Blum József, 
dr. Stemberg Géza, Csetényi Lajos, Rooz 
Elemér, Varga Imre, dr. Czukor Lajos, Schiff 
Gyula, Spitz Mór, Csillag Aladár, Schuszterich 
Ferencz, dr. Aáron Sándor, Kaufmann Adolf, 
dr. Somossy Ignácz és Vetzák Sándor 1 — 1 
kor., Stemberg Zoltán, Szegő N. 50—50 f., 
Jalcahfi Gábor 24 f. = 57 K. 24 f.); Tihanyi 
Lajos Ráczkanizsa (e sorok kíséretében: „ Öröm-
mel küldöm ezt a pár fillért „Házunk" javára, 
a mely a bethlehemi pásztorjátéknak korekt 
első előadásból befolyt. Követésre ajánlom 
t. kartársaimnak. A begyült összegből a 
szegény tanulók is részesültek tankönyvek-
ben") 5 K.; Radnai Nándor 1 K.; Kozár 
Mihály (Ipp) gyűjtése a nép között 4 K. 1 

76 f.; Bene Lajos (tiszteletdíjából 2 K.; Kiss 
Károly (tiszteletdíjából) 5 K. — 2. Eötvös-
alapra : Radnai Nándor. Döbrönte (részes-
jegyének törlesztésére 3. részlet) 10 K.; Orosz 
Imre közs. tanító (Yácz-Szt.-László) tags. díja 
fejében 3 K.; Tódor István (Csík-Csatószeg) 
3 K.; Benke Lajos (Káfzon-Ujfalu) 3 K.: Wéger 
Ferencz (Csík-Mindszent), Márkos Sándor (Csík-
Szentlélek) 3 K.; Székely Miklós (Puszta-Jánosi) 
3 Ív.; Deutsch Mór, (Szenicz) 3 K.; (évi tagsági 
díjak 190 l-re). Varga Vendel, Péczel (a ki 
ezeket í r ja: Engem is bánt az Eötvös- alap iránt 
országszerte tanúsított nagy közöny; engem 
illet ugyan az önvád is, mint illethet akár 
több ezeret kartársaim közül: de ím mulasz-
tásomat pótolni kívánom azzal, hogy negyed-
magammal lépek be ma az Eötvös-alapba. Van 
nekem ugyanis három fiam; a legnagyobb öt 
éves") saját maga, Elemér, Ferencz és Béla 
fiaiért: 12 K.; S Í S Károly (tagsági díj 1902-re) 
3 K. — 3. Wlassics-árvaalapra: Mőszl Gyula 
(Balaton-Füred) 1 K ; Bcdizs Béla gyűjtése tanít-
ványai közt (Vaiszló) 4 K. 60 f.; Székely Miklós 
gyűjtése a pusztajánosi róm. kath. iskolás-
gyermekek közt 1 K 10 f. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak (VII., Wesselényi-utcza 
52. szám.) 

— Halálozás. Cdk János aradv. közs. tanító, 
ki 34 éven át becsülettel szolgálta volt a 
nemzeti népoktatás ügyét, Aradon élete 55. 
évében meghalt. — Mittuch Ede oscsadniczai 
kántortanító életének tíl-ik, működésének 41. 
évében mult évi decz. hó 28.-án hirtelen 
elhunyt. —- Komjáthy Kristóf csökölyi ev. ref. 
tanító életének 79-ik, tanítóskodásának 55 ik 
évében meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker, 
Lipót-körűt 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) és a 
„Tanítók Háza szappanját" (központi raktár: 
VI. Lázár-u. 12. sz.) 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8.. I, emelet.) —• 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. — M. T. Orsz, Bizottsága 
elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a, sz. 

Tartalom : Mi jót hozott reánk a mult esztendő ? 
Göőz József dr. — A tanítók próbaideje. K. Nagy 
Sándor. — Űj eszmék az ifjúság művészi nevelése 
érdekében. Juhay Antal. — Foglalkozzunk a néppel! 
I. Burián Albert. II. Kőszegiig István. —- Az Eötvös-
alap. Bertalan Vineze. — Szünóra: Tanítók árvái 
szanatóriuma. Greszler Jenő. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1901. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A k irá lykegyei (Krassó-Szörénym.) községi német 

és magyar tannyelvű elemi népiskolánál kántortanítói 
állás üresedésben lévén, erre következő pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: 900 kor. készpénz, termé-
szetbeni lakás, mely áll: 2 szoba, konyha, kamara, 
istálló, disznóól, nagy házikert. 12 kor. irószerátalány, 
4 kat. hold föld és 1500 lélek után a stoláris jövede-
lem, melyekért az ismétlő-iskolát is tanítani tartozik. 
Csak róm. kath. oki. tanítók, a kik a zenében teljes 
jártassággal bírnak, pályázhatnak. A kellően fölszerelt 
folyamodványok legkésőbb 1902. évi január hó 20-ig 
bezárólag a király kegyei községi iskolaszék elnök-
ségénél nyújtandók be. Királykegyén, 1901 deczember 
hó 16-án. Szeifert Mátyás, iskolaszéki elnök. 

(2311—EI-2) 
Pályázat az Ondi reform, kántortanítóságra. Java-

dalom : föld, gabona, must, tandíj, fa. stóla, állam-
segélyben : 1300 korona. Két szoba, meleg konyha, 
mellék-épületek, kert. Kötelességei: rendes és is-
métlő-iskolások tanítása ; templomi, temetési éneklés; 
olykor prédikálás. Okmányok, kérvény január 20-ig 
Ond, (póstahely Szerencs) Órás Kálmán ref. lelkészhez 
küldendők. Az állomás azonnal elfoglalható. 

(2331— II—2) 
A fenyökosztolányi (Barsmegye) róm. kath. 

kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme: 2 kat. hold 752 QÖ1 szántóföld; 1 kat. 
hold 1338 • - ö l ré t ; 4 szarvasmarhára legeltetési, 
2 sertésre makkoltatási jog; 30 szekér fa, melynek 
beszállítása, úgyszintén a földek bemívelése a hivek 
kötelessége ; párbér 11'A hektoliter rozs; l l ' /s hekto-
liter árpa; tandíj 420 korona; ismétlő-iskoláért 
00 korona; stóla 60 ; zsellérpénz 25 kor. 90 fillér; 
államsegély 198 kor. Összes jövedelem: kántori = 
318 kor. 90 fill., tanítói = 800 kor. 36 fill. Pályázat 
határideje 1902 január 9. Hruska Béla, plébános. 

(2323—II—2) 
A vas-dobrái (Yasm.) ev. másodtanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Fizetés: bútorozott szobán és 
fűtésen kívül 700 korona, mely összeg államsegélylyel 
800 koronára lesz kiegészítve. Teendője: az alsó 
osztályt önállóan vezetni, szükség esetén a kántori 
teendőkben segédkezni. Tannyelv: német-magyar. 
A folyamodványok 1902. évi január hó 5-ig az ev. 
lelkészi hivatalhoz Vas-Dobrára küldendők. 

(2320—II—2) 
Érd mezőváros községi elemi népiskolájánál, az 

újonan szervezett óvárosi tanítónői és újvárosi 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Mindkét állással 
járó fizetés : 800 kor. készpénz, lakás és 4 m. fa. Kézi-
munkából vizsgázott tanítónő előnybei; részesül. Kér-
vények főtiszt. Kereskényi Gyula esp. iskolaszéki 
elnökhöz Érd (Fejérm.), 1902. év január 14-ére be-
küldendők. A később érkezett kérvények figyelembe 
nem vétetnek. (2339—II—2) 

A pándorfi r. kath. horvát-magyar tannyelvű 
népiskolához két osztálytanító kerestetik. Fizetésük: 
az egyiké 800 kor. s bútorozott szoba; a másiké 
bútorozott szobán kívül 600 kor. törzsfizetés s 300 
kor. kegydíj. Folyamodások az iskolaszéki elnök-
séghez intézendők. (!9—1—1) 

Pályázat. A brestyei róm. kath. bolgár-magyar 
kántortanítói állásra január 19-re pályázat hirdet-
tetik. Fizetése: ezer korona negyedévente előfize-
téssel. 40 kor. stóla-illeték. 10 kor. iroda-átalány. 
20 kor. faiskola kezelésért. 1200 Cj-öi házikert. Két 
szoba, egy konyha, egy kamara, egy istálló tehén 
számára, s ennek szabad legeltetése. Iskola fűtéséhez 
szalma elegendő. A pályázók folyamodványaikat 
kellőlég fölszerelve okmányokkal, az omori plébános 
úrhoz, mint iskola elnökéhez küldjék be. Állás 
rögtön elfoglalandó. (3—1—1) 

A magyardiószegi (Pozsonym.) róm. kath. nép-
iskolához osztálytanító kerestetik. Javadalmazása: 
700 kor., egy bútorozott szoba és fűtés. Kötelessége: 
egy osztályt önállóan vezetni, az ismétlősöket fel-
váltva tanítani, s a kántorságban lehetőleg segéd-
kezni. Pályázhatnak tanítónők is. Kérvények január 
24-éig alulírotthoz küldendők. Kisfaludy Vincze,. 
plébános, iskolaszéki elnök. (29—I—1) 

A váczszent lász ló i (Pestm.) államilag segélyezett 
községi iskolánál megüresedett tanítónői állásra és 
a jelenleg férfitanítói állomást betöltő nőtanítónak 

j ezen tanítónői állásra valószínűleg leendő előlép-
! tetése esetére az utóbb emiitett férfitanítói állásra 

is pályázat hirdettetik. A tanítónő fizetése: 800 kor., 
lakás és kertilletmény czímén 200 kor. A tanító 
fizetése: 800 kor. és természetbeni lakás, mely áll: 
két szoba, konyha, kamra, istállóból és házikertből. 
Kötelesek a megválasztották az iskolaszék által 
reájok bizott osztályokat — valamint a tanítónőnek 
a leány — a tanítónak a fiú gazdasági ismétlősöket 
tanítani. A tanítói állásra csak férfitanítók pályáz-
hatnak. A pályázati határidő 1902 január 25. délelőtt 
10 óra, mely ideig a kellően felszerelt kérvények 
Kucsera Károly elnökhöz küldendők. A megválasztott 
köteles állását azonnal elfoglalni. Községi iskolaszék. 

( 2 7 - 1 - 1 ) 
Esztergom-Baj nán tanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Javadalmazás: 800 korona fizetés, 1 öl 
tűzifa és 30 korona lakáspénz. Pályázók folyamod-
ványaikat január hó 16-ikáig Duschek János úrhoz 
(alesperes, tanfelügyelő Komárom-Tardos) küldjék be. 

( 2 8 - 1 - 1 ) 
Pazonyi ev. reform. Il-od tanítói állás. Javadalma: 

400 frt és lakás. Kötelessége: a 2 alsó osztály tanítása, 
esetleg a kántor helyettesítése. Pályázati határidő: 
1902 január 15. Állása azonnal elfoglalandó. Pazony 
(Szabolcsm., u. p. Oros). Gönczy István, lelkész. 

( 1 6 - 1 - 1 ) 
Magyon (Szabolcsm.) róm. kath. kántortanító-

állásra pályázat hirdettetik. Tandíjból, hívektől s az 
érseki főegyházmegyei alapból, s stólából készpénz-
ben és terményekben 614 korona, államsegélyből 
186 korona. Egy szobából álló lakás s kis kert. 
Pályázati határidő 1902 január 20. Iskolaszéki elnök-
ség. Levelek, u. p. Apagy. (10—I—1) 

A zalaapáti-i tanítói állásra 600 korona évi 
fizetéssel, egy szobával, fűtéssel, pályázat hirdettetik. 
Kérvények az iskolaszékhez mielőbb beküldendők. 
Állás azonnal elfoglalandó. Zalaapáti. Reznyák Albert, 
plébános. (4—1—1) 

Abauj-Restei róm. kath. tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 800 korona, tanterem 
fűtésére 12 k. m. fa. Választás január 15. Kérvény 
küldendő a buzitai plébánia-hivatalhoz. Pályázhatnak 
tanítónők is. (2340-1 -1 ) 

Az igal i (járás székhely) róm. kath. osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 korona, 
bútorozott szoba fűtéssel. Mellékjövedelme lesz. 
Kántorságban segédkezni köteles. Kérvények föl-
szerelten „Elnökségre" azonnal beadandók. Gubiano 
Andor, iskolaszéki jegyző. (2341—I—1) 

Törökbálinti róm. kath. iskolához január 12-ikére 
tanító kerestetik. Kötelessége : a második és harmadik 
osztályt önállóan vezetni, az ismétlősöket felváltva 
oktatni, s a kántorságban segédkezni. Fizetése: 
800 korona, lakbére 200 korona, s egy öl fa felvágva 
s haziihordatva. Weicher Miklós, iskolaszéki elnök. 

(2343—1—1) 
„A Néptanítók Lapjának 48. számában hirdetett 

kis-szi lvai kántortanítói állás január 15-ig meg-
hosszabbíttatik. Azon hozzáadással, hogy a tanítási 
nyelv tót-magyar." Mikita Antal, lelkész. Ternye. 

(2342-1 -1 ) 
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Betöltendő a tuhrinai államilag segélyezett 
községi elemi iskolánál megüresedett rendes tanítói 
állomás. Javadalma: 600 kor. készpénzfizetés havi 
előleges részletekben; VÍ telek haszonélvezete, melyet 
a község lakosai mívelnek meg, esetleg váltságdíjat 
fizetnek ; kap a tanító minden iskolaköteles gyermek-

. tői, úgy a mindennapi mint az ismétlőiskola-
kötelesektől egy-egy vegyes minőségű fuvar fát, 
melyből a tanterem is fűtendő. Évötödös pótlékra 
államsegély. Kényelmes szabad lakás az iskola új 
épületében. Szolgatartásra- 60 kor. Nyugdíjigény, 
évötödös pótlékon kívül, 866 korona. Az iskola 
államosítása remélhető. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket igazoló 
iratokkal felszerelt kérvényeiket a tuhrinai községi 
iskolaszékhez czímezve, legkésőbb 1902. évi január 
hó 20-ig Sárosvármegye kir. tanfelügyelőségéhez 
Eperjesre küldjék. ' (2337—1—1) 

Nagyváradváros községi polgári iskolájánál két 
tanári — egyik nyelv- és történettudományi, másik 
a mennyiség- és természettudományi szakra, — elemi 
iskolájánál egy tanítónői állás lesz betöltendő. 
Javadalmazás : a polgári iskolánál évi 1600 — Egy-
ezerhatszáz korona alapfizetés, 400 — Négyszáz korona 
évi lakbérifletmény és öt ízben esedékessé váló s 
így ötszáz koronánál magasabb összegre nem emel-
kedhető egyszáz koronás évötödös pótlók ; az elemi 
iskolánál: évi 1200 — Egyezerkétszáz korona alap-
fizetés, 400 = Négyszáz korona évi lakbérilletmény 
és törvényszerű korpótlék. A születést, eddigi műkö-
dést és a képesítést igazoló hiteles okmányokkal 
felszerelt kérvények Nagyváradváros községi iskola-
székéhez intézve 1902. évi január 15-ig alúlirt elnök-
höz küldendők. Az állások azonnal elfoglalandók. 
Megjegyeztetvén, hogy a polgári iskolához meg-
választandó egyének a polgári fiúiskola párhuzamos 
osztályának beszüntetése esetén az elemi iskolában 
való tanításra is kötelezhetők lesznek s ez föltételül 
már a megválasztás esetére kiköttetik. Nagyvárad, 
1901 deczember 26-án. Hegyesi Márton, iskolaszéki 
elnök. ( l - l — 1 ) 

Halálozással megüresedett Kis -Szecse evang. 
reform, előkönyörgői első osztályú tanítóságra szolgá-
lati bizonyítványokkal, oklevéllel, eskütételről szóló 
bizonyítványok, esperesi elbocsátóval fölszerelt pályá-
zatok január 31. espereshez N.-Sallóba küldendők. 
Javadalom: különfélékben 1600 korona. Kötelesség : 
istenitiszteletnek szokott módon végezése, minden-
napi ismétlő-iskolások tanítása, orgonálás, énekkar 
vezetés, számadások könyvelése. Állás Bzept. 1-én 
elfoglalandó. (18—1—1) 

Választással megüresedett N. -Szecse ev. reform, 
tanítóságra fönti módon fölszerelt pályázatok ugyan-
csak január 31-ig espereshez N.-Sallóba küldendők. 
Állás hivatalosan Il-od osztályú. Javadalma: külön-
félékben 1400 koronát meghalad. Hitelszövetkezet 
vezetéseért, segéd anyakönyvvezetésért külön díjazás. 
Kötelesség: harmadik vasárnap és lelkész akadályoz-
tatásakor istenitisztelet végzése, mindennapi ismétlő-
iskolások oktatása, orgonálás, énekkár vezetés. Állás 
szept. 1-én elfoglalandó. (17—I—1) 

Kiskunhalason a róm. kath. iskolánál betegség 
folytán nyugdíjaztatás válván szükségessé, míg a 
nyugdíjaztatási ügy elintézést nyer, egy helyettes-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése havon-
kint 66 korona 66 fillér. A helyettes sikeres műkö-
désétől függ az 1000 korona évi fizetéssel járó rendes 
tanítóvá leendő megválasztatása. Kérvények alul-
írotthoz intézendők. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Kiskunhalas, 1901 deczember 30. Véber István, plé-
bános, iskolaszéki elnök. (2344—II—1) 

A malomházi (Sopronmegye) róm. kath. isko-
lánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Tanítónők is pályázhatnak. Javadalma: egy szobából, 
konyhából s éléskamarából álló szép lakás emeleten ; 
fűtés czímen 1 öl fa és 50 köteg rőzse ; készpénzben 
700 korona. Tannyelv : horvát-magyar. Kötelesség: 
egy osztálynak önálló vezetése s a kántortanítónak 
szükség esetén ingyenes helyettesítése. Az állás 
azonnal elfoglalható. U. p. Füles. Az iskolaszék. 

(11-1-1) 
Bánk (Abauj) ág. h. ev. kántortanítót keres. 

| Tannyelv: magyar-tót. Jövedelem: készpénz és 
I terményben 1040 kor. Az állomás azonnal elfoglal-

ható. Osztermann Pál, alesperes. (6—I—1) 
| Nógrád-Kallóra róm. kath. okleveles tanító 

kerestetik. Évi javadalmazása: 720 korona, havonkint 
fizetve, 80 korona lakbér, pusztai gyermekek heten-
kint csütörtöki tanításáért 100 korona (kocsit püspök 
ad) gazdasági ismétlő- iskola tanításáért 50 korona, 
melyet julius 1. vehet föl. Kötelessége: a III—VI. 
osztály, gazdasági ismétlő - iskola tanítása. H l 
hajlandó egy leányt az I-ső polgárira tanítani, 
havonkint: 10 koronát kap. Kérvények főtiszt. 
Schloszár János úrhoz január 19-ig küldendők. 

( 2 3 - 1 - 1 ) 
O - Kanizsára (Szeged mellett) segédkántort 

keresek. Fizetés : havonkint utólagosan húsz korona, 
teljes ellátással. Kék, kántor. (24—II—1) 

Böös nagyközségben I. oszt. tanítói állás meg-
üresedett. Fizetése évenkint: 800 korona, 1 szoba, 
legszükségesebb bútorral. Kérvények jan. 26-ig 
Iskolaszékhez czímzendők. Dunay, főtanító. 

(2(i—II—1) 
A s z a b o l c s - g e m z s e l r. kath. kántortanítói 

állomásra f. évi febr. 4-re pályázat hirdettetik. 
Jövedelem készpénzben : 617 kor., 20 kat. szántó. 
Tandíj, stóla és párbérből, mintegy 50 kor. Két 
szobás padozott lakás, konyha, kamra, istálló és 
szekérszin, házikert 400 Q]-öl, az udvaron kút. A 
pályázat napján személyes megjelenés és orgonálás-
bani jártasság kívántatik Pályázók oklevelüket, s 
más bizonyítványaikat magukkal hozhatják. Csák 
János, isk.-sz. egyházi elnök. (25—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

£ > © © © © © © © © © © © ® © © @ © < g » © 

C s e r e . 
Állami tanítópár 3610 korona évi fizetéses közép-
iskolával bíró városba vagy ennek közelében cserét 

óhajt. Újbánya, szabadkirályi város. V. P . 
( 8 - 1 1 - 1 ) 

© © © © <S> © © © © © © © • © © © © © © < © 

A DALÁRDÁK rendesen egy koronáért vesz-
nek egy üres kottakönyvet. 

I f j . F ö v e n y e s s y B . (30-1—i) 

D a l o s k ö n y v e 
is csak e g y korona, csakhogy ebbe 102, négyes 
férfikarra írt remek mű- és népdal van. Szépen 
nyomtatva. Kapható Szikszón. Portó 10 fillér. Több 
mint 200 dalkör használja kézikönyvül nagy sikerrel. 
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A darnói templom javára rendezett 

t á r ^ y s o r s j á t é k 

húzása a nm. kir. pénziigyministerium 93.387. az. 
engedélyével 1902. évi április hó 15-re halasztatott 
el ; de a jelzett napon okvetlenül meg fogjuk azt 

tartani. 
Az elhalasztás oka az, hogy még mindig több 

ezer sorsjegyünk van készletben. Tiszteletteljesen 
kérjük ügyünk további szives pártolását. 

1 sorsjegy 1 kor. 5 sorsjegy 4 kor. 35 fill. 
Darnó, Mosonmegye. 

(2289-111-2) A róni. kath. plébániai hivatal. 

,<tÁ jüií sS»i i»£ i'í . \*°<í éHí i ' i i ' i 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I I . b ő v í t e t t , ú j k i a d á s : 2 4 0 o l d a l . ) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomm.) (2160—XX—7) 
.xt>- j&'ii <»& Mfc i'i áJfe 

Polgár Sándor 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 50. szám 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, orthopaediai fiizők és járó-
gépek, valamint műláb és mii kéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

Fenti czímre ügye ln i tessék. 
(2216—X—4) 

W 8 1 8 * 1 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára : 

I ' A J K R R K Z S Ó é s T Á K M A 
-sín B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
a j án l j a európai szerkezetű harmoi i iumai t is. 

A gyönyörű hang, m e l y e t az amer ikai rend-
szernek e lmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng d icsére te t . 

Á r a l a o k o r o n á t ó l l'<>ljek»b. 
K k o r u n í l M r é M z l e t e k b c n ím. 

Képes á r j e g y z é k ingyen és b é r m e n t r e . 
5 évi j ó t á l l á s . (247—6'i—37) 

járási székhelyen működő állami tanítónő — hasonló 
minőségben — bárhol. Levelek „G. A." poste re-

stante Belényesre (Biharmegye) kéretnek. 
( 2 1 - 1 - 1 ) 

Egy vidéki állami tanítónő állást óhajt 

felvidéki állami tanítónővel. Ajánlatok Ballás 
Bett i (czímre kéretnek), Beregszász . 

( 3 2 - 1 - 1 ) 

w w w v&W w W 
A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

K T e m z e t i o o o 

€ > € > € > € > I s k o l a 
politikai tanügyi lap. IX. évfolyam. 

Szerkeszti: 

Benedek Elek és Földes Géza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Különösen erős harceot folytat az áll. tisztviselők moz-
galmával egyidejűleg a tanítói fizetések megfelelő ren-
dezéseért. 

Előf izetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-
rona, negyedévre 2 korona. 

A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 
fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(2—Y—1) kiadóhivatala, 

lindapesten, VII, Rottenbiller-utcza 5/a. 
i^tt vfe í ' i i ' i í i ' i Í ' í . i ' í . í & - i ' í í ' í . i'tí'ía.xtr 

farsangi mulatságokra s a közel-
gető márczius 15-iki ünnepélyre 

a dalárdák a legalkalmasabb darabokat ifj. Föve-
n y e s s y B. D a l o s k ö n y v é b e u találhatják. 

(30—í—1) 

A BEÁLLOTT 
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F i g y e l m e z t e t é s . 
hogy megrendeléseik megtételénél Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük 

következőket sziveskedjenek szem előtt tartani. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeiyel nem kereskedik. 

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

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

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

V. Magán személyektől, a könyvkereskedőket kivéve, csak a pénz előleges bekiildése mellett 
fogadunk el megrendeléseket. 

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

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1902. évi január hó. 

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

la. 

^ a r v v 

U I j j 

3Í«V 

előfizetési ára: 

Egész évre Í O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. <5© fill. 

*l ~ P 
Előfizetést pedig naptar i evnegyed szerint kikerekített egy év-

negyednél kevesebb időre nem, fogadunk el, s az előfizetési pénzel; 
ezen igazgatósághoz küldendők be. ^Mf 4 4 ' ^ ^ - - p TMI r i^di A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. íl 

-Í^MI Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a o l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pélüanyban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiirandó. 

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

A h i rde té sek á r szabása . — A pályázat i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenkel ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

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

Kéziratokat nem adaaixlt vissza. 

A XX. század igazi népnevelői. 
Ma az egész világon két nagy eszme 

uralkodik: a gazdasági s a szellemi ha-
ladást czélzó eszmék. 

Ezzel foglalkozik az egész művelt 
világ: a napi sajtó, a közvélemény, a 
kormány, a társadalom, szóval mindenki, 
a ki az egyesek és nemzetek e két 
legfőbb kincsét szivén viseli. 

Ha figyelemmel kisérjük oktatásügyi 
sajtónkat, újabban itt is ezt az irányt 
látjuk kidomborodni. A Néptanítók Lapja 
pl. különösen sokat foglalkozik gazda-
sági eszmékkel. S ez nagyon helyes. 

Az újabb áramlatok, a kassai és 
miskolczi nagyszabású gyűlések, a min-
denkire nyomasztóan ható gazdasági 
válság, nagyon is időszerűvé tették az 
e/ekkel való foglalkozást. 

Szükséges, hogy minden tanító meg-
ismerje az összes szellemi és gazdasági 
bajokat s tennivalókat, hogy így meg-
értve és megismerve a jelen álla^ 
potokat, mint a néppel legközelebbről 
érintkező müveit s képzett elem ta-
nácscsal, buzdítással s gyakorlati veze-
téssel szolgáljon a népnek, községnek 
s ezek révén az egész országnak. 

El kell készülnünk — ha talán nem 
is következnék be — a gazdasági 
különválásra, az önálló vámterület kor-
szakára s arra a szebb időre, a mikor 
a szellem munkásait s az iskola em-

bereit fontosságukhoz illő módon fogják 
értékelni. Az átalakulások eme nagy 
munkájából a tanítóknak is ki kuli 
venniök a maguk fontos cselekvő 
részét, hogy a hazának, társadalom-
nak segítői, a népnek pedig a szó leg-
nemesebb értelmében néptanítói lehes-
senek. 

Egy perezünk sincs vesztegetni való. 
Elvesztünk, ha a haladó nemzetekkel 
lépést nem tartunk, ha meg nem ra-
gadjuk a kínálkozó kedvező alkalmat 
s rá nem lépünk a tettek mezejére! 

Szakadatlan tanulás, folytonos tanítás 
még segíthet a bajokon, közös akarat, 
a szellemi és anyagi eszmék harczában 
még diadalmaskodhatik. De ha tétlen-
kedünk, ha tűnődve álldogálunk, ha 
hosszasan fontolgatunk, ha különféle 
igazi és álokokból kibujunk az újabb 
kötelességek terhe alul: kiesik kezünkből 
a jövő! 

A közgazdaság ma a kényszerűség 
és az anyagi romlás miatt olyan szük-
séges tudomány, a melyet mindenkinek 
ismernie kell először a saját egyéni 
hasznáért, másodszor hazafiasságból; 
mert a ki boldogul, egyúttal a hazát 
is boldogítja. 

A tanítóságnak rendes foglalkozásán 
fölül legszentebb hazafiúi kötelessége, 
hogy az eszméket megismerje s a maga 
hatáskörében a nép javára értékesítse. 
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így lesz minden tanító igazi néptaní-
tóvá. Csak az a tanító érdemli meg e 
szerény, de magasztos elnevezést, a ki 
igazán tanítója nemcsak a nép gyer-
mekének, hanem magának a tanulásra, 
tanácsra, vezetésre szoruló nagykorú 
népnek is. A ki csak a gyermeket 
oktatja, még nem igazi néptanító. Hej 
pedig hányan vannak, a kik azt hiszik, 
hogy ezzel lerótták összes kötelességüket! 

A nemzetnek legerősebb, legősibb 
zöme a nép. 

A hányszor elbágyad az irodalom, 
aláhanyatlik az erkölcs, megrendül a 
hazaszeretet: mindig ide fordul a nemzet 
új erőért. 

A néphez kell fordulnunk most is, 
ha édes hazánkat a szellemi és gaz-
dasági fölvirágzás számára meg akarjuk 
hódítani, ha nagy Széchenyink nagy ál-
mait meg akarjuk testesíteni. 

Természetes, hogy ebben az óriási 
munkában az államnak, a társadalom-
nak, a főpapságnak, a főnemességnek, 
a középosztálynak, az értelmi elemnek, 
szóval mindenkinek meg kell tennie a 
maga kötelességét. 

Ámde a népre csak azok hathatnak 
igazán, a kik velük, köztük és mellettük 
b é k é s e n é l n e k : a tanítók, papok, jegyzők 
— ezért nevezem a tanítókat, papokat 
jegyzőket a 20. század igazi népneve-
lőinek. — Ezért fordulok én különösen 
a tanítókhoz, noha soraim a papok, 
jegyzők, szóval a néppel barátságosan 
érintkező más műveltebb elemeknek 
is szólnak. 

Nem tagadom, sok a teendő. Nagyon 
sok az, a mit főkép a tanítóságtól 
várunk. Ám ezekből semmit sem enged-
hetünk, mert mindezt a megváltozott 
idő követeli. 

Atka a műveltségnek a sok és nagy 
teendő, a szövevényesség. Európában élni, 
versenyezni műveltebb, szerencsésebb 
helyzetű népekkel, nem lehet máskép. 
Az idő, a kultúra rohan, nekünk is 
futnunk kell. ha nem akarunk elmaradni. 

r 

Am ez újabb nemzetmentő teendők 
mégis teljesíthetők, mert lassan, foko-
zatosan léptetendők életbe s mert az 
összes tennivalók hely, alkalom, nép-
foglalkozás s egyéb körülmények szerint 
úgy is megoszlanak. Egy községben egy 
tanítónak — léikész-, jegyzőnek — az 
összes szükséges teendőket czélul kitűzni nem 
lehet, de nem is szükséges. Ha ki-ki aiinyit 
tesz, a mennyit a helyi körülmények 
figyelembevételével tehet, megtette köte-
lességét s bizton számíthat a nemzet 
hálájára! 

Mégis — bizonyosra veszem — lesz-
nek, a kik ez újabb terhes teendőket 
így is sokalni fogják. Mintha hallanám! 
Hát még mit nem kívánnak tőlünk ? 
Mindig újabb és újabb teher s a fizetés, 
a megbecsülés, a társadalmi mértéklés 
a régi: semmi. Ennyi teendő- és új 
kötelességben elvész a tanító rendes 
iskolai foglalkozása. 

Szó sincs róla, mindez nehéz feladat. 
De tudnunk kell, hogy ez újabb teendők 
csak addig tartanak, a meddig a mentés 
ideje be nem fejeződik, a meddig a 
magyar népet, a tönkrement közép-
osztályt s a szegény szellemi munkást 
talpra nem állítják. Viszont azt se 
feledjük, hogy ez újabb erkölcsi köte-
lességekért, e nemes munkákért a 
tanítóság, papság, jegyzőség kivívja a 
nép általános szeretetét, a társadalom 
háláját, a felsőbbség, a kormány el-
ismerését, eléri jogos kívánságai telje-
sülését, tisztességes, korhoz illő fizetését, 
a mely minden bizonynyal bekövet-
kezik, annál előbb, mennél hamarább 
teljesíti nemzetmentő újabb köteles-
ségeit. Eljön az idő, a mikor nálunk 
is úgy díjazzák a tanítóságot, mint 
Nyugaton. Ez idő eljövetelét azon-
ban nekünk kell siettetnünk munkánk-, 
szorgalmunkkal s szellemi felsőbb-
ségünkkel! 

* 

Tanulnunk kell tehát baráttól, ellen-
ségtől egyaránt! 



1. SZAIM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
3 

>S a mai helyzet kedvez ez új, egész-
séges iránynak. A nemzet jobbjai érzik 
a mai állapotok tarthatatlanságát, a 
közvélemény várja, sőt követeli a 
helyes változásokat, kész a kitűzött 
czélokért a kormánynyal és a vezető 
férfiakkal együtt dolgozni. „A bajok 
égetik a nemzet lelkiismeretét !* Ezt a 
kedvező alkalmat ki kell használnunk, 
arra kell törekednünk, hogy a föl-
buzdult lelkesedést állandó cselekvéssé 
nemesítsük. 

Munkára kell serkentenünk min-
denkit: öreget, ifjat, főurat, főpapot, 
tisztviselőt, lelkészt, tanítót, jegyzőt, 
iparost, kereskedőt, földmívest, nap-
számost egyaránt. 

Csatoljuk tehát őseink erényeihez, 
az Isten, király, haza hármas fogalmához, 
a nyugati népek másik hármas jel-
vényét : a munkát, szorgalmat és taka-
rékosságot. 

Karoljuk föl és műveljük a köz-
gazdaság minden ágát. Legyen béke, 
nyugalom és egyetértés! Xémuljon 
el a politikai, vallási és gazdasági 
tusa! Legyünk mindenekfölött magyarok, 
dolgos, munkás, együttérző, tet t re kész 
hazafiak, hogy az örökös harczok és 
szóáradatokat egyszer már zajtalan, 
csöndes munkák és áldásos tettek vált-
hassák föl! Föl tehát a munkára! A 
múltak keserűségét, a jelen csügge-
dését s a jövő bizonytalanságát osz-
lassa el a nemzet erős fogadása s 
te t t re kész akarata. • * 

„ Egynek minden nehéz, soknak semmi 
sem lehetetlenmondá nagy Széchényink. 
Ha a tanítóság, papság, jegyzőség, test-
vériesen összefog, óriási kedvező vál-
tozások állnak elő. Ha pedig az egész 
nemzet egyet akar, a koronás király-
tól az utolsó napszámosig, ha mindenki 
megteszi kötelességét, ha Wlassics és 
Darányi ministerek a megkezdett úton, 
a Széchenyi, Baross, Szilágyi törhe-
tetlen hazafiságával, buzgólkodnak — 

beszélhet bárki bármit, tehet ellen-
ségeink aknamunkája akármit: a Habs-
burgház és Magyarország újra éled. 

líóma kétszer volt világhatalom. Az 
ókorban politikai, a középkorban egy-
házi. A Habsburgház Németország révén 
volt, Magyarország révén lehet nagy-
hatalom — ha a királytól kezdve az 
utolsó magyarig mindnyájan akarjuk. S 
ha ez így lesz: „Magyarországot a poklok 
kapui sem dönthetik meg.'" 

(Szeged.) Sasai Nayy Lajos. 

A mult és jövő. 
Az esztendő megifjodott. Ismét elmúlt egy 

év fölöttünk. Az idő kereke forog, egy év 
ismét a múlté, mienk csupán az. a mit meg-
mentettünk tőle. 

Önkénytelenül elémbe tolul a kérdés: mi 
az? Melyik az a seb, melyre meghozta a 
gyógyírt az idő, mely ha sajog is, de nem fáj 
s melyek azok még, melyekre nincs tapasz, 
melyeknek baczillusai ellen keressük a szérumot ? 

Az őszinte szó azt mondatja velem: tettünk 
valamit a múltban is s önérzetem azt adja 
tollamra: tennünk kell a jövőben is. 

Nézetem, meggyőződésem, hogy a magyar 
tanítóság megelégedéssel tekinthet a múltra. 
Összetartásunk s irányadó egyéneknek s 
kegyelmes urunknak velünk érző rokonszenve 
eredményezett annyit, mennyire hosszú évek 
sora nem volt képes. Az új gondnoksági 
utasítás kiemelt bennünket az avatatlan ke-
zekből s némileg meghozta a várt szolgálati 
pragmatikát. A gazdasági ismétlő - iskolák 
fokozatosabb mérvű fejlesztése enyhíti anyagi 
helyzetünket. A „Tanítók Háza" nemes eszmé-
jének hathatós pártolása, a kolozsvári „Tanítók 
Házának" megvalósítása sok tanító-családnak 
szerez nyugodalmat. 

A tanítói könyvtárak szervezése szellemi 
fejlődésünknek nyújt tápot. A tanfelügyelői 
látogatások gyakoribbá tétele közelebb hoz 
bennünket első főnökünkhöz, a miből egyen-
lően származik előny úgy reánk, mint az 
iskolára. A népnevelési ügyosztály új beosztása, 
önállósítása jövő haladásunknak biztosítéka. 
A tanítónőképző-intézetekbe való fölvételt 
módosító rendelet, mely részben elejét veszi a 
protekcziónak, könnyebbé teszi a tanítók 
gyermekeinek bejutását. Közhivatalnokká mi-
nősítésünk stb. mind azt bizonyítják, hogy a 
múltra nagy panaszunk éppen nem lehet. 

Ámde éppen azok, miket a múltban elér-
tünk, hassanak reánk biztatólag a jövőre. Az a 

3* 
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jóakarat, mely irányunkben megnyilatkozott, 
legyen a jövőben reményünk. 

Hogy mit várunk a jövőtől? Elsősorban 
lét fönt artásunk biztosítását, tisztességes nyu-
galmat a munka után. Az iskolaszékek 
reformálását. Egységet és könyebbséget a mai 
munkában. Munkánkhoz mért tekintélyt a 
társadalomban. 

írásban alig néhány mondás, természetben sok. 
De hogy sok, hogy így összegyülemlett, 

annak okai mi esak kis részben vagyunk. 
Bár az, mit a jövőtől várunk, ma még 

sötét, terhes felhőként lebeg fölöttünk, de 
nem szabad, hogy elvegye munkakedvünket. 
Az a kéz, mely a jövőt szebbé tenni hivatva 
van, számítással, bizton dolgozik a tanítóság 
jövője fölött. De csak úgy érhet czélt, ha mi 
magyar tanítók megértjük a reánk váró föl-
adatot. Ha nem csüggedünk, hanem előre 
megyünk a munkában, ha nem anyagi díja-
zásunkhoz, hanem lelkiismeretünkhöz mérten 
dolgozunk. 

Akkor megjön a tanítói tekintély is, melynek 
megteremtése már nem állami, hanem a mi 
föladatunk! 

A lefolyt év meghozta a hajnalt a magyar 
tanítóságnak, a jövőtől várjuk a derűt s hiszem, 
hogy munka, összetartás után megjön a meg-
elégedés is. 

A magyarok Istene legyen velünk! 
(Csongrád.) Blázsik Mihály. 

Túl a métán. 
Egy póstagalambot eresztettek útnak minis-

teriumunk ablakából, szolgálna híradással, 
hogy megint egy jó gondolatot szándékoznak 
megvalósítani azok, kik népnevelésünk sorsát 
igazítják. Át akarják lépni azt a métát, melyet 
a kötelező iskoláztatás tekintetéből a 15. élet-
évvel állapít meg a népiskolai közoktatást 
rendező alaptörvényünk. Az ifjúsági egyesüle-
teknek országul való szervezésével áthidalhat-
nák az iskola és a gyakorlati élet közt tátongó 
űrt. Tisztelettel és hálával fogadjuk az intéz-
mény tervét és az ügynek vélünk használni, 
ha e néhány sorban foglalkozunk vele; talán 
éppen a vele való foglalkozást czélozza is a 
jelzett hiradás. 

Elmondjuk szerény nézetünket azon remény-
ben, hogy a mi jó benne, azt elfogadják és 
a ki czélarányosabbat tud ajánlani, nem rejti 
véka alá tudományát. 

Egyben azonban nem fognak eltántoríthatni 
meggyőződésünktől és ez az, hogy az ifjúsági 
egyesületek csupán azon esetben fogják ez 
idő szerint üdvös föladatukat sikeresen meg-
oldani, ha a kötelezettség alapelvén épülnek 

föl. Megpróbálták már azt nem is egyszer, 
hanem sokszor, hogy ifjúsági egyesületeket 
létesítsenek, egy-két ritka kivételtől eltekintve 
azonban kudarezot vallott minden buzgó és 
önfeláldozó kisérlet. Ez a megczáfolhatatlan 
valóság. Minden magyarázat nélkül is világos, 
tanulság arra, hogy azon kényszer hiányában, 
a melyen az iskoláztatás és katonáskodás 
nyugszik, az ifjúsági egyesületi életet sem lehet 
biztosítani és fölvirágoztatni. 

Abban már nem erősködöm, hogy az egye-
sületeket az egész vonalon minden megszakítás 
nélkül szükséges életbe léptetni. Az iparos és 
kereskedő ifjúság a legtöbb helyt megáll a 
maga lábán is, a tanuló ifjúság pedig egy-
általjában nem szorul reá. Marad hát nekünk 
gazda közönségünk virága, a kis- és nagy-
községek, továbbá a városok külvárosainak 
mezei gazdasággal foglalkozó fiatalsága. És ez 
nagy kontingens földmívelő államban. 

Minden olyan községben, melyben legalább 
tíz olyan fiatal ember van, a ki a 15 évnél 
korosabb, ifj. egyes, alakítandó, még pedig ha 
a fiuk is, leányok is megütik e számot, minden 
nem részére külön egyesület. Az egyes, veze-
tését, igazgatását megfelelő díjazás mellett 
első sorban a néptanítóra, illetve tanítónőre 
kell bízni, ha vállalkozik reá. Kényszeríteni 
nem szabad. Elég neki az a 34 óra, melyet 
az új gondn. utasítás ró az áll. tanítóra s 
a melynek nyomán előreláthatólag a többi 
iskolafentartók sem fognak késni az órák 
számának kiterjesztésével. Lehet, hogy számos 
lelkipásztor készséggel sorozza gondjai közé 
az ifj. egyes, fölügyelését és irányítását, de ha 
nem lenne hajlandó, majd csak akad arravaló 
intelligens ember, a ki kezébe veszi a dolgot. Az 
ifjú jogi önállóságának eléréséig tartozik tagja 
lenni az egyesületnek. Eszerint 24-éves korúig, 
illetve a nő férjhezmeneteleig; a férfiak a 
katonáskodás ideje alatt a dolog természete 
szerint, mentességet élveznek. Az egyes, 
maga választja tisztviselőit, persze kormányzó 
igazgatójának kivételével, a kit a polgári köz-
ség hármas ajánlatára az ellenőrzéssel meg-
bízott kir. tanfelügyelő nevez ki. Tagsági 
díjat is kell fizetni, egyénenkint legkevesebb 
havi 20 fillért, legalább annyi segítséget 
adjanak a község ládájából az egyesületnek, 
a mennyire a tagsági díjak összege rug, szükség 
esetén az állam se vonja meg támogatását, 
kivált ott, a hol nemzetiségi kifogása nincs. 
Rendes évi költségvetést és okmányolt száma-
dást kell készíteni. 

Körülbelül ez lenne az egyesület kerete. 
Áttérve tartalmára, előre bocsájtjuk, hogy 

a főtörekvésnek oda kell irányulnia, hogy a 
testvéri szeretet közös érzésében olvadjon 
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össze a/, ifjúság. Nem az értelem további 
élesítése, hanem az érzelem nemesítése, a 
vallásos, hazafias és polgári erények fejlesztése 
a főczél. Minden vasárnap délelőtt, úgyszintén a 
szent ünnepeken testületileg templomba vonul-
nak templom-felügyelőjük fölvigyázása mellett 
a fiuk és leányok külön-külön, hogy az Isten-
házában a lehetőségig számukra föntartott 
helyen végezzék ájtatosságukat. A vasárnap 
délutánja kedélyüdítő tiszta szórakozásnak 
legyen szánva. A farsangon játék-felügyelőjük 
őrszemétől kisérve együtt mulat tánczban a 
mindkét nemű fiatalság. Máskor sem tiltanók 
el teljesen a tánczmulatságtól, különösen nem 
az esős és zimankós vasárnapokon, de a szép 
és kellemes napokon más időtöltés is járhatná, 
így télen a korcsolyázás, nyáron a labdázás, 
cziczázás stb. stb., természetesen mindig a 
játék-felügyelők ébersége alatt, sőt a mennyire 
csak lehet az igazgató is vegyen részt az idő-
töltésekből. 

A hétnek legalább egyik köznapján tart-
sanak munkás összejövetelt. De nehogy az 
Istenért bebocsássák közéjök a mi ütött-kopott 
önképzésünk kísérteties szellemét! 

Értem a jól ismert szavalatokat, melyek 
költői remekeink nyakatekeréséből állanak s a 
melyeket rémséges hanghordozással akarat-
lanul is parodizálnak; és a mi még ennél is 
rosszabb, verseket faragnak és novellákat 
firkantanak, a mitől óvjon meg az Isten minden 
jó lelket. E haszontalan és Ízléstelen időpazarlás 
helyett, jól kiválasztott könyvet olvastassanak 
a közgyűlésen, értelmezzék, tárgyalják, sőt 
vitassák meg olvasmányukat; esetleg számol-
janak be az ifjúsági könyvtárból kivett és 
•otthon átolvasott művek tartalmáról, meséjük 
okozati összefüggéséről, alakjaik jelleméről, a 
természeti tünemények jelentőségéről stb. Ha 
lehet, alakítsanak dal-, zene-, női kézimunka-
osztályt (fonás, szövés,) sőt rendszeres tan-
folyamot is rendezhetnek, a történelem, föld-
rajz, természettudomány stb. tanulására. 

Különös gondot kell fordítani az okszerű 
mezei gazdaság ismeretére. Milyen áldásos 
lenne koronként ifj. kiállítást rendezni virágok-
ból, veteményekből, gyümölcsökből, melyek az 
iijak szorgalmának köszönik létüket s a melyek-
hez hozzá lehet sorakoztatni mindent, mi a 
kezdő munkás kezek alól kikerült. Buzdításul 
és elismerésül erkölcsi és anyagi jutalmakat 
osztanának ki. Aztán pompásan beválnék az 
ifj. takarékpénztár intézménye is. Nem csoda, 
ha csütörtököt mondott elemi iskoláinkban, 
melyek növendékei nem pénzkeresők, a minél-
fogva nincs is miben gazdálkodniok, miből 
takarékoskodniok. Másképen áll azonban a 
dolog a serdülő és fölnőtt ifjaknál; ők mái-

szerző emberek, tehát nem árt megszokniok a 
takarékosságot. 

Semmi okot sem látunk arra nézve, hogy 
ne illeszszük az alapszabályokba a kortársak 
ünneplését. Ünnepeljék az oltárhoz induló arát 
és vőlegényt; búcsúztassák a szeretet mele-
gével a katonasorba távozó legényt és fogadják 
örömteljesen a tisztességgel hazaérkezőt. Aztán 
kisérjék ki illő gyászs/al testületileg végső 
útján, a kit az enyészet hideg fuvalata kidön-
tött soraikból. Végtelenül fontosnak tartjuk 
még az ifjak sérelmeinek önkormányzati elin-
tézését. Mennyi könnyelmű tereferének, vesze-
delmes pletykának húzhatnák ki idejében 
méregfogát; no meg az az ifjú tüzes magyar 
vér hány messzire kiható meggondolatlanságot 
követ el! Hiszen ha egyebet sem eredményezne 
az új intézmény, mint a durva tréfák és nem 
egyszer végzetes duhajkodások megakadályo-
zását, ez már magában véve is nagy áldás 
lenne. Evégre békéltető és ítélkező bíróságot 
szervezzünk az egyes, körében, a melyek 
határozatát meg felebbezhessék a polgári 
község kebeléből — e czélra kiküldött vének 
tanácsához. 

Még csak egyet. Azt javasolnók, hogy ez 
egyesületek részére orsz. ifj. egyes, lapot 
alapítsanak, mely egyfelől irányt adna testi-
értelmi és erkölcsi nevelésüknek, másfelől 
szellemi és nemzeti egységet biztosítana az 
ország összes egyesületi vezetésében és műkö-
désében. 

Az elmondottakból következik, hogy föl-
fogásom szerint az ifj. egyesületeknek egyedül 
jogosult vezéreszméje az erkölcsi, értelmi és 
testi nevelés harmóniája. A vezéreszme csupán 
azon esetben nyerhet szerencsés alakot és 
életet, ha az okszerű nevelés föltételeinek és 
mozzanatainak tömege négy irányban csopor-
tosul. Először vallásos; másodszor jellem-
fejlesztő; harmadszor közgazdasági és negyed-
szer társadalmi gyakorlati irányban. Az ily-
szerű egyesületi élet hatása és emléke a nemzet 
zöme lelkének és szivének talizmánja lesz egy 
egész életen á t ! 

(Újpest.) Havas Gyula dr. 

Az ifjúsági egyesületek kiinduló 
pontja. 

Ujabb időben a népiskola, mint hatalmas 
tényező, követeli jogait a közéletben. A mai 
népiskola, bár még sok helyen nem részesül 
ama figyelemben és becsülésben, mely öt 
joggal megilleti, mindamellett rohamosan fej-
lődik. 

Napjainkban látjuk, hogy óriási a haladás 
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minden téren, olyannyira, hogy az általános 
műveltség fogalma is más lett, mint volt 
régente. Az iskola föladata, hogy eme rohamos 
haladással szemben megóvja a gyermek lelki 
erőit és a földolgozandó ismereteknek határt 
szabjon. Mert habár a tanító munkájának 
iránya általános szabályokban meg van jelölve, 
mindamellett ennek működése önálló. 

A tanító föladata nemcsak abban áll, hogy 
növendékeit csak írás, olvasás és számolásra 
tanítsa, hisz ezt talán elvégezhetné más írni-
olvasni tudó ember is; hanem igenis föladata 
az, hogy az embert Isten képmására nevelje. 
Ebben rejlik a tanító valódi művészete. Sok 
életbevágó fontos kérdést kell egy tanítónak 
megfejtenie és sok nehéz talányt megoldania. 
Ezért aztán munkája is fontosabb bármely 
tudományos probléma megoldásánál. Innen 
magyarázhatjuk azt az előszeretetet, melyet 
szellemi óriásaink és vezetőink napjainkban a 
nevelés ügye iránt tanúsítanak. 

A gyár-ipar rohamos fejlődése, a családi élet 
lazulása, a létért való küzdelem előtérbe tolása, 
az uralkodó materiális irány, — mindezek 
lassan kiölik az emberekből a jog és igazság, 
a szép és nemes iránti érzéket. Legalább ezt 
bizonyítja a fiatal gonosztevők, a sikkasztok 
és öngyilkosok statisztikája. Erélytelenség, 
elégedetlenség, féktelenség és Istentelenség meg-
rontja népünk természetes józan eszét és jó-
ságos szivét. Minden ajakról csak panasz, jaj-
kiáltás hallatszik, s mindenki meg van győződve, 
hogy ezen egészségtelen állapotokon segíteni 
kell. Hogv tehát a tanító haszonnal működ-
hessék egy jobb és üdvösebb irány érdekében, 
kell, hogy ismerje a visszaesés minden okát és 
a kultúra minden vívmányát. Mert ha a nevelés 
szoros lépést tartott volna az újkori haladással, 
lehetetlen lett volna oly szomorú állapotokat 
teremteni, a milyenek között ma élünk. Azt 
mondotta egy hírneves pedagógus, hogy 
„minden forradalmi mozgalom, csak a nyilvános 
nevelés rossz szervezetéből ered." — A büntető-
törvénykönyv és a rendőri szabályok sohasem 
lesznek képesek az elhibázott családi nevelést 
pótolni. Ezen csakis az általános népnevelés 
segíthet. 

A tanítónak ismernie kell föladatát e téren 
is. A vezérszerepet most a pedagógiának kell 
átvennie. Ha a közélet jelenségeit nemcsak 
politikai, társadalmi és egyházi szempontokból 
fogjuk megítélni, hanem kritika alá vonjuk 
ezeket pedagógiai szempontból is, — akkor 
szellemi haladásunk új korszaka fog nyílni. A 
n:. gy tömeget meg kell ismertetnünk a kor 
gondolkodásával, eszméivel és törekvéseivel. 
Es ennek gyakorlati megvalósítására egyedül 
a néptanító vállalkozhatik. Éppen azért kell, 

hogy a néptanító mint közvetítő közeg álljon 
a tudósok és a nép zöme között. 

Jövőben szót kell emelni a pedagógiának 
ott is, a hol eddig hallgatott. Az igazság-
szolgáltatásnak nem szabad pusztán a bűnhődés 
neme fölött határoznia, hanem gondoskodnia 
kell a bűnös javulásáról. Népünk, mely mindig 
fogékony a vallás igazságai iránt, szeretetteljes 
nevelés által meg lesz nyerve a kereszténység 
magasztos eszméinek. A sajtónak sem szabad 
megfeletkeznie nevelői kötelességéről, s ekkor 
nem fogja a gonosztevőt pikáns képben állítani 
olvasóinak lelki szemei elé. Az erkölcstelen 
iratokat a rendőrség elkobozza, — de vájjon 
ki menti meg népünket amaz alávaló, trágár 
olvasmányoktól, melyekhez oly potom áron 
juthat? 

Hogy a pedagógia jótékony hatását kifejt-
hesse, gondoskodnunk kell, hogy annak a 
hatása az iskolán túl is érvényesüljön. Először 
is adjunk nagyobb aranyú alkalmat az iskolá-
nak, a növendékek megfigyelése, kiismcrése és 
neveléséhez. Minden iskolánál szerveztessenek 
az oly áldásdús és háládatos ,,gyermekkörök" 
melyek mintegy alapját képeznék a később 
szervezendő „ifjúsági körök vagy egyesületeknek"' 
és a még később, a felnőttekkel szervezendő 
„népkörök vagy olvasóköröknek.'1 

A mai kor legfontosabb követelménye, hogy 
az iskola ne csak tanítson, de neveljen is. Eme 
fontos követelményben domborodik ki a mai 
népiskola jelentősége is. Ez ama czél, melyért 
nekünk tanítóknak küzdenünk kell, ha elejét 
akarjuk venni népünk és nemzetünk romlásá-
nak és végpusztulásának. 

Kezdjük tehát munkánkat bent az iskolában 
a gyermekkörök szervezésével. Ezekben a 
gyermeknek bő alkalmat nyujtunk, hogy 
ismereteit kiegészítse, magát korához képest 
önállósítsa, gondolatait önállóbban rendezhesse, 
az oktatás foka szerint a tisztább olvasáshoz 
és hangsúlyozáshoz szokjék, a gyermekkörben 
történő olvasás, fölolvasás, magyar mese, 
szavalat, dal, ének és beszélgetés által. A 
gyakori kirándulások által meg alkalmat nyuj-
tunk a magyar játékok elsajátítására és más 
jellemfejlesztő munkásság kiképzésére, termé-
szetesen mindig a tanító fölügyelete és veze-
tése mellett. 

De, hogy ily gyermekköröket minden isko-
lánál szervezhessünk, erre pénz nem, de idő 
kell. Meg kell tehát változtatni a mai túl-
csigázott iskolai rendszerünket oly formán, 
hogy mindenütt a tanítás csak délelőtt legyen, 
s délután csak játék és más jellemfejlesztő 
munkásság alkalmaz!assék a tanító vezetése 
mellett. 

Ez pedig azt hiszem, hogy az új ministeri 
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tanterv megcsonkítása nélkül is, minden zavar 
nélkül megtörténhetnék. Mert ha a fővárosban 
és annak környékén a jelenlegi, több anyagot 
felölelő ministeri tanterv mellett, félnapi ok-
tatás mellett a tananyag mindig pontosan be-
végeztetett ; annyival inkább bevégezhető lesz 
az új ministeri tanterv szerint, félnapi okta-
tással. Vágjuk ketté a csomót: délélőtt tanítsunk 
és délután neveljünk és pedig, ha délután esős, 
hideg vagy más rossz idő volna, a tanulókkal 
az iskolában foglalkoznék a tanító a már 
fentebb vázolt módon, és szép időben meg 
mindig künn a szabadban, mert ezt kívánja 
a gyermek természete és egészsége is. 

Igaz, bogy ezen új rendszerrel talán a tanító 
szabad ideje valami eskét megrövidíttetnék, de 
ezt bőven fogja kárpótolni az a szívbeli öröm, 
a mit a tanító önkénytelenül érez tanítványai 
szerencsés fejlődésének látásán. És ha meg-
gondoljuk, hogy ezzel nemzetünket egészen 
más, boldogabb irányba tereltük, az eddiginél, 
azt hiszem, nem marad el tőlünk a nemzet 
áldása és elismerése sem. 

Ezen rendszer segítségével nemcsak a lélek 
ismereteinek gyarapításáról, hanem a szív 
nemes érzelmeinek ápolásáról is nyomatékosan 
gondoskodhatnék a magyar nemzeti népiskola. 

(Újpest.) Tapp Mihály. 

A tanítói szakvizsgálatokról. 
(Viszonválasz.) 

Több hónapon át alkalmam volt igaz 
örömmel olvasni, hogy t. tanítótársaim ország-
szerte tigyelemre méltatták a Néptanítók Lapja 
m. évi 38-ik számában a tanítói szakvizsgála-
tokról írt közleményemet. Ez nem is lehetett 
másként! Számítottam arra, hogy visszhangot 
fognak kelteni szavaim, mert meg voltam 
győződve arról, hogy hazánk néptanítóinak 
derék serege nemcsak akkor tudja szavának 
súlyát a mérlegbe vetni, a mikor a mainál 
nagyobb és jobb kenyérnek a méltányos és 
jogos követeléséről van a szó, hanem akkor is 
tud lelkesedni, a mikor az ő szellemi és erkölcsi 
szinvonalának emelése érdekében szólalnak 
föl. Ez a lelkes hadsereg nem nézheti egy-
kedvűen, hogy minden tisztviselő (postás, 
vasutas, állatorvos, jegyző stb.) haladjon és 
emelkedjék az ő kvalifikácziójában s hogy 
az osztrák és horvát tanítók tanítói érettségi 
vizsgálatot tegyenek és külön szakvizsgálatot 
álljanak ki, csak a magyar tanító maradjon 
ott, hol sok évtizeddel ezelőtt állott. 

Sok érdemes és értékes hozzászólást olvas-
tam lapunkban s másutt is a tanítói szakvizs-
gálatokról igaz szívből jött s kizárólag a 
tanítói állás szinvonalának emelése érdekében 

tett indítványomra. Az eszme még forrásban 
van, de nekem szent meggyőződésem, hogy 
az, tanítótársaim hozzászólásai által mielőbb 
teljesen megtisztult világításban fog meg-
jelenni a tanítói közvélemény és tanügyi 
kormány előtt. S hogy az eszme teljes ki-
forrását én is elősegítsem, örömmel válaszolok 
az ellenvéleményekre annál is inkább, mert 
a hozzászólások itt-ott kicsaptak rendes med-
rükből s elkalandoztak más, a dologhoz nem 
tartozó kérdések tömkelegében. Aztán mivel 
azt is láttam a hozzászólásokból, hogy több 
t. hozzászóló tanítótársam a tanítóképzés mái 
rendszere s egyéb tanügyi kérdések felől 
nincs kellőleg tájékozva, szükségesnek találom, 
hogy a vita tárgyát visszaterelve rendes 
medrébe, egyben-másban fölvilágosítással szol-
gáljak, mert különben nem leszünk képesek 
a kérdésben levő ügy felől tisztán Ítélkezni. 

Békássy Lajos lelkes szavakkal helyesli a 
tanítói szakvizsgálatok eszméjét. 0 azonban 
ezzel kapcsolatban a képző-intézetbe a föl-
vételi vizsgálatok alapján való fölvételt kivánja 
törölni. Ez helyes dolog! Szives tudomásvétel 
végett ide irom, hogy a legtöbb tanítóképző-
intézet máris mellőzte azoknak a fölvételét, 
a kik nem végeztek 4 közép- vagy polgá;i 
iskolai osztályt. A vezetésem alatt levő tanító-
képző-intézet már 12 év óta nem tart fölvé-
teli vizsgálatokat. Csakis 1—2 idősebb tanító-
gyakornokot bocsájtott fölvételi vizsgálatra, 
kiket nem akart földönfutóvá tenni 4—5 évi 
tanítói működés után. Ezek meg is feleltek 
mint képző-intézeti növendékek a követelmé-
nyeknek s derék tanító vált belőlük. Különben 
a minister úr 1900 deczember 20.-án 45.781. 
sz. a. az állami tanítóképző-intézetek új rend-
tartásában már elrendelte, hogy fölvételi 
vizsgálat mellett csak kivételképen, külön 
ministeri engedélylyel vehetők föl növendékek. 
A kinek tehát nincs meg a 4 középiskolai 
előtanulmánya, az a minister lírhoz kénytelen 
folyamodni. Már ez a rendelet is, mely nagyon 
megnehezíti a képző - intézetekbe fölvételi 
vizsgálattal való bejutást, nagyban emelte a 
fölvételek színvonalát s óriási haladást jelent 
a tanítóképzés terén. Most már ritkán tör-
ténik meg, hogy valaki fölvételi vizsgálat 
mellett lépjen az állami tanítóképzőkbe. A 
felekezeti tanítóképzők is bizonyára követni 
fogják az államiak példáját. Egy-két év múlva 
alig lesz tanítóképző-intézet, a melyben fölvé-
teli vizsgálatok tartassanak. Ugyanaz a ren-
delet megengedi, hogy hat közép- vagy polgári 
iskolai osztályt végzett tanulók a III. osztályba 
vétessenek föl. Az ilyen tanulók különbözeti 
vizsgálatot tartoznak kiállani a képző-intézet 
tantárgyaiból. Ritkán történik meg, hogy valaki 
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ennek a különbözeti vizsgálatnak a letevésére 
vállalkoznék, mert — nem tekintve a többi 
tantárgyakat — az embertan, lélektan, mód-
szertan, zene majdnem leküzdhetetlen akadályt 
gördítenek a különbözeti vizsgálatok elé. A 
tanítóképző-intézetnek szakiskolai jellege s a 
a rendszeres kiképeztetés szempontjából nem 
is kivánatos, hogy a közép- vagy polgári 
iskola 6-ik osztályából özönöljenek a tanulók 
a képző-intézetekbe, mert hiányos lesz a 
szakképzettségük. Hogy többet ne említsek, a 
többi között p. o. a másodévesek gyakorló-
iskolai hospitálásában, a mi igen fontos a 
tanítónövendékekre nézve, az ilyen növendék 
nem vesz részt. Ennyit válaszul Békássy 
s egyúttal Bohus János, Kőszeghy István, 
Martzi Ferencz és Szentkereszty Tivadar 
t. tanítótársaim szive hozzászólásaira és a föl-
vételi vizsgálatok mellőzésére vonatkozó s igen 
helyeselendő kívánalmaira. 

Perr Gyula a társadalom elismerését másod-
rangú dolognak tartja. Aztán attól fél, hogy 
sokau meggondolnák a dolgot, hogy a tanítói 
pályára lépjenek, ha a képezdei 4 év két 
gyakorlatival megtoldatnék. 0 a bajt nem a 
képesítés, hanem a továbbképzés hiányában 
látja, azért mindenkire nézve 5—5 évi idő-
közben kötelezővé óhajtja tenni a szünidei 
továbbképző tanfolyamokat. Ez az eszme 
kivihetetlen. Perr Gyula kívánalmaira helyesen 
felelnek meg a Néptanítók Lapja számaiban 
Czáró János, Janda Ferencz, Lengyel Béla 
és Dezső Lipót. Indokaikat magamévá teszem. 
Gondoljuk meg csak, hová vezetne az, ha a 
tanító teljes életén át minden ötödik évben, 
mint valami tartalékos katona, berendeltetnék 
valamely tanítóképző - intézethez pedagógiai 
(fegyver) gyakorlatra. Hát bizony ettől joggal 
megijednének a tanítói pályára lépők; de nem 
ám a külön szakvizsgálattól. Továbbképző- és 
ismeretszerző-tanfolyamot rendeznek külföldön 
s nálunk orvosok, tanárok, tanítók, gazdál-
kodók sat. számára, melyen nemcsak szak-
egyének, hanem bármely foglalkozású egyén 
megjelenhet. Készt vesz benne, a ki akar. 
A pedagógiai tanfolyamnak rendezése által 
csak módot akar nyújtani a tanügyi kormány 
azoknak, a kiknek családi, gazdasági, pénz-
ügyi sat. viszonyaik megengedik, hogy azon 
megjelenve, valamely tudományágban tovább 
képezzék magukat. Szomorú dolog volna, ha 
évek múlva valamennyi tanító elfelejtette volna 
azokat a szakismereteket és szakképzettsé-
geket, melyeket mint tanítónövendék szerzett. 
Akkor joggal föl lehetne tételezni ugyanezt 
minden más foglalkozású tisztviselőről is. 
Ebben az esetben a miuisteriumi, megyei, 
adóhivatali, postai tisztviselőtől, a bírótól s 

mindenkitől meg lehetne követelni, hogy idő-
közönkint tanfolyamra járjon. 

(k. h.) úr közleményem kapcsán más dalnak 
az intonálásába kezdett, mint én. Én arról 
szóltam, hogy szükséges volna a „tanítóképe-
sítés'" mostani módján változtatni, mert az 
már nem felel meg a kor követelményeinek 
s a tanítói állás méltóságának; de egy szóval 
sem állítottam azt, hogy „tanítóképzésünk11 

nincs megfelelő szinvonalon. Sőt nem egészen 
öt hasábból álló közleményemben majdnem 
egy egész hasábon arról beszélek, hogy mily 
nagy munkát kell végeznie a tanítónöven-
déknek kiképeztetése ideje alatt s hogy milyen 
sok elméleti és gyakorlati ismeretet és ügyes-
séget kell szereznie a képző-intézetbe, mik őt 
az általános műveltség és szakképzettség 
tiszteletreméltó birtokosává teszik. 

Hogy ne gondolják t. olvasóim azt, hogy 
mások régi argumentumait variálom, kijelentem, 
hogy már 1891-ben a „Magyar Tanítókép-
zőben" foglalkoztam ezzel az ügygyei. Sajnos, 
hogy tiz év után ismét foglalkoznom kell 
vele! Lelkemben meg vagyok győződve arról, 
hogy ez a kérdés nem fog elaludni, bármikép 
igyekezzenek is — főleg a vidéki tanítói 
életet nem ismerők — ellene szólani a tanítói 
állás emelésére czélzó törekvéseknek, hanem 
föl fogja ütni a fejét a tanítóságnak ez a 
jogos követelése azért is, mert a magasabb 
minősítés maga után fogja vonni a tanítóknak 
oly régen várt magasabb javadalmazását is. 
Nem tesz jó szolgálatot az, a ki nem óhajtja 
emelni a tanítók kvalifikáczióját s főleg nem 
az, a ki azt mondja, hogy 400 frtos állá-
soknál kár erről szólani. De igen, azért is 
kell emelni a tanítók kvalifikáczióját, hogy 
egygyel több ok legyen a fizetés emelésére. 

T. (k. h.) hozzászólásában kitér a képző-
intézeti tanárok kvalifikácziójára s nagyon 
alacsony fokon állónak gondolja a tanítóképző-
intézeti tanárok szakképzettségét. Azért első-
sorban is azt kivánja, hogy a képzőintézeti 
tanároknak egyetemi kvalifikácziójuk legyen. 
A mostani képzőtanárok túlnyomó része 4 
középiskolai osztályt, elemi tanítóképzőt, 3 évi 
polgári tanítóképzőt végzett és több évi 
tanítói gyakorlaton volt, mielőtt tanítóképző-
intézethez került megbízott- vagy segéd-
tanámak. De nem minden ilyen képesítéssel 
bíró tanító alkalmas képző-intézeti tanárnak. 
Ugyancsak ki kell érdemelnie egyéb arravaló-
ságai által, a kit képző-intézeti tanárnak 
neveznek ki! Kizárólag egyetemi végzettség 
kevés embert tett jó képző-iutézeti tanárrá. 
A tanítóképző-intézet szakiskola s benne igazi, 
ideálisan jó tanár csak az lehet, a ki ismeri 
a népiskolát és a tanítói életet. Az egyetem a 
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legmagasabb tudományos képzettséget nyújtja. 
De csupán a tudományos képzettség nem ele-
gendő az elemi iskolai képző-intézeti tanári 
állás betöltésére. Igazi katonát, jó papot csak 
az tud nevelni, a ki maga is jő katona, vagy 
jó pap; s igazi jó tanítót csakis az tud ké-
pezni, a ki ismeri a népiskolát, a tanítóképző-
intézetet és a tanítói életet. A tanítóképző-
intézeti tanárok mostani képzése helyes úton 
halad. Népiskolai tanítói oklevél, polgári 
iskolai tanítói oklevél, két évi egyetemen való 
tanulás. Ez több évbe kerül, mint a közép-
iskolai tanári képzettség megszerzése s egyéb 
arravalóságok mellett teljesen megfelel a 
képzőintézeti tanári álláshoz fűzött követel-
ményeknek. Erről tehát ne beszéljünk, mert 
ez a kérdés jól meg van oldva. Ismételten is 
hangoztatom, hogy a leendő tanítót a neki 
szükséges szak- és általános ismeretekre, az 
ábécének s más elemi iskolai tantárgyak 
tanítására jobban meg tadja tanítani s a 
tanítói hivatásra jobban rá tudja nevelni az, 
a ki — akár mint képző-intézeti növendék, 
akár mint tanító — megismerkedett a nép-
iskolával s az ábécének a tanításával, mint a 
ki csak egyetemre járt, de tanítóképzőben 
sohasem volt. 

Örömmel olvastam (k. h.) úr azon elismerő 
szavait, melyekkel a tanítókat, mint az Ethno-
graphia és Magyar Nyelvőr derék munkásait 
emeli ki. Engem is tisztelet fog el, a mikor 
látom, hogy tanítóink kincseket mentenek meg 
a magyar tudomány számára. Sőt tovább 
megyek! Kiváló szónokokat, országos hírű 
írókat, költőket, kitűnő gazdákat, kik szak-
ismereteikkel egész vidék népének adtak új 
irányt földjeik, szőllőik megmívelésében, házi-
állatjaiknak gondozásában, a méhészkedésben 
sat., továbbá a magyar nyelv terjesztésének 
igazi apostolait van szerencsém személyesen 
ismerni vidékünk s hazánk néptanítói között, 
kik közül sokra, mint volt tanítványomra 
büszkeséggel tekintek. De hát ebből nem követ-
kezik az, hogy a leendő tanítóknak ne adjunk 
módot arra, hogy külön szakvizsgálatot álljanak 
ki. Sőt éppen a magyar tanítóknak ez a 
magas intelligencziája követeli, hegy a kiknek 
nincs módjukban néprajzi és népköltészeti 
gyöngyöket gyűjteni, vagy másként kitűnni, 
legyen azoknak is a néptanítói sokoldalú 
kötelességek sikeres teljesítése mellett vala-
mijük, (külön szakképesítésük) a mivel legalább 
ott érezzék magukat, a hol a jegyző, postás, 
vasutas, állatorvos. 

A tanítói hiányról is néhány megjegyzést 
(k. h.). Borsódy Béla, Martzi Ferencz, Straub 
János, Lengyel Béla uraknak válaszul. Ujabb 
időkben nincs a tanítókban hiány s jövőre 

még kevésbbé lesz. Ma már a tehetséges fiatal 
emberek egész serege vállalkozik arra, hogv 
tanítóvá képeztesse magát. Ott van a túl-
tömött felekezeti képzőkön kívül pl. : a 
temesvári, pápai, kolozsvári, bajai tanítóképző. 
Mindenütt párhuzamos osztályokat kellett 
fölállítani, hogy a sok jelentkezőt befogad-
hassák. A vezetésem alatt álló tanítóképző-
intézetben módunkban van 60 első éves folya-
modó közül választani 30-at, mert csak 
ennyinek van helye a tanteremben s mert 
csak ennyit szabad a rendeletek értelmében 
fölvennünk. Néhány évvel ezelőtt még nem 
így volt. Ez a nagy kinálat a tanítói pályára 
minden évben emelkedni fog. Mert utóvégre 
mégis csak jobbnak találja a sok szegény-
sorsú, jóravaló fiatal tanuló, hogy ingyen vagy 
nagyon kevés költséggel biztos, független és 
ideális pályára képezze ki magát, mintsem 
hogy p. irnokoskodásra adja magát. Van a 
tanítói pályának sok tövise, de hát melyik 
pályának nincs. S aztán: nincs egyetlen 
oly pálya, mely oly biztos, oly független, oly 
szép, oly nemes és oly magasztos volna, mint 
a tanítói. Föl tudom fogni tehát, hogy a 
kevésbbé kecsegtető megélési viszonyok 
daczára miért vállalkoznak oly sokan erre a 
pályára 

(Második közlemény a jövő számban.) 
(CsáktornyaJ Maryitai József. 

Munkára való nevelés. 
Ugy gondolom egyik században se volt 

több szükség hangoztatni a munkára való 
nevelést, mint a mi némely dolgaiban túlságosan 
reális törekvésű századunkban. 

A család és iskola versengése a gyengéd-
ségben, a gyermek testi és szellemi erőinek 
kímélésében napról-napra inkább beteges jelen-
ségre, mint okos nevelői eljárásra vallanak. 

A gyermek izmait a túlságos kiméléssel 
egészen elpuhítjuk, pedig az volna a dolgunk, 
hogy megedzzük a munkára, nehogy könnyen 
eltapossák a nagy kenyér-tusában. 

Sok iskola abban látja elsőségét, ha úgy 
közli az ismereteket, hogy a gyermek maga 
jóformán passiv szerepet játszik mellette. 

A tudáshoz vezető utat szép simára egyen-
getik s csak a végén látjuk, hogy a fölszines-
séghez és munkaképtelenséghez vezette el az 
ifjúságot a virágos, könnyű ösvény. 

A jobb szándékú ifjút, a mint elhagyta az 
iskolát, a mindennapi élet legegyszerűbb kérdése 
— a melyre nem a könnyen szerzett ismeretek 
kamrájából markolhatja a feleletet — meglepi, 
zavarba hozza. Az életben úgyszólván mitse 
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építhet az iskolában szerzett ismeretekre s ha 
mégis erre az alapra akarna helyezkedni jövendő 
munkásságával, nagyon keserű csalódás érné. 

De nemcsak a szellemi erők kifejlesztésével 
veszteglünk. 

A testi erők müvelése, izmosítása még inkább 
a természet munkálkodására van hagyatva. 
Még az a heti egy óra is, a mit testgyakor-
latokkal kellene töltenie az iskolának, csak 
papiroson van meg nagyon sok községben. 
Vagy nincs tornahely és terem, vagy ha van — 
használhatatlan. 

Ilyenformán valósággal megújhodást hozna 
köznevelésünkbe, az iskolai munka-műhely esz-
méje, a mely Guttenberg Pál és Láng Mihály 
apostolkodása óta mind szélesebb körben kezd 
hangzani. 

Egy jól szervezett munka-műhely még a 
gyengébb tanítói képességgel is könnyen ki-
békít bennünket, mert kézzelfoghatóan látjuk 
nagy szocziális jelentőségét. 

Hogy pedig igazán szüksége van köznevelés-
sünknek a megújhodásra, látjuk a különböző 
életfoglalkozások keresésében ifjúságunknál. 

Míg a szabad pályákra, a hol az izmos 
munkaerőt, kitartást, fáradságot és nem csüg-
gedő ambicziót jólét és közbecsülés honorálják, 
nincs elég képzett és tetterős emberünk, a kik 
fölvennék a harczot a munka porondján s 
küzdenének megfeszített erővel a pálmáért, 
addig egész proletárhad ostromolja a hivatalok 
kapuit, a melyen belül szegényes fizetés s 
vajmi kevés elismerés vár rájuk. 

De a küzdelem nélkül való gépmunka s a 
mindenképen kijáró fizetés csábítja küzdelemre 
gyáva és képtélen ifjúságiinkat. Inkább gép 
akar lenni, mint bajnoka a szabad küzdelemnek 
és munkának — dolgozni akar — mert kény* 
telen vele -— de minden testi és szellemi 
megerőltetés, izzadás és fájdalom, — minden 
anyagi koczkázat nélkül. Habár szépnek tartja 
maga is küzdeni izzó erővel egy szabad pályán, 
de valami leküzdhetetlen varázsa csábítja annak 
a kényelmes életnek, a melyet a hivatalok 
falain belül élhet békés pipaszó mellett. 

Egy másik csapat meg tengerre száll s neki 
keseredve indul idegen világok félé, mielőtt 
megkisérlette volna itthon a komoly életküz-
delmet, a melyet, ha megfeszített erővel és 
akarattal folytatna a haza földjén, sokkal 
bizonyosabb siker jutalmazná s értékesebb is, 
mint az, a mit a messze idegen földhöz kötött 
reményeiben elibe fest képzelete. 

Ebben a két képben is világosan elibünk 
tárja a szocziális élet a mi nevelésünk nagy 
mulasztásait. S ez a mulasztás egyformán 
terheli a családot, az iskolát és a községi 
hatóságokat is. 

A család — kivételekről nem szólok — 
legfölebb az iskolaköteles koráig tartja a maga 
gondjának gyermeke nevelését, aztán idegen 
és ismeretlen emberekre hárítja magáról a 
nevelés szent munkáját s vele a felelősséget is. 

Azonban az iskolaköteles korig is egész 
nevelési eljárása bizonyos társadalmi konvenczio-
nális formaságokon kívül pusztán az óvó gon-
dosságra és gyengédségre szorítkozik. 

így hanyagolja el a család az ő leghatalma-
sabb nevelő eszközét: a gyermekjátékot is. 
Pedig maga az a körülmény, hogy a gyermek 
egyéni és veleszületett vagy környezete életéből 
utánzott vonásai a játéknál mutatkoznak leg-
közvetlenebbül és legőszintébben, kell hogy 
kényszerítsen bennünket a gyermek-játékokkal 
való komolyabb foglalkozásra. 

Játék nélkül nincs gyermekkor, szent igaz. 
Kedves az neki. mert még az ő mese-országából 
valók az alakjai. A szülőknek azonban tudniok 
kellene, hogy a játék egyúttal híd a való élet 
munkásságához. 

Bár nehezünkre esik is, mégsem szabad a 
gyermek lelkét egészen oda engedni az ő 
játékaival szép mese-országnak. Át kell onnan 
vezetgetni minduntalan a valóságos életbe, ne-
hogy túlságosan odaadja magát képzeletének, 
a mi sok hazugsággal keserítheti meg későbbi 
életét. 

Erre egyetlen mód van: a munka a játék-
ban. A munka géniusza már ott röpdös 
körülötte s alkotásra készti. Ez az alkotás 
azonban pusztán rombolásból áll. ha mag íra 
hagyjuk. 

A mint megunta játékán a régi formát, a 
melyen előbb gyönyörködött, azonnal elpusz-
títja, hogy más formában is gyönyörködhessék 
rajta. ('sak hogy többnyire pórul jár a rombo-
lásával, — a melyre minden erőfeszítés nélkül 
képes apró ujjacskáival — mert utána majd-
nem mindig szomorúságot érez. Ezt a szomorú-
ságot még mélyebbé kell tennünk, hogy föl-
használhassuk nevelő munkánkban. 

Az anya mutassa meg gyermekének az 
eldobott játék roncsait. 

— üsszeromboltad játékodat, a mit édes-
apád keresetéből szereztem neked. Ezentúl 
magad csinálj, ha szükséged van játékra. . . . 

Hány anya szól így gyermekéhez ? Pedig 
világos, hogy minden anyának így kellene 
beszélnie s mellé meg is kellene szavát tartani. 
Azzal a cseppnyi keserűséggel, a mit a gyermek 
életébe ejtünk, a szenvedések egész tengerétől 
mentjük meg nem egyszer későbbi életét. 

— Puskát akarsz ? — Itt van a fa. a kés, 
a »szíj hozzá — a mivel válladra akaszthatod — 
csináld meg magad! 

Ha így beszélne az apa. kedvesebb játékot 
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szerezne gyermekének azzal a durva puskával, 
a mit maga formált meg.- bár kevés hasonló-
sággal az igazihoz — mint a „párisi" bazár 
legszebb gyermek - puskájával. Es annak a 
puskának meg volna a nevelő értéke is 
gyermeke életében. 

Mennél közelebb ér a gyermek hét éves 
korához, annál több gonddal őrködjünk játéka 
mellett — megismertetve vele a dolgokat a 
való életben való értékük szerint, nehogy 
egész élete egy képzelt világban való bolyongás 
legyen. 

A képzelet, a mely annyi gyönyörűséget 
áraszt a gyermek tiszta lényére, olyan virágos 
kert, a mely magas hegyeken fekszik s mely-
nek mély sziklahasadék van a lábánál. 

A képzelet nemcsak az alkotás művész-
birodalmába visz el, a hol gyönyör és áldás 
az emberiségre, hanem elvezet máshova is és 
pedig sokkal gyakrabban, mert ezerszerte 
könnyebb az útja, elvezet az álmok illúzióival 
festett világába. 

Szegény álmodozó ember az ő csapongó 
képzeletével, mennyi hatalmas gondolatot 
álmodik át! Ám mikor össze kellene szednie 
minden testi és szellemi erejét, hogy álmai 
formát nyerjenek * az életben, megbotlik az 
első nehézségen s ernyedt idegekkel hagyja 
abba a munkát. 

Csak álmait folytatja s úgy. érzi: az élet 
csalta meg, pedig ő maga csalta meg önmagát, 
mikor ott maradt abban a szépséges mese-
országban. a melyikbe gyermekjátékai ragadták 
s a képzelet tündérkertjében lecsukott szemek-
kel mindennap közelebb ér a sziklahasa-
dékhoz. . . . 

A család kezdje meg végre a komoly mun-
kára nerelést. már a gyermekjátékokkal s az 
iskola folytassa azt több gyámolításával a 
községi hatóságoknak — akkor nem lesz annyi 
hivatalt kereső, tengerre szálló és társadalmi 
reformokért hevülő szegény álmodozó ember, 
heverő tehetségekkel ebben a szép országban, 
a kik mind arra várnak titkon, hogy a szerencse 
istenasszonya elibük öntse kötényéből az élet 
javait. 

A családon és iskolán nrulik. hogy a/, ifjúság, 
mikor a maga szárnyára kap. olyannak tekintse 
az életet, a melyért érdemes izzó erővel is 
küzdeni s a melynek minden java csak akkor 
becses, ha ő maga munkált érte izzadva és 
szenvedve, hogy a gyönyörűségben is részt 
kaphasson. 

A családnak ott kell vigyáznia a gyermek 
testi és lelki erőinek megszületésétől, az első 
gyermekjáték nyújtotta öröm pillanatától annak 
fejlődésére s az iskolának nem szabad úgy 
folytatnia munkáját, hogy a gyermek csak 

szenvedő részese legyen az ismeretszerzés 
munkájának. 

A gyermek kételkedjék inkább a mi tudo-
mányunk igazságában, kételkedjék még azok-
ban is, a miken minden ember tűi van. de 
lelke minden erejével és éberségével foglal-
kozzék abban a nagy szellemi tusában, a melyet 
a művelődés munkájának nevezünk. 

A testi erő és ügyesség kifejlesztésére pedig 
legyen meg minden magyar iskolában a test-
gyakorló helyek mellett a fiúknak is a maguk 
kézimunka-csarnoka, a mint meg van a lányok-
nak az ő hivatásuk köréből való kézimunka-
termük. 

Az első dolog, a mit fáradságos munkával 
megalkotott a gyemekkéz és elme. a munka 
szenvedése és gyönyöre között, lesz az ifjú 
igazi talizmánja az élet útján. 

(Szeged.) Hite PúL 

= Az ifjúsági egyesületek eszméje örven-
detes módon hódít. A fővárosban, a bereg-
vármegyei Badalón, Mező-Várin ésBucsun mái-
szépen működnek ez egyesületek. Van ily egye-
sület még Gyöngyösön, Felső-Vissón s másutt 
is. Epp most veszszük az örvendetes hírt, hogy 
a perlaki kartársak is sorakoztak. E hírünkkel 
kapcsolatban megemlítjük, hogy a beregvár-
megvei közművelődési egyesület egyhangúlag 
elhatározta, hogy mindazon tanítókat, kik az 
ifjúsági egyesületek szervezése és vezetése 
körül érdemeket szereznek, megfelelő jutalmak-
ban fogja részesíteni. Követendő példát adott 
ebben a beregi közművelődési egyesület a 
többi testvéregyesületnek arra nézve, hogy 
mily módon lehet kivált nemzetiségi vidékeken 
a szép eszméket szolgálni. 

= A XX. század igazi népnevelői czímmel 
Sassi Nagy Lajos munkatársunk tollából közelebb 
nagyérdekü könyv jelenik meg, mely a magyar 
tanítóság, papság és jegyzőség, közgazdasági, 
társadalmi, erkölcsi, hazafias és népnevelői 
újabb nemzetmentő teendőit s jogos követeléseit 
fogja röviden tárgyalni. Czélja, hogy a tanítóság 
hatalmas táborát megnyerje a világot mozgató, 
most nagyon is időszerű közgazdasági s nép-
nevelői eszméknek. Körvonalozni fogja mindazt, 
a mit eddig e téren tettünk s a mit még tennünk 
kell, hogy megálljuk helyünket a népek nagy 
versenyében. A munkára megjelenésekor vissza 
fogunk térni, addig is melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. Ára egy korona. Kiadja 
Schulhóf Károly, Szegeden. 
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Tarlázas. 
(Egy tanító naplójából.) 

A bölcs olyan mint a gyöngykagyló: a 
mely homokszem érzékeny belsejét sérti, azt 
drágagyöngygyé varázsolja. 

Mint tűzben az arany, úgy válik tündök-
lőbbé a tiszta jellem a szenvedések kohójában. 

A nevelő éber szeretettel tanítványának 
mindenható ura, vakszeretettel annak tehe-
tetlen szolgája lesz. 

Az emberi szív virágainak szükségük van 
úgy az öröm verőfényére, mint a bánat fel-
hőire. Annak állandó hevében kiszáradna, 
ennek állandó könnyében pedig kirothadna e 
virágok érzékeny gyökere, az emberszeretet. 

Sok szülő szeretetével teszi gyermekét bol-
dogtalanná. 

A bátor még a balvégzet szilaj erőit is a 
maga szekerének igájába hajtja. 

A jótett boldogító érzését az ismeri leg-
jobban, kit szívjóságáért galádul meghurczoltak. 

Mint magas bérczektől ölelt csendes tó, 
olyan a mult: minél mélyebb, annál tisztábban 
látjuk benne magunk és környezetünk képét. 

A lelkes tanító a társadalom élesztője: míg 
környezetére folyvást éltetőleg hat, önmagát 
fogyasztja. 

A gonosz még a jótett áldásaiban is a 
rossz szándékot keresi. 

Nemcsak az élt sokat, ki sok jót tett, 
hanem az is, ki sokat küzdött. Legtöbbet 
tehát az élt, ki küzdelmei közepette is szün-
telenül csak jót tett. 

A balsors nem mér reánk soha annyi 
bánatot, mint a mennyit mi szerzünk önma-
gunknak. 

Szivünk legfájóbb sebeit azok ejtik, kiket 
legjobban szeretünk. 

A boldogság útja az önmegtagadás keskeny 
hídján és a sorsban való megnyugvás szűk 
kapuján vezet által. 

A tanítóképző-intézetek kijárata fölé ezt 
kellene iraunk: nem az állás és nem a rang-
fokozat, hanem a tulajdon erkölcsi és szellemi 
tartalom teszik az ember valódi értékét. 

A férfi nagysága akaraterejében rejlik. 

Sokkal kevesebb bajunk lenne egymással, 
ha volna elég türelmünk egymást meghallgatni. 

A hit- és természettudomány közötti ellentét 
csak akkor szűnik meg, ha ez a természet 
csodáiban Istent, amaz pedig Isten műveiben 
a természetet megleli. 

A jelen apró kellemetlenségei elől menekülve 
többnyire csak a jövő komoly bajaiba rohanunk. 

Testi és lelki szemünk látókörének egy-
aránt középpontja: az én. 

Az akarat könnyen hajló iránytű, mely a 
számító ész és az érző szív, mint az önző 
okosság és az önfeláldozó jóság sarkpontjai 
között ingadoz. 

Egy perez alatt több esztelenséget követ-
hetünk el, mint a mennyit egy hosszú élet 
jóvá tehetne. 

A boldogtalan még az erdő magányában 
is a társadalom ezer bajait és nyűgét, a világ-
város pezsgő árjában pedig csak saját elha-
gyatottságát érzi. 

A mely szülő legtöbbet okoskodik gyer-
meke nevelésében, legtöbbet hibáz benne. 

Lelki életünk és a külvilág között sok az 
ellentét. így ez is: minél távolabbra esik 
valamely tárgy, annál inkább elmosódnak kör-
vonalai, míg annak képe, a kit szeretünk, 
annál tisztábban lebeg lelki szemeink előtt, 
minél távolabbra van tőlünk. 

Az öröm édes hangja iránt legfogékonyabb, 
kinek szivét a szenvedés húrjai rezegtetik meg. 



1. SZAiM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 3 

ABCz-iróink mindegyike a maga módsze-
réről szól, feledvén, hogy a betűk bizonyos 
egymásutánja még nem — módszer. 

A szerencse oldalán mások hibáival, a 
balsors kíséretében pedig mások erényeivel 
találkozunk. 

Kinek foga fáj, jobban jajgat, mint a kin 
halálos sebet ejtettek a harczmezőn. Azon-
képen nyugodtabban viseljük a sors nehéz 
csapásait, mint az élet apró kellemetlenségeit. 

A szenvedély az emberi akarat azon szár-
nyai. melyek nélkül a középszerűség nyo-
masztó légkörén felül nem emelkedhetünk. 

A nő nagyobb szélsőségek között mozog, 
erényeiben magasabbra emelkedik, de bűneiben 
mélyebbre sülyed, mint a férfi. 

A szerencse verőfénye homálylyal borítja, 
a bánat köde ellenben élesre csiszolja látá-
sunkat. 

Nemcsak az idő folyása, hanem a tér vál-
tozása is felejtet és — gyógyít. 

A vasakarat még a balszerencse romboló 
árja fölött is biztosan evez kitűzött czélja felé. 

G. L. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelöségiiek. — 3791. eln. 
szám.) 

Egy fölmerült kérdésből kifolyólag értesítem 
a tanfelügyelőséget, hogy az 1895. évi 3038. 
elnöki szám alatt kelt körrendeletnek azon 
részét, mely szerint a hitelesítési díj minden-
nemű másolatért 1 korona, megváltoztatom 
akkép, hogy a kir. tanfelügyelőségek által 
tanítók részére eszközölt hitelesítésekért díj 
nem szedhető. 

Budapest, 1902 január hó 2.-án. 
A minister helyett: 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Hornig Károly 

veszprémi püspöknek, a ki az egyházi főható-
ságához tartozó róm. kath. iskolák részére 
a folyó tanévben 780 korona értékű tanszert 
adományozott. 

Kinevezte: Gaal Lajos oki. tanítót a 
sonkolyosi áll. el. népiskolához r. tanítóvá; 
Országh Anna oki. óvónőt a hibbei áll. óvodá-
hoz óvónővé: Sztanivukov Sándor oki. tanítót 
a divicsi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Bally 
Gabriella oki. tanítónőt a pozsonyi rendező-
pályaudvari áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Fülöp Béla tanárjelöltet a torda-aranyosvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez a XI.-ik fizetési 
osztály 3.-ik fokozatába tollnoka. 

Áthelyezte: Schwareé Elza német-lipcsei 
áll. el. isk. tanítónőt a varjasi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Nádassy Erzsébet tisza-
nánai áll. óvónőt a tokaji áll. óvod^Jioz ; 
Málatinszhj Lajos német-csanádi áll. el. isk. 
tanítót a pozsonyi rendező-pályaudvari áll. el. 
isk.- hoz jelen minőségében; Greguss Gyula 
dobrai áll. el. isk. tanítót a tököli áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében; Telkes István báziási 
áll. el. isk. tanítót a német-csanádi áll. el. 
iskolához jelen minőségében; Buga Szilárd 
szinérszegi áll. el. isk. tanítót a dobrai áll. el. 
isk.-hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Marinkovics Vitályos 
közs. el. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdijat utalványozott: Bakk Domokos 
váczi munkaképtelen fegyint. tanító részére 
évi 960 koronát; Galauner Lujza hódmező-
vásárhelyi munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónő 
részére évi 1840 koronát; Oaska György 
pankotai munkaképtelen gör. kel. tanító részére 
évi 700 koronát: Györy Mihály baracsi munka-
képtelen közs. tanító részére évi 720 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Fried József trencséni izr. volt tanító 
özv., szül. Schlesinger Róza és két kiskorú 
árvája részére együtt évi 897 korona 60 fillért; 
néh. Zachár Gyula recski volt r. kath. tanító 
Margit, Gábor József és Anna nevű árvái 
részére évi 400 koronát; néh. Fuchs László 
szerb nagy-szent-miklósi róm. kath. volt tanító 
özv., szül. Witzenbacher Teréz részére évi 668 
korona 40 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 

könyvet, mélynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legczélszerübben postautalványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítással együtt 2 K. 80 f.), 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendélhető meg sze>-kesdőségünkben. —• 
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Szíves tudomásul. A hirdetési díjak és szö-
vegek nem a szerkesztőséghez, hanem a 
kiadóhivatalhoz (I.. Yár, Iskolatér 3. sz.) kül-
dendők. Mi e tekintetben semmi felelősséget 
sem vállalunk. Elmaradt számokat — mivel 
a lap expediálása a kiadóhivatal dolga — a 
kiadóhivatalban kell megreklamálni. A hir-
detésekért mi. szerkesztőség, erkölcsi felelős-
séget nem vállalunk. Hirdetni bárki hirdethet; 
ezt gondolja meg az olvasó közönség. Mi csak 
azért vagyunk felelősek, a mi a f. szerkesztő 
nevéig van a lapban. Magán-ügyben az új 
évben még kivételesen sem válaszolunk a lap-
ban. sem olyan ügyben, a miről „Tanítók 
Tanácsadója" czímű útmutató könyvünkben 
van szó, kivéve, ha. a mi ott áll, pótlásra 
szorulna. Névtelen levélre nem válaszolunk. 
C'zikkekkel bőven él vagyunk látva, de azért 
az igazán jót szívesen veszszük. — S. M. közs. 
tanítónő. Minden kérvényhez mindig azt kell 
mellékelni, a mi a kérelmet támogatja. A 
br. Hirsch - alapítványból tanítóknak inkább 
segélyt adnak, mint kölcsönt. Kölcsönt inkább 
iparosnak és kiskereskedőknek engedélyeznek. 
A szükséges tudnivalókat a Magyar Tanítók 
Naptárában közöltük. — tíj. Á. Felsö-Örs. 
Államosításhoz a kir. tanfelügyelő közbenjárása 
szükséges. Forduljanak oda, a hol minden 
egyébről fölvilágosítást nyernek. — E. M. 
Íühyiiies-Kosztolánj. Ha van az iskolás gyer-
mekek korcsmázására vonatkozó megyei ren-
delet, úgy az arra a falura is érvényes. For-
duljon a főszolgabíró úrhoz, az ő kötelessége e 
tekintetben intézkedni, mert azt már mégsem 
lehet elnézni, hogy az iskolás gyermekek 
éj jelezzenek a korcsmában! — H. K. Moór. 
Az iskolaszék intézkedése nem ütközik sem 
törvénybe, sem pedig ministeri rendeletbe; 
tehát nem helytelen. Csak 80 - nál több 
tanuló ne legyen egy osztályban. — I). J. 
Bárányos. Mint rendes mindennapi tanköteles 
a megkezdett osztályt tartozik bevégezni. — 
O. J. A községi iskolaszékre vonatkozó 
utasítás értelmében a hitfelekezet rendes lel-
késze tagja az iskolaszéknek. Minthogy az 
önök községe leány-egyház, ebből következik, 
hogy ott a községi iskolaszékben hitfelekeze-
tüket az anya egyház lelkésze képviseli. — 
E. A tanítóképző - intézeti magán vizsgákra 
engedélyezésért folyamodványát az illető 
képzőintézet igazgatósága útján a ministerium-
hoz kell intéznie. A mennyiben a rendes vizs-
gálattól eltérő esetről volna szó, azt a kedvez-
ményt is az illető folyamodványban kell kérel-
mezni. — F. V. Útadók dolgában most sem 
mondhatunk mást. mint a mit már számtalan-
szor ismételtünk lapunk hasábjain. — P. .T. 
Közoktatási ministeri rendelet értelmében 

folyamodványaikhoz eredeti okiratok helyett 
hiteles másolatokat kell mellékelni. Eme hite-
lesítést kir. közjegyző, vagy kir. járásbíróság 
eszközli. Csak rendkívüli esetben fogadják el 
az illető iskolaszék vagy gondnokság elnöke 
hitelesítette másolatot. Egyáltalában nem taná-
csoljuk, hogy valamely okmányon ne legyen 
megfelelő bélyeg. Az országos bizottság folya-
modványa a tanítói ügyekben való fölterjesz-
tésekre vonatkozó bélyegmentesség tárgyában 
még nem nyert elintézést. Most foglalkozik 
vele a közokt. ministerium. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A közoktatásügyi költségvetést f. hó 

9., 10. és 11-én tárgyalta a képviselőház 
pénzügyi bizottsága, melyben a fölszólalt kép-
viselők kivétel nélkül nagy elismeréssel nyilat-
koztak a minister tevékenységéről. Előadó 
Teleki Sándor gróf volt. Komjáthy hangsúlyozta 
a népnevelés nemzeti fontosságát s a maga és 
pártja nevében hajlandó erre még többet is 
áldozni. Berzeviczy Albert azt hiszi, hogy 
minden párt szívesen emelné ennek a tárczá-
nak a költségvetését s a minister teljes mérték-
ben igyekszik is érvényesíteni ezeket az álta-
lános kívánságokat. A nemzetiségi törvény 
nem akadályozza nemzeti közoktatásügyi politi-
kánkat, a mint azt újabb törvényeink bizonyít-
ják. A nehézség az, hogy létező törvényeinket 
anyagi és szellemi erők hiánya folytán nem 
tudtuk mindenütt végrehajtani. Komjáthyval 
a nemzetiségi nevelésről polemizálva, kifejti, 
hogy a népiskolák tökéletes államosítása 
lehetetlen. A középiskolák reformjánál sem 
lehet abszolút elvekből kiindulni, de azt hiszi, 
hogy középiskoláink tantervei egymáshoz 
közelebb hozandók. Evvel a reformmal össze-
függ polgári iskoláink újjászervezése is, melytől 
el nem zárkózhatunk. Végül a ministerium 
elhelyezésére új palota emelését óhajtja. 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi 
minister köszönetet mond a fölszólalóknak a 
tárcza iránt mutatott jóakaratukért és teljesen 
objektív kritikájukért. Kijelenti, hogy a föl-
merült igényeket az állami háztartás rendjének 
figyelemmel tartása mellett minden téren 
igyekszik kielégíteni. Komjáthynak válaszolva 
hangoztatja a minister, hogy a jelenlegi köz-
jogi alap semmiben sem akadályozza nemzeti 
kultúrpolitikánkat és a magyarosítás előhala-
dását. A ministernek is czélja a magyar faj 
műveltségi fajsulyának emelése s ezért ott, a 
hol szükséges volt. állított iskolákat, különösen 
a városokban. 1895—1896 óta 72.000-rel több 
magyar gyerek jár állami iskolába és a nemzeti-
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ségek is buzgóbban küldik gyermekeiket a jó 
állami iskolákba, l'gyanez az elv vezeti a 
ministert a köze'piskolák fölállítása e's segélyezése 
terén is. A tanítói képesítésnél az egységes 
állami képesítés princzipiuma elvileg nem 
kifogásolható, de keresztülvitelénél a felekezeti 
érzékenységgel józanul számolni kell. A közok-
tatásügy exkluzív államosításának nem híve a 
minister, de azt vallja, hogy az államnak nem-
csak jo»'a, hanem kötelessége is állami iskolát 
állítani ott, a hol az szükséges és czélszerü. 
A közoktatásügyi kormány foglalkozik azzal 
a tervvel, hogy a kisdedóvodától kezdve a 
népiskolán, a gazdasági ismétlő-iskolán át 
vezesse a tankötelest s a 15—20 év közöttiek-
nek ifjúsági köröket szerve?zen. Ez által az 
ifjúság 20-éves koráig a nemzeti kultúra 
szervezetében fog fölnőni. — Erről az első 
napi tárgyalásról a „Magyar Nemzet" a követ-
kezőleg nyilatkozik: A pénzügyi bizottság 
tanácskozásaiból napfénytől beragyogott tájék 
módjára bontakozott ki Wlassics Gyula kultúr-
politikája. E minden ízében nemzeti kultúr-
politika olyan, a melytől az országgyűlés 
egyetlen pártja sem vonhatja meg meleg rokon-
szenvét. E politika nem álmokat, hanem meg-
valósítható, életerős terveket foglal magában. E 
politika okosan és szilárdan teremti meg a 
nemzeti oktatás föltételeit. Az állami gondola-
tot mindenütt érvényesíti, a hol az nem jár 
veszedelmes rázkódtatásokkal. Fölébe kerekedik 
minden felekezeti szűkkeblüségnek, de a fele-
kezeti érzékenység húrjaiba nem kap bele ava-
tatlan kézzel. A nemzetiségi túlkapások ellené-
ben hatályosan gyakorolja az állami fel-
ügyeletet, de a nemzetiségeknek kultúrszükség-
leteiről is atyailag gondoskodik. Szóval : 
az a nemzeti kultúrpolitika, a melyet Wlassics 
Gyula képvisel és a melynek segedelmével 
nemzeti művelődésünk ügyét előbbre vitte, 
belekapcsolódik a Széli Kálmán hatalmas 
politikai rendszerébe, annak szellemétől van 
áthatva s azzal harmonikusan egyezik. . . . 
Az állani háztartásának, a magyar pénzügyek 
nagynehezen elért egyensúlyának szempontjait 
se Wlassics, sem más minister szem elől nem 
tévesztheti. De e határokon belül, TFZÍJÍSÍCS 
ministersége alatt, csaknem húszmillió koro-
nával növekedett a kultusztárcza költségvetése. 
Oly jelentékeny növekedés, a mely előtt kalapot 
kell emelni minden elfogulatlan politikusuak, 
bármely párt kötelékébe tartozzék is." — A 
tanácskozás második napján, f. hó 10.-én a 
tanfeliigyelőségek tételénél Papp Géza csekély-
nek tartja az állam ellenőrzési jogát a felekezeti 
népiskolákkal szemben, mert azt látja, hogy 
az állami óvodákban magyarul tanult gyerme-
kekkel a nemzetiségi népiskolákban a magyar 

nyelvet ismét elfelejtetik. Komjáthy Béla a 
Papp Géza által előadott indokok alapján a 
tanfelügyelők utazási átalányát emelni óhajtja. 
Wlassics minister hivatkozik az erre vonatko-
zólag kiadott új rendeletére, mely a magyar 
nyelv tanításának ügyét is szolgálni fogja. 
Az állami népiskolák tételénél Komjáth'i Béla 
a tanítók fizetésének emelését kérte. Wlassics 
minister fölvilágosításai után a tételt elfogadták. 
A tanítóképezdék tételénél Bedő Albert a 
székelykereszturi, Reményi Ambrus pedig a 
visszaállítandó zilahi tanítóképezdére hivta föl 
a minister figyelmét. Wlassics minister a 
kérelmek lehető figyelembevételét megigérte. 
Komjáthy Béla a segédtanári állások fokozatos 
megszüntetését sürgeti. Wlassics minister kilá-
tásba helyezi, hogy a kérdést a fizetésrendezési 
törvénynyel kapcsolatosan megoldja. A testi 
nevelés tételénél Berzeviczy Albert a torna-
szövetség segélyezéseért köszönetet mond a 
ministernek és óhajtandónak tartja, hogy az 
országos tornaversenyeket négyévenkint tartsák, 
Wlassics minister az óhajt helyesli. Szederkényi 
Nándor hosszabb hozzászólása után, melyben 
fegyverforgatási gyakorlatoknak az iskolákban 
való meghonosítását ajánlotta, a tételt elfo-
gadták. A gazdasági ismétlő-iskolák tételénél 
Miklós Ödön elismeréssel adózik az intéz-
ménynek, mire a tételt elfogadták. — A tár-
gyalás harmadik napján, f. hó 11.-én, a szak-
iskolákról, a képzőművészetekről, az egyházak 
segélyezéséről stb. volt szó. 

— Gőbel János György, a m. tud. Aka-
démia által is kitüntetett tanférfiu, mint őszinte 
részvéttel értesülünk, hosszabb betegeskedése 
miatt nemcsak szabadságoltatta magát (a székes-
fehérvári iskolák igazgatása alól) a f. tanévre, 

, hanem kénytelen volt a Fehérmegyei Alt. 
Tanítóegyesület „Eötvös-alap" bizottsága elnök-
ségéről is lemondani, búcsuképen azonban 
egv rendelkezése alatt levő alapból mintegy 
340 koronát engedett még át a fehérmegyei 
tanítótestület „Tanítók Háza" második alapít-
ványára. Gőbel J. Gy. a jelen iskolai évvel 
tölti be 48. szolgálati évét; őszintén kívánjuk, 
hogy nagyérdemű kartársunk egészségi álla-
pota javuljon s még legalább 2 évig szolgál-
hasson, mint ő maga is óhajtja. Gőbel J. Gy. 
azon „öregek" közé tartozik, a kiket csak 
nagyon nehezen nélkülözhetne a tanítóság! 

— A kézügyesség tanításáról tartott Láng 
Mihály munkatársunk, lévai tanítóképző-intézeti 
igazgató, f. hó 9.- én Budapesten nagyon ér-
dekes fölolvasást. Az ő ismert lelkesedésével 

I fejtegette, hogy az iskolának a gyermekek kéz-
ügyességét fejlesztenie kell. Kézügyességi tan-
folyamok fölállítását s az eszme életteljesebb 
fölkarolását sürgette. 
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— Levél a szerkesztőhöz. Ezt aleveletkaptuk 
s közöljük egész terjedelmében: „Tekintetes 
Szerkesztőség! Alulírt szövetkezet iga7gatósága 
megbízásából van szerencsém a Tekintetes 
Szerkesztőség becs. tudomására hozni azon 
körülményt, — a mit becs. lapjában közzétenni 
kegyeskedjék — miszerint szövetkezeti bolt-
helyiségünkben Szabó Gyula tanítónk kezde-
ményezésére a „Tanítók Háza" gyufája és 
szappanja raktáron tartatik s a közgyűlés 
határozata folytán ezen iparczikkek állandóan 
megrendelteinek. Méltóztassék a Tekintetes 
Szerkesztőség ezen körülményre az abauj és 
sárosmegyei, de legkivált az Oltva völgyi 
— környékbeli — tanítókat becs. lapjában 
figyelmeztetni. Szövetkezetünk egyedüli létesí-
tője s ügyvezetője Szabó Gyula tanító; hálá-
datlanok lennénk tehát, ha ezen nagyfontos-
ságú kérelmet nem teljesítenők. A megrendelt 
iparczikkek minőség dolgában bármely 
külföldi gyártmánynyal bizvást versenyez-
hetnek. A lakosság úgy a szappannal, valamint 
a gyufával teljesen meg van elégedve. Maradtam 
mély tisztelettel a Tekintetes Szerkesztőségnek. 
Bátyok, 1902 január 6.-án. Kész szolgája: 
Bátyok és vidéke fogyasztási és értékesítő 
szövetkezet. Korecsko János, szöv. igazgató." 

— Páljatétel. A Vasmegyei Altalános 
Tanító-Egyesület az alábbi tétel kidolgozására 
ezennel pályázatot hirdet: Mikép félélne meg 
az ismétlő-iskola a gyakorlati élet által követett 
czélnak ? Pályázhatnak a v . 1 . T. E. tagjai. 
Pályázati határidő 1902 május hó 1., meddig 
is az idegen kézzel írt s jeligés levélkével 
ellátott pályamunkák az egyesület elnökségéhez 
(elnök : Pálmay Ödön, Szombathely) annyival 
is inkább benyújtandók, mivel a később 
érkezettek nem fognak figyelembe vétetni. A 
legjobb pályamű 60 kor., a második 40 kor., 
s a harmadik 30 koronával fog díjaztatni. 

— Rövid liirek. A szolnoki Tanítók Otthona 
javára özv. Domonkos Lászlóné 2000 koronát 
adományozott. — Karácsonyi pásztorjátékot 
rendezett Endrényi Imre hitoktató a kis-
zombori áll. el. isk. tanulóival két izben 
egymásután, a mi a szegény tanulók tan-
könyveinek a beszerzésére 200 koronát jöve-
delmezett; a kis-zombori áll. isk. tanítótes-
tülete ezért Endrényi lelkész urnák köszönetet 
mond. — A Tanítók Háza gyufáját Gyergyó-
Alfaluban az áll. felső népiskola tantestületének 
ajánlatára JakabfyB. Miklós kereskedő árusítja; 
ugyanott a „Tanítók Háza szappanját" is meg-
rendelték. Továbbá Kornhauser Simon kés-
márki tanító ajánlatára Éried Ede ottani keres-
kedő megrendelte és árusítja. T. kartársainknak 
annyival inkább ajánljuk a mi hazai gyártmá-
nyunk buzgó terjesztését, a mennyiben a napi-

lapok kimutatása szerint még mindig rengeteg 
menyiségű osztrák gyufa özönlik be az országba. 
A tanítóknak tehát hazafias kötelességük a 
saját hizai gyártmányú gyufájuk terjesztése. 
Gyűlések. Az erdővidéki tanítótestület 1902. évi 
január hó 23.-án Bardocson a községi iskola 
helyiségében téli vándorgyűlést tart. Az ugocsa-
megyei általános tanítóegyesület évi rendes köz-
gyűlését 1902. évi január hó 16.-án tartja., 
meg Nagy-Szőllősön. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Horovitz Jakab (czikke tisztelet-
díjából) 5 K.; Vörösváry Béla (tiszteletdíjából) 
80 f.; gyergyó-alfalvi áll. felső népiskola testü-
lete áltál rendezett mulatság jövedelme: 100 K., 
(fölülfizettek: gróf Mikes János plébános 3 K. 
80 f.; Jakabfy B. Miklós 3 K ; dr. Fejér 
Dávid, dr. Fejér Mihály, Domokos Sámuel, 
dr. Kása Lajos 2—2 K.; Ágoston Antal, 
Dorka Lajos, 1 — 1 K.; Diviaczky Rezső, Boga 
Aranka, Puskás Samu, Rés János 80—80 f.; 
Páll Albert, Lőrincz Vilmos 60—60 f.; Va*s 
János 20 f.; álvinczi műkedvelő ifjúság elő-
adásának tiszta jövedelme (bek.: Molnár Béla) 
19 K. 68 f.; Kénig Ferencz, Z.-Sz.-Ba'ázs 
(tanulóival általa rendezett szini előadás jövedel-
méből) 8 K. — 2. Eötvös-alapira: Percnyi 
János (évi tagsági díja) 3 K.; Oszoly Jolán, 
Sopron-Újlak (évi tagsági díja) 3 K.; dr. 
Hermann Antal (tiszteletdíjából) 10 K. — 3. 
Vörösmarty-alapra: az oroszvégi áll. népiskola 
növendékei (bek. Dálajthy István) 4 K. 50 f. 

— Halálozás. Drávay Zoltán gemzsei 
kántortanító életének 27-ik, tanítói működé-
sének 10-jk évében hosszas szenvedés után 
elhunyt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottam 
követélje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár : V. ker., 
lÁpót-körút 15. sz., gyár: Gyulán, Dékésm.) 
és a „Tanítók Háza szappanját" (központi 
ráktár: VI., Lázár-utcza 12. sz.). 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8. sz., I. emelet.) — 
Az Éötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VII,, Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o l o m : A XX. század igazi népnevelői. 
Sassi Nagy Lajos. — A mult és jövő. Blázsik 
Mihály. — Túl a métán. Havas Gyula dr. — Az 
ifjúsági egyesületek kiinduló pontja. Papp Mihály. — 
A tanítói szakvizsgálatokról. Margitai József. -
Munkára való nevelés. Bité Pál. — Szünóra : 
Tarlózás. G. L. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



17 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A k i rá lykegye i (Krassó-Szörénym.) községi német 

és magyar tannyelvű elemi népiskolánál kántortanítói 
állás üresedésben lévén, erre következő pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: 900 kor. készpénz, termé-
szetbeni lakás, mely áll: 2 szoba, konyha, kamara, 
istálló, disznóól, nagy házikert, 12 kor, irószerátalány, 
4 kat. hold fold és 1500 lélek után a stoláris jövede-
lem, melyekért az ismétlő-iskolát is tanítani tartozik. 
Csak róm. kath. oki. tanítók, a kik a zenében teljes 
jártassággal bírnak, pályázhatnak. A kellően fölszerelt 
folyamodványok legkésőbb 1902. évi január hó 20-ig 
bezárólag a királykegyei községi iskolaszék elnök-
ségénél nyújtandók be. Királykegyén, 1901 deczember 
hó 16-án. Szeifert Mátyás, iskolaszéki elnök. 

(2311—III—3) 
Kiskunhalason a róm. kath. iskolánál betegség 

folytán nyugdíjaztatás válván szükségessé, mí^ a 
nyugdíjaztatási ügy elintézést nyer, egy helyettes-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése havon-
líint 66 korona 66 fillér. A helyettes sikeres műkö-
désétől függ az 1000 korona évi fizetéssel járó rendes 
(anítóvá leendő megválasztatása. Kérvények alul-
írotthoz intézendők. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Kiskunhalas, 1901 deczember 30. Yéber István, plé-
bános, iskolaszéki elnök. (2344—11—2) 

Böös nagyközségben I. oszt. tanítói állás meg-
üresedett. Fizetése évenkint: 800 korona, 1 szoba, 
legszükségesebb bútorral. Kérvények jan. 26-ig 
Iskolaszékhez czímzendők. Dunay, főtanító. 

(26-11-2) 
O - Kanizsára (Szeged mellett) segédkántort 

keresek. Fizetés : havonkint utólagosan húsz korona 
teljes ellátással. Kék, kántor. (24—11 2) 

A Gardinoveze községben megüresedett szerb-
magyar tannyelvű községi népiskolai tanítói állomás 
betöltendő. Javadalom : 800 korona évi fizetés. 48 
kor. faátalány és szabad lakás. A szabályszerűen 
fölszerelt és a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úrhoz czímzett pályázati kérvények 1902. 
évi január hó 25-ig Bács-Bodroghvármegye közigaz-
gatási bizottságánál nyújtandók be. Bács-Bodrogh-
vármegye közigazgatási bizottságának Zomborban 
1902. évi január hó 2-án tartott üléséből. Latinovits 
Pál, főispán, mint a közig, bizottság elnöke. 

( 1 / h - I - l ) 
A Lok községben megüresedett szerb-magyar 

• tannyelvű községi népiskolai tanítói állomás betöl-
tendő. Javadalom: 800 korona évi fizetés, 48 kor. 
faátalány és szabad lakás. A szabályszerűen fölsze-
relt s a vallás- és közoktatásügyi m.kir. minister úrhoz 
czímzett pályázati kérvények 1902. évi január hó ?5-ig 
Bács-Bodroghvármegye közigazgatási bizottságánál 
nyújtandók be. Bács-Bodroghvármegye közigazgatási 
bizottságának Zomborban 1902. évi január hó 3-án 
tartott üléséből. Latinovits Pál, főispán mint a 
közig, bizottság elnöke. i2h—I—1) 

A devecseri községi óvoda vezetésére február 
hó 1-től julius hó l-ig okleveles helyettest keresek. 
Az okmányok alulírotthoz küldendők január hó 2<>-ig. 
Pósta és vasúti állomás helyben. Peitl Györgyike. 

( 4 8 - 1 - 1 ) 
Kötelek községben (Jász-Nagy-Kun-ázolnokm.) 

rendszeresített róm. kath. tanítónői állomásra pályá-
zatot hirdetek. Javadalma: 180 kor. az iskolaszéktől. 
620 kor. államsegély ; egy előszoba, o s?oba, konyha, 
kamra, pincze és 'U hold kertből álló lakás. Köte-
lesség: az osztutlan leányiskola vezetése, ismétlő-
leányok oktatása, női kézimunkák s konyhakertészet 
tanítása. Iskolaszékhez czímzett kérvények f. hó 
20-ig alulírotthoz küldendők. Állomás értesítés után 
azonnal elfoglalandó. Kötelek, 1902 január 6. Kiss 
János, lelkész, iskolaszéki elnök. (44—I 1) 

Csömödér községnél (Zalavármesrye) újonan szer-
vezett tanítói állásra pályázat hirdettetik; ezen 
állással a következő javadalmazás van egybekötve: 
évi fizetés a község pénztárából évi 800 korona, két 
szoba, konyha, éléskamrából álló lakás, valamint 
1200 T -öl földterület állandó haszonélvezete. Ennél-
fogva fölhivatnak mindazon okleveles tanítók a kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy — oklevéllel, 
eddigi működésüket igazoló, valamint vallásukat és 
nyelvismeretüket igazoló okmányokkal fölszerelt 
kérvényüket Csömödér község, községi iskolaszék 
elnökségéhez czímezve, legkésőbb 1902. évi január 
hó 22-ig annálinkább is nyújtsák be, mert a később 
beérkezett kérvények figyelmen kívül fognak ha-
gyatni. Választás Csömödér községben az iskolaszéki 
elnök házánál 1902. év január hó 22-én d. e. 10 
órakor fog megtartatni, a megválasztott tanító állását 
1902. év február hó 15-én föltétlenül elfoglalni 
köteles. Kelt Csömödércn, 1901. év deczember hó 
1-én. Tompos Pál, bíró. Kukoielly Ferencz, körjegyző. 

(2242-1—1) 
A t i sza-csege i orth. izr. hitközségi újonan rend-

szeresített tanítói állásra pályázat hirdettetik. Föl-
kéretnek azért azon okleveles tanító urak, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket és eddigi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkal fölszerelt kér-
vényjökct alulírott iskolaszéki elnökhöz az 1902. évi 
január hó 30-adik napjáig adják be, mert az elké-
setten érkező kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. A megválasztandó tanító a vallástant is 
fogja tanítani. Választási határidő február hó 2-ig 
van. Javadalmazás: a hitközségtől 60 korona lakbér 
fejében, 150 korona fizetés, azonkívül 650 korona 
állami segély. Ezen fizetést havi előleges részletek-
ben fogja nyerni. A megválasztott tanító állását 

; 1902. évi február hő 15-én elfoglalni köteles. Flamm 
j Miksa, iskolaszéki elnök. (13—II—1) 

A görgény-szent- imrei ev ref. kántortanítói 
j állásra pályázat nyittatik. Fizetés: 813 korona és 

11 hold jó kanonika portio.' Folyamodás intézendő 
nt. Csekme Ferencz ref. espereshez. Gernyeszegen 
(Maros-Tordamegye, Erdély). Határidő 1902 január 
20-ig. ( 2 0 - 1 - 1 ) 

Jóliangú másod segédkántort keresek, ki fizetésben 
tehetsége és készültsége arányában részesül. Az első 

! segéd fizetése havi 30 korona s mintegy 10 korona 
! mellékes teljes ellátással; tehát evvel arányban fog 
j díjaztatni, avagy fizetés javításul első segéddé elő-
1 léptetem. Kis-Kun-Félegyháza, 1902 január 6. 

Ulricli Antal, kath. főkántor. (34—II—1) 
Kulpini evang. népiskolánál elhalálozás folytán 

1 megüresedett tanítói állásra kisegítőnek május 
haváig oki. tanító kerestetik. Jelentkezhetni január 

[ 25-ig az iskolaszéki elnöknél. (45—1 1) 
I. Sári község r. kath. elemi népiskolájánál újonan 

\ szervezett Il-od kántortanítói állomásra pályázat 
j hirdettetik, melynek jövedelme a főkántor jövedel-

méből 400 kor., államsegélyből 400 kor., az általa 
végzett temetés és gyászmisék stólája mellékjöve-

! delmét képezi. Kilátása van 100 kor. évi jutalomra. 
Természetben két szoba, konyha, kamra, istálló és 
kis házikert. Kötelessége: egy osztályt önállóan 

j vezetni s a főkántort terhesebb ténykedések alkal-
: mával kisegíteni, a miért a tót nyelv némi jártassága 
| kívántatik. II. Az önálló tanítói állomás jövedelme: 

iskolaszék pénztárából 100 kor., államsegélyből 700 
kor., egy bútorozott szoba, ha nős, lak- és kertbér 
czímén 100 kor. Kötelessége: egy osztályt önállóan 
vezetni. A megválasztottak egyike a gazdasági 
ismétlő és faiskola kezelésével fog megbízatni s ezért 
100 koronával jutalmazta tik a község által. A pályázók 
kérvényeiket okmányaikkal fölszerelve folyó hó 
22-ig terjeszszék be az iskolaszék Elnökségére czímezve 
Sári, Pestm., p. Dabas. (51—I—1) 
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A doboz-megyeri államilag segélyezett községi 
iskolánál a tanítói állás megüresedvén arra pályázat 
hirdettetik. Javadalom: egy bútorozott szoba, konyha, 
kert és 800 korona fizetés havi előleges részletekben. 
A kérvények január 31-ig Csontos Mihály elnökhöz 
küldendők (u. p. B.-Csaba). (33—1—1) 

A zsámbéki (Pestm.) róm. kath. iskolaszék egy 
tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetése évenkint: 
640 kor., 100 kor. lakbér és 60 kor. failletmény. 
Választási határidő január 26-ika. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények Gózony Gyula apát-plebános-
hoz intézendők. (50 — 1—1) 

Betöltendő a vallat (Mosonm.) községi elemi isko-
lánál üresedésben levő tanítói állomás. Javadalom : 
készpénz, termény és földjövedelemben tanítói: 751 
korona 99 fillér — kántori 237 korona 51 fillér. 
Szabad lakás. A pályázati kérvények január 26-áig 
Miohlits Ferencz községi iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. (46—1—1) 

A recski róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : uri lakás gazdasági épületek-
kel, gyümölcsös és rakodó kerttel; egy tagban 2 kh 
905 Li° kantoralis, 9 kh 451 tanítói szántóföld 
s hozzá a közösben erdő és legelő illeték ; 396 véka 
rozs, félvéka zab, 40 fillér párbér ; a községtől munka-
váltság vaj, széna fejében 90 korona s 10 öl fa 
beszállítva; kisajátított földért az alapítványi hivatal-
tól 61 kor. 4 fillér; stóla 140 korona. Kötelessége: 
az összes kántori teendőket végezni, a tanítást ille-
tőleg okleveles segédet tartani, a népösszeírást 
elvégezni. Pályázni óhajtók oklevelöket, bizonyít-
ványaikat február hó 6-ig. a mely napon délelőtt 
9 órakor a próba és választás fog megejtetni, Recsk 
(Hevesmegyej az iskolaszék elnökéhez küldjék. Az 
állomás ápril hó 9-én foglalandó el. (35 — 11 1) 

Két-éves gazdasági szaktanfolyamot végzett róm. 
kath. vallású, képezdei magántanuló, nőtlen egyén, 
már tanított, tanítói állást keres: K. E. „poste 
restante" Heves Ludas. (36—III—1) 

A táskái r. kath. iskolához osztálytanító keres-
tetik. Fizetése polgári évre 700 korona. Kötelessége: 
az I—II. oszt. tanítása s a kántoriakban segédkezés 
úgy az ismétlősök tanítása. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Kérvények fölszerelve iskolaszékhez czímzen-
dők. Táska, 1902 január 2. (Somogymegye, u. p. 
Buzsák.) (38-111—1) 

Pályázat (Torontálvármegye) Bolgártelep község 
római katholikus iskola kántortanítói állására. Java-
dalmazás: készpénzben 900 korona, természetbeni 
két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségekből 
álló szabad lakás egy katastrális hold belsőséggel 
és tíz katastrális hold kincstári kegyadományos töld 
haszonélvezete, mely utóbbi után kirótt adók ós 
egyéb közterhek a haszonélvezőt illetik és melyért a 
megválasztott tanító folyamodni tartozik. A kántori 
teendők ellátásáért megállapított stóla jár. Tannyelv: 
bolgár-német-magyar. Csakis kántortanítói oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok vétetnek figyelembe. A 
pályázatok 1902. évi január hó 25-ig az iskolaszéknek 
nyújtandók be. Bolgártelepen, 1902. évi január hó 
5-én. Ifj. Bartulov Bono, elnök. (40—III—1) 

Puszta - s zent - tornyai uradalmi róm. kath. 
iskolához okleveles tanító kerestetik, megkívántatik 
kimutatható jártasság a gazdasági teendőkben, mivel 
nyári szünidők alatt felügyelői teendőket köteles 
végezni cséplés és kukoriczatörés alkalmával. Évi 
illetmény: készpénz 400 korona, 1480 liter conventió 
buza, 740 liter árpa, 50 kgr. só, 1 tehéntartás, 2200 öl 
tengerifold, lakás, kerthasználat, 4 folyóméter öl fa 
és tandíj 2 korona. 3 havi fölmondás kiköttetik. 
Bizonyítvány másolatok, melyek vissza nem küldet-
nek, Kiss Endre intéző úrhoz Nagyszénás intézendők. 

(47—III—1) 

Ilandlován az a l sóvégi elemi iskolában a tanítói, 
illetőleg tanítónői állomás megüresedvén, az illetők, 
kik igényt tartanak pályázati kérvényöket f. evi 
január hó 18-ig kellően fölszerelve az alanti czímre 
kötelesek beküldeni. Fizetés: 800 korona és lakás. 
Policsek Károly, iskolaszéki elnök, plébános. 
Handlova. (5—I —1) 

A s i l ingyia i egyesült evangyeliomi leány-egyház 
államilag 8U0 koronáig segélyezett levita tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak akár ág. 
hitv. ev. akár ev. ref. vallásúak 1902. évi január 19-ig. 
Németül beszélni tudók előnyben részesülnek. Apa-
telek (Aradm.). Gálik Mátyás, ág. hitv. ev. lelkész. 

(9—1-1) 
Babini (Árva) róm. kath. tanítói állomásra január 

20-ára pályázat hirdettetik. Jövedelme: 800 korona 
áll^msegélylyel együtt Tanítási nyelv: tótTmagyar. 
Az iskolaszék. (7—I—1) 

Betöltendő a ruttkai állami elemi iskolánál évi 
1000 korona fizetésből és szabályszerű lakbérből álló 
illetményekkel javadalmazott rendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1902. évi február hó 28-ig Turóczvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott tanítói előnyben részesülnek. Turócz-
vármegye kir. tanfelügyelőségétől. Turócz-Szent-
Márton, 1902. évi január hő 8-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (3/h—I—1) 

A fehérvár - tárnoki községi iskolánál meg-
üresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delem : a) a politikai községtől 640 korona, b) állam-
segély 160 korona, lakásul egy szoba az iskola-
épületben a legszüksé-gesebb bútorzattal. Kötelmei: 
az iskolaszék által reá bizott osztály vezetése, a 
gyermekekre való felügyelet a templomban és a 
hivatalos körmeneteknél, az ismétlősök oktatása. 
Pályázati határidő február 2. Csak róm. kath. 
pályázhat. Fehérvár-Tárnok, 1902 január hó 9-én. 
Az iskolaszék. (52—II—1) 

A k issemlaki (Temesmegye) evangelikus egyház 
megüredesett magyar-német tanítói állására hirdetett 
pályázat február közepéig meghosszabbíttatik. Bőveb-
bet, a lelkészi hivatalnál. (53—1—1) 

Oturai (Nyitram.) r. kath. népiskolánál egy tanítói 
állomás azonnal betöltendő. F ize téseév i 670 kor. 
készpénz, bútorozott szoba fűtéssel. Állami segély 
kilátásban. Valláserkölcsi nevelés Istentiszteleteknél 
való közreműködés kívántatik. Zenében jártasak 
bírnak előnynyel. Tannyelv : magyar-tót. — Esetleg 
tanítónők, vagy óvónők is pályázhatnak. Kellőleg 
fölszerelt folyamodványok alulírottra január 26-ig 
küldendők. 1902. évi jan. 6-án. Láng Rudolf, esperes-
plebános. (54—I—1) 

Garam-Szent-Benedekben (Barsmegye) r. kath. 
osztálytanítói állás betöltendő. Javadalmazása: köz-
ségi pénztárból 300 kor. kántortanítótól 306 kor. és 
2 öl fa, ismétlősök után 14, államsegély 152 korona. 
Kérvények január 25-ig benyújtandók. Tanítónők is 
pályázhatnak. Dr. Haiczl Kálmán, plébános. 

( 5 5 - 1 - 1 ) 
A szentléleki (Esztergomra.) róm. kath. kántor-

tanítóságra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 10 hold 
föld, részben a község által mívelve; 40 m. fa ; 
párbérben 35 véka kétszeres; község pénztárából 
170 korona; uradalomtól 9 korona 26 fillér; stóla 
30 korona; iskolafűtésre 7 m. fa ; oklevelesnek 270 
korona államsegély. Tannyelv: magyar. Tót nyelv 
ismerete kívánatos. Lakás 2 szoba, konyha, istálló, 
kert. Kérvények január végéig alulírotthoz Eszter-
gomba intézendők. Lengyel Flórián. (62—1—1) 
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Sürgősen keresek egy oly róm. kath. tanító-
helyettest, a ki némely jártassággal bír az orgoná-
lásban. Jelentkezhet: Mészáros Gyula kántortanítónál 
Blurányban (Oömörm.). (.63 -1—1) 

A torontál-tordai községi népiskola egyik első 
vegyes osztályú tanítói állása megürülvén, annak 
betöltésére február hó 2-ig pályázat hirdettetik. Évi 
lizetés : 800 (nyolczszáz) korona készpénz havi előleges 
részletekben, szabad szalmafütés 60 korona egyen-
értékben és 20 korona iskolafíittetési és takaríttatási 
átalány. Kötelessége leend a megválasztandónak 
osztályát a törvényszabta módon tanítani s az 
ismétlőtankötelesek egy részét vezetni. A pályázni 
óhajtó róm. kath. vallású okleveles tanfér,iak okmá-
nyolt s kellően bélyegeit kérvényüket a kö-.ségi 
iskolaszék elnökségére czímezzék. Torontál-Torda, 
1902 január 10. Bezdán József, róm. kath. plébános, 
iskolaszéki elnök. Biczók Ferencz, igazgató-tanító, 
iskolaszéki jegyző (57—II—1) 

Pályázat a balfi (Sopronmegye) r. kath. kántor-
tanítói állomásra. Javadalom: 4 hold föld, gabona, 
must. fa, tandíj, stóla, fizetés-emelés után, továbbá 
a vallás- s tanulmányi alapból összesen 1100 korona. 
Kzenkívül az évötödös korpótlék, mely az államtól 
jár. Lakóháza áll 1 szobából, 1 konyhából, 1 kamará-
ból s egy istállóból. Kis kert is van hozzá. Köteles-
ségei : rendes B ismétlő-iskolások oktatása s kántori 
teendők. A kérvények e hó 25-ére főtiszt Madarassy 
Antal esperes úrnál nyújtandók be. Német-Keresztur, 
Sopronmegye. (56—I—1) 

Szobotist i evang. tanító keres kisegítő kántor-
tanítót teljes ellátással; fizetés megállapodás szerint. 
Tannyelv: tót. Az állás rögtön elfoglalandó. Szobo-
tiston (Nyitram). (64-11—1) 

Róm. kath. képezdei magántanuló ideiglenes vagy 
s.-tanítói állást keres. Czán Ferenez. Sztrabicsó, 
(Beregm.) Felső-erdő. (61—I—1) 

A pozsony-taksonyi ág. ev. hitv. magyar leány-
gyülekezet tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tan-
köteles 30. A vasárnapi istenitisztelet végzendő. 
Fizetés egyháztól 632 kor., államtól 168 kor., lakás 
egy konyha és szoba, kert. Január végéig kérjük az 
oklevelet beküldeni. Inkább nőtlen pályázók az alul-
írottnál jelentkezzenek szeptember l-ig. Próba év 
lesz. Felsőszeli (Pozsonymegye), január 12. Endrefy 
János, ev. lelkész. (60—11—1) 

A mátyus i reformált egyház okleveles tanítót 
keres 656 kor. államsegély és 144 kor. tandíj fizetés 
mellett. Lakás nincs. Január 20-ig elfogadja a pályá-
zatokat Illyés Mihály, lelkész. U. p. Nagy-Lónya. 

(65—1—1) 
A szántovai róm. kath. népiskolánál megüresedett 

magyar-sokacz nyelvű tanítói állomásra január 26-ig 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak férfi és nőtanítók. 
Javadalmazása : a) 730 korona készpénz a község pénz-
tárából előleges negyedévi részletekben bj 6 l296/i6oo 
hold szántóföld adóteherrel; c) a tavasz folyamán 
építendő 3 szoba, — konyha, — éléskamrából álló 
szabad lakás, mely mellett konyhakert. Az új lakás 
lölépítéséig a község illendő lakásról gondoskodik; 
d) a törvényes ötödéves korpótlék. — Megkívántatik 
a magyar nyelv mellett, hogy a sokaez nyelvben 
is jártas legyen. A megválasztandó tartozik a minden-
napi iskolán kívül az ismétlő-iskolát is külön díjazás 
nélkül ellátni. A kellőleg fölszerelt kérvények a 
szántovai róm. kath. iskolaszékre czímezve, nt. Maison 
Mihály ker. esperes úrhoz Rigiczára küldendők. A 
róm. kath. iskolaszék. (41—II —1) 

K I R D E T E S E K . 

^ C s e r e . 
Állami tanítópár (3-610 korona évi fizetéssel) közép-
iskolával bíró városba vagy ennek közelében cserét 

óhajt. Újbánya, szabadkirályi város. V. P, 
(8—11-2 j 

T ^fémmmmrmmrmú 

„ M á r i a l é g y v e l ü n k ! * ' 
czím alatt 11 '/j zeneíven 50 gyönyörű, nagyrészben 
Mária-éneket adok ki, melyek még nyilvánosan el-
terjedve nincsenek. A mű megfelelő csinos és izléset 
orgonakisérettel a csanád - egyházmegyei hatóság 
jóváhagyásával február második felében jelenik meg. 
Élőfizetési ára bérnientes megküldéssel 4 korona. 
.Megrendelhető Zámbó Károly kántornál, Felsö-

központon, pó>ta Szeged 6. (39—1—1 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása által, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
Erélyes 1104. sz. a. BloCkner J . 
hird. irodájába, Budapest, Sütő-

utcza 6/B. sz. czímzendők. ( 3 1 - 1 - 1 ) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára : 

P A J K B R E Z S Ó é s T Á R S A 
-m B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
a j á n l j a e u r ó p a i s z e r k e z e t ű h a r m o n i u m a i t is. 

A g y ö n y ö r ű h a n g , m e l y e t az a m e r i k a i r e n d -
s z e r n e k e l m é s s z e r k e z e t e e lővarazso l , ö n m a -

gának zeng d i c s é r e t e t . 

Á r a 12© k o r o n á t ó l f ö l j e b b . 
8 k o r o n á s r é N x l e i e k b v n ÍM. 

K é p e s á r j e g y z é k i n g y e n és b é r m e n t v e . 
5 év i j ó t á l l á s . (247—52—38) 

ím 
fWM If&fWf 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I I . b ő v í t e t t , ú j k i a d á s : 2 4 0 o l d a l . ) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér, 
ll-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomra.) (2160—XX—8) 

tőm* e-^&io- ím <• <es* 
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A darnói templom javára rendezett 

I á r g y s o r s j á t é k 
hi ízása a nm. kir. pénzüoryministerium 93.387. sz. 
engedélyével 1902. évi április hő 15-re lialasztatott 
el ; de a jelzett napon okvetlenül meg fogjuk azt 

tartani. 
Az elhalasztás oka az, hogy még mindig több 

ezer sorsjegyünk van készletben. Tiszteletteljesen 
kérjük ügyüijk további szives pártolását. 

1 s o r s j e g y 1 kor. 5 s o r s j e g y 4 kor. 35 fill. 
Darnó, Mosonmegye. 

(2^89-111-3) A l óm. kath. plébániai hivatal. 

© © © <S> © © © © © © © © © © © © © © © 
P o l g á r S á n d o r 

orvosi mű- és kötszerésznél 
Budapest , VII. ker., Erzsébet -körut 50. s z á m 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestai tók, orthopaediai fűzők és járó-
gépek, valamint műláb és míikéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve, 

fl^"" F e n t i c z í m r e ü g y e l n i tessék . "íttGl 
(2210 X—5) 

© © © © © ©© © ©© © ©©©©©© © © 

w w rt>: w w '<B>* /(C v^r ̂  ^ 
A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

JVemzeti © © © 
© © © © Iskola 

politikai tanügyi lap. IX. évfolyam. 
Szerkeszti: 

Benedek Elek és Földes Gcza. 

Még egyetlen egy újság sem szolgálta üyen híven 
és igaz lélkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyag; 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaucziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség-, bátorság, szókimondás 
Különösen erős harczot folytat az áll. tisztviselők moz-
galmával egyidejűleg a tanítói fizetések megfelelő ren-
dezéseért. 

E l ő f i z e t é s e : egész évre 8 korona, félévre 4 ko 
róna, negyedévre 2 korona. 

A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 
fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 
M u t a t v á n y s z á m o t i n g y e n é s b é r m e n t v e küld a 

Nemzeti Iskola 
(2—V—2) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenbiller-utcza ő/a. 
.>»„ jS»ÍI <*£ Í ' Í ,<»>. áfa Á»íc m. JS»O 

w w w w w w w w w w 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket sziveskedjenek szem előtt tartani. 

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

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

Ili. Az állami és községi népiskolák részére utánvét mellett tet t megrendelések a gondnoksági — 
illetőleg az iskohiszéki elnök és .jegyző által Írandók alá s a hivatalos pecséttel ellátandók. 

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

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

VI. A könyvkiildemények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómen-
tesen küldetnek meg : ha ellenben uí ánvét mellett rendeltetnek meg, ezek is portókötelesek s a portót 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1902. évi január hó. 

A >n. k i r . tud.-egyetetni nyomda igazgatósága* 

Budapesten, 1902. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetenii könyvnyomdában. 
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N KPTAMTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL. 
BUDAPEST, 11. KEK., OSIROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Késs i r a t o k a t n e m acixriilc v i s s z a . 

Elismerés. 
A néptanítói karnak, a nemzet nap-

számosainak születése szerencsétlen 
csillagzat alatt történt. Igen, mert a 
tanítói fenségesen szép hivatásnak kez-
detben torz alakok, semmi más mun-
kára nem alkalmas exiztencziák akartak 
megfelelni. 

Ezekben a nevetséges, elzüllött ala-
kokban látott Magyarországon nap-
világot a tanító; ilyen egyénekben 
ismerte meg a gyermek, a szülő, a 
társadalom a néptanítót. 

És ez a szégyenteljes állapot tar tot t 
addig, a mennyi idő teljesen elég, sőt 
talán sok is volt arra, hogy a tanítói 
tekintélyt mélyen aláássa. 

Ugyan ki is vehette volna komolyan 
akkor a néptanítóságot? 

De végre a hosszú éj után Magyar-
ország népnevelésügyének ege derengeni 
kezdett. 

Báró Eötvös József — kinek neve 
legyen örökké áldott! — gyújtotta meg 
a népnevelésnek addig alvó fáklyáját. És 
a meggyújtott laki ja fénye, lassan bár, 
de eljutott édes hazánk minden részébe, 
minek eredménye lett az, hogy a 
nevetséges alakok kezdettek letűnni a 
szemhatárról. 

A javulás e téren olyan rohamosan 
történt, a milyen rohamosan kellett 
történnie népnevelésügyünk érdekében. 

De sajnos, e gyors fejlődés sem volt 
képes még mai napig sem azon nyo-
mokat teljesen eloszlatni, melyeket a 
mult nehéz léptei okoztak népnevelés-
ügyünk talajában. 

Még mindig vannak bokrok, tövisek, 
gáncsok, melyek a néptanító egyszerű, 
de tisztességes ruháját igyekeznek meg-
szaggatni. 

Soknak sikerül a szerény engedé-
kenység, „az okosabb enged" elvénél 
fogva, avagy békés kitérés folytán 
sértetlenül maradnia, de legtöbbnek 
minden óvatosság mellett is az alat-
tomosság tövise nemcsak ruháját szag-
gatja meg, de szivét is megvérzi. 

Mert én úgy veszem észre, hogy a 
néptanítóságnak még mindig sok ellen-
sége és még több irigye van. Ez 
utóbbi azonban örvendetes jel. Hogy 
miért az egyik és miért a másik? 

Igazán nem tudom! 
Ha csak nem azért, mert kezd a 

néptanítóság a saját lábán járni, önál-
lóan gondolkozni, tisztességes ruhában 
járni s a társadalomban igyekszik azt 
a helyet elfoglalni, mely részére ki van 
jelölve. 

De csak előre! 
Helyes irányú utunkból semmi ki 

ne zökkentsen, ki ne térítsen. 
Folytonos tanulás, szorgalmas munka 

legyenek továbbra is jelszavaink s 
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akkor megkapjuk, mert meg kell kap-
nunk mindenektől azt, a mit megkap-
tunk bölcs ministerünktől: az elis-
merést. 

Halljátok csak atyai jóságú, fenkölt 
lelkű ministerünk szavait, melyeket e 
becses lap élén intéz hozzánk, tanítókhoz. 

„ . . . Számítottam, hazám\ derék nép-
tanítói karának lelkes, buzgó támogatására." 

„Örömmel nyilvánítom, hogy a magyar 
tanítói karba helyezett bizalmam fényes iga-
zolást nyert! 

„A tanítói kar iránt érzett szeretettél 
és bizalommal" stb." 

Igen-igen, így szól hozzánk, nép-
tanítókhoz, a minister! 

Ezek a nagybecsű elismerő, őszinte 
nyilatkozatok a néptanítóságnak leg-
kedvesebb „boldog új év" kívánása 
ama helyről, mely munkája fölött 
legilletékesebb a kritikára. 

A munka jó volt — az elismerés nem 
maradt el! 

Úgy érezzük, hogy ezek az elismerő 
szavak még több munkára, nagyobb 
kitartásra és lelkesedésre buzdítanak. 

Ugy érezzüt, hogy ezek a nyilatko-
zatok reményt nyújtanak a néptanítóság 
anyagi helyzetének javulására is. 

Köszönjük szeretett ministerünknek 
a becses elismerő szavakat, igyekszünk 
azokat továbbra is kiérdemelni! 

(Kolozsvár.) Elek Gyula. 

Az ifjúsági egyesületekről. 
Az ifjúsági egyesületek eszméje, melyet a 

kultuszministeriumban tartott minapi szak-
tanácskozmány karolt föl, megkezdte hódító 
útját. Az eszme megtestesítésének első hír-
nökei Beregben a badalói, a bucsumi, a mező-
vári, Hevesben a hevesi-, Máramarosban a 
felső-vissói állami iskolák mellett szervezett 
ifjúsági egyesületek, melyek már munkához 
is fogtak. Most hadjuk az örvendetes hirt, 
hogy Zalában a perlaki kartársak is sora-
koztak. Ministerünk buzdítása s a jó példa 
kétség kívül meghozza a maga gyümölcsét. 
Csak nem szabad késedelmeznünk, mert minden 
perez drága. 

Vitassuk meg a teendőket gyorsan; de a 
beszédet kövesse nyomban a tett. 

Alapelvünk e kérdésben az, hogy az ifjusáyi 
egyesületeknek az iskolai életből kell kifejlődniük. 
Az a hatás, melyet egy buzgó tanító 10 — 12 
év alatt gyakorol fogékony lelkű tanítványaira, 
nem egyhamar tűnik el. A hivatásának magas-
latán álló tanító volt - tanítványait egész éle-
tükön keresztül irányíthatja. Ezért tulajdonítunk 
nagy jelentőséget annak, hogy az egyesületek 
fája az iskola talajából emelkedjék föl s csak 
áldásthozó ágai hajoljanak ki a társadalomba. 

E vázlatos fejtegetésből önként következik 
az is, hogy az ifjúságot az egyesületi életre rá 
kell nevelnünk. Miből meg ismét az következik, 
hogy az alapszabályszerű tömörítés, ha nem 
is egészen kárbaveszett munka, de nem olyan, 
melytől biztos sikert várhatnánk. Egy perezre 
sem szabad felednünk, hogy az ifjúság nem 
ásvány, mely kívülről fejlődik, hanem szerves 
lény s hozzá még gondolkodó teremtmény, 
mely belülről fejlődik s a legtöbb külhatásnak 
ellenhatással felel. A kívülről ható, alap-
szabályszerű tömörítés czélhoz vezethet tán a 
nagyok társadalmában (bár ott is azt tapasz-
taljuk, hogy több a bukott, mint a tényleg 
működő egyesületek száma); de a fiatalságnál, 
a hol hiányzik a közérzés, az önfegyelmezés 
és más szükséges kellék, aligha. S ha mégis 
alapszabályokon kezdjük, korlátokat emelünk, 
hogy a zsenge ifjúságnak legyen miket át-
hágnia. 

Hogy miként nevelhetjük az ifjúságot egye-
sületi életre, elmondjuk a következőkben. 

Kiindulási pontunk lehet az iskolai ünne-
pélyek rendezése. Az iskolai ünnepélyek fölött 
sokat lehet vitázni; de abban mégis egyet-
értünk mindannyian, hogy ezek a mellett, 
hogy a kedély nemesítésére előnyös hatást 
gyakorolnak, tervszerű rendezés mellett föl-
keltik a zsenge lélekben azt a tudatot, hogy 
az ünnepély sikeréhez mindenkinek hozzá hell 

\ járulnia. A tanulók egy része szavalással, más 
része énekléssel vesz részt az ünnepélyben. 
Az erősebb testalkatúak a tanterem kiürítését, 
az ünnepélyhez való átalakítását, mások az 
iskolai elöljáróság meghivását, ismét mások a 
szükséges kellékek egybegyűjtését végzik. A 
vagyonilag tehetősebbek néhány fillérrel hozzá-
járulnak a netán fölmerülhető költségekhez, 
stb. stb. Szóval: arra kell törekednünk, hogy 
az ünnepély rendezésénél minden tanulónak 
legyen valami tiszte. Az ünnepély után követ-
kezik annak közös megbírálása. Ez a bírálat 
arra való, hogy vájjon mindenki betöltötte-e 
tisztét ? A bírálat rendjén néhány általános 
szabályt is föllehet állítani, melyhez adandó 
alkalommal mindenkinek hozzá kell tartania 
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magát. Az iskolai ünnepély tehát, ily módon 
rendezve, magva, elő gyakorlata az ifjúsági 
egyesületnek s előhírnöke az évek multán 
egybeállítandó munkaprogrammnak és alap-
szabálytervezetnek. A gyermek észrevétlen úgy 
növekedjék az alapszabályokban, mint a csiga 
a házával, melytől nem szabadulhat meg, de 
nem is akar megszabadulni. 

Meg kell honosítanunk s a mi fő: rend-
szerbe önteniink az iskolai kirándulásokat is. 
Ezeknek bő és háladatos anyagát itt nem 
részletezzük. Csupán hangsúlyozni kívánjuk, 
hogy néhány általános szabályt itt is meg kell 
állapítanunk és begyakorolnunk. 

Az iskolai élet egyik érdekes változatául 
be kell vonnunk a katonai gyakorlatokat is. A 
honvédség számára kiadott „Gyakorlati Sza-
bályzat11 -ban foglalt csukló-, sor- és rend-
gyakorlatok igen kedvesek a magyar gyermek 
előtt. A magyar gyermek, ki természeténél s 
nevelésénél fogva fegyelmezetlen, sőt enge-
detlen. e gyakorlatok alatt fegyelmezetté és 
engedelmessé válik. Sokáig azonban nem birja 
ki ezt a természetével homlokegyenest ellen-
kező állapotot. Azért az ily gyakorlatokat 
minél rövidebb időre kell szabnunk. És gyakran 
megismételnünk. Ezzel ugyanis a végczél az 
a nélkülözhetetlen fegyelem, mely a később 
szervezendő ifjúsági egyesületeket összetartani 
van hivatva. 

Az iskolai élet igen kedves alkotó részei a 
közoktatásügyi minister úr által melegen föl-
karolt, sőt elrendelt játék-délutánok. Már össze 
is van gyűjtve pár száz magyar ját ék. Válo-
gassuk ki ezekből a legalkalmasabbakat ; gya-
koroltassuk be az iskola udvarán azokat osz-
tályonkint s hetenkint egy-egy délután ren-
dezzünk a szabadban játékversenyeket. Czélszerű 
volna, ha minden iskolában játék-köröket és 
dalkarokat alkotnánk, melyeknek tagjai lassan-
lassan összeszoknának s nagyobb korukban is 
éreznék az összetartozás szükségét. Valamennyi 
iskolát el kellene látni tekepályával, dominóval, 
malmozóval s más hasonló játékszerekkél, hogy 
a gyermeket minél több kellemes emlék fűzze 
az iskolához. 

Az eddig előszámlált dolgok úgyszólván 
csak még előgyakorlatai az ifjúsági egyesüle-
teknek, a melyek tulajdonképen ott kezdőd-
nek, a hol az iskolakötelezettség évei vég-
ződnek. 

Az iskolakötelezettség megszűnése rendkívül 
fontos momentum a gyermek életében. Ekkor 
köszönt be az ú. n. suhanczkor, melytől szülék-
nek, tanítóknak egyaránt borsódzik a háta. 
Ez az a kor, melyben a gyermek a legtöbb 
kísértésnek van kitéve és, a melyben a legtöbb 

gyermek züllésnek indul. Ez az a kor, mely-
ben a szülék belefáradva a nevelés nehéz 
munkájába, a maga útjára engedik a gyer-
meket. Pedig épp most volna szükség arra, 
hogy megfékezzék azt a nyers, szilaj tömeget, 
a melynek még „az Isten sem parancsol." Itt 
érvényesülnének valóban az ifjúsági egyesületek, 
melyek a suhancz-tagokat kormányoznák s 
nemes irányú munkásságra terelnék. A ki 
azonban akkor fog hozzá az ifjúsági egye-
sületek szervezéséhez, mikor a gyermekek már 
suhanczkorban vannak, munkája alig lesz 
különb, mintha vízbe írna. 

További teendőnk: Az évzáró vizsgálat 
befejeztével azon tanulóknak, kik elvégezték 
iskolai tanulmányaikat, alkalmi beszédet tartunk. 
Ebben többek között emléke?teljük őket azokra 
a kedves órákra, melyekben a kirándulások, 
ünnepélyek, játékversenyek alkalmával része-
sültek. Szivükre kötjük a további ragaszkodást 
az iskola iránt. Hangsúlyozzuk, hogy az iskola, 
ez az édes jó anya, tovább is úgy tekinti 
őket, mint szellemi gyermekeit s bármikor 
szívesen öleli őket keblére. Fölhívjuk végre, 
hogy szabad idejükben látogassanak el oda; 
legyen ez találkozó helye, üdülőköre a régi 
iskolatársaknak, jó barátoknak, stb. stb. Mi 
bizonyosak vagyunk abban, hogy az az ifjúság, 
melynek gondtalan életét az iskola hajnal-
pírral s nem komor, tán villámló felhőkkel 
vonta be, később is vissza - visszavágyik e 
kedves helyre. 

Az ismétlő-iskolai tamilok három évig még 
közvetlen hatásunk alatt állanak s megbecsül-
hetetlen összekötő kapcsot alkotnak a külvilág 
és az iskola között. Ezek a nagyocska tanulók 
rendszerint már a legényekkel, tehát azzal az 
ifjúsággal barátkoznak, a melyet épp a szá-
mára tervezett egyesület gyöngéd kötelékébe 
akarunk bevonni. Ha az ismétlő tanulók pl. 
vasárnap délutánonkint, vagy egyéb szabad 
idejükben önként keresik föl az iskola helyi-
ségeit, hogy ott pár órát kedélyesen és hasz-
nosan töltsenek el, nem lehet kétség afelől, 
hogy legény barátaik közül is hovatovább 
többet-többet hoznak el magukkal. S rövid 
időn arra az örvendetes tapasztalatra jövünk, 
hogy össze van hordva az a becses anyag, 
melyből az ifjúsági egyesületeket fölépíthetjük. 

Az iskola vasárnapi vendégei, egybehangzóan 
az ismétlő tanulókkal, az iskola nevelt gyer-
mekeivel néhány összejövetel után maguktól 
is rájönnek arra, hogy valami okos dolgot is 
lehetne kezdeni. Mikor ez az időpont bekö-
vetkezik, közbe szólhatunk, hogy jól telik az 
időnk, pompásan mulatunk, csak nagy az 
összevisszaság. Jó volna tehát, ha valami rendet 
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hoznánk be magunk közé. Ha a hangulat 
kedvező s nagyrészt tőlünk függ, hogy ked-
vező legyen, néhány szóval vázoljuk az „Ifjú-
sági Egyesületek" szép föladatát. Csakhogy 
ennek a néhány szónak a szívből kell fakadnia 
s a szivek közepéig hatolnia. (Hogy el ne 
feledjük, itt említjük meg, hogy az előkészítés 
és szervezés munkáját oly tapintatosan kell 
intéznünk, mintha mindent fiatal barátaink 
gondolnának ki s mindent ők is végeznének. 
A fölényt ne féltsük. Ne a tekintélyt se. 
Kiérzi az ifjúság ezeket magától is és örö-
mestebb ismer el vezérül így, mintha úgy, ha 
magunkat erővel a nyakára varrjuk.) A jelzett 
néhány szó elmondása után fölhívjuk figyel-
müket a munkarend és alapszabály-tervezet 
egybeállítására. A munkarendnek túlnyomó 
részben szórakoztató elemeket kell magában 
foglalnia. A ki hat napon át fáradságos, nehéz, 
komoly munkát végez, megérdemli, hogy a 
hetedik napon kedélyvilágának égő szomját 
megrovás nélkül elégítse ki. Az emberi ter-
mészet néha megkívánja a mulatozást. Haj-
meresztő példáit látjuk az elfajult mulatozás-
nak a korcsmákban, melyek vasárnaponkint 
népesebbek szoktak lenni, mint a templomok. 
Nem sok, a mit kívánunk: csak annyi, hogy 
az ifjúsági egyesületeket vonzóbbakká tegyük 
a korcsmáknál, s ha ez sikerül, milliók 
erkölcsét mentjük meg. 

Az alapszabály-tervezet és a munkapro-
gramul összeállítására kiküldött bizottságnak 
kétségkívül mi is tagjai leszünk. E bizottság-
ban, ha csak elkerülhetjük, ne vezérkedjünk. 
Az a végczél lebegjen szemünk előtt itt is, 
hogy a népet úgy neveljük, hogy idővel képes 
legyen önmagát vezetni. A jelzett bizottságban 
maradjunk egyszerű b. t.-nak, mert így sokkal 
korlátlanabbul gyakorolhatjuk indítványozási 
jogainkat, stb. stb. 

Ezekben kívántuk fölsorolni azon eszközöket 
és módokat, melyek által az ifjúságot az 
egyesületi életre nevelhetjük. Ez a folyamat 
azonban 8 —10 évet vesz igénybe. Tehát csak 
8—10 év múlva juthatnánk ily úton ifjúsági 
egyesületekhez. Tekintettel azonban arra, hogy 
így is szégyenletesen el vagyunk késve, czél-
szerű volna, ha oly helyeken, a hol a viszonyok 
kedvezők, hevenyészett ifjúsági egyesületeket is 
alakítanának. Csak egyet kötünk ki. Minden 
tanító tartson szigorú önbírálatot maga fölött; 
s ha meggyőződik, hogy szive tele van az 
ifjúsági egyesület iránti kiolthatatlan szere-
tettel, csak akkor fogjon hozzá annak szerve-
zéséhez. 

Szt. 
— 

A tanítói szakvizsgálatokról. 
(Viszonválasz.) 

Láng Mihály úr, a lévai tanítóképző-intézet 
érdemteljes igazgatója az ausztriai és horvát-
országi tanítók fajszeretetéről szóló soraival 
kezdi meg hozzászólását. Én ugyan erről nem 
szólottam, csak fölemlítettem, hogy az ausztriai 
és horvát tanító önérzettel beszélhet a tanítók 
kvalifikácziója iránt érdeklődő társadalom előtt 
az ő érettségi- és szakvizsgálatáról s hogy a 
társadalom méltányolja a tanítói oklevél érté-
ké t ; de mivel L. úr alkalmasnak találta ezt a 
témát bővebben is fejtegetni hozzászólásában, 
szívesen válaszolok neki s igazítom helyre 
tévedéseit. 

Láng úr azt állítja, hogy nem a tanítói 
érettségi vizsgálat emelte az ausztriai és horvát-tá o 
országi tanítók önérzetét, hanem „a lángoló 
fajszeretet, a bennük rendkívül hatalmas erővel 
uralkodó német, illetve horvát nemzeti érzés 
avatta és avatja őket nemzeti hősökké." Aztán, 
hogy „a horvát tanítókban magasan lobog 
a horvát nemzeti szellem tudatának a lángja 
s hogy a horvát tanító erős és hatalmas a 
társadalomban, mert önfeláldozó munkát végez 
az iskolában!" Szép frázisok, de a valóságban 
nem így áll a dolog, mert sokkal lekötöttebb 
és függőbb az ausztriai és horvátországi tanítók 
helyzete s az ottani politikai viszonyok sokkal 
kedvezőtlenebbek, mintsem hogy őket hiva-
taluk „nemzeti hősökké" avathatta volna. 
Ismerem úgy az ausztriai (főleg pedig a stayer, 
krajnai és karinthiai) s horvátországi tanügyi 
viszonyokat s a tanítók helyzetét közvetlen 
szemléletből s nem, mint Láng úr, csak hír-
ből. Az ausztriai s horvátországi tanítókban 
nem „lángoló," de semmiféle „fajszeretet", 
sem nemzeti érzés nem nyilvánulhat hivatalos 
működésük közben. Az ausztriai német, a 
stayer, krajnai és karinthiai szlovén és a cseh 
tanítók a legszigorúbb disciplina alatt állanak, 
mint minden más ausztriai tisztviselő. Az igaz, 
van bennük fajszeretet, de nem ám az L. úr 
által említett német fajszeretet és német nemzeti 
érzés. Egy részük titokban a nagy német 
birodalomhoz húz, másik az osztráknak a híve, 
a harmadik a reménybeli Délszláviáról ábrán-
dozik, a negyedik a reménybeli szlovén állam-
ról álmadozik, az ötödik az önálló cseh királyság 
után sóhajtozik csak úgy, mint minden más 
ausztriai különböző nemzetiségű egyén. De 
ezen saját külön-külön fajszeretetüknek az 
iskolában nem adhatnak kifejezést és nem is 
nyilváníthatják azt a mostani, nagyon is kiéle-
sedett szláv-német politikai küzdelmek szülte 
viszonyok miatt. Az államhatalom ma még az 
osztrák-németek kezében van s jaj annak a 
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szlovén vagy cseh tanítónak, a ki nem a bécsi 
német közoktatási kormány intencziói s nem 
az osztrák-német hegemónia szellemében jár 
el hivatalos működésében ( Ausztriában „a 
lángoló fajszeretet" és „a német nemzeti 
érzés" egymás mellett nem állhatnak meg, 
mert a szlovén és cseh tanítóknak az ő faj-
szeretetüket meg kell tagadniok a hivatalos 
osztrák-német nemzeti érzéssel szemben. Az 
egyik (a fajszeretet) egyéni érzés, a másik (az 
osztrák-német nemzeti szellem ápolása) pedig 
hivatalbeli kötelesség. Tessék érvényre emelni 
az elsőt a második rovására s tessék „német 
nemzeti hősnek" lenni annak a szlovén vagy 
cseh tanítónak, mikor a szive ellene szól! 

A horvát tanítók helyzete hasonló az ausztriai 
tanítókéhoz. A mostani horvát tanítók nagy 
része szívben a túlzó horvát ábrándoknak a 
híve s csak külsőleg a mai politikai állapotok-
nak. Csakis a kormányhatalomnak indokolt 
szigora képes őket féken tartani s hivatalos 
teendőikben az észszerű határok közt megtar-
tani, nem pedig a L. úr által említett „nemzeti 
szellem." Mert ne feledjük ! a mostani irányadó 
horvátok nagy része még abban az időben 
(az 50-es években) tanult s nevelkedett, a 
mikor Bécsből irányították Horvátországot. A 
viszonyok nagyot változtak, a mióta Budapest-
ről kormányozzák a horvátokat, de náluk tel-
jesen még nem alakulhatott át a politikai 
közszellem. Majd lassanként megjön annak is az 
ideje, hogy az a horvát nemzeti szellem szív-
ben és külsőleg egy lesz, de, hogy most még 
nem egy, arról elégszer meggyőződtem. 

A fegyelem náluk is igen szigorú. Csak 
próbálná meg valamely tanító „magasan lobog-
tatni" annak a nemzeti szellemnek a lángját, 
a melyet ő érez! Lobogtatja igen is annak a 
szellemnek a lángját, a melyet a közoktatási 
törvények és rendeletek előírnak, azontúl 
semmihez és senkinek semmi köze. Nálunk a 
tanítók a minister, tanfelügyelő, az iskolaszék, 
az igazgató működését tetszés szerint bírál-
gatják s a ministeri rendeleteket fölülbírálják 
az arra való lapokban a nélkül, hogy a hajuk-
szála görbülne meg. Horvátországban ez ki 
van zárra, mert a ki egy sort mer írni fölleb-
valója vagy a kormány intézkedése ellen, az 
annyit jelent, hogy leköszönt állásáról. 

L, lírnak az ausztriai és horvátországi taní-
tók dicsőítéséről nyilvánított, de mint bebizonyí-
tottam, téves véleményét olvasva, önkéntelenül 
is az a kérdés merülhet föl : hát a magyar 
tanítókban nem lobog magasan a magyar 
nemzeti szellemnek a lángja?! . . s a magyar 
tanító nem végez önfeláldozó munkát az 
iskolában?! . . Hogy ezt a kérdést L. úrnak 
az osztrák és horvát viszonyok túldicsérésével 

szemben föl kellett tennünk, arra a magyar 
néptanítói kar nem szolgált reá! A magyar 
néptanító a magyar szabadság védő paizsa 
alatt erősebb és hatalmasabb faktor a társa-
dalomban és legalább is olyan „lelkes, szívós 
és önfeláldozó népnevelői munkásságában," 
mint akár az osztrák, akár a horvát. 

Abban is téved L. úr, hogy a horvát tanító 
hitét alárendeli nemzeti hivatásának. Ezt is 
rosszul tudja L. úr. Horvátországban nemcsak 
róm. kath., hanem szerb vallásúak is vannak. 
S ezért nem minden tanító mondja, hogy „én 
róm. kath. horvát vagyok," hanem nagy része 
azt mondja: Én szerb vallású horvát vagyok." 
S ez a kijelentés óriási válaszfalat von közéjük, 
a mely mögött nagyon is lappang a vallás-
felekezetbeli különbség. Azért mondotta magát 
róm. kath. horvátnak az a bizonyos tanító L. 
úr előtt, hogy megkülönböztesse magát a 
szerb vallású horvát tanítótól. Mert tudvalevő 
dolog az, hogy Horvátországban a két nemzetség, 
illetve vallásfelekezet erős torzsalkodásban van 
egymással és szereti megkülönböztetni egymást 
az idegenek előtt. Abban sincs igaza L. úrnak, 
hogy Horvátországban egységes a tanítóképzés. 
Mert Horvátországban vannak országos tanító-
képzők és vannak nem egyesült görög (szerb) 
tanító- és tanítónőképzö-intézetek. A szerb 
vallásuaknak ugyanis külön autonómiájuk van 
s ők jogosítva vannak külön képezni tanítóikat. 

Téved L. úr, a mikor azt állítja, hogy a 
horvát-sziavon népnevelés magasabb színvonalon 
áll, mint a miénk. Vegyük p. o. a tanítók 
javadalmazását! A mióta nálunk is életbe lép-
tették az évötödös pótlékokat, azóta messze 
elhagytuk a horvát tanítókat fizetés dolgában. 
Az összes régi horvát róm. kath. iskolákat az 
ország vette a kezébe. Ma is siratják a tanítók 
a törvénynek ezt az intézkedését, mert a régi, 
főleg természetben kiszolgáltatott javadalmazá-
sokat eltörölték s mindenütt egyforma fizetést 
hoztak be, t. i. 400 frtot, lakást és 40 frt 
évötödös pótlékot. Egyebet semmit. Nagyobb 
városokban 40—10Ó frt nyugdíjba nem 
számítható helyi pótlékot kapnak még a tanítók, 
de talán csak két-három olyan hely van egész 
Horvátországban, a hol 100 frt a pótlék. 
Nálunk sok, sok ezerre megy azoknak a tanítói 
állásoknak a száma, melyek a horvátországi 
készpénz fizetést jóval felülmúlják vagy azon 
a fizetésen felül, melyet a horvát tanítók 
kapnak, még tűzifa, kert, szántóföld, vagy 
egyébb javadalmakkal vannak dotálva. Nem 
egyszer hallok kifakadásokat a horvát tanítók 
részéről s nem egyszer hallom, hogy irigylik 
a mi fizetési viszonyainkat. Nálunk sok tanító 
szerencsés anyagilag az által, hogy állásban 
levő tanítónőt bír feleségül, a ki saját fizetésével 
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enyhíti férjének családfentartó gondjait. Horvát-
országban mihelyt férjhez megy a tanítónő, 
elveszítette állását. — A mi pedig oktatási 
viszonyaikat illeti, semmivel sem különbek a 
mieinknél. Ok is esak azzal a módszerrel s azzal 
az igyekezettel végezik kötelességeiket, mint 
mi s „ideális hitük, reményük s munkakedvük" 
(Láng.) semmivel sem különb, mint a mienk. 
Tanítóképzésük pedig éppen olyan, mint a 
magyaroké. Az országos képzők (róm. kath.) 
jobbak, mint a szerb vallásuakéi. Ez utóbbiaknál 
a tanítónőnövendékek a férfi növendékekkel 
egy tanteremben tanulnak s együtt ülnek. A 
róm. katb. (országos) tanítónőket pedig csak 
egy apácza-zárdában képezik ki. Tanügyi 
lapjuk alig van egy-kettő, míg nálunk egy 
egész sereg. 

Hol van tehát a L. úr által említett magasabb 
színvonal?! . . Csakis abba 11 állanak felettünk, 
hogy általános s ugyanazon szegényes fizetés 
és azonkívül elnyomatott ságuk daczára, a horvát 
tanítók a képző-intézeti évfolyamok után tanítói 
érettségi vizsgálatot és két évi gyakorlat utín 
tanítói szakvizsgálatot tesznek. S ez a nagyobb 
minősítés a közönség előtt bizonyára legalább 
némileg ellensúlyozza elnyomott helyzetüket, 
önmaguk előtt pedig bizonyára fölemelőleg 
hat annak a tudata, hogy ők is érettségi és 
külön tanítói szakvizsgálatot állottak ki. 

Kissé hosszabbra nyúlt L. úrnak az ausztriai 
és horvát tanügyi viszonyokról adott válaszom, 
mint óhajtotta-n. De annál is inkább köteles-
ségemnek tartottam helyreigazítani L. úr téves 
nézeteit, mert L. úrnak az ausztriai és horvát 
tanügyi viszonyok helytelen túldicsérése által 
könnyen az a megdöbbentő vélemény kaphatna 
lábra, hogy mi magyar tanítók csak kenyérért 
tudunk kiabálni, de nálunk sem „lángoló faj-
szeretet," sem „nemzeti érzés" nincs s hogy 
mi nem végezünk „önfeláldozó munkát az 
iskolában." Aztán azért is szivesen ragadtam 
meg az alkalmat, hogy t. tanítótársaim előtt 
föltárva az ausztriai és horvát tanügyi viszo-
nyokat és az ausztriai és horvát tanítók hely-
zetét, legyen okunk megvigasztalódni sorsunkon 
s örülni azon, hogy a magyar néptanító hely-
zete, habár még sok kivánni valót hagy fönn, 
mégsem a legrosszabb! [ 

Láng úr hozzászólásához még a következőket: 
Semmi sem jogosítja föl L. urat, hogy oly 
éles kritikát mond tanítóképzésünkről, a többi 
között, hogy nem fordítunk elég gondot a 
növendékek önmunkásságára, hogy a gyakorlati 
kiképzés oly hiányos, hogy „alig érdemli meg 
a nevet" sat. Ha ez így állana, akkor a most 
kikerült tanító-nemzedék nem felelhetne meg 
hivatásának s nem felelhetne meg a beléje 
helyezett bizalomnak. Hogy ennek az ellenkezője 

áll, azt nem kell bizonyítanom, mert érzi azt 
minden hivatása magaslatin álló magyar nép-
tanító s érzik főleg a tanítóképző-intézeti 
tanárok, kik közé szerencsénk van Láng urat 
is számítani. 

L. úrnak az az állítása, hogy az alap- és 
szakvizsgálati rendszernek tisztán az állami 
tanítóképzőkben való alkalmazása még jobban 
megbontaná a hazai népnevelés egységét, nem 
fogadható el! Mikor az áll. képző-intézeteket 
3 s később 4 évfolyamuakká tették, akkor 
sem volt semmiféle megbomlás, hanem a fele-
kezeti tanítóképző-intézetek siettek évfolya-
maikat s tanterveiket az államiakkal egy szin-
vonalra emelni. Igv történnék ez a tanítói 
érettségi'és a tanítói szakvizsgálatok behoza-
talánál is. 

Végül Láng úrnak az egységes állami tanító-
képesítésről irott soraira tartozom annak a 
kijelentésével, hogy én az egységes és általános 
állami ianíióképesítésnek régi és őszinte liive 
vagyok. De ez csak a jövő század zenéje, mely 
ma még a mi felekezeti és nemzetiségi viszo-
nyaink miatt nem vihető keresztül. Nálunk 
Magyarországban egészen másként kell a 
viszonyoknak alakulniok, mikor kimondhatják 
az egységes állami tanítóképesíiést. Ezt mi mái-
nem érjük meg. De közre kell munkálkodnunk 
már most abban, hogy a talajt erre a nagy vív-
mányra előkészítsük. Addig is tehát, a míg ez 
a fontos, az ország tanügyi viszonyait átalakító 
epochális mű, az egységes állami tanítóképesítés-
nek törvényileg való kimondása létrejön, tegyünk 
legalább annyit, a mennyit tehetünk, t. i. az 
állam jó példával menjen elő a tanítók képe-
sítése színvonalának emelésében, hogy a jó 
példát követve, felekezeti képzőink is behozzák 
a tanítói éretíségi és külön tanítói szakvizs-
gálatokat. Sohasem voltam elérhetetlen vágyak-
nak s természetellenes ugrásoknak a híve. Így 
vagyok ennél a kérdésnél is, azért az egységes 
állami tanítóképesítésnek törvényileg való 
kimondását is csak abban az időben reménylem, 
a mikor az minden erősebb megrázkódtatás 
nélkül nélkül keresztül lesz vihető. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Csáktornya.) Maryitai .fózsef. 

Az „Eötvös-alap" szabad 
asztalairól. 

Az „Eötvös alap" ama pártfogói, a kik Buda-
pesten ingyen déli étkezést biztosítottak az 
1901 1902-ik tanévben az egyesület kötelékébe 
tartozó tanuló ifjúságnak, a következők: 

Három tanulóról gondoslodik: 1. Stadler 
Károly, VII., Keleti pályaudvar. Két-két tanuló-
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ról gondoskodik: 2. Burger Károly, Hungária-
szálló ; 3. Dökker Ferencz, London-szálló; 
4. Glück Frigyes, Pannónia-szálló; 5. Lippert 
Lajos, VII., Erzsébet-kőrút 13; 6. Littassy 
Emil, Gambrinus söresarnok Erzsébet körút; 
7. Putzer György, Deák-tér; s később 8. 
Holzspach N., Deák-tér; 9. Spiegel Ignácz, 
Dal színház-utcza 8. 

Egy-egy tanulóról gondoskodnak : 10. Appel 
János, Debreczen-szálló, Kerepesi-út; 11. Bauer 
János, I., Dísz-tér 7.; 12. Bauer Ferencz I.. 
Alkotás-utcza; 13. Buchinger S., L, Tárnok-
u tcza l4 . ; 14. Brückner Lőrincz VII., Erzsébet-
körűt 10.; 15. özv. Bojcs Simonné L, 
Szarvas-tér 4.; 16. Bruckbauer György I., 
Virágh- utcza 9.; 17. Buzik András. I., 
Karácsonyi-utcza; 18. Braun testvérek, IV., 
Mária-Valéria-utcza; 19. Csizek János, I., 
Szt. János tér ; 20. özv. Dotzauer Antalné, IV., 
Vámház-tér; 21. Drechsler Béla, Andrássy-út 
25.; 22. Dukasz Jakab, Dohány utcza; 23 
Ebner Ferencz, VI., Arena-út 90.: 24. Ehm 
János, VIII., Kerepesi út 2.; 25. Ehmann Pál, 
I., Krisztina-körűt; 26. Ecker Károly, VIII., 
Sándor utcza 4.; 27. Dvorsák János, Dohány-
utcza 90.: 28. Fejér Gyula, Kontinental- szálló; 
29. Förster Konrád, V., Váczi-körút; 30., 
Foltin Antal, Orient-szálló: 31. Fekete István, 
Lónyai - utcza; 32. Fischer Zsigmond VI., 
Teréz-körút 4.; 33. Fukatsch János, 1., Attila-
utcza 32.: 34. Haselbeck János, Király-utcza 
71.; 35. Hack István, Csömöri-út 16.; 36. 
Her/. Re.zső, Y., Váczi-körút 2.; 37. Hofbauer 
Lipót, O-utcza 1.; 38. Hruska János, VI., 
Kmetty-utcza 11.; 39. Gundel János. V., 
István - főherczeg - szálló; 40. Illits József, 
Bristol-szálló; 41. Jahn Ede, VI., Andrá-sy-út 
42.; 42. Janisch Alajos VIII., Kerepesi-út; 
43. Kommer Ferencz, Vadászkürt-szálló; 44. 
özv. Kommer Ferenczné, V., József-tér 1.; 
45. Kirnbauer Sámuel, VII., Hársfa-utcza 28.; 
46. Kramer Miksa, Váczi-körút 10.; 47. ifj. 
Krist Ferencz IV., Kötő-utcza 7.; 48. Klecker 
Alajos, VI., Podmaniczky-utcza; 49. Kubanek 
Venczel, II., Fő-utcza, Pálfy-tér; 50. Leheti 
István, VII., Wesselényi-utcza 2.; 51. Lim-
berger József, I., Fiume-szálló; 52. Leikam 
Ágost, II., Margit-körut 89 ; 53. Limauer 
József, I., Mozdony-utcza; 54. Mádai Lajoí, 
Kerepesi-út; 55. Müller Antal, IV., Ujvilág-
utcza 1.; 56. Müllner E. Tárnok-utcza; 57. 
Muhr György, VII., Kerepesi- ú t ; 58. Neisiedler 
Géza, Ferencziek-tere; 59. Nagy Jenő J., 
Krisztina-körút; 60. Páris Vilmos, Nagymező-
utcza; 61. Petz Ágost, 11., Bomba-tér; 62. 
özv. Pribitzer Sándorné, IV., Korona-utcza 2.; 
63. Prindl Nándor, VI., Andrássy-út 51.; 64. 
Petanovits József, Mária-Valéria-utcza 13.; 

65. Pelczmann Ferencz, Pannónia vendéglő; 
66. Schierer Károly, I., Ráczfürdő; 67. Slaucher 
Lőrincz, Alagút-utcza; 68. Schmiedt Ferencz, 
II., Margit-körút 3.; 69. Schreiber Károly, 
VII., Kerepesi-út Huszár-utczi; 70. Strasser 
Jakab, VI., Nagymező-ntcza; 71. Standthammer 
Ignácz, VI.. Teréz-körút 43.; 72. Suchy 
Ferencz, IV., Molnár-utcza 8.; 73. Schuszter 
Ernő Nyugoti pályaudvar; 74. Schaffler 
Károly, II., Fő-út 77.; 75. Steinhűbel Jenő, 
II., Iskola-utcza 44.; 76. Steinoch Lipót, II., 
Retek-utcza 61.; 77. Sziklay Sándor. VIII., 
József-főherczeg-szálló; 78. Szikszay Ferencz, 
Vámház-körút 16.; 79. Tóth József, Lónyai 
utcza 3.; 80. Weisz Antal, Királv-utcza, Bécsi 
söresarnok; 81. AVeber József II., Fő-utcza 
23.; 82. ifj. Topits Antal, II., Krisztina-körút 
5.; 83. Wittreich János, II., Budai vigadó; 
84. VVurglits Vilmos, Kerepesi-út 55.; 85. 
SZÍVÓS Zsigmond, 1., Krisztina-tér 7. 

A föntebb fölsorolt nemesen érző budapesti 
vendéglő tulajdoni sokon kívül ingyen déli 
étkezést biztosítottak az „Eötvös-alap" kötelé-
kébe tartozó ifjak részére: 1. Az „óbudai izr. 
hitközség" és „Szent egylet" 10—10 korona 
adománynyal: 2. A „Pesti izr. hitközség" 500 
ebédutalványnyal; 3. A „Pesti izr. nőegi,esülef" 
500 ebédutalványnval ; 4. Wiesner Jakab 
magánhivatalnok (V. ker., Báró Aczél Béla-
utcza 3.), ki a jelen tanévben egy tanulót lát 
el ingyen déli étkezéssel. 

Az „Eötvös alap" (országos tanítói segély-
egyesület) nevében e helyen is hálás közzönetet 
mondunk mindazoknak, a kik e haza tanító-
ságát szent törekvésében támogatni kegyeskednek. 

Az „Eötvös-alap" gondozóit az 1901-ik év 
második felében 149 tanuló kereke föl ingyen 
ebédet kérő folyamodványával, a folyamodók 
közül sajnos, csak 105-nek kérelmét teljesít-
hette „ Országos segélyegyesületünk" elnöksége, 
mivel főleg a kedvezőtlen üzleti viszonyok 
következtében, az .,Eötvös-alap'1, elnöksége 
által irásbelileg és személyesen is megkeresett 
196 vendéglő tulajdonos közül cvak 85 aján-
lotta föl a jelen tanév folyamára ifjaink szá-
mára az ingyen déli étkezés jótéteményét. 

Mindazonáltal kétségtelen mégis, hogy a 
budapesti vendéglő tidajdonosok áltál az 
„Eötvös - alap" kötelékébe tartozó ifjaknak 
nyújtott ingyen déli étkezés jótéteményének 
pénzben kifejezett értéke tetemesen túlhaladta a 
lefolyt 1901. esztendőben is azt az összeget, a 
mit maguk a tanítók és tanárok ebben az 
évben tagsági díjak fejében az „Eötvös-alap'1 

pénztárába beszolgáltatták volt, mert hiszen 
egy-egy tanulónak az ingyen déli étkezése egy-
egy hónapig 20 koronánál is sokkal többre 
becsülhető; a budapesti nemes, áldozatra l.ész 
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vendéglő tulajdonosok pedig a mult 1901-ik év 
első félében 130 tanuló ifjúnak 6 hónapon át, 
az év második félében 95-nek 4 hónapon át 
adtak ingyen ebédet; ezen ingyen ebédek pénz 
értéke az év első félében tehát jóval meghaladta 
a 15.600 koron <t, az év második felében pedig 
a 7200 koronát, összesen 22.800 koronát. Maga 
az ország összes tanítósága pedig az elmúlt 
1901-ik esztendőben évdíjakban 5900 koronával 
s a részesjegyek kiváltása ezéljából meg 12.700 
koronával járult az „ Eötvös - alap " - hoz. 
Kitűnik, ebből, hogy a budapesti vendéglősök 
által fölajánlott ingyen ebédek értéke ez évben 
4200 koronával nagyobb annál az összegnél, a 
mélyet az ország tanárai és tanítói tagsági 
díjak ós részesjegyek ára fejében „Országos 
tanítói segély'gyesiiletu-ünh pénztárába az 1901. 
évben beszolgáltattak volt. 

Egyesületünk történetének a legfényesebb 
lapjai közé tartoznak azok, a melyek az 
„Eötvös-alap" szabad asztalaira vonatkozó 
adatokról számolnak be. A nemesen érző 
budapesti vendéglősök és az ő példájukat 
követő egy-két testület meg tanító jóvoltából 
és áldozatkészségével az 1891/92-ik tanévben 
14, az 1892/93 ikban 17, az 1893/94-ikben 
21. az 1894/95-ikben 36, az 1895/96 ikban 
54, az 1896/97-ikben 63, az 1897/98-ikban 
83. az 1898/99-ikben 103, az 1899 900-ikban 
133, az 1900/901-ikben 137, s a jelen 
1901/902 - ikben 104, összesen tehát 740 
jelesen tanuló ifjút részesített egyesületünk az 
ingyen déli étkezés jótéteményében, a mely 
nemcsak azért becses, mert egy-egy ilyen 
jótétemény 200 koronánál is jóval többet ér, 
hanem azért is, mert ezt a jótéteményt minden 
egyes ifjúnak csupán csak a saját testi ere-
jének és egészségének a föntartására lehet 
fordítania és mert sz ezen jótéteményt élvező 
tanulók időszakonkint igazolni tartoznak az 
„Eötvös-alap" elnöksége előtt is, hogy tanul-
mányaikat jó sikerrel folytatják. Egyébként 
pedig kétségtelen, hogy az egyesület kötélékébe 
tartozó ifjaknak nyújtott ingyen ebédek értéke 
pénzben kifejezve jóval fölülmúlja már eddig 
is a 148.000 koronát. 

Vidéki kartársainkra nézve a következő 
érdekes és tanulságos aditokat is kö/.öljük 
itt az „Eötvös-alap" szabad asztalainak a 
történetéből. 

Az 1901-ik év első felében Bardócz Pál 
kartársunk kezdeményezésére vele együtt még 
más 16 székesfővárosi tagtársunk, nevezetesen 
Czimmermann Kornél, Bánó József, Ember 
Károly, Zsedényi Aladár, Zerenszky Károly, 
Földes Gábor, Kari József, Gergely István, 
Fuss Ferencz, Stokovszky Mátyás, Szabó Ottó, 
Lohr Lajos, Brantner Albin, Kneif Ödön, 

Frenkusz János és Ember Jenő, a „Magyar 
Tanítók Kaszinójának" tagjai, négy hónapon át 
csak azért adóztatták meg magukat havon kint 
két-két koronával, hogy két vidéki kartár 
suknak a fiait ingyen ebéddel láttassák el 
a „Magyar Tanítók Kaszinójában." Gyurkovics 
Béla székesfővárosi kartársunk, az 1900/901. 
tanévben naponkint ingyen ebédet adott egy 
tanuló ifjúnak, Péterfy Sándor ped g az 
1897/98-ik tanév elejétől kezdve naponkint 
egy-egy tanulót látott el mind a mai napig 
ingyen vacsorával. Az „Országos izraelita 
tanítóegyesület" is 150 ebéd utalványnyal 
járult a mult év első felében a szabad asz'alok 
föntartásához. Somlyay József, Konrsek Lajos, 
Hajós Mihály és Kapy Rezső tagtársaink is 
sokat fáradoztak az ingyen ebédek meg-
szerzésében. 

Az „Eötvös-alap" szabad asztalainak esz-
méjét az 1889-ik esztendőben Nádas Sándor 
nyugalmazott székesfővárosi igazgató-tanító 
vetette föl. O és Knrz Sámuel, egyesületünk 
buzgó ellenőre, szerezték meg 1889/90-ik 
iskoiai évben az első ingyen ebédeket ifjaink 
számára; a mióta pedig egyesületünk elnök-
sége gondozza ezt az ügyet, a legnagyobb 
támogatásban részesültünk e tekintethen a 
budapesti vendéglősök ipartestületeinek vezér-
férfiai: Gundél János. Stadler Károly, Gliiek 
Frigyes, Sehnell József, Buzik András és Vet: 
Károly urak részéről, kik az ipar társulati 
gyűléseken ;nindenkor hathatós szószólói valá-
nak egyesületünknek. Fogadják ezért a tanítók 
hálás köszönetét e helyen is szívesen! 

Fokozta az „Eötvös-alap" jótevő pártfo-
góinak a buzgóságát és áldozatkészségét 
eddigelé az a magas pártfogás és jóság is, a 
melylyel dr. Wlassies Gyula úr ő nagyméltó-
sága a közoktatásügyi kormány részéről is 
évenkint elismerő köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, a kik egyesületünknek az ingyen 
ebédeket fölajánlották volt. Legyen Isten 
áldása drága életén és szent munkáján! 

Budapest, 1902 január 20. 
Az „ E ö t v ö s - a l a p " szabad 
asz ta l a inak a gondozója . 

Az arab számgep megvitatása. 
Schőn József székesfővárosi igazgató úr szives 

meghívása folytán résztvettem a Népnevelők 
bpesti egyesületének paed. szakosztálya utóbbi 
gyűlésén. 

Gyakorlati minta-előadást kellett volna tar-
tanom. De hát ez lehetetlen. Számtan-mód-
szerem, és annak szemléltető eszköze, az arab 
számgép annyira elüt az eddig megszokott 
eljárástól és számgépektől, hogy ebből egy 
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kiszakított részlet épp oly érthetetlen, mint 
erőtlen a lánczszem, melyet kivesznek a láncz 
derekából; hogy a létra bármely fokára jussunk, 
alulról kell megindulnunk. 

Ennélfogva több ily alkalomra lesz szüksé- \ 
gem, hogv egész rendszeremet élőiről kezdve 
részletekben tárgyalhassam, annak helyességét 
fokról-fokra kifejthessem. 

Fölkértem tehát a jelenvoltakat, kisérjék 
figyelemmel mai előadásomat, és a ki bármiben 
is más nézeten lenne, sziveskedjék azonnal 
felszólalni; mert csak tüzetes megvitatással 
lehet megállapítani: igaza van-e a svájci orsz. 
tanszermúzeum igazgatójának, midőn számgépe-
met, mint fölülmulhatatlant, meghonosítandónak 
nyilvánítja a svájci iskolákban, vagy Bertalan 
V. tanárnak, midőn már 97-ben kijelenti, hogy 
azt kötelezővé kell tenni minden iskolában ? 

E végre első vitatárgyul azt iparkodtam 
kimutatni, hogy számgépem a tiszta számok 
ismertetésére alkalmasabb minden más ily czélú 
eszköznél. I t t megemlékeztem az ujjakról, mint 
Isten-adta számgépről, melyet magam is nagy 
mérvben veszek igénybe, de melyet nézetem 
szerint Isten épp úgy nem követel legjobbnak 
tartani, mint nem haragszik a hölgyekre, ha 
a teknőc-fésűt szivesebben használják, mint az 
Isten-adta (tizujj) fésűt. 

A ki a számológépeket fölöslegesnek tartja, 
az ellentétbe jön a közérzéssel, s figyelmen 
kívül hagyja a tényt, hogy nem a zulu-kaffe-
rok és hottentották, hanem a legműveltebb 
népek keresnek jobb és jobb számtanító esz-
közöket. 

Számgépem előnye a kezdőknél abban áll, 
hogy a tárgyalt számot pl. 6-ot mindig két 
összetételben szemlélteti: alul a helytéren 
mint 2-szer 3-at, fölül a váltón, mint 3-szor 
2-t, hogy korongokon kívül fillér, nikkel, 
korona és aranyban számolhatunk, hogy mel-
lesleg az érme és szivárvány szineket is szem-
lélteti, s főleg, hogy előkészít a taneszköz 
további sokkal fontosabb használatára. Továbbá 
alul a hengeren minden számnál a megfelelő 
részelést is mutatja, és a gyermek külön figyel-
meztetés nélkül is tudatára jön annak, hogy 
osztás előtt váltani kell, hogy az osztály lehet \ 
egész is (pl. 6-nak 1 harmadosztálya 2 egész), 
rész is (pl. 1 nek hatodosztálya 1 hatodrész), 
hogy l i = 22 — 33 sat. 

A törtek ezen írásmódját eléggé ajánlja a 
tetszetős alak, és azon körülmény, hogy a 
gyermek figyelmét főleg a számlálóra tereli, a 
nevezőt annak mutatja, a mi, puszta névnek, 
s így nem lát különbséget a 2 alma -j- 3 alma 
és a 26-f-36 közt. Az osztály szó használata 
szinte nagyon jó, mert természetes, hogy az 
osztás eredménye osztály, és megszünteti az 

eddigi tautologiát: l-nek harmadrésze 1 har-
madrész. 

A. részfogalmak fejtegetésénél igen czél-
szerü segédeszköz a részmérő-méterrúd és a 
szemléltető óra, mely jó számképeken kívül 
gyakorlati hasznot is hoz. Mindkettő minis-
terileg eng. mértékgyűjteményem tartozéka. 
(Számgép, részmérő és óra, e háromnak nem 
volna szabad hiányozni az első osztályban!) 

A pótkivonást is kezdettől fogva gyakoroljuk 
e kérdéssel: 2 meg hány az három ? A szám-
írást 4-nél kezdjük 1-gyel, 5-tel 3-at, 6-tal 2-t 
iratunk. A tizet tizegynek is mondhatjuk és 
éppen azért nem Íratjuk tízessel (10), szükség 
esetén az óraszámot (X) használhatjuk. (írtam 
erről a Népnevelők Lapja 1901-iki 84. és 105. 
lapján.) 

Ezen 1-ső előadáson csak az elnök úrnak 
volt egy megjegyzése, hogy jó volna a hengert 
is eltakarni. Egyébként kimondták, hogy e 
számgép behozatalát kérni kell a várostól, mihez 
én is hozzájárulok szívesen, de csak akkor, ha 
majdan teljes megvitatás után mindannyian meg-
győződnek annak czélszerűsége és tökélyéről. 
Kívánatos volna, hogy képezdei, sőt közép-
iskolai tanárok is érdeklődnének és hozzászól-
nának a tárgyhoz, melynek kihatását előbb-
utóbb ők is érezni fogják. 

(Zsámhók.) Dr. Ébeti Miholy. 

— Helyreigazítás. A „Néptanítók Lapja", 
1902. évi 2. számában K. Nagy Sándor úr, 
„A tanítók próbaideje" czímű czikkében, azt 
állítja, hogy még ma is vannak olyan iskola-
fentartó testületek, melyek a tanítótól próba-
időt kívánnak. Miután kijelentette, hogy ez az 
eset, az állami tanítóknál elő nem fordulhat, 
valamint, hogy némely felekezeti tanítóknál 
sem fordulhat elő, pl. az ev. ref. felekezeti 
iskolánál, — a gör. kel. szerb tanítóknál vélte 
azt találni, mert az 1868. évi aug. 10.-én kelt 
legfelsőbb elhatározással megerősített „gör. 
kel. szerb, egyházi és iskolai szabályzat" 
22. §-a szerint: .,Minden tanító először ideig-
lenesen alkalmaztatik, és pedig az újon kine-
vezett két évre s csak ezen határidő eltelte 

| után nyeri meg okmányát, mint állandó tanító, 
ha szolgálati ügyességével s magatartásával jó 
tanítónak bizonyult." Ezzel szemben szükséges-
nek látom kijelenteni, hogy az idézett 1868. 
évi aug. 10.-én kelt legfelsőbb elhatározással 
megerősített „gör. kel. szerb egyházi és iskolai 
szabályzat"-nak, az iskolákról szóló III. fejezete 
1 — 91. §§-ai, tehát a fölhozott 22. § is, hatályon 
kívül van helyezve, a most érvényben levő 
1872. évi ápr. 6.-án és jul. 2.-án kelt legfelsőbb 
elhatározásokkal helybenhagyott „a szerb nép-
és felsőbb leányiskolákról szóló szabályzatok" 
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által, melynek I. 69. i;-a szerint „a tanítók és 
tanítónők állandóan választatnak meg, és hiva-
talukból csak kötelességök hanyag teljesítése 
következtében mozdíthatók el; erkölcsi kihá-
gások és bűntény miatt, az egyházmegyei 
iskolai bizottság ítélete folytán, és a szerb 
népiskolák főigazgatóságának helybenhagyása 
mellett" — a mely S a tanítói választás állandó-
sága és a tanítói állás biztossága tekintetében 
majdnem azonos az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
138. §-ával, és szintén kizárja a „próbaidőt." 
Ebből látható, hogy a gör. kel. szerb iskola-
fentartókwmkivánhatnak „próbaidőt." Újvidék. 
Jorgovics Sándor, egyházmegyei tanügyi előadó-
helyettes. 

IRODALOM. 
Magyar liemekirók. A Franklin-Társulat 

nagy irodalmi vállalata, a „Magyar liemek-
irók" gyűjteménye, február hó elején indul 
meg a kötetes, első sorozatával, Ez első soro-
zatban a következő kötetek fognak foglaltatni: 
Arany János munkái I. kötet, sajtó alá ren-
dezte : Riedl Frigyes. Tompa Mihály munkái 
I. kötet, sajtó alá rendezte: Lévay József. 
Vörösmarty Mihály munkái 1. kötet, sajtó alá 
rendezte: Gyulai Pál. Garay János munkái, 
válogatva sajtó alá rendezte: Ferenczi Zoltán. 
Csiky Gergely színművei, válogatva sajtó alá 
rendezte: Vadnay Károly. A mint a kiadó 
közlegényéből látjuk, az egész gyűjtemény 11, 
ötkötetes sorozatban, vagyis 55 kötetben fog 
megjelenni és pedig évenkint két sorozat, 
vagyis 10 kötet. Az egész munka ára 220 
korona, de a Franklin-Társulat lehetővé tette, 
hogy a munka csekély havi részletekben is 
be legyen szerezhető. Megrendelést elfogad a 
kiadó és bármely hazai könyvkereskedés. — 
Ugyancsak a Franklin-Társulat új magyar 
Shaképere-kiadást indít meg. A kiadás a 
„Magyar Remekírók" alakjában jelenik meg s 
a maga egészében igyekszik ehhez a gyűjte-
ményhez simulni. Hat vaskos kötet lesz ez a 
gyűjtemény, első világirodalmi kiegészítője a 
„Magyar Remekírók" könyvtárának. Ára is a 
magyar klasszikusok után igazodik, s a hat 
erős kötet — körülbelül 220 ív — bolti árát 
a kiadótársulat díszes kötésben 30 koronában 
állapította meg ama kötelessége tudatában, 
hogy a Kisfaludy-Társaság teljes Shaksperejét 
mindenkinek hozzáférhetővé kell tennie. Sőt 
még tovább is megy. A „Magyar Remekírók" 
minden előfizetője e hat kötetet rendkívüli 
kedvezményképen húsz koronáért kapja ugyan-
azon könyvkereskedőnél, hol a „Magyar Remek-
irók"-ra előfizetett. Kézbeillő, olcsó, népszerű 

kiadás lesz ez, a milyenben még nem jelent 
meg Shakspere magyarul. 

Megjelentek : Közérdekű tudnivalók a hülyék-
ről, gyengeelméjiiekről és gyengetehetségiiekről. 
A füzetet a ministerium megbízásából irta 
Skultéty Lajos a szülők, tanítók, lelkészek és 
érdeklődők tájékoztatására. A mű a hülyeség 
lényegének ismertetése után, okait fejti ki, 
leirja a szerencsétlenek testi és lelki állapotát, 
neveltetésük módját, az oktatásuk történetét, 
számukat és jövendőjüket. Végül a szakiro-
dalmat ismerteti. — Ungarische Vadagogische 
Ttecue 3—4. (kettős) füzete. — Örök vágyak. 
Költemények. ír ta: Simon Lajos, főv. tanító. 
Ara fűzve 2 K. (Van néhány hangulatos, 
csinos költemény a füzetben) — Nyárfalombok. 
(Versek.) Irta Soóky István. Ara 2 K. 

: - Az országgyűlés képviselőházának f. 
évi első, január 16-i ülésében, Apponyi Albert 
gróf elnök bemutatta a háromszékmegyei tanító-
egyesületnek Benke Gyula, a savniki kerületi 
tanítóegyesületnek Münnich Aurél, a dombo-
vári róm. kath tanítói karnak Kammerer 
Ernő, végre az alvinczi járás állami tanítóinak 
Szőts Pál által beadott kérvényeit, az országos 
tanítói nyugdíjtörvénynek méltányos módosí-
tása, illetve a tanítók fizetésének rendezése 
tárgyában. Kiadták a kérvényi bizottságnak 
tárgyalásra. — A sümegi róm. kath. tanítókor 
is adott be kérvényt a képviselőházhoz, melyben 
kérik, hogy a 40 szolgálati év 35-re szállít-
tassák le, hogy a nyugdíjjogosultság már a 
betöltött 5 szolg. év után érvénybe lépjen, 
hogy a szolgálati évek a hivatalba lépéstől 
számíttassanak, hogy az árvák 20 éves korukig 
kapjanak gyámpénzt, a betöltött félévet egésznek 
számítsák, az 50%-t töröljék, a kántori java-
dalmat, az iparos-tanoncziskolai és gazdasági 
ismétlő-iskolai díjazást vegyék be a nyugdíjba 
s végül hogy a férjek árváikkal elhalt nejök 
után hasonló elbánásban részesüljenek, mint 
a feleség és gyermekei a férj után. 

— Jutalmazott tanítók. Az „Eperjesi 
Széchenvi-kör" népnevelési szakválasztmánya 
a sárosvármegyei kir. tanfelügyelő javaslatára 
Csiszárik László orlói gör. kath., Dzurilc Mihály 
kapinémetfalvi ág. hitv. evang., Gajdos János 
plavnicai róm. kath., Koscs János girálti áll., 
Téglás Lajos zborói állami tanítókat és Szent-
mik'óssy Anna kavecsáni róm. kath. tanítónőt 
a magyar nyelv sikeres tanítása és iskoláikban 
a magyar szellem terjesztése körül szerzett 
érdemeik elismeréseül egyenkint 50 korona 
jutalomdíjban részesítette. 
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Szegény Pista bácsi! 
Szegény Pista bácsi, áldott jó kolléga volt 

az Istenadta! 
Nem is tudnám, hogy mióta tanít, ha föl 

nem kutatnám a régi idők poros, pókhálós 
iratait, hol az irományok fakult betűi tanús-
kodnak az öreg megválasztásának körül-
ményeiről. 

Nagyon régen ott tanítóskodott már a 
galambosi-úti iskolánál, hol mindenki tisztelte, 
szerette; áldotta nevét már akkor is, ma pedig 
ezrek meg ezrek mondanak áldást haló poraira. 

Virágjában nem az utolsó lehetett, erről 
tanúskodik hatalmas, termetes alakja. De az 
idő goromba vaskezével, no meg az a terhes 
tanítói pálya, úgy idomítják az embert, mint 
a mester vésője az alaktalan holt követ. 

Osz szakáll, kopasz fej, az elmaradhatatlan 
pápaszem és a vastag út-vezető bot a resz-
kető kezekben mutatják, hogy a testnek 
pihenésre van szüksége már és hogy annyi 
küzdés, szenvedés után, mi lesz belőlünk öreg-
ségünkre! . . 

Többször kérdeztük az öreget: 
Pista bácsi! mondd csak, mióta tanítasz 

már te ? — Mindig azt felelte: 
Hja öcsém, ezemyolczszáz régen volt, azóta 

sok víz elfolyt a Tiszán! 
A valót világért se tudatta volna velünk. 
Tiszteletet parancsoló alakjával, szelid, nyájas 

modorával és örökké pajzán jó kedvével 
mindig derült hangulatban tudott tartani ben-
nünket. Szellemes, apró ötletei, tréfái minden-
kor a helyzethez alkalmazkodóan találók voltak 
és mindnyájunkat megleptek. Megelégedést 
eláruló arczkifejezésének egészséges szine irigy-
lést kelthetett bárkiben is. 

Nem ékesíti az ilyen ember mellét semmi-
féle érdemkereszt; az ilyen emberét, ki el 
merte mondani magáról bizalmasai előtt: 

— Adtam e hazának háromezernél több 
oly lelket, a ki meg fogja állani helyét min-
denha mindenben!. . 

Az ilyen ember érdemrendje ott van önnön 
szivében, lelkében. Nem más az, mint egy 
csendes, megnyugtató érzés: a tanítói köte-
lességteljesítés érzete. Ezt más nem tudja 
érezni, ezt más nem birja elképzelni; ez csak 
a tanító benső világának kizárólagos sajátja; 
ez az igazi tanítóknak örök érdeme. 

Családtalan élete volt a jó öreg Pista bácsi-
nak, kinek hitvese valóban a szeretet és jóság 
megtestesült nemtöje vala, ki megértve szivé-
nek szózatát, lelkének egész melegével osztotta 
meg szegény öreggel ott a sivár pusztaságban 
a társadalmi száműzetés kenyerét. 

Ámbár esaládja nem volt, de volt gazda-
sága a jó öregnek. Teheneket, hízó sertéseket 
tartott; tengeri és burgonya földdel bajos-
kodott. Fáradt, dolgozott szegény; tanítási 
idején kívül mindig a munkában találta örömét. 
Mondtuk is néki: 

— Kedves Bátyám! mi szükség nálatok 
gazdaságra, magatok vagytok; könnyebben 
élhetnétek a kész fizetésből! . . 

— Azt hiszitek, — vágott ilyenkor vissza 
az ő kiapadhatatlan humorával, — hogy ha 
már öreg az ember, megél a levegőből is'? 
Annak is kell ám zsír, meg hús! Fizetésemet 
fölemésztenék a jószágaim, ha földet nem 
fognék ! 

Igaza is volt! 
. . . . Mély szomorúság érte az öreg Pista 

bácsit, midőn szerető éltepárját elvesztette. 
Búsult, bánkódott és szemmel láthatólag 
napról-napra fogyott, töpörödöttebb lett a jó 
öreg tanító. 

— Tudjátok-e, — mondám egyszer a többi 
kartársaknak — miben sántikál az öreg ? 
Nyugdíjaztatása iránt kérelmez. Nagy aggo-
dalom közt említette a múltkor előttem 
szegény, hogy nem tudja, mint fogja irányítani 
sorsát az a fölsőbb kéz, a mely szintén csak 
ember és mégis annyi ezer meg ezer tanító 
élete kérdését intézi ? 

— Nem tudom, — mondta nagy búsan — 
megkapom e a teljes nyugdíjat, bárha nem 
töltöttem még be a kivánt szolgálati időt ? 

— Halljátok gyerekek! — szóltam ekkor 
az egybegyűlt tanítótársaknak. — Az iroda 
poros aktái tanúskodnak róla, hogy az öreg 
most tölti be harminczöt évi tanítóskodását 
és e szép idő után im távozni óhajt a tanítói 
pályáról. Szerezzünk neki magunk között 
utoljára egypár örömteljes pillanatot; mutassuk 
meg, mennyire becsben állt előttünk, mily 
tiszteletben tartottuk őt. Nyugalomba vonulása 
alkalmával ünnepeljük meg az öreget, hisz 
megérdemli, hogy harminczöt évi érdemdús, 
fáradhatatlan munkálkodás után, baráti össze-
tartással ürítsünk egészségére poharat! 
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Szavam mindenkinek tetszett, helyeselte az 
ünnepeltetési eszmét mindenik. Ugyan ki is 
szólhatott volna ellene? 

Es mégis ellene szólt a mostoha végzet, 
mely mindannyiszor érezteti velünk semmi-
ségünket, valahányszor csak a hétköznapiasság 
sarából kiemelkedni akarunk. 

— — Egy reggelen hiába dörömböltek a 
galambosi-útmenti iskola ajtaján az iskolába 
följáró gyermekek. Nem nyílt föl előttük az a 
kedves hely, a hol egy öreg szép ember, mindig 
csak a jóra és a hasznosra oktatta őket. 

Szerfölött csodálkozásba estek e fölött a 
gyermekek, kik már teljesen megszokták, hogy 
a jószivü tanító-bácsi ott fogadja őket az 
iskola előtt nyájasan, édesdeden, tudva mind-
egyiknek valami mosolyra gerjesztőt mondani. 

Rossz sejtelmek tudatában törték föl az 
ajtókat az emberek és ott lelték ágyában a 
jó öreget — holtan. 

Most már tudom, mért nem mondotta meg 
a valót szegény öreg akkor, mikor szolgálati 
éveinek számát tudakoltuk tőle? Azért, mert 
nem akarta, hogy ünnepeljük. 

Az elől sietett a halálba, talán megsejtette, 
hogy készül valami az ő számára és annak 
izgalmai törték meg az amúgy is gyenge 
embert, okozták váratlan, hirtelen elhunytát ?! 

. Megkaptad hát a teljes nyugdíj helyett 
a teljes nyugodalmat jó öreg kartársam és 
bármennyire féltél is az ünnepeltetés gondo-
latától, én mégis megünnepellek tégedet, mert 
a hányszor rád emlékezem s valahányszor e 
sorokat olvasom, néhány könyet szentelek a 
te emlékednek szegény öreg jó tanító! . . 

(Kun-Félegyháza.) Zsigmond Konrád. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a kudsiri vas-

gyár főnökségének azon áldozatkészségeért, 
melylyel az ottani áll. el. iskolai sztgény növen-
dékek fölsegélyezésére 500 koronát ado-
mányozott; a X. ker. tisztviselő telepi Csütörtöki 
Társaságnak, a mely az ottani közs. el. nép-
iskola 21 tanulóját 614 korona értékű ruhá-
zattal ellátta; tíajzágó Antal és neje, szül. 
Sima?/ Irma kolozsvári lakosoknak, kik a nagy-
petrii áll. állandó menedékház és áll. el. népisk. 
czéljaira megfelelő telket adományoztak. 

Kinevezte: Sántha Etel oki. óvónőt a 
tiszanánai áll. óvodához; Teleky József oki. 
tanítót a magyar-fodorházai áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Bachorik Emilia oki. tanítónőt 
a verbói áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Puchtinger Melánia oki. tanítónőt a magyar-

óvári áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Passuth 
Anna oki. tanítónőt a radácsi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Berzcmeszhu Jakab oki. 
tanítót a pervovai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Stegmüller Mária oki. tanítónőt áll. el. népisk. 
r. tanítónővé kinevezte és szolgálattételre a 
hevesi gazdasági ismétlő-iskolához rendelte; 
Bololoi Miklós oki. tanítót a gerboveczi közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Munka Sándor székes-
fővárosi kir. tanf. tollnokot Abauj-Tornavár-
megye kir. s.-tanfelügyelőjévé a X. fiz. oszt. 3. 
fok9zatába. 

Áthelyezte: Molnár Jenő nagyberegi gazd. 
ism.-isk. szaktanítót a torontál-vásárhelyi közs. 
jeli. gazd. ism.-isk.-hoz jelen minőségében; 
Boldizsár Béla és Boldizsárné-Húry Gizella 
zólyomi áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
bálványos-váraljai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségökben; Szmolárcsek János szurduki és 
Nyegrus Gizella aranyos-medgyesi áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt a zólyomi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségökben; Randi Ferencz abauj-
tornavármegyei kir. tanf. tollnokot jelenlegi 
minőségében Budapest székesfőváros kir. tan-
felügyelőségéhez. 

Megerősítette: Kósa Sándor dicső-szent-
mártoni áll. polg. isk. igazgató-tanítót igazgatói 
minőségében; Toader József prigori közs. el. 
isk. r. tanítót jelen állásában; Webcr Ferencz 
újkaránsebesi közs. el. isk. r. tanítót jelen 
állásában. 

Engedélyezte: A Skultéty László-féle termé-
szettani eszköz-gyűjteményt a hivatalos bírálat 
alapján a népisk. használatára és az engedé-
lyezett tanszerek jegyzékébe fölvette. 

Nyugdíjat utalványozott: Sztegura Simon 
pólyánk ai munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 460 koronát; Laky Ilona fehér-
gyarmati munkaképtelen ev. ref. eL isk. taní-
tónő részére 400 koronát; Erdős Ákosné, sz. 
Szmida Antónia nyitrai munkaképtelen magán-
isk. tulajdonos tanítónő részére évi 320 koronát; 
Csokány Károly ruszkabányai munkaképtelen 
társ. el. isk. tanító részére évi 680 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Munkácsi Sándor hajdu-böszörményi ev. 
ref. tanító Borbála, Barna és Sándor nevű 
kiskorú árvái részére együtt évi 450 koronát; 
Böszörményi János volt kis-dobronyi ev. ref. 
tanító özv., szül. Pálóczi Juliana részére évi 
458 koronát, Mária és Sándor nevű két kis-
korú árvája részére egyenkint évi 76 korona 
33 fillért; néh. Horváth János nyug. volt 
légrádi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Somogyi Ágnes részére évi 400 koronát; 
néh. Szabady Ignácz volt babócsai róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Rácz Jozefa részére 
évi 475 koronát. 
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TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
M. J. András falva és K. M. Téglás. A 

tankönyvek, illetve tanszerek engedélyezése 
most folyik kir. tanfelügyelőségi keriiletenkint. 
Ax önökéi még soron vannak. — K. M. Az 
iskolaszéki elnök az államsegélyt havi (előleges) 
részletekben fizetheti ki a tanítónak. — 
M. A. Kárász. A múltra nézve a gazdasági 
ismétlő iskolai oktatásért nem számíthatnak 
tisztelet-díjra, mert nincs rá födözet. Erre az 
iskolai évre kérhetnek, de azért újra kell 
folyamodni, még pedig mielőbb. — „Egy 
állami tanító." Nagyon köszönjük szives érte-
sítését ; mi erről nem tudtunk. Intézkedtünk. — 
T. J. Annak a szerencsétlen elzüllött taní-
tónak gyermekei közül egyiket vagy másikat 
talán fölvennék a tanítók árvaházába, ha folya-
modnának érte a közoktatási ministeriumhoz. 
Miként mondja, az apa szellemileg meghalt, ezt 
a rendkívüli körülményt kellene a folyamodvány 
mellett igazolni, továbbá a család vagyontalan-
ságát és nagy nyomorát —Sz. Knn-szt-márton. 
Az a tanító, ki tagja az országos nyugdíjalapnak, 
öt évi szolgálat után végkielégítésre tarthat 
igényt, ha betegsége miatt ezt a pályát el-
hagyni kénytelen. — D. Ií. Tudomásunk 
szerint nemcsak az elemi és polgári, hanem 
az ipariskolai és iparos-tanoncziskolai bizonyít-
ványok is bélyegmentesek. E két utóbbi 
iskola bizonyítványaira vonatkozólag figyel-
mébe ajánljuk a pénzügyminister 1884. évi 
40.608. sz. rendeletét. Adjon be felebbezést 
a pénzügyigazgatósághoz illetéktelen bélyeg 
kirovása ellen. — B. F. Többször említettük 
már, hogy a beteg tanítót helyettesítő egyén 
díjazása nem történik mindenütt egyformán. 
Budapesten pl. állandó beteghelyettesítő taní-
tók vannak. Sok helyütt az iskolaföntartó 
viseli a helyettesítés költségét. Oly általános 
érvényű rendelet nincsen, mely minden iskola-
föntnrtót kötelezne arra, hogy saját pénztárá-
ból fizesse a helyettesítés költségét, ha a tanító 
megbetegszik. — Njugdíjügjben. A tanítói 
fizetések tekintetében beállott változásnál 
mindig folyamodjanak az illetők 
nyugdíjigény ők helyesbítéseért. A 
tanítók érdekében számos tapasztalat után 
czélszerűnek találja a közoktatásügyi minis-
terium azt az újabb intézkedést, hogy a 
nyugdíjigény helyesbítéseket csak az illető 
tanító kérelme alapján eszközölje; hivatalból 
sohasem. Ezért ma már az állami tanítók 
fizetései, korpótlékai utalványozásánál sem 
teszik át az aktát hivatalosan a nyugdíjosztály-
hoz, a nyugdíjjogosultság kiigazítása végett. 
Megvárják, hogy az érdekelt tanító önmaga 
külön folyamodjék ezért. — Ártéri és föld-

adó ügyében valószinüleg rendeletet fog kibo-
csátani a közoktatásügyi ministerium. Róm. 
kath. tanítók ártéri és földadók kérdésében 
most tárgyalnak a földmívelési ministeriummal 
elvi döntés végett. — L. Ferencz. Ön mint 
35 év óta működő okleveles ref. tanító a barsi 
egyházmegyében, ugyanazon díjlevél alapján 
s folyvást ugyanannyi törzsfizetés után fizet 
2%-ot a nyugdíjalap javára. Jövedelmének fő-
része terményekből áll, s ez nem meghatározott 
(fix) mennyiség, hanem a fizető egyháztagok 
és iskolás növendékek számától függ. Ha a 
létszám elhalálozás, elköltözés, áttérés folytán 
kevesbül, csökken a fizetése is, bár az említett 
javadalmazási jegyzőkönvv kimutatta összeg 
után fizeti a 2%-ot. Kérdés: mit kellene 
tennie, hogy közelálló nyugdíjazása esetén 
kárt ne szenvedjen ? Leghelyesebben cseleked -
nék, ha új díjlevelet állíttatna ki törvényes 
eljárás szerint, s a mennyiben 800 koronáig 
való kiegészítést igényelhetne, iskolaföntartó 
hatósága államsegélyért folyamodnék a közok-
tatásügyi ministeriumhoz. Az ekként alakult 
új viszonyok alapján kérelmezné nyugdíjigénye 
helyesbítését. — Ch. János. Nyugdíjfölvételi 
kérvénye ügyében 66541/901. szám a. ren-
delet ment a nagykaposi adóhivatalhoz és az 
ungmegyei kir. Tanfelügyelőséghez. Miután ön 
még L.-ról folyamodott. — V. B. Kaja. 
1875. évi január 1.-től működik rendes taní-
tóként. Azóta fizeti a rendes nyugdíjat. Nyugdíj-
igényét is ettől az időtől fogva számítják. — 
Gr. és I. 1. Feleségének, ki 7 évig betegsége 
miatt nyugdíjban volt, s így megszakította 
működését — nyugdíjigénye a mostani új 
kinevezésével ismét föléled, de most már csak 
800 kor. után számítják a jogosultságot. Régi 
fizetésének visszaállítását jelenlegi állásán nem 
remélheti, mert ez az állás 800 kor. fizetéssel 
van szervezve. A nyugdíjazás előtt töltött évek 
és a mostantól számítandó szolgálati időt 
adják össze a nyugdíjigény rendezésénél. A 
7 évi nyugdíjazást igazolt megszakításnak 
tekintik, de ezt a 7 évet nem számítják be a 
nyugdíj alapjául. Most újra kell folyamodnia a 
nyugdíjintézetbe való fölvételért. 2. Az ön ügye 
pedig ekként áll: A társulati iskolánál szol-
gálatát fölmondották, minden ok és fegyelmi 
vétség igazolása nélkül. Ön azonban állami 
iskolánál kapott alkalmazást. A volt iskola-
föntartó ellen kártérítéssel csak akkor léphetne 
föl, ha előbbi és jelenlegi alkalmazása közt 
egyideig kenyér nélkül maradt volna, akkor 
is csak polgári per útján indíthatna keresetet. 
Az utazási költségekért s azért, hogy mostani 
fizetése kevesebb mint az előbbi volt, senkisein 
fog kárpótlást nyújtani. Kisebb jövedelmű 
újabb alkalmaztatását jelentse be a közoktatási 
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ministeriumná], mert másként továbbra is fizet 
a nagyobb összeg után, jóllehet nyugdíjazása 
esetén csak a jelenlegi fizetését vennék a 
számítás alapjául. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A tanítók biztosítási ügyével foglal-

kozó végrehajtó bizottság, melyet tudvalevőleg 
az Orsz. Biz. és az Eötvös-alap küldöttek ki, 
f. hó 16-iki ülésében tárgyalta a beérkezett 
ajánlatokat és egyhangúlag a „Gazdák Biz-
tosító Szövetkezetének" az ajánlatát fogadta 
el. A teljhatalmú bizottság határozata értelmé-
ben tehát a tanítók biztosítása szövetkezeti 
alapon jön létre. A „Gazdák Biztosító Szö-
vetkezete" úgy a díjtételekre, valamint az 
Eötvös-alapnak és a vidéki internátusoknak 
adandó jutalékra nézve is nagyon előnyös aján-
latot tett. Akként van ugyanis a dolog ter-
vezve, hogy a vidéki tanítóegyesületek biztosí-
tási bizottságokat alakítanak, melyek a díjak 
behajtásáért a biztosítási ajánlat évi tiszta díja 
után 2, illetőleg 3° o-t kapnának a megyéjük-
ben létesítendő internátus alapja javára, vagy 
a már meglévő internátus segélyezésére. Az 
Eötvös-alap ugyancsak ezekből a díjakból 4%-t 
kapna. Azonfölül, hogy a díjtételek átlag 5°/o-
kal alacsonyabbak, mint a többi biztosító inté-
zetek díjtételei, a tanítókra ebből a megoldás-
ból még az a haszon is háramolhatik, hogy 
biztosítási díjaikat könnyen megkereshetik e 
szövetkezetnél oly módon, hogy tűz-, jégkár 
és életbiztosítási ügyekben helységökben a szö-
vetkezetnek képviselői lesznek s ha csak egy 
kissé buzgólkodnak is, a saját biztosítási díjai-
kon fölül is kereshetnek még. Nagyon fontos 
az, hogy a „Gazdák Biztosító Szövetkezete" 
hajlandó eddig még életbiztosító társaságnál 
be nem vezetett oly módozat bevezetésére is, 
a mely szerint csekély, p. heti vagy havi 1 K. 
díjfizetés mellett pótnyugdíj, vagy bizonyos 
előre meghatározott összeg (fiúk, leányok tanít-
tatására) biztosítható. E szerint kartársaink 
már gyermekeik születésekor biztosíthatják az 
újonszülöttet középiskolai vagy egyetemi tanul-
mányai esetére csekély koronás befizetésekkel. 
Nagy jótétemény lesz ez a tanítóságra nézve! 
A végrehajtó bizottság három tagból álló szű-
kebb bizottságot (Ujváry Béla elnök, Lakits 

Vendel, dr. ('sengey Gyula ügyvéd) küldött kii 

mely a „Gazdák Bizt. Szövetkezetével" a 
szerződést meg fogja kötni. A szerződés meg-
kötése után az Eötvös-alap és az Orsz. Biz. 
együttes fölhívásban fognak a tanítósághoz, 
illetőleg a vidéki tanítóegyesületekhez fordulni 
a vidéki biztosítási bizottságok és az egész O o 
mozgalom szervezése tárgyában. Majd elválik, 
hogy föl fogja-e karolni az ügyet a tanítóság ? 
Annyit határozottan állíthatunk, hogy hasonló 
előnyökben a tanítóság még soha sem részesült. 
A végrehajtó bizottság által elfogadott módo-
zat ugyanis az ingyen-biztosítás lehetőségét 
nyitja meg a tanítóság előtt. A központi veze-
tőség megtette a maga kötelességét, most t. 
kaitársíiinkon a tor cselekedni, illetőleg sorom-

póba lépni! 
— Világ folyása. Utóbbi szemlénk óta a 

legnevezetesebb külföldi esemény az angol trón-
beszéd volt, melyben VII. Ed várd igyekezett 
fehérre mosni a dél-afrikai hadjárat szereeseneit. 
A világot azonban ez a mosakodás hidegen 
hagyta s a búrokra sem volt valami különösebb 
hatással, mivel csak úgy folytatják szabadság-
liarczukat, mint azelőtt. Az angol trónbeszéd 
egyéb részei említést sem érdemelnek. — 
Belgrádból azt a meglepő hűt jelentik, hogy 
ez idő szerint tárgyalás folyik a szerb trón-
öröklés kérdéséről és Sándor király esetleges 
leköszönéséről. A tárgyalás eszméjét az orosz 
kormány pendítette meg és Bécsben is tudnak 
róla. Sándor királyt értesítették erről a tárgyalás-
ról. Ügy látszik, hogy a király maga sem 
bánná, ha ezt a kérdést alaposan megoldanák, 
mert tisztában van azzj.1, hogy helyzete Szer-
biában tarthatatlan. Alapjában véve arról van 
szó, hogy Sándor királynak nagyobb végkielé-
gítési összeget adnak a szerb trónról való 
lemondásáért s ezt az összeget Oroszország 
garantálni fogja. Erre az esetre Oroszország 
és Ausztria-Magyarország megegyeztek abban, 
hogy Karagyorgyevics György herczegnek ez 
idő szerint Pétervárott időző fia, Mirkó herczeg 
foglalja el a szerb trónt. 

— A néprajzi társaság és a tanítók. A 
néprajzi társaság fölszólította a tanítókat, hogy 
legyenek segítségére a népszokások s egyéb 
népiajzi adatok gyűjtésében. Ennek a fölszólí-
tásnak a tanítók oly derekasan megfeleltek s 
a társaság lapját: az „Ethnographiát" annyira 
ellátták becsesebbnél becsesebb dolgozatokkal, 
hogy a társaság kénytelen közlönyének ki-
bővítéséről gondoskodni, a mihez egy kül-
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döttség Wlassics minister segítségét is kérte. 
Ez a küldöttség nagy elismeréssel nyilatkozott 
a tanítóság közreműködéséről, a mit a minister 
örömmel vett tudomásul. (íme, ilyen dolgok 
emelik a „tanítói tekintélyt!") Wlassics mi-
nister 100 példányban megrendelte a néprajzi 
társaság folyóiratát az állami iskolák számára, 
a többi állami és községi iskolákat pedig 
rendeletben utasította, hogy az „Ethnographiát" 
a beirási pénzek terhére, a mennyiben még 
futná, rendeljék meg. 

— Ex uno. Egy tanügyi lap nagy garral irta 
meg egyenesen a ministernek, hogy a kézdi-
vásárhelyi áll. iskola tanítói még most is csak 
800 K. fizetést húznak, pedig hát stb. stb. 
Tudakozódtunk a dolog felől s hivatalos adatok 
alapján közölhetjük, hogy ama testület egyetlen 
tagjának sincs 800 K. fizetése, de mindegyik-
nek több. íme a kézdi - vásárhelyi iskola 
tanítóinak fizetése: M. Sz. J. 1 2 0 0 + 1 0 0 + 3 0 0 
K. (illetőleg ily értékű lakás); P. Sz. J. 
1 0 0 0 + 1 0 0 + 3 0 0 K.; V. K. 1 0 0 0 + 1 0 0 + 3 0 0 
K.; Sz. G. 1000-j-100+300 K.; R. J. 
1 0 0 0 + 1 0 0 + 3 0 0 K.: Z. K. K. 1 0 0 0 + 1 0 0 + 
300 K.; K. M. 1000 - M 0 0 + 300 K.; 
B. T. Ji. 1000 + 100 + 300 K.; Sz. M. 
1000-|-300 K. — Ex uno, vagyis a milyen 
alapos volt ez a „vád", épp oly alapos a 
többi is! 

— A ,jegyzetek" ellen. A tanítóképző-
intézeteknél szokásos, hogy a növendékeknek 
a rendes tankönyveken kívül kisebb-nagyobb 
csomó jegyzetből is kell tanulniok. (Akár csak 
a könyvnyomtatás föltalálása előtt!) A vallás-
és közoktatásügyi miniszter redeletet bocsátott 
ki, melylyel a növendékeket túlterhelő jegy-
zetekből való tanulást teljesen mellőzendőnek 
mondja ki. De egyben mellőzni kívánja a kézi 
munkával járó túlterhelést, a mi különösen 
nőképzőknél nagjon divatban van. Rendeleté- I 
ben kiemelte, hogy kézimunkával csak annyit 
szabad foglalkoztni a növendéket, a mennyit 
az illető magában az órában képes elvégezni. 
Nagyon üdvös és nagyon szükséges rendelet ez ! 

— Az Orsz. Közoktatásügyi Tanács szak-
bizottsága (elnök: Lakits Vendel, előadó: Sret-
vizer Lajos) elkészítette jelentését az elemi 
népiskolák tantervei utasításainak és az elemi 
ismétlő-iskola tantervének elkészítéséről.Ugyan-
csak elkészült a szakbizottsági jelentés az osz-
tatlan elemi népiskolai tantervről" és a tanító-
egyesületek és kir. tanfelügyelők ez ügyben 
nyilvánított véleményéről. A bizottsági tagok 
közül egységes tantervet kívánnak Peres Sándor, 
Schőn József, Sretvizer Lajos; külön tantervet 
kívánnak: Lakits Vendel, dr. Komlóssy Ferencz 

és Pásthy Károly. Az 1902/3.-i tanévben a 
népiskolai új tanterv aligha fog éleibe lépni.— 
A Közokt. Tanács tanítóképzési albizottsága 
is tartott ülést a képző-intézeti tanterv ügyében. 
A beérkezett vélemények közül 24 kedvezően 
fogadja a tantervet, 12 ellene van. A szak-
osztály beható tárgyalás után, a melyen a 
képzőknek minden viszonya szóba került, 
elfogadta az előadó jelentését, a minister leira-
táról s a testületek véleményeiről s elhatározta, 
hogy az eredeti tantervmunkálatban elfoglalt 
álláspontját föntartja, a keretet nem változtatja, 
de a részletekre szóló módosítások elől nem 
zárkózik el. 

— A népiskolai tanítók és az Uránia. 
A vallás- és közoktatásügyi minister körren-
deletet intézett a tanfelügyelőségekhez, hogy 
utasítsák az állami és államilag segélyezett 
népiskolák igazgatóit, hogy a vezetésük alatt 
működő tanítók, a beiratási díjak terhére, 
1902. januártól évi 10 korona tagdíj mellett 
lépjenek be a vezetésük alatt álló iskolák czí-
mén az „Uránia magyar tudományos egyesü-
let'' tagjai közé; vagy évi nyolcz korona elő-
fizetési árért rendeljék meg a tanítói könyv-
tárak számára az Uránia folyóiratát. 

— Női kézimunka kiállítás. A szolnoki 
állami elemi belvárosi I. kerületi leányiskola 
tantestülete, a minden szépért és jóért lelkesülő 
szolnoki hölgyek közreműködésével, Lippich 
Gusztávné főispánné védnöksége alatt „női 
kézimunka kiállítást" rendezett. A kiállítás 
kiválóan szép csoportjai közül megemlítjük a 
budapesti „Iparművészeti muzeum" féltett 
kincseit a XI., XV., XVI., XVII., XVIII.-ik 
századbeli műhimzéseket, Mirkovszkyné úrnő 
égetett bársonyait és a pozsonyi „Izabella-
egylet" gyönyörű munkáit, melyeket a főispánné 
közbenjárása folytán nyert meg a rendező-
bizottság. Az ereklyékkel gazdagon megrakott 
asztal mindenkit bámulatra ragadott, de a leg-
újabb kézimunkák sokféle válfajai is 12 asztalt 
és emelvényt s két fülkét dúsan megrakva 
nagyban dicsérték a szolnoki és vidéki hölgyek 
szorgalmát és jó Ízlését. A kiállítás rendezését 
Kántz Ida testületi tag indítványozta, az eszme 
megvalósításában azonban az egész testület 
kiváló buzgalommal működött közre. Az Ízléses 
csoportok egybeállítása körül különösen Vargáné 
Weiner Emma és özv. Vagnerné Gőbl Juliska 
szorgoskodtak. A kiállítás erkölcsi és anyagi 
haszonnal járt a testületre, mert „egyházi 
zászló alap"-jának javára 40 fillér belépti díj 
mellett 253 K. 16 f.-t jövedelmezett. 

— Tömeges belépés az áll. tanítók 
országos egyesületébe. A n.-küküllőmegyei 
hévizi járáskör 23 tagja lépett be 1902. jan. 
1-től az áll. tanítók orsz. egyesületébe. — 
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Örömmel közöljük e tényt, mert egyesülésben 
az erő! Sokan követhetnék még a küküllő-
megyeik példáját. 

— Gallauner Lujza meghalt. A leány-
nevelésnek egy érdekes és munkás tagja szállt 
el örökre tőlünk Gallauner Lujza elhunytával. 
Gallauner Lujza a nők azon kis csoportjához 
tartozott, a melyiktől nem vonatott meg, — 
érdemes munkájának elismeréseként — az 
akaratot aczélozó, tehetséget fejlesztő emel-
kedés. S hogy szép állását és hivatását mily 
buzgalommal és odaadással teljesítette, sok 
egyéb tény mellett az a virágözön is bizonyítja, 
mely a százakra menő serdülő leány és ifjú 
nő szeretetének bánatos jelképeként halmozó-
dott össze elcsöndesült szép alakja körül annak, 
a kiben jóságos oktatójukat, gondos nevelőjü-
ket veszíték mindannyian! De megindít e 
gyász mindnyájunkat, kik tudjuk, hogy e derék 
tanítónő az egyesületi életnek is tevékeny, 
munkás tagja volt; a nevelésügy körébe tar-
tozó minden kérdés iránt élénken érdeklődött 
s azok eldöntéséhez nem egyizben nyilatkozott 
meg figyelemreméltó ügyességgel szóval is, 
tollal is. Aránylag rövid életét komoly, nemes 
munkában élte át. Áldás legyen emlékén! 
Dorogságfai Dénesné. 

— Rövid hirek. A szatmári iskolák álla-
mosítása. Szatmár városa és a közoktatásügyi 
kormány közt létrejött a szerződés, mely 
szerint az összes városi iskolák állami kezelésbe 
jutnak a római katholikus fiu- és leány-iskola 
kivételével, a melyet Meszlényi püspök tart 
fönn. A város évenkint ötvenezer koronát fog 
fizetni az államnak az iskolák föntartásáért. 
Nemsokára megkezdik az új iskolák építését, 
a melyeket már szeptember 1-én megnyitnak.— 
Ajándék a nemzetnek. Az Orsz. Meteorológiai 
Intézet tudós igazgatója: Konkoly- Thege Miklós 
komárommegyei ó-gyallai 1560 holdas birtokát 
a kincstárnak ajándékozta abból a czélból, hogy 
a földmívelésügyi minister a birtokot parczel-
láztassa és telepítési czélokra fölhasználhassa. 
Az alapító azt óhajtja, hogy ez a másfélezer 
holdas birtok a földmíves nép kezébe menjen 
át, mivel — úgymond — „ez a nemzet törzse, 
gyökere." Nemes lélekre valló, nagyszerű 
alapítvány! — A Pestmegyei Ált. Tanító-
egyesület elhatározta, hogy megünnepli Tóth 
József kir. tanácsos, tanfelügyelő hivatali műkö-
désének 25-ik évfordulóját. A jubileumnak, 
melylyel érdemes férfiút fognak megünnepelni, 
most folynak az előmunkálatai. — Elismerés. 
Udvarhelymegye főispánja a közigazg. bizott-
ság ülésén elismeréssel emlékezett meg Poppov 
Péter kir. tanf. tollnokról, a ki Sándor Mózes 
kir. tanf. nyugdíjba vonulása után önállóan 
intézte a tanfelügyelőség teendőit. — A Taní-

tók Háza javára sikerült hangversenyt és 
tánczmulatságot rendezett a mező-vári tanító-
testület. Ez a mulatság (ilyenek rendezését 
most, a farsangban országszerte követésre ajánl-
juk) 25 koronát jövedelmezett az említett 
jótékony czélra. — Gyűlés. A „magyarországi 
állami tanítók orsz. egyesületének" választmá-
nya 1902. évi február hó 2-án délelőtt 9 órakor 
Budapesten (József-kőrút 8.) rendes választ-
mányi gyűlést tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: mező-vári áll. tanítótestület által 
rendezett hangverseny tiszta jövedelme (bek. 
Debreczeni Sándor ig.-tanító) 25 K.; Beck Pál 
(Miháld) 2 K.; „egy volt népszámláló biztos" 
9 K. 85 f".; Stenhura Vendel (czikke tisztelet-
díjából) 10 K.; V. Papp László tanító (Szakáld) 
gyűjtése a község lakosai közt 16 K. 42 f. — 
2. Eötvös-alapra: Kántor Ferencz, Ilicse (tags. 
díj) 3 K.; Harka Sándor, Pillérd (tags. díj) 
3 K.; Kajdy Lajos, Hirip (tags. díj) 3 K.; 
Herrmann Sámuel, Győr-Szemere (tags. díj) 
3 K.; Beck Pál, Miháld (tags. díj) 3 K. 
Áta ttuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Halálozás. Gábory István kecskeméti 
nyug. községi tanító meghalt Kecskeméten 
75 éves korában. A megboldogult 45 éven át 
volt a népnevelés lelkiismeretes munkása. — 
Markaly István baróthi róm. kath. kántor-
tanító f. hó 11-én élete 57-ik, példás műkö-
désének 38-ik évében szívszélhűdés követ-
keztében váratlanul elhunyt. — Deutsch Lajos 
szegzárdi izr. tanító f. hó 10-én meghalt. — 
Bartossik Pál nyugalmazott Pozsony-vezekényi 
jubiláris kántortanító, életének 76-dik,tény-
leges tanítóságának 56.-dik évében elhunyt. 
Áldás emiékökön! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker., 
Lipót-körűt 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) és a 
„Tanítók Háza szappanját" (központi raktár: 
VI. Lázár-u. 12. sz.) 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. — M. T. Orsz. Bizottsága 
elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : Elismerés. Elek Gyula. — Az ifjúsági 
egyesületekről. Szt. — A tanítói szakvizsgálatokról. 
Margitai József. — Az „Eötvös-alap" szabad asztalai-
ról. — Az arab számgép megvitatása. Dr. Ében 
Mihály. — Helyreigazítás. — Irodalom. — Szünóra : 
Szegény Pista bácsi! Zsigmond Konrád. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A t l sza-csege i orth. izr. hitközségi újonan rend-

szeresített tanítói állásra pályázat hirdettetik. Föl- . 
kéretnek azért azon okleveles tanító urak, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket és eddigi 
alkalmazásukat igazoló okmányokkal fölszerelt kér-
vényjöket alulírott iskolaszéki elnökhöz az 1902. évi 
január hó 30-adik napjáig adják be, mert az elké-
setten érkező kérvények figyelembe vétetni nem 
fognak. A megválasztandó tanító a vallástant is 
fogja tanítani. Választási határidő február hó 2-ig 
van. Javadalmazás : a hitközségtől 60 korona lakbér 
fejében, 150 korona fizetés, azonkívül 650 korona 
állami segély. Ezen fizetést havi előleges részletek-
ben fogja nyerni. A megválasztott tanító állását 
1902. évi február hó 15-én elfoglalni köteles. Flamm 
Miksa, iskolaszéki elnök. (13—II—2) 

Szobotist i evang. tanító keres kisegítő kántor-
tanítót teljes ellátással; fizetés megállapodás szerint. 
Tannyelv: tót. Az állás rögtön elfoglalandó. Szobo-
tiston (Nyitram.). (64—II—2) 

A recski róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : uri lakás gazdasági épületek-
kel, gyümölcsös és rakodó kerttel; egy tagban 2 kh 
905 QJ0 kantoralis, 9 kh 451 tanítói szántóföld 
s hozzá a közösben erdő és legelő illeték; 39ó véka 
rozs, félvéka zab, 40 fillér párbér ; a községtől munka-
váltság vaj, széna fejében 90 korona s 10 öl fa 
beszállítva; kisajátított földért az alapítványi hivatal-
tól 61 kor. 4 fillér; stóla 140 korona. Kötelessége: 
az összes kántori teendőket végezni, a tanítást ille-
tőleg okleveles segédet tartani, a népösszeírást 
elvégezni. Pályázni óhajtók oklevelöket, bizonyít-
ványaikat február hó 6-ig, a mely napon délelőtt 
9 órakor a próba és választás fog megejtetni, Recsk 
(Hevesmegye) az iskolaszék elnökéhez küldjék. Az 
állomás ápril hó 9-én foglalandó el. (35—II—2) 

Két-éves gazdasági szaktanfolyamot végzett róm. 
kath. vallású, képezdei magántanuló, nőtlen egyén, 
már tanított, tanítói állást keres: K. E. „poste 
restante" Heves Ludas. (36—III-2) 

Pályázat (Torontálvármegye) Bolgártelep község 
római katholikus iskola kántortanítói állására. Java- j 
dalmazás: készpénzben 900 korona, természetbeni 
két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségekből 
álló szabad lakás egy katastrális hold belsőséggel 
és tíz katastrális hold kincstári kegyadományos töld 
haszonélvezete, mely utóbbi után kirótt adók és 
egyéb közterhek a haszonélvezőt illetik és melyért a 
megválasztott tanító folyamodni tartozik. A kántori 
teendők ellátásáért megállapított stóla jár. Tannyelv: 
bolgár-német-magyar. Csakis kántortanítói oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok vétetnek figyelembe. A 
pályázatok 1902. évi január hó i.'5-ig az iskolaszéknek 
nyujtandók be. Bolgártelepen, 1902. évi íanuár hó j 
5-én. Ifj. Bartulov Bono, elnök. (40-111-2) | 

A szántovai róm. kath. népiskolánál megüresedett , 
magyar-sokacz nyelvű tanítói állomásra január 26-ig ; 

pályázat hirdettetik. Pályázhatnak férfi és nőtanítók. 
Javadalmazása: aj 730 korona készpénz a község pénz-
tárából előleges negyedévi részletekben b) 6 l296/i6oo j 
hold szántóföld adóteherrel; c) a tavasz folyamán \ 
építendő 3 szoba, — konyha, — éléskamrából álló 
szabad lakás, mely mellett konyhakert. Az új lakás 
fölépítéséig a község illendő lakásról gondoskodik; 
d) a törvényes ötödéves korpótlék. — Megkivántatik 
a magyar nyelv mellett, hogy a sokacz nyelvben 
is jártas legyen. A megválasztandó tartozik a minden-
napi iskolán kívül az ismétlő-iskolát is külön díjazás 
nélkül ellátni. A kellőleg fölszerelt kérvények a 
szántovai róm. kath. iskolaszékre czímezve, nt. Maison 
Mihály ker. esperes úrhoz Rigiczára küldendők. A 
róm. kath. iskolaszék. (41—II—2) 

A táskái r. kath. iskolához osztálytanító keres-
tetik. Fizetése polgári évre 700 korona. Kötelessége: 
az I—II. oszt. tanítása s a kántoriakban segédkezés 
úgy az ismétlősök tanítása. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Kérvények fölszerelve iskolaszékhez czímzen-
dők. Táska, 1902 január 2. (Somogymegye, u. p. 
Buzsák.) (38-III—2) 

Puszta - s zent - tornyal uradalmi róm. kath. 
iskolához okleveles tanító kerestetik, megkivántatik 
kimutatható jártasság a gazdasági teendőkben, mivel 
nyári szünidők alatt felügyelői teendőket köteles 
végezni cséplés és kukoriczatörés alkalmával. Évi 
illetmény: készpénz 400 korona, 1480 liter conventió 
buza, 740 liter árpa, 50 kgr. só, i tehéntartás, 2200 öl 
tengeriföld, lakás, kerthasználat, 4 folyóméter öl fa 
és tandíj 2 korona. 3 havi fölmondás kiköttetik. 
Bizonyítvány másolatok, melyek vissza nem küldet-
nek, Kiss Endre intéző úrhoz Nagyszénás intézendők. 

(47—III—2) 
A torontál-tordai községi népiskola egyik első 

vegyes osztályú tanítói állása megürülvén, annak 
betöltésére február hó 2-ig pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés : 800 (nyolczszáz) korona készpénz havi előleges 
részletekben, szabad szalmafűtés 60 korona egyen-
értékben és 20 korona iskolafűttetési és takaríttatási 
átalány. Kötelessége leend a megválasztandónak 
osztályát a törvényszabta módon tanítani s az 
ismétlőtankötelesek egy részét vezetni. A pályázni 
óhajtó róm. kath. vallású okleveles tanférfiak okmá-
nyolt s kellően bélyegeit kérvényüket a községi 
iskolaszék elnökségére czímezzék. Torontál-Torda, 
1902 január 10. Bezdán József, róm. kath. plébános, 
iskolaszéki elnök. Biczók Ferencz, igazgató-tanító, 
iskolaszéki jegyző. (57—II—2) 

Jóhangú másod segédkántort keresek, ki fizetésben 
tehetsége és készültsége arányában részesül. Az első 
segéd fizetése havi 30 korona s mintegy 10 korona 
mellékes teljes ellátással; tehát evvel arányban fog 
díjaztatni, avagy fizetés javításul első segéddé elő-
léptetem. Kis-Kun-Félegyháza, 1902 január 6. 
Ulrich Antal, kath. főkántor. (34—II—2) 

A pozsony-taksonyi ág. ev. hitv. magyar leány-
gyülekezet tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tan-
köteles 30. A vasárnapi istenitisztelet végzendő. 
Fizetés egyháztól 632 kor., államtól 168 kor., lakás 
egy konyha és szoba, kert. Január végéig kérjük az 
oklevelet beküldeni. Inkább nőtlen pályázók az alul-
írottnál jelentkezzenek szeptember l-ig. Próba év 
lesz. Felsőszeli (Pozsonymegye), január 12. Endrefy 
János, ev. lelkész. (60—11—2) 

Önálló tanítói állomásra Bördöczére, 800 ko-
rona fizetéssel pályázatot hirdetek. Lenti-i plébános, 
Zalamegye. (76—1—1) 

Egy oki. tanító állást keres. Beszél, magyar, hor-
vát és német nyelven. Megkeresések: Gáspár József 
tanító, Csáktornya (Zalam.J. (68—1—1) 

Kath. segédtanító kerestetik. Fizetése : havonkint 
24 korona — világítás — mosáson kívül teljes el-
látás. A kántorságban. teljes jártasság kívántatik. 
Kis temetés, kis mise elvégzése föltétlen kötelessége. 
(Zemplénm.) Tállya. Pusztay Mihály, orgonista. 

( 6 7 - 1 - 1 ) 
A nógrád szentiváni plébániához tartozó felső-

toldi r. kath. kántortanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : két szoba, konyha, kamra, istálló-
ból álló lakás házi kerttel. 2'/2 hold szántóföld, 
'/2 hold rét, 3'A hold legelő. 55 pár után páronkint 
egy-egy véka rozs és 10 kr. Deputatum : 3 véka rozs 
és 1 frt 20 kr. 1 öl tűzifa. Vallásalapból 6 frt 86 kr. 
Stóla: circa 15 frt. Államsegély: 323 frt. Okleveles 
pályázók kérvényeiket 1902. év febr. 8-ig a szent-
iváni plébánia hivatalhoz (Nógrádm.) nyújtsák be s 
úgy e napon személyesen jelenjenek meg. 

( 7 0 - 1 - 1 ) 



18 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 . SZÁM. 

Pályázat a Jékei ev. ref. előkönyörgő kántor-
tanítóságra. Javadalom : lakás, kert, 110 korona 
értékű termény, 690 K államsegély. Kötelesség: 
osztatlan iskolának vezetése, templomi istenitiszte-
letek önállóan tartása. Templomi szolgálatokért 
lelkészi javadalom külön tiszteletdíjul 190 koronát, 
illetve 9 hold szántóföldre haszonélvezetet ad. Állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázatok febr. 15-ig Tornyos-
pálczára Hideg József felügyelő lelkészhez küldendők. 

( 7 5 - 1 - 1 ) 
K e t h e l y r e róm. kath. segédtanító kerestetik. Fize-

tése : hátralevő tanidőre 290 ; rendes tanévre (8 hónap) 
600 kor. Kérvények főt. Rigó Zsigmond esperes 
úrhoz január 26-ig küldendők. Nők is pályázhatnak. 
U. p. Szt.-Gotthárd. (73—1—1) 

A nyíregyházi nőegylet által fentartott nőipar-
iskola felügyelő-bizottsága, ezennel pályázatot hirdet 
anyiregyházinőipar iskolánálmegüresedet t második 
rendes tanítónői állásra. Ez állással a fehérnemű-
szabás, rajz és varrás tanulása van összekötve, az 
igazgatóság által meghatározott óramennyiségben 
és kijelölt osztályokban. Az állás javadalma: 600 
azaz hatszáz korona, havonkint előlegesen kiszolgál-
tatva. A megválasztott tanítónő tartozik a fehérnemű-
osztályt önállóan vezetni. A pályázaton csak ok-
leveles kézimunkatanítónők vehetnek részt, kik 
legalább 3 drb, általuk készített kézimunkát tartoz-
nak beküldeni elbírálás végett. Pályázók oklevelüket, 
valamint gyakorlati működésükről szóló bizonyít-
ványukat csatolni tartoznak. Pályázati határidő 
1902 jan. 31. ( 4 9 - 1 - 1 ) 

A Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 
béruradalmának g a l a m b o s i gazdasági kerületében 
(Somogym.) betöltendő egy róm. kath. tanítói állás, 
mely a következő javadalmazással van eg3'bekötve : 
Évenkint 400 korona készpénzfizetés, 5 hectoliter 
buza, 10 hectoliter rozs, 6 öl tűzifa, 1200 négyszögöl 
tengeriföld, egy darab tehéntartás és származékainak 
egy-éves korig való tarthatása, 2 darab öreg sertés 
legeltetés és származékainak egy éves korig tartha-
tása, szabad lakás és konyhakert. A tüzifa-járandó-
sággal a .tanterem is fűtendő lesz. A kinevezett 
tanító a nyári szünidőben köteles leend a gazdaság-
ban segédkezni, mely segédkezésért 200 korona 
jutalmazásban fog, fenti fizetésen kívül, évenkint 
részesülni. Az állás azonnal elfoglalandó s a kine-
vezett tanító állását a tanítási-idő alatt el nem 
hngyhatja. Okleveles tanítók folyamodványaikat, 
bizonyítványmásolataikkal a Mezőgazdasági ipar-
részvénytársaság béruradalmi Igazgatóságához, Kapos-
várra küldjék. (69—II—1) 

B i s z t r i c s é n y b e n (Bars) róm. kath. tót-magyar 
kántortanítói állomásra 1902 február 6-ra pályázat 
nyittatik. Jövedelme készpénzben, 10 kath. hold föld 
haszonélvezetében, gabonában és tűzifában a díjlevél 
szerint 1038-68 korona. Tényleg többre jön föl. Lakása 
2 tágaB szoba, konyha, 2 kamra, pincze, istálló. Az 
iskolaszékre czímzett kérvények február 4-ig az 
iskolaszék elnökénél elfogadtatnak. Iskolaszék. 

( 8 2 - 1 - 1 ) 
Betöltendő az eperjesi Széchenyi-kör soóvár l 

kisdedóvodájánál megüresedett óvónői állomás. Java-
dalma: évi 740 korona fizetés és 200 korona lakbér 
havi illetőleg negyedévi előleges részletekben fizetve. 
Dajkatartásra 200 korona. Az állomás 1902. évi 
április hó 1-én foglalandó el. A megválasztott óvónő 
az orsz. tanítói nyugdíj-intézetbe belépni tartozik. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles kisded-
óvónők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálatukat, 
vallásukat, nyelvismereteiket igazoló iratokkal föl-
szerelt kérvényeiket az eperjesi Széchenyi-kör nép-
nevelési szakválasztmányához czímezve, legkésőbb 
1902. évi márczius hó l-ig Sárosvármegye kir. tanfel-
ügyelőségéhez küldjék. (84—1—1) i 

K é í e g y h á z a nagyközségben újonan rendszere-
sített községi kisdedóvónői állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. A kisdedóvónő javadalmazása: 1. Kész-
pénzfizetés 800 korona. 2. Szabad lakás az óvoda 
épületben. 3. 5 öl tűzifa, inelyből az óvoda összes 
helyiségei is fűtve lesznek. Fölhivatnak' mindazok, a 
kik ezen állasra pályázni óhajtanak, hogy kellően 
fölszerelt kérvényeiket 1902. év január hó 31-ig 
alulírt elnökhöz annyival is inkább adják be, mert 
a későbben érkező folyamodványok figyelembe vé-
tetni nem fognak. Kelt Kétegyházán, 1902. év január 
hó 9-én. Bőhm Miklós, elnök. Popovits M. Aurél, 
jegyző. (58—III—1) 

Betöltendő a fiumei P la se -Mlaka külvárosi áll. 
elemi iskolánál évi 1200 korona fizetésből és szabály-
szerű 600 korona lakbérből álló illetményekkel java-
dalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő okle-
véllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismere-
teiket, esetleges különös képességeiket igazoló ira-
tokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1902. 
évi február hó 10-ig a fiumei kir. kormányzóságnál 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott, 
olaszul tudó és a zenében járatos tanítók előnyben 
részesülnek. A fiumei s magyar-horvát tengerparti 
kir. kormányzótól. (5/h—[ —1) 

Betöltendő a báz iá s i állami elemi iskolánál évi 
1000 korona fizetésből és szabad lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott rendes tanítói állás. Az 
ezen állás elnyerését óhajtó okleveles tanítók, képesítő 
oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelv-
ismereteiket, esetleges különös képességeiket igazoló 
okiratokkal fölszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 
1902. évi február hó 10-ig Krassó-Szörénymegye kir. 
tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Lúgoson, 1902. évi 
január hó 13-án. Sándor Lajos, kir. tanfelügyelő. 

( 4 / h - r - l ) 
A h á r o m f a - a g a r é v i (Somogym.) róm. kath. 

iskolaszék, az egyik osztálytanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése : 800 korona, bútorozott szoba, téli-
fűtés és tisztogatás. Okleveles férfitanító urak kérvé-
nyeiket Doby Yincze elnök úrhoz küldjék be február 
l-ig. Az iskolaszék. (90—I—1) 

Az ördögkut i ref. kántortanítói állásra február 
15-ig pályázat nyittatik. Fizetése: Lakás, 3 öl 
tűzifa, 800 kor. készpénz, melyből 762 kor. állam-
segély. Mellékjövedelemre számíthatni. Oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok Kusztós Gyula lelkészhez 
küldendők Ördögkutra (Szilágymegye). (91—I—1) 

Mosony-Sz t -János i óvodához dajka kerestetik, 
olyan ki a házi dolgot is elvégezi. Fizetés évi 240 
korona és egy szobából álló lakás. Németnyelv 
birása szükséges. Jelentkezések minél rövidebb idő 
alatt alábbi ezímre küldendők. Csikány Margit óvónő, 
Mosony-Szt.-Jánoson. (85—I—1) 

R á c z - A l m á s áll. segély, közs. népiskola egyik 
osztálytanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalom : kilenczszáz korona készpénz s az iskola-
épületben 2 szoba, konyha, kamra és mellékhelyi-
ségekből álló szabad lakás. Megválasztottnak köteles-
sége ezért az iskolaszék által kijelölt osztályban 
tanítani, hitoktató akadályoztatása esetén ezt helyet-
tesíteni, a gyermekeket hetenkint kartársaival föl-
váltva, vasár- és ünnepnapokon pedig a 32.543/99. 
sz. min. rendelet értelmében,saját osztályát a szokásos 
istentiszteletekre vezetni s ott reájok fölügyelni. 
Kérvények az iskolaszékre czímezve, február 28-ig 
bezárólag az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Szemé-
lyesen megjelenők előnyben részesülnek. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Rácz-Almás közs. iskolaszéké-
nek f. é. jan. 11-én tartott üléséből. Pödör István, 
iskolaszéki elnök. (88—11—1) 
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Egy helyettes kerestetik megfelelő díjazás mellett 
az apátfalvi róm. kath. kántorta,tntói állomásra. 
Azonnali jelentkezések: Bárdy Antal, iskolaszéki 
elnöknél. Apátfalu, u. p. Trencsén. (83—II—1) 

Zólyom-Erdököz kath. népiskolánál egy másod-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. A tanító 
fizetése 800 korona, egy szobából álló lakás vagy 
100 korona lakpénz, 12 ürm. kemény tűzifa. Folya-
modványok folyó évi február hó 9-ig Simek Péter 
plébános, iskolaszéki elnökhöz beterjesztendők. Taní-
tónők is pályázhatnak. (89—1—1) 

Zsebfalu (Sárosm.) r. kath. kántortanítót keres. 
Tannyelv : magyar-tót. Jövedelem : 800 korona ebből 
államsegély 304 K. Az állomás azonnal elfoglalható. 

(86—1—1) 
A gyulafa lv i nyilv. jellegű VI oszt. osztatlan 

elemi népiskolánál, lemondás folytán üresedésbe 
jött egy tanítói és segédtanítónői állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Előbbinek évi 1000 korona, 
utóbbinak pedig évi 600 kor. készpénzfizetés, vala-
mint szabad lakás, fa és világítás és a törvényes 
ötödéves korpótlék biztosíttatik. A német nyelvnek 
szóban és írásban való bírása megkívántatik. Előny-
ben részesül oly ev. ref. nős oki. tanító, kinek neje 
szintén oki. tanítónő lévén, a fenthirdetett segéd-
tanítónői állás betöltésére képességgel bír. Ajánlatok 
a melyekben a családi állapot is kitüntetendő, 
bizonyítvány másolatokkal fölszerelve f. évi február 
hó 20-ig az „Erdélyi erdőipar részvény-társasághoz" 
Kovászna-pályaudvar intézendők. (78—III—1) 

H I R D E T É S E K . 

C ^ í s * ^ : * - ^ . 
Állami tanítópár középiskolával bíró városba, vagy 
ennek közelében cserét óhajt. Újbánya, szabad-
királyi város (Barsmegye). L. M. Levelet ide kérek, 

prést. (93—1—1) 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

] V e m . z e t i © o <s» 

<@> <©> ® ® I s k o l a 
politikai tanügyi lap. IX. évfolyam. 

Szerkeszti: 
B e n e d e k K l e k és F ö l d e s G é z a . 

Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 
és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaucziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Különösen erős harceot folytat az áll. tisztviselők moz-
galmával egy idegileg a tanítói fizetések megfelelő ren-
dezéseért. 

Előf izetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-
rona, negyedévre 2 korona. 

A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 
fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az előfizetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 
Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a 

Nemzeti Iskola 
(2 V—3) kiadóhivatala, 

Budapesten, Yll. , Kottenbiller-utcza 5/a. 

B V a TI A A szállítja a ministeríleg ajánlott s 
J . I c l I I L U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar száradó, tartós és használatkész 

I s k o l a t á b l a - m s i z a t . 
Egy 1 i bádogszelencze 6A klg. kor 7.— 

„ '/> „ a/-< „ „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 1.60 
„ "plczk. lf. híg. piros vonalozófesték ecsettel „ —.70 
— Rakasz, szállítólevél „ —.40 

Új mázolás i és vonalozás i utasítással 
Gri-esc l i i l c G y u l a , 

(87— III—1) L Ő C S É N . 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása által, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
Erélyes 1104. sz. a. lílockner J. 
hird. irodájába, Budapest, Sütő-

utcza 6/B. sz. czímzendők. 

Stampay ének- és imakönyve 
(VI I I . bővített, új kiadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11 -ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomra.) (2160-XX—9) 

Nélkülözhete t len 
minden iskolának és tanügyi hatóságnak. 

E l ő f i z e t é s i f o l l i i v a s 
a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 

által kiadott 

„HIVATALOS # K Ö Z L Ö N Y " 
1902-iki (X-ik) évfolyamára. 

A HIVATALOS KÖZLÖNY a 3290/1895. eln. 
számú rendelet alapján a hivata los közlés jog-
hatá lyával ruháztatott föl. 

Megjelenik minden hó l-én és 15-én. 

-s^l Előfizetési ára ő korona, Nis-
a postai küldést beleértve. 

Minden évfolyamhoz félbörkötésü táblák 2 korona 
40 fillérjével kaphatók. 

Pályázati hirdetések, már a lap hivatalos jelle-
génél fogva is, kellő sikert eredményeznek és hir-
detések 3 hasábos petit soronkint 4 0 fillérbe 
számíttatnak. 
Az előfizetési és hirdetési összeg legczélszerüb-
ben postautalványnyal küldendő be a lap kiadó-

hivatalához : 

I J a m p e l R ó b e r t 
( W o d i a n e r F . é s F i a i ) 

os, és kir. udvari könyvkereskedéséhez 

BUDAPESTEN, (77-1-1) 
Aiidrássy-út 21. szám alá. 
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Iskolai könyvtáraknak kivételesen két korona havi részletre. 

I S E M E I i l l t Ó l i 3 Í É P E S K Ö N Y V T Á R A . 
Az első gyűjtemény a magyar könyv-

piaczon, a mely egyöntetű díszes könyv-
tári kiadásban felöleli úgy a magyar 
remekírók, valamint a világirodalom 
klasszikusainak szinét javát. 

A. remekművek teljes megértését 
életrajzi bevezetések, jegyzetek és ma-
gyarázatok segítik elő. 

A B E V E Z E T É S E K S Z E R Z Ő I : 
Ábrányi Emil 
Alexander B e r n á t 
Ambrus Z o l t á n 
Angyal Dávid 
Bánóczi József 
Balassa József 
Beöthy Zsol t 
Dóczi Lajos 
Fndrödi Sándor 
Ferenczi Zo l tán 
Harasz t i Gyula 
Hegedűs I s tván 
Hevesi Sándor 

Igno tus 
J u n i u s (Z. Kiss B.) 
Kossu th Ferencz 
Négyessy László 
Pa lágyi Menyhér t 
Radő Antal 
Rákos i J o n ö 
Itiedl Fr igyes 
Szász Károly 
Váczy J á n o s 
Váradi Antal 
kikhez még sok díszes 

név fog csatlakozni. 

A magyar és a 
világirodalom 

k i n c s e s h á z a . 
SZERKESZTI: 

Kii(l(> Antal. 

& 

Az egyes kötetek mind egyforma alak-
ban, szép és tiszta nyomással egyöntetű, 
tízszeres szinnyoniatú díszes bekötési 
táblában jelennek meg, rajta az illető 
író arany-dombormüvü arczképével. 

A magyar remekírók műveit: Bihari 
Sándor, Garay Ákos, Gergely Imre, 
Hegedűs László, Jieogrády Antal, Réthi 
Lajos, Telegdy László, Tull Ödön és 
Zichy Mihály festőművészek illusz-
trálják. A külföldi remekírókat kiváló 
külföldi illusztrácziók ékesítik. 

A g y u j t e m e n y 5 0 l í ö t e t . 
I—II. Petőf i ö s s z e s kö l t eménye i . Bevezette Ferenczi Zoltán. 

Megjelent már 3. w—ív. K i s f a l u d y Sándor ö s s z e s kö l t eménye i . Bevezette Junius. 
™ r V. Shakspere remeke l I . Bevezette Alexander Bernát. 

kÖVCtkCZŐ h é t k Ö t e t ^ VI. Moliére remekei X. Bevezette Haraszti Gyula, 
VII. Tóth K á l m á n vá log . kö l t eménye i . Bevezette Encködi S. 

A gyűjtemény további köteteiben, fentartván az esetleges változtatás jogát, a következő remekírók lesz-
nek benne: Berzsenyi Dániel, Schiller Frigyes, Madách Imre, Kossuth Lajos, Hoiueros, Tóth Ede, Kis-
faludy Károly, Reviczky Gyula, Heine, Tegnér, Széchenyi István, Kazinczy Ferencz, Goethe, Kölcsey 
Ferencz, Shakspere, Moliére, Zrínyi Miklós, Régi magyar költők, A Jíibelungének, l'ázmán Péter, Firduzi, 
Byron, Csokonai, Leopardi, Musset, Mikes Kelemen, Aischylos, Sophocles, Euripides, Deák Ferencz, Katona 
József, Virgilius, Magyar népköltészet, Garay, Bajza, Vörösmarty. (A három utolsó a szerzői törvény 
értelmében közkinescsé válásuk immár közeli időpontjában.) 

A Remekírók Képes Könyvtára 
nélkülözhetetlen kincstára lesz minden iskolai könyvtárnak. 

A kiadó czég, hogy ez iskolai könyvtáraknak minél könnyebbé tegye e gyűjtemény megszerzését azon 
rendkívüli kedvezményt teszi, hogy az iskolai könyvtáraknak két koronás havi részletfizetésre szállítja a 
teljes gyűjteményt, még pedig a már megjelent hét kötetet az első részlet ellenében, a további köteteket 
a megjelenés sorrendjében. 

A z 5 0 k o t e l rtra l ű / , v c 2 0 0 k o r o n a , v t i g z o u d í ü z k ő t é s b e n , t ö b b s z ö r ö s s z i n n y o m a t -
b a i i . a z i r ö k d o m b o r n y o m á s t ! a r c z k é p é v e l 2 5 0 k o r o n a . 

Évente legalább hat kötet jelenik meg. Iskolai könyvtáraknak akár a fűzött, akár a kötött kiadást 
két koronás havi részletfizetésre szállítja a kiadó : 

LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai) 
( 7 7 — I — 1 ) os. és kir. -ad vari könyvkereskedése 

BUDAPEST, VI. ker., Andrássy-út 21. szám. 
Megrendelésnél szíveskedjék az alábbi rendelő-jegyet pontosan kitöltve és bélyegezve a kiadó czéghez beküldeni. 

Megrendelő-jegy. 
A L a m p e l Róbert- fé le (Wodianer F. é s F i a ) 

cs. és kir. udvari könyvkereskedésnek, BUDAPEST, VI. ke r . , Andrássy-ú t 21. szám. 
Ezennel megrendelem önöknél a 

IC «- 1 •> « Bjt B-i. •» « RÁ. «» »» • =» -» 
I . s o r o z a t ú t 50 k ö t e t b e n füzvp 200 k o r o n á é r t a nom kívánt törlendő) I. s o r o z a t á t 50 ki i te tben kö tve 250 k o r o n á é r t 

a v iskolai könyvtár számára, és kötelezem 
magamat, hogy a Remek í rók Képes K ö n y v t á r á é r t havon ta 2 k o r o n á s részletet űzetek a czég könyvkereskedésében mindaddig, m i s 
a tel jes vételár tör lesztve nincs. E részletek el lenében a czég a megjelenés s .Trendjében száll í t ja nekem a gyűj temény köteteit , még 
pedig évente legalább 6 k ö t e t e t a Remekírók Képes Könyvtárából. 

A részletek pontos lefizetésének elmulasztása esetén a tel jes vételár azonnal esedékessé válik. A rendelés v ssza nem 
vonható. Az első részlet az első szállí táskor utánveendő. Szóbeli megállapodások érvénytelenek. 

Név és á l l á s : 

K e l e t : Lakhely : 

Budapesten, 1902. Nyomatott, a m. kir. tud.-egyetenii könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é t ezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . tanfe lügye lő által l á t t amozo t t 
községi elől járósági b izony í tványnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pós ta világosan k i í randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évné l kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő._ Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy h e t v e n k e t t e d részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, 11. KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Tanítók biztosítása. 
(U.) A M. Tanítók Orsz. Bizottsága, 

tudvalevőleg, mult nyári közgyűlésén 
foglalkozott a tanítók biztosítási ügyével. 
A kezdeményezés erre nézve a vidék-
ről — a „Gömörmegyei Alt. Tanító-
egyesület" részéről — indult meg s a 
tanítóság ügyeinek központi vezetősége 
örömmel látta, hogy az eszmét a gömör-
megyein kívül más tanítóegyesületek 
is magukévá tették s megvalósítására 
a tanítóság központi szervét kérték föl. 
így került ez az ügy — közel egy 
évvel ezelőtt — az Orsz. Biz. igazgató-
tanácsa elé, mely azt az augusztusi köz-
gyűlés tárgysorozatába fölvette. Az 
Orsz. Biz. közgyűlése is magáévá tette, 
még pedig egyhangú határozattal, ezt 
a kétségkívül fontos ügyet, melynek 
megvalósítását, az Eötvös-alap országos 
tanítói egyesülettel egyetértőleg, telj-
hatalmú végrehajtó bizottságra bízta. 

Ez a bizottság — miután meggyő-
ződött a felől, hogy a kérdést az orsz. 
tanítói nyugdíj-alappal kapcsolatban, 
mint egyébiránt leginkább óhajtotta 
volna, nem oldhatja meg — eliminálván 
tanácskozásaiból minden oly ábrándot, 
mely külön tanítói biztosító - intézet 
létesítéséről mesélgetett: kereste a leg-
alkalmasabb és a tanítóságra nézve leg-
előnyösebb megoldást ahhoz, hogy meg-
lévő hasai biztosító-intézeteink vala-

melyikének a keretében vigye dűlőre 
a dolgot. 

Alapos megvitatás után a végrehajtó 
bizottság, mint ezt már lapunk mult 
számában jeleztük, a Gazdák Biztosító 
Szövetkezetének a beérkezett többi aján-
latnál jóval kedvezőbb ajánlatát fogadta 
el. A bizottság ez egyhangú határoza-
tával tehát a tanítók biztosításának az 
ügye szövetkezeti alapon nyer megvaló-
sítást s mi azt hiszszük, hogy ez a 
leghelyesebb megoldás. 

A „Gazdák Biztosító Szövetkezete" 
legteljesebb bizalmunkat érdemli meg. 
Ez a szövetkezet egy millió 600.000 K. 
biztosítéki alappal létesült s alapító 
tagjai közt találjuk az uralkodó család 
tagjait, főpapokat, nagybirtokosaink elő-
kelőbbjeit s magát a kormányt is 400.000 
korona alapítványnyal. A Biztosító Szö-
vetkezet eddig tűz- és jégkár-biztosítás-
sal foglalkozott s két évi működésével 
alaposan rászolgált a gazda-közönség 
hálájára^Most — folyó év julius 1.-én — 
életbelépteti az életbiztosítást is s így 
a tanítóság a biztosításnak minden ágát 
megtalálja e minden tekintetben bizal-
mat érdemlő szövetkezet keretében. 

Mondjuk meg már most- egészen 
őszintén: mi volt a czélja az Orsz. 
Bizottságnak a biztosítási ügy ilyetén 
országos fölkarolásával, illetőleg ren-
dezésével ? 
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A központi vezetők szeme előtt első 
sorban az a nemzetgazdasági nagy czél 
lebegett, mely az egész nemzetre hára-
molhatik abból, ha a nép — tanítói-
val s a papok mellett, illetőleg velők 

v egy sorban leghivatottabb vezetőivel 
sikerül megkedveltetni a vagyongyűjtés-
nek és a jövőről való gondoskodásnak 
azt a módját, mely a biztosításban 
nyeri leggyakorlatibb megoldását. A 
külföld — fájdalom! — e tekintetben 
is nagyon megelőzött minket. E sorok 
írója szemtanuja volt Francziaország-
ban egy nagy nemzeti kölcsön aláírá-
sának s gyönyörűséggel látta, hogy 
a legkisebb existencziák is mennyire 
igyekeznek megtakarított pénzöket a 
nemzeti kölcsönbe fektetni. Túl is 
jegyezték, magában Francziaországban, 
azt a kölcsönt tízszeresen. Mert hát 
o t t általános a takarékosság s az én 
vendéglői szolgám sírva panaszolta el 
nekem, hogy aláírt 20 kötvényt, hogy 
kettőt kaphasson és csak egyet kapott. 
Az általános takarékosság pedig a 
nemzeti vagyonosodás, az általános jólét 
kiapadhatatlan, örök forrása. A ki erre 
az általános takarékosságra fogja meg-
tanítani a mi nemzetünket, az lesz 
ennek az országnak a legnagyobb 
jótevője. 

Mint mindenben, a mi a nép nevelését 
és helyes irányban való vezetését illeti, 
úgy ebben is nagy szerep vár a nép-
tanítóságra. A tanítóknak azonban előbb 
önmagukon kell ezt a vagyongyűjtést 
és ezt a jövőről való gondoskodást 
gyakorolniok, hogy a nép gondolkodását 
is nevelhessék e tekintetben. A taní-
tóság egy része eddig is biztosított 
ugyan, de hogy ebbeli hajlandósága 
általánosabbá, később pedig általánossá 
váljék: ebien látták a központi vezetők 
azt a fönnebb vázoltam nemzetgazda-
sági nagy czélt. S ha kezdetben ez az 
ügy nem is venne nagyobb lendületet 
— mert, tagadhatatlan, a tanítóság 
súlyos anyagi gondokkal küzd! — nagy 

nyereség lesz már magában az is, ha 
a tanítóság figyelme erre az ügyre 
rátereltetik, mint a hogy reméljük, 
hogy az országos rendezéssel rá is 
terelődik. 

De a fönnebb jelzetten kívül az Orsz. 
-Biz.-nak czélja volt még az is a bizto-
sítási ügy országos rendezésével, hogy 
a tanítóknak — a kiknek egy része, 
mint fönnebb említettem, most is biz-
tosít az egyes hazai és külföldi társu-
latoknál — a lehető legolcsóbb biztosítási 
módot szerezze meg. Ezt a „Gazdák 
Biztosító Szövetkezeténél" elérte, a 
mennyiben a szerződésbe foglalt díj-
tételek átlag 5 — 7%-kai olcsóbbak, 
mint a biztosító társaságok díjtételei. 
E mellett lehetővé van téve a tanítókra 
nézve az is, hogy ingyen biztosítást kösse-
nek, a mennyiben a Gazdák Biztosító 
Szövetkezetének képviselete — melyet 
a tanítók számára szerződésileg bizto-
sítottunk — a legkisebb faluban is 
jövedelmezhet annyit, a mennyibe pl. 
egy 30 éves ember 2000 korona bizto-
sításának évi díja kerül. így fonódik 
össze a tanító egyéni érdeke a fönnebb 
vázolt nemzetgazdasági nagy érdekkel. 

Et nunc venio . . . Utoljára hagytam 
azt a szép, azt a nagy czélt, mely 
— meg vagyok róla győződve — meg 
fogja dobogtatni Magyarország minden 
egyes tanítójának a szivét! A tanítók 
biztosítási ügyének országos rendezésével 
— az egyéni kedvezményeken fölül — 
még a családos, gyermekei neveltetésén 
aggódó tanító-apák gondjain is akartunk 
könnyíteni a vidéki internátusok és a 
Tanítók Házai föllendítésével. 

A Gazdák Biztosító Szövetkezetével 
kötött szerződésben kikötöttük ugyanis, 
hogy minden elfogadott biztosítási 
ajánlat évi tiszta díja után az Eötvös-
alapnak a szövetkezet 4%-ot, a vidéki 
tanítóegyesületeknek meg 2, illetve 
3%-ot biztosít. 

Hogy mit jelent ez ? Ezreket és 
ezreket, ha a tanítóság az eszmét 
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magáévá teszi és a rá nézve nagyon 
kedvező alkalmat megragadja. 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete a 
maga költségére már a tavaszkor köz-
ponti biztosítási irodát rendez be az 
Eötvös-alapnak, a honnét az akczió ki 
fog terjedni az egész országra. A M. 
T. Orsz. Bizottsága és az Eötvös-alap 
együttesen fogják megkeresni a tanító-
egyesületeket és testületeket, fölhíván 
őket az ügy fölkarolására és a vidéki 
„biztosító bizottságok" megalakítására. 
A tanítóság egy nagy részének az 
óhajtása, íme, teljesül s most már : 
te t t re föl! Lássunk a dologhoz saját 
magunk, családunk, népünk ós hazánk 
j ó voltáért! 

Magyar tanító! Ne azokra hallgass, 
a kik mindig csak azt kiáltják a füledbe, 
hogy „követelj! követelj! követelj!" — 
hanem azokra, a kik — igaz barátaid! — 
arra buzdítanak, hogy követeld ugyan, a 
mit megkövetelhetsz, de e mellett .segíts 
is magadon, hogy Isten is megsegítsen t 

= Állatni tanítók fizetésrendezése. 
A legilletékesebb helyről nyert fölhatalmazás 
alapján megnyugtatásul közöljük, hogy az állami 
elemi néptanítók fizetésrendezése az állami 
tisztviselők fizetésrendezéséről készülő törvénybe 
mindenesetre föl fog vétetni. 

A tanítói szak vizsgálatokról. 
(Befejező közlemény.) 

Székely Géza a tanítónövendékek gyakorlati 
kiképeztetésére szánt időt keveseli. Nem osz-
tozom nézetében. Akármilyen sok időt fordít-
sanak is a tanítóképző-intézetben a gyakorlati 
kiképeztetésre, teljesen kész tanítót nem lesznek 
képesek a tanítóképző-intézetek produkálni. 
Az igazi mester a tanítóra nézve is az élet. 
Csakis ott sajátíthatja el — némelyik néhány 
havi, a másik 1 —2 évi gyakorlat után — a 
tanításban azokat a bizonyos fogásokat, melyek 
annyifélék, a hány a tanító s csakis ott juthat 
annak a bizonyos egyéni módszernek a birto-
kába. A fiatil tanító az ő iskolájában teljesen 
magára hagyatva több havi önálló tanítói 
gyakorlat után belejön a tanítás művészetébe 
s a képző-intézetben szerzett elméleti s gya-
korlati módszertani ismereteket és készségeket 
majd érvényre tudja emelni s föl fogja hasz-

nálni a tanítás alatt. S hogy ezt meg is tegye, 
szükséges, hogy ha kikerül a képző-intézetből, 
1—2 évi gyakorlat után mutassa be a vizsgáló-
bizottság előtt, hogy igyekezett a képző-inté-
zetben szerzett módszertani ismereteit az élet-
ben alkalmazni. A mostani képesítési rendszer 
mellett erre nem is gondol, mert az oklevél 
már a kezében van. 

Köveskuti Jenő hozzászólása igen figyelemre-
méltó. 0 a képző-intézet 3 alsó osztályának 
elvégzése után óhajtaná a tanítónövendékeket 
érettségi vizsgálatra bocsájtani. A tanítói 
érettségi után 1 évet kizárólag a növendék 
szakképzésére óhajt fordítani, ennek végeztével 
tanítói alapvizsgálatot óhajt tétetni a növen-
dékkel s 2 évi gyakorlat után szakvizsgálatot. 
Ez az eszme megszívlelésre méltó. Talán csak 
az hátráltatná keresztülvitelét, hogy a tanító-
képző-intézetek tanítás-tervét alapjában föl-
forgatná, a mire most még nincs szükség. 

Bohus János a gazdasági ismétlő - iskola 
érdekéből a gazdasági ismeretek tanítására 
nagyobb súlyt óhajt fektetni a tanítóképzők-
ben. Ez helyes! Megjegyzem, hogy már minden 
állami s a legtöbb felekezeti tanítóképző-
intézetben van, a földmívelésügyi minister által 
alkalmazott, a képző-intézet kötelékébe tartozó 
külön gazdasági szaktanár, a ki elég gazdasági 
ismerettel látja el a tanítónövendékeket. Ha 
még volna olyan tanítóképző-intézet, a hol 
nem volna gazdasági szaktanár, kérjen az 
igazgatóság: a földmívelésügyi minister szívesen 
ád neki is. 

Dezső Lipótnak a tanítóképzésről mondott 
nézeteire annyit, hogy a tanterv, tanárképzés, 
a fölvételhez szükséges előtanulmány ügye 
már örvendetes módon a megoldás stádiumába 
jutott. Minden tanítóképző-intézet igyekszik 
egészséges, munkás szellemet teremteni a 
növendékek lelkében és szükséges szakképzett-
séggel ellátni őket. A tanítónövendékeknek 
elég alkalmuk van 4 évi kiképeztetésük ideje 
alatt gyakorolniok magukat a tanításban, 
egymás tanítását megbírálni, az önképzőkörök 
ülésein a nevelés-tudomány, irodalom, művészet 

! egyes ágaival a tanterv terjedelmén túl meg-
ismerkedni; elegendő szaklap, hirlap, tudo-
mányos és szépirodalmi folyóirat, könyv áll 
rendelkezésükre. Tehát a kiképzésben és a 
czéltudatos tevékenységre való szoktatásban 
nincs hiba, hanem igen, a képesítés formájá-
ban és lényegében. 

Huzják Lukács lelkes czikkében korainak 
tartja a tanítóképzés reformját, mert sok tanító-
képzőben még a magyar nyelv kötelező taní-
tásáról szóló 1879. XVIII.-ik törvényczikknek 
sem szerzett az államhatalom érvényt. Sajnos, 
hogy akad még tanítóképző-intézet, a mely a 

5* 
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magyar nyelvet tanítja is, nem is. Csakhogy 
e miatt nem szabad várnunk a tanítóképesítés 
reformjával! Ha látják az úgynevezett nemzeti-
ségi tanítóképző - intézetek, (román, szász, 
szerb), Hogy az államiak túlszárnyalták őket, 
majd jőnek utánunk! S aztán ha eljön az 
ideje annak, hogy törvényileg rendezik a 
különféle tanítóképzők ügyét s az összes hazai 
tanítóképző-intézetek szervezetét egyöntetűvé 
teszik, jogosan fog az állam hivatkozhatni a 
maga tanítóképző-intézeteire s örömmel mu-
tathat rá azok magas színvonalára úgy tanító-
képzés, mint képesítés tekintetében. 

Több t. hozzászóló tanítótársam közép-
iskolai 6, 8 osztály elvégzését óhajtja elő-
tanulmányul a leendő tanító részére s e vég-
ből a képző-intézeti tanfolyamokat 1, 2 évre 
akarja redukálni. A középiskolai osztályok 
elvégzése után 1, 2 évi tanítóképző-intézeti 
tanfolyamot s ezek után tanképesítő - vizs-
gálatot kiván a leendő tanítótól. Nem vagyok 
velők egy nézeten. A leendő tanítónak kiké-
peztetése czéljából arra a 4 évre, a mit a 
tanítóképző-intézetben tölt, föltétlenül szük-
sége van. Nemcsak a pedagógiai tárgyak 
kivánják a leendő tanítónak a tanítóképző-
intézetben való nevelését és tanítását, hanem 
a tanítóra nézve elkerülhetetlenül szükséges 
általános ismeretek és gyakorlati ügyességek 
is megkívánják, hogy éppen a tanítóképző-
intézetben jusson ezeknek a birtokába. Nem 
mindegy az a leendő tanítóra nézve, hogy az 
általános ismereteket a közép- vagy polgári 
iskolában-e sajátítja el, vagy a tanítóképző-
intézetben! Mert ne feledjük, hogy a tanító-
képző-intézet szakiskola, melyben minden egyes 
tantárgy tanításánál kétféle szempont veendő 
tekintetbe. Az egyik szempont a tanítónak 
általános műveltsége, a másik a tanítónak a 
szakképzettsége. Tagadom, hogy a közép-
iskola, vagy a polgári iskola tanítás-terve 
mind a két szempontnak megfelelne. A tanító-
nak azok a bizonyos általános ismeretek szol-
gálatában álló tantárgyak egyúttal az ő hivatal-
béli munkájának az anyagát is képezik. Ennek 
az anyagnak egy részét neki magának is föl 
kell dolgoznia az iskolában, tehát szükséges, 
hogy alaposan ismerje az ő munkaköréhez 
tartozó anyagot, mert különben tanulóit nem 
fogja megtanítani arra. Ezért kénytelen a 
tanítóképző-intézet sokszor kicsinyesnek látszó, 
de a tanítóra nézve igen fontos elemi dol-
gokkal is vesződni. A katona-intézetek (reál-
és hadapród-iskola) tanítás-terve sem egyezik 
meg az általános ismereteket nyújtó tantár-
gyakban a középiskoláéval, mert csakis ott 
fordíthatnak azokra a tantárgyakra s arra az 
anyagra súlyt, a melyre a katonának szüksége 

van. Ez által s a tananyag földolgozásának a. 
mikéntje által domborodik ki a tanítóképző-
intézeteknek a szakiskolai jellege, habár nemcsak 
pedagógiát tanítanak benne. 

S ezzel viszonválaszomnak a végére értem.. 
Hogy mi indított engem arra, hogy tollat 

fogjak a tanítói szakvizsgálat érdekében, ime 
megmondom. Ismerem a tanítói életet abból 
a korból, a mikor a tanító még köteles volt 
a plébános asztalánál a vendégeknek a pinczé-
ből bort fölhozni, tányért váltani, a sültet föl-
tranesérozni. Akkor a tanítótól még semmit 
sem kivánt a társadalom s ő sem kivánt tőle 
semmit sem. — Ismerem a tanítói életet abból 
a korból, a mikor az 1868-as korszakot alkotó 
év után a tanítót már annyira megbecsülték,, 
hogy nem kellett fölszolgálnia a plébános 
vendégeinek, hanem ő maga is mint vendég 
a káplánok után ültetve, békességben falatoz-
hatott a plébános asztalánál, sőt, ha szükség 
volt negyedikre, el is tarokkozhatott a főtisz-
telendő és tisztelendő urakkal. Ekkor már 
kezdték ismerni s beesülni a tanítókat s 
ők maguk is tartottak valamit magukról. — 
Ismerem azt az időt, a mikor én és kortársaim 
mint falusi tanítók a hetvenes évek elején 
éreztük azt, hogy vagyunk valamik, a mikor 
az asztalnál a káplánok elé kerültünk. Ekkor 
már számítottunk a társadalom előtt. — És 
ismerem a mai, modern tanítót, azt, a kit én 
is nevelek. Azt, a ki már teljes tudatában 
van annak, hogy ő is számottevő tagja annak 
a liaza szolgálatában álló és kormányzásban 
résztvevő nagy testületnek, mélyet honoráczior-
nak, köztisztviselőnek neveznek, kinek életföl-
adatát képezi a magyar hazát föntartó népet 
nevelni, oktatni, tanítani, vezetni és irányítani. 
S éppen ezért tudom, hogy ennek a nagy 
hadseregnek az erkölcsi élőmenetélét csak úgy 
tudjuk biztosítani, ha nem elégszünk meg az 
eddigi kvalifikácziój ával, hanem külsőleg, for-
mailag is emeljük az Ő szákképesítését. Mert 
miért beszélhessen mindenki az ő érettségi 
vizsgálatáról, csak a magyar tanító ne beszél-
hessen arról, a mikor ő is érettségit tett, s 
miért mondhassa mindenki, hogy ő szakképe-
sítő-vizsgálatot tett, a mikor tanulmányai után 
a tanító is képes szakvizsgálatot kiállani. 

Ez az oka annak, hogy a tanítói szak-
vizsgálatokat 10 év után ismét fólszinre hoztam 
s ez az oka annak, hogy minden tanítótársam-
nak ismételve figyelmébe ajánlom ezt az 
ügyet. 

A tanítóképző-intézeti tanárok orsz. egye-
sületének a választmánya fis foglalkozik a 
tanítók szakképesítésével. 0 az orsz. tanító-
képesítésnek a hive. En is igaz szivemből és 
igaz lelkemből annak a híve vagyok, a mint, 
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anár ezt előbb is kijelentettem. Ha minden, 
Magyarországban képzett tanítónövendék orsz. 
bizottság előtt volna köteles képesítő-vizsgá-
latot tenni, s a tanítói állásra csakis ez a 
vizsgálat jogosítana föl mindenkit e hazában, 
akkor az államföctartó magyar nemzet nem 
volna kénytelen még manapság is magyarul 
csak imígy, amúgy beszélő tanítókat megtűrni, 
nem volna kénytelen eltűrni azt, hogy tisztán 
német meg oláh nyelvű tanítóképző intézeti 
értesítők jelennek meg. De ahhoz sok év-
tized szükséges, míg nemzetiségi viszonyaink 
javultával a törvényhozás hozzá fog járulni 
ezen kívánságunkhoz. Akkor már meg fog 
szűnni a nemzetiségi kérdés s „egy lesz a 
nyáj s egy lesz az akol." De addig is, míg 
ez létesülhet, maradjunk a mellett, hogy az 
állam a saját hatáskörében emelje a tanítók 
minősítését. Legyen ez előkészítője a tanítók 
általános, országos képesítő-vizsgálatának! Ez 
kivihető, de amaz ez idő szerint nem. Egy 
lépés is haladás a jobb jövő felé. 

S most a tanítói testületeket s egyesületeket 
újra kérem, hogy saját érdekükben ne engedjék 
a napirendről levenni ezt az ügyet, hanem 
szóljanak a kérdéshez gyűléseikben s tegyék 
meg a tanítói szakképesítés érdemében javas-
lataikat s követeljék annak előbbre vitelét. 
Mi pedig, kik hirlapilag foglalkozunk ennek 
a kérdésnek a megoldásával, ne beszéljünk a 
tanítóképzésről, mert az jó irányban halad, 
ne beszéljünk a képző-intézeti tanárok kép-
zéséről, mert az jól meg van oldva, ne be-
széljünk a tanító-hiányról, mert az nem létezik 
s ne állítsuk az ausztriai és horvátországi 
tanítókat hazafiúi érzés, nemzeti szellem s a 
többiben magunk fölé, a mikor mi magyar 
tanítók is vagyunk igyekezet, hazafiúi érzés 
sat. tekintetében olyanok, mint ők, lianem 
beszéljünk a tanítók megfelelőbb képesítéséről, 
mert a mai már nem felel meg a tanítói 
hivatal méltóságának s a kar követelményeinek. 

(Csáktornya.) Mciryitai József. 

Foglalkozzunk a néppel! 
i. 

A szerkesztőség szives engedelmével még 
-egyszer a kezembe veszem a tollat, hogy a 
czímben jelölt nagyfontosságú dologhoz szól-
jak. Erre Burián kartársam hív föl, midőn e 
lap f. évi 2. számában helyreigazításokat közöl. 
(Neki különben csak annyit, hogy én más-
képen, mint a hogy meg van írva, nem tudok, 
nem akarok megérteni semmit.) 

A néppel való foglalkozás kegyetlenül 
folyik — papiron, de ha széttekintünk a 
tulajdonképeni téren, fájdalommal látjuk, hogy 

bizony kevés van ott. Nem adnak életet az 
eszmének, hidegen hagy a buzdító szó. Én 
azt hiszem, nem közönyösségből teszik, mert 
sok nehézséggel jár. bajos eltalálni a nyitját. 
Nem könnyű, elismerem, de mégsem volna 
szabad a tanító erejének ezen megtörnie. 
Csak itt-ott meglehetős nagy földrajzi távol-
ságban egymástól foglalkozik egyik - másik 
kartárs sikeresen. Mások fölbuzdulva azon, a 
szokásokat, a nép értelmi fejlettségét nem véve 
tekintetbe, megindulnak ugyanazon nyomon s 
pár hét múlva már panasz kél ajkaikról: 
„Nem lehet a mi népünkkel boldogulni, sokkal 
romlottabb az, hogy ilyesmit lehetne vele 
csinálni, könnyű X. Y. kartársnak az ő népével, 
jőne csak ide!" Nem úgy van, kedves kar-
társaim; nincs olyan elvetemült nép, a me-
lyikkel ne lehetne foglalkozni, csak ne sajnáljuk 
a fáradságot, az utánjárást. Egy mintára vala-
mennyit megteremteni képtelenség, hisz' lát-
hatták éppen e lap mult évi egyes számaiban, 
hogy minden vidék mást kiván s én azt 
mondom, hogy majdnem minden községben más 
uton kell megindulni és haladni. 

A legnehezebb munka a kezdet, mert 
irtózik minden újítástól, a nép nehezen tudja 
megérteni, hogy az ő előrehaladására van, 
idegenkedik tőle, keresi, nincs-e benne valami 
láthatatlan, elburkolt rossz. Mézes madzagot 
kell keresnünk, a melylyel összehozhatjuk és 
azután ott megtarthatjuk. Figyelmes kutatással 
meg kell találnunk az eszközöket, melyekkel 
czélt érünk. Én ezelőtt két évvel énekléssel 
kezdtem meg s ma éneklünk, beszélgetünk, 
olvasunk, habár azelőtt még nyoma sem volt 
itt ezeknek. Az éneklés egyike a legjobb 
eszközöknek, a megbeszélése egyik - másik 
dolognak, lapokból fölolvasás szintén igen 
alkalmasak. De ha sikerült megnyernünk, 
meg is kell tartani. Ne ringassa senki magát 
abban a boldog hitben, hogy örökre meg-
nyertük, mert könnyen lehűlhetnek; azután 
pedig új munkát kezdeni még nehezebb. A 
túlbuzgóság közepében ügyelni kell, hogy a 
hallgatóságot ne tömjük igen tele egyszerre s 
lehetőleg ne csak szenvedőleg, hanem cselek-
vőleg is foglalkoztassunk; adjunk a népnek 
cselekvőtért. Különben néhány összejövetel 
után a figyelmök kifárad, unalmas lesz nekik 
folytonosan hallgatni, erőt vesz némelyiken a 
csendes szundikálás, elgondolja magában: 
„Alhatom én otthon is" s úgy is tesz. Ez pedig 
ragadós betegség. 

Hogy a néppel való foglalkozás életerős s 
tartós legyen, összefoglalva a következőket 
ajánlhatom: 

1. Nyerjük meg az ügynek a falu előkelő 
vezető embereit, a kik példát nyújtva vonzanak. 
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2. Az erkölcsi, gazdasági, társasági, egészség-
ügyi dolgokat lehetőleg beszélgetve adjuk elő 
a kinálkozó alkalmak fölhasználásával, mert a 
beszéd jobban érdekli a népet, mint az olvasás 
s jobban is megérti. Engedjünk mindenhez 
hozzászólani, kérdezősködni, sőt hívjuk is 
föl arra. 

3. Ha oktató, nemesítő történeteket, elbe-
széléseket, meséket olvasunk, ügyeljünk, hogy 
csak rövidek legyenek s bennök a cselekmény 
tömött, szakadatlan folyású. A hosszas leírások, 
kitérések untatok a népre. 

4. Az összejövetel 1—2 óránál több időt 
ne vegyen igénybe, hacsak világosan nem 
látszik annak szükségessége. De körültekin-
tőnek kell lenni itt is, mert sokszor csal a 
látszat. 

5. Anyagi áldozatot ne kivánjunk egyelőre 
semmit, vagy csak nagyon keveset, mert ezzel 
elidegenítjük őket. A nép szívesen tesz és ad 
bármit, de pénzt ne kérjen senki tőle, mert 
azt megtagadja, inkább mindenről lemond, csak 
ne fizessen. Ezt különben mindenki tapasztal-
hatta. Elmondok egy esetet, a mi világot vet 
erre. Midőn javában folytak az összejövetelek, 
kértem, hogy folyamodjanak a nm. földmívelés-
ügyi minister úrhoz népkönyvtárért. Meg-
magyaráztam, hogy teljesen ingyen kapják. 
Egy fél esztendei kapaczitálás után folyamodtak 
s meg is kapták. Nagyon örvendettek neki. 
Egy ember — valószínű a többiek biztatá-
sára — megkérdezte: „Hát aztán instálom 
csakugyan sohasem kell megfizetni a köny-
veket?" Megnyugtattam. „Hej! mégis jó ember 
a minister úr" fejezte be az én emberem. 

így vagyunk az olvasóegyesületekkel is, 
azok is a pénzen törnek meg. Csak annyit 
érjünk el, hogy legalább petróleumot vegyenek. 
Tudom, minden kartárs szívesen odaadja 
lapjait s a községnek járó „Néplap"-ot szintén 
oda lehet vinni. Ez is elég kezdetnek s ha 
majd szükségét érzik, szívesen adnak lapra is. 

Ne nézze tovább senki tétlenül népünk 
sülyedését, hanem lépjen mindegyikünk a 
cselekvés terére s erejének megfelelőleg mun-
kálkodjék ! 

(Magyar-Bikal.) Bene Lajos. 

II. 

Már magában e szóban, „néptanító" benne 
foglaltatik az a fönséges munkakör, melyet a 
jó tanítónak be kell töltenie. Jelenleg a taní-
tóság nagy része inkább „gyermekeket tanító" 
mint néptanító. Mennyivel örvendetesebb lenne 
pedig, ha mindnyájan elmondhatnók magunkról, 
hogy :* néptanítók vagyunk. Lehet, hogy egyik-
másik kartársam mosolyogva olvassa ezen 
állításomat, pedig úgy van, édes kevés közöt-

tünk a néptanító. Ugyan hányan törődünk a 
néppel ? Az ifjabb tanítóság egy nagy százaléka, 
szinte tüntetőleg távol tartja magától a népet. 
Már pedig az a tanító, a ki iskoláján kívül 
semmivel sem törődik, a ki a néptől vissza-
húzódva, elszigetelten él: lehet jó gyermekeket 
tanító, de nem néptanító. Annak a tanítónak, 
a ki a „néptanító" fönséges czímre igényt 
tart, a nép között kell élnie, azt példaadásával, 
oktatásával ellátnia. 

Tudjuk azt, hogy a nép a nadrágos ember-
ben mindig ellenségét véli látni. A szolgabírótól,, 
földesúrtól fél, de a mellett gyűlöli is mind-
kettőt. A jegyző szedeti be az adót, ha fizetni 
nem bír, elviteti a párnáját; természetes tehát, 
hogy a jegyzőt sem szereti. Egyedül a tanító 
az, no meg a pap, a ki megszerettetheti magát 
a néppel, a ki a nép rossz szokásain, hanyatló-
erkölcsén javíthat. Fő tehát, hogy a tanító 
alapos tudása, példás élete és szerettető modo-
rával kiérdemelje a nép szeretetét; mivel ha 
a tanító magán élete megrovást érdemel, ha 
„vizet prédikál és bort iszik," minden jó 
igyekezete kárba vész. 

Van eset, midőn a tanítót is nyűgnek tekinti 
a nép és áldásos működése nem terem oly 
hasznos gyümölcsöt, mint teremnie kellene. 
Ennek oka a párbér. Mert bizony szó a mi 
szó, de ott a hol a tanító fizetésének nagy 
részét maguk a hívek családonkint fizetik, 
közvetlen a tanítónak, ott nehéz valódi nép-
tanítónak lenni. Tehát ha azt akarjuk elérni, 
hogy több legyen a „néptanító," úgy kérjük, 
hogy az illetékes tényezők igyekezzenek a pár-
bér-ügyet is rendezni. Töröljék el végkép a 
meczkát, csirke, bor és egyéb járandóságot, a 
tanítóság nem fogja megsiratni. Álljon a tanító 
jövedelme tisztán készpénz fizetésből és föld 
jövedelemből. A földre a tanítónak szüksége 
van már csupán azért is, hogy azt okszerűen 
mívelve, példaadással szolgáljon a népnek. 

A párbér, csirke és Isten tudja miféle 
járandóság nagyon csökkenti a tanító tekin-
télyét. Sőt egyes helyeken, ha a tanító szigo-
rúan követeli ilyenfajta járandóságát, örökös a 
háborúság a tanító és a nép között. Az ilyen 
helyen működő tanító tevékenysége egyedül 
az iskolára szorítkozik. 

Egészen más helyzete van az olyan tanítónak, 
a ki fizetését az egyház, község vagy az állam 
pénztárából kapja. Ilyen helyen a hivatását 
betöltő tanító valóban ura lehet a helyzetnek: 
tanácsadója, mestere lehet a népnek. Sajnos 
azonban, hogy különösen az ifjabb kartársak 
között nagyon sok azoknak a száma, kik, bár 
működésök előtt semmi gát sem áll, mégsem 
foglalkoznak a néppel. Méltóságukon alólinak 
tartják a nép között való életet. E nélkül 
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pedig sem a nép hibáit, sem pedig erényeit a 
tanító nem ismerheti meg. Már pedig ha a 
betegség minéműségével nem vagyunk tisztában, 
annak orvoslására képtelenek vagyunk. 

A nép megbecsüli a jó tanítót. Tudja azt, 
hogy az neki jóakarója és nem ellensége. 
Megfogadja tanácsát és szeretete minden jelével 
elhalmozza. Fő, hogy a tanító belopja magát 
a szivökbe és aztán ne kimélje a fáradságot. 

Egy község erkölcsét átjavítani, anyagi jó-
létét emelni: csak sok évi munkával lehet-
séges. De, hogy valóban lehetséges, erről 
magam győződtem meg egy ízben. 

Beteg volt egy távoli rokonom, a ki tanító 
volt egy kis községben és, mint az uri osztály 
mondta, igen különez ember. Elvitt hozzá a 
kíváncsiság, no meg az atyafiságos kötelesség. 
Szép májusi nap és piros pünkösd ünnepének 
délelőttje volt. Az öreg a kertben feküdt. Soha 
életemben annyi kézcsókot, annyi beteglátogatót, 
annyi könyet nem láttam, mint ott. Egyik 
ember a másik sarkát taposta és mind könyezve 
sírva távozott a drága tanító úrtól. 

„Hervad a mi fejünk koronája, soha sem 
lesz ilyen jó tanítónk" — mondogatta egy-egy 
bús magyar. No, gondoltam magamban, nem 
hittem volna, hogy ennyire szeresse valahol a 
nép a tanítóját. Jó magam, megjegyzem, akkor 
egy alföldi paraszt városban tanítóskodtam, 
hol a tanítóságot a nép csak nyűgnek vélte 
és nyoma sem volt ilyen ideális viszonynak a 
tanító és nép között, mint ebben az elrejtett 
kis faluban. 

Ugyan mivel tudta így meghódítani az egész 
falut? Elmondom. 28 évvel azelőtt került a 
faluba. Volt akkor a faluban tíz korcsma, azaz 
minden száz lélekre esett egy. Vasárnaponkint 
az Istenháza üresen állott, de a tíz korcsma 
hangos volt a dorbézolástól. A törvénytelen 
szülöttek száma meghaladta a törvényes szülöt-
tekét. A munkás csak úgy volt hajlandó nap-
számba állni, ha naponkint háromszor pálinkát 
kapott. A házak meszeletlenül kerítés nélkül 
állottak, a lakosság rongyosan, piszkosan 
ácsorgott előttük. A föld a rossz munkálás 
miatt alig adott 4-szeres magot. Megszánta 
ezt a népet és 28 évi szakadatlan munkával 
teljesen átgyúrta, boldoggá tette. De hogyan? 
Bizony a kezdet nehéz volt. Tervét egy dalár-
dára építette. Nagynehezen összehozott 8 
egyént és tanította énekelni. Próbák alkalmával 
a kíváncsiság mindig hozott egy-kettőt az 
ablak alá. Behívta őket és így szaporította a 
dalárdát. Hozzájuk simult. El-elbeszélgetett 
velük, ellátta őket tanácsosai. Három év múlva 
80 tagja volt a dalárdának. Az egész község-
ben ennyi volt az olvasni tudó férfiak száma. 
Ekkor kihirdette, hogy a ki nem tud írni olvasni, 

jöjjön el esténkint az iskolába és egy télen 
megtanítja őket erre. Világításról, fűtésről 
maguk gondoskodtak. Hogy a korcsmától 
elvonja a tömeget, vasárnap délután télen föl-
olvasást tartott és a dalárda énekelt. Nyáron 
a szabadba vitte őket és ott szórakoztatta 
különféle játékokkal. A dalárda tehetősb tag-
jaival kölcsönös állatbiztosító szövetkezetet ala-
kított. Kezdetben a dalárdának és szövetkezet-
nek mindenki tagja lehetett kivétel nélkül. 
Később azokat, a kik nem javultak, négyszem 
között, szép szóval figyelmeztette, hogy javul-
janak meg. Rendesen czélt is ért vele. Egy 
eset volt, midőn egy javíthatatlant kizártak a 
dalárdából, ezt aztán a többi addig üldözte, 
míg a községhői elköltözött. 

Huszonnyolcz évi munka után teljesen elérte 
czélját. A tíz korcsmáros közül kilencz meg-
szökött. A házak tiszták, barátságosak. A nép 
erkölcsös; kertjeiben gyümölcsfák díszlenek. 
Mézből, selyemgubóból bőven kitelik a ruhára 
való. Az írni olvasni tudók száma 90%-on 
fölül van. A törvénytelen szülöttek száma a 
zérusra szállott. Ünnep- és vasárnaponkint 
tömve van a templom. A föld bőven terem; 
mert okszerűen van mívelve. 

Ugy-e bár, szinte hihetetlen a mit itt el-
mondottam ; pedig nem mese, hanem valóság. 

Ne higyje tehát senki, hogy egy-két év 
alatt egy falu egész népességét át lehet gyúrni. 
Évtizedek kellenek hozzá; kicsinyen kell kezdeni 
és a siker biztos, csak kitartóan kell folytatni 
a munkát. Nem szabad rögtön ostorsuhogtatással 
föllépni, mivel ezzel csak ellenségeket szerez 
magának a tanító. Lassan, lassan kell a népet 
meghódítani s ha kezdetben kicsi is az ered-
mény, évek múlva biztos a siker. Föl tehát 
munkára! 

(Csorvás-Gerendns.J Szentkereszty Tivadar. 

Az ifjúsági egyesületekről. 
E sorok megírására az ösztönöz, hogy a 

Néptanítók Lapja 1901. évi 51. számának 
vezető közleményében Felsővisón most szer-
vezett ifjúsági egyesületről is említés van téve 
ekképen: „Felsővisón csak vasárnapokra ter-
vezik az előadásokat : egy - egy vasárnapra 
kettőt." 

Hogy a Néptanítók Lapja a mi határszéli 
csendes működésünket megemlítésre méltatta, 
az nagyobb munkára, szilárdabb kitartásra 
ösztönöz bennünket, de egyszersmind arra is 
buzdít, hogy tervem vázlatát is bemutassam, 
mely szerint működésünk nemcsak a vasár-
napokra szorítkozik, hanem úgy van beren-
dezve, hogy vele a kitűzött nagy czélt tényleg 
el is érhetjük. 
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Mi itt nagv vezérünk és kitűnő tanácsosa 
elveivel teljesen azonosítottuk eljárásunkat. 
Czélunk: a magyar nemzeti állam kiépítése. 
Minden egyéb csak eszköz a nagy czél el-
éréséhez. 

Első teendőnk mindenesetre csak az volt, 
hogy a gazdasági ismétlő - iskolai növen-
dékeink gondolkozását e czél irányába te-
reljük, a szülőkre is hassunk s az intelli-

Iine: 1. A vallásosság ápolására fordítunk 
2. Hazai ipar és házi ipar ismertetésére 

í a) földmívelési ismeretekre 

genczia köréből az arra hivatottak közremű-
ködését biztosítsuk. 

Mikor e föltételek megvoltak, összeállítottam 
az egyesület 5 - évi munkatervét úgy, hogy 
abból minden tanító és közreműködő — a 
helyi viszonyok összeegyeztetésével — kellő 
útbaigazítást nyerjen teendőire nézve. 

E részletes tervnek itt csak vázlatát ad-
hatom. 

3. A gazdasá 
köréből 

c) állattenyésztésre 
d) méhészetre . . 

v e) erdészeti dolgokra 
4. Egészségi dolgok ismertetésére 
5. Kereskedelmi és szövetkezeti ism 

6. Pogári jogok ( állami igazs. szolg. köréből 
és kötelességek ( a közigazgatás köréből 

7. Magyar történet és földrajzból 
A polg. ügyiratok e szakok közt megoszlanak 

Elméleti előadás összesen . . . 
8. Méhészeti gyakorlati teendők megismertetésére évsza-

konkint (a gazdasági ismétlő-iskola kertjében) . . . . 
9. Nyilvános szereplésekre előkészítés, szavalás és lapok 

olvasására 
10. Házi ipari gyakorlatokra 
11. Dalegyesületi működésre 

Gyakorlati dolgok . . . 

1 évre 10 órát 5 évre 50 órát 
1 » 5 n 5 n 25 „ 
1 n 4 n 5 •n 20 „ 
1 n 4 55 5 n 20 „ 
1 n 4 n 5 n 20 „ 
1 n 1 n 5 n 5 „ 
1 n 2 55 5 n 10 „ 
1 J í 5 55 5 n 25 „ 
1 » 5 n 5 n 25 „ 
1 n 5 r> 5 n 25 „ 
1 n 5 55 5 n 25 „ 
1 n 10 55 5 n 50 „ 

60 óra 5 évre 300 óra. 

1 évre 4 óra 5 évre 20 óra. 

1 n 60 55 5 n 300 „ 
1 n 30 55 5 n 150 „ 
1 J? 60 55 5 » 300 „ 

. 1 évre 154 óra 5 évre 770 óra. 
Ezek szerint az 5 évi működés óráinak főösszege: a) előadásokra . . . . 300 óra 

b) gyakorlati dolgokra : 770 „ 
Összesen . . 1070 óra. 

A kezdet nehézségeinek leküzdésére a tanító 
egymagában nem elegendő. S hogy az intel-
ligencziát ily nemes czél érdekében a tanító 
meg ne tudná nyerni, azt magamnak elkép-
zelni nem tudom. Az intelligenczia megnyer-
hető, csak lássa az igazi nemes fölbuzdulást 
a tanítóban és tisztán állíttassék szeme elé 
a nagy czél, melynek szolgálatában hazafias 
missiót lehet teljesítem. 

A gyakorlati dolgokra öt évi részletes tervet 
nem kellett kidolgozni, mert e téren a foko-
zatos haladást előre megállapítani nem lehet 
és máskülönben sem szükséges, a mennyiben 
az ilyen foglalkozást a tagok tetszésére kell 
bizni sok esetben. 

Az élőadásokat (elméleti) vasárnap délután 
(5—7 óráig esetleg 8-ig) tartjuk, a mikor a 
munkás ifjúság rendszerint itthon van. 

A gyakorlati dolgok ekképen oszlanak meg: 
a) A méhészeknek az évszaki teendők gya-

korlati megismertetésre az évszakok legalkal-
masabb négy napján a méhesben mutattatnak be. 

Egy*évre 30 működési hetet számítok. 
Azért tartottam szükségesnek 5 évi tervet 

kidolgozni, mert a gazdasági ismétlő-iskolából 
kilépő ifjút a katonasorig találom czélszerűnek 
tervszerű nevelői behatásokkal és ismeretekkel 
ellátni, minden bizonytalan kapkodástól menten. 
Az 5-évi anyag elméleti része úgy van elren-
dezve, hogy minden előadás külön egészet 
képez. Tehát bármely évben belépő ifjú mindig 
csak új dolgot hall ottan. Az első órán hallott 
dologra csak az 5 év letelte után kerül ismét 
sor, a mikor a tokból katona lesz. Helye van 
itt azonban minden korú felnőttnek, a míg 
helységünkben olyan felnőttek is lesznek, a 
kik az ifjúsági egyesület előadásait végig nem 
hallgatták. Ha pedig már ilyen nem lesz, 
akkor az ifjúsági egyesület csak az ifjaké és 
néhány szülőé lesz s az idősebbek majd annak 
idején a tanítóság vezetése mellett működő 
polgári casinóban szórakozhatnak és képezhetik 
tovább önmagukat, mely casinó az ifjúsági 
egyesülettel kapcsolatban lesz szervezve. 
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b) A nyilvános szereplésekre való előkészítés 
es a lapok olvasására heti 2 órát fordítunk. 

c) Házi ipari gyakorlatokra slöjd - tanfo-
lyamot végzett tanító vezetése mellett heti 
1 órát szánunk. 

d) Dalegyesületi működésre heti 2 órát 
fordítunk. 

Ilven elvekkel fogtunk a munkához. Be 
kell vallani, hogy a kezdet igen nehéz. A 
gyakorlati órákat valószínűleg egypár hónapig, 
vagy talán tovább is nem a legnagyobb 
sikerrel fogjuk megtarthatni. Ez volt indító oka 
annak, hogy először csak a vasárnapokra ter-
veztük kiterjeszteni működésünket. De a csele-
kedeteinket irányító Néptanítók Lapja említett 
tanulságos közleményének hatása alatt elha-
tároztuk, hogy már most kezdettől a gya-
korlati dolgok ügyét is igyekszünk fölkarolni. 

Itt még egy fontos és figyelmen kívül nem 
hagyható körülményt kell szemünk előtt tar-
tani. Azt, hogy nem magyar nyelvű lakosok 
közt csak azok beszélnek magyarul, a kik az 
állami iskola tanítványai voltak. így van ez a 
hegyvidékeken majdnem mindenütt. Az ilyen 
vidékeken szervezendő ifjúsági egyesületek 
működése nem olyan, mint a gyöngyösi, vagy 
más magyar vidéki. S mivel ma még az állami 
iskolák többsége hegyvidékeken van. az ezekkel 
kapcsolatba hozandó ifjúsági egyesületek mű-
ködésére nézve csak egy olyan egyesület 
munkaterve lehet irányadó, melyet ilyen vidéken 
a gyakorlati élet érlelt meg, azért ezen isko-
lákkal kapcsolatba hozandó ifjúsági egyesületek 
országos tervezete csak akkor fog beválni, ha 
az igazi mestermű lesz. Nagyon megkönnyítené 
föladatunkat az, ha állami iskolával kapcsolat-
ban hegyvidéken (nemzetiségi) látnánk mű-
ködni ilyen egyesületet a mi czélunk szerint. 
De ilyen — tudtommal - ez ideig nem volt. 
S éppen ez lehet az oka annak is, hogy kar-
társaim közül többen levélben kerestek meg 
az iránt, hogy tervezetemet és annak kiviteli 
módját közöljem. Ha a kezdet nehézségein 
túlestem, részletes tervemet s észleleteimet 
valamely jól elterjedt tanügyi lapban közre is 
bocsátom, ezért e soraimat a nagybecsű levelek 
válaszának nem tekintem. 

Azt azonban előre is érzem, hogy az ifjúsági 
egyesületeknek szervezésével a tanító valóban 
néptanítóvá lesz, mint vezére és mindenese a 
községnek. Nemes elhatározásunktól függ, hogy 
önerőnk által emelkedjünk arra a polczra, 
mely minket megillet. 

íme, nem közönséges föladat előtt állijnk. 
Forraszszon ez bennünket egygyé, mert csak így 
lehetünk a nép igazi vezetői, a kiknek szavait 
akkor kicsinyek és nagyok hallják és követik . . . 

(Fdsövisó.) Mihály Ferencz. 

= l j kir. tanfelügyelő. A vallás- és 
közoktatásügyi minister dr. Vértessy Gyulát, a 
szebenvármegyei tankerület vezetésével meg-
bízott kir. segédtanfelügyelőt, a VIII. fizetési 
osztály 3.-ik fokozatába Szebenvármegye kir. 
tanfelügyelőjévé kinevezte. 

= Elismerés egy tanfelügyelőnek. Tíz 
éve, hogy dr. Csernátoni Gyula kir. tanfelügyelő 
nehéz viszonyok közt teljesíti nehéz föladatát 
az erdélyi rész egyik legfontosabb vármegyéje, 
Besztercze-Naszódvármegye területén. Műkö-
dése tízéves fordulója alkalmából dr. If7assics 
Gyula kultuszminister a következő meleghangú 
levelet intézte dr. Csernátoni Gyulához: „Azon 
tíz év alatt, mióta Besztercze-Naszódvármegye 
népoktatási ügyének vezetését átvette, kir. 
tanfelügyelői működésével kitűnő szakképzett-
ségének, rendkívüli szorgalmának és kiváló 
tapintatának oly sok jelét adta, hogy most, 
midőn tanfelügyelői működésének tíz-éves for-
dulóját ünnepli, indíttatva érzem magamat 
eddigi sikeres működése fölött való teljes meg-
elégedésem kifejezéséhez azon szerencsekivána-
tomat csatolni, hogy további működését az 
eddigiekhez hasonló siker koronázza. Wlassics 
s. k." Üdvözletüket kifejezték még: Halász 
Ferencz min. osztálytanácsos, az .. Emke" 
igazgató-választmánya, gróf Betlden Pál főispán 
és nem maradhat el az üdvözlők sorából a 
Néptanítók Lapja sem, a melynek dr .Csernátoni 
egyik kiváló munkatársa. 

= Ingyen tanszerek. A vallás- és közok-
tatásügyi minister úr nemcsak az állami isko-
lákat látja el ingyen tanszerekkel, hanem a 
hozzája forduló szegény községi és felekezeti 
iskolákat is fölsegéli a legszükségesebb tan-
szerekkel, ha t. i. a kérelem kellőleg indokolt. 
A tanszerek iránt fölterjesztett kérvényt ille-
tőleg, melyet a kir. tanfelügyelőség útján kell 
elküldeni, akár az állami iskolai gondnokság, 
akár községi vagy felekezeti iskolaszék 'olya-
modik, szükséges, hogy az 1894. évi deczember 
hó 8.-án 43.434. szám alatt kiadott körren-
deletre figyelemmel legyenek; nevezetesen föl-
terjesztendő : 1. hány önálló (azaz külön tanító 
vezetése alatt külön tanteremben elhelyezett) 
osztályból áll az illető iskola? 2. hány tanuló 
jár föl (összesen) az iskolába ? 3. a leányok 
elkülönítve taníttatnak-e a fiuktól? 4. mellék-
lendő a már meglevő és még használható 
taneszközök hiteles jegyzéke. Ha a körrendelet 
ezen pontjait a folyamodók figyelmen kívül 
hagyják, az ügykezelést hosszadalmassá és 
nehézkessé teszik. Ezért az elmondottakat az 
állami iskolai gondnokságok és iskolaszékek 

o o 
figyelmébe ajánlom. Révai Gyula. 
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Palyam. 
Hej le rég volt, hej be régen, 
Mendegéltem az útfélen 
Büszke czélért égve vágyban 
S porba' hevert i f j ú szárnyam . . . . 
így jutottam 
Egy pór szalmás kunyhójába 
S onnan néztem, legelőször 
Magyarország csillagára. 

Köröskörül ifjak, vének 
Illendően köszöntének, 
Kínálgattak, tessékeltek, 
Mutogattak szivet-lelket, 
Majd azután 
Nyilt arczuktól részegi'dten, 
Hálaképen a jóságért 
Az apróság közé ültem. 

Beszéltem is, kérdeztem is, 
Nyitogattam a lelkem is, 
Egyik-másik felelt bátran 
S szemében a lángot láttam, 
Úgy lobogott 
Akárcsak az égő kéve: 
Ha a magyar régi sorsát 
Beleszőttem a — mesébe. 

Került aztán újra sor, más 
S régi vágyból csillaghullás . . . 
Népem közé bizvást menvén, 
Ott álltam a pályamesgyén . . . 
S ott is állok, 
Míg látok egy lombot, galyat 
S hirdethetem régi fényét 
S örök éltét a magyarnak. 

(Vargyas.) Tarcsafalvi Albert. 

Emlékezzünk a mieinkről! 
Egy munkás, fáradhatatlan s velünk nép-

tanítókkal nemcsak rokonszenvező, de velünk 
működő, egy közös czél felé törekvő ősz, 
öreg ember dőlt* ki közülünk a mult hónapban. 

Élete közöttünk telt el, szive értünk dob-
bant, tervei mutatták, hogy nekünk tanítóknak 
igazi barátunk volt'. Méltónak tartom azért, 
hogy róla lapunkban is megemlékezzünk. 

Csekey István várkonyi pap volt ez a 
tanügybarát. 

Tizenegy évet töltöttem vele egy faluban, 
egy közös czél felé törekedve, előmozdítani a 
nép javát s igazi vallásos embereket, jó hon-
fiakat és honleányokat nevelni a hazának. 
Különböző volt a működési terünk, övé volt 
a szószék, enyém az iskola! 

Negyvenhat évvel ezelőtt ment ő Baranya-
megyének abba a kicsiny, de szép és kedves-
falujába, Várkonyba papnak, tele ifjúi tűzzel, 
tele nemes törekvéssel, a jó Isten által meg-
ajándékozva páratlan jó szívvel s nemes ke-
délylyel, mely öt utolsó órájáig el nem hagyta. 

Mikor Várkonyba ment, az iskola épülete 
düledező volt s a szerény paplak is évenkint 
nagy tatarozásokat kivánt, az is roskadozott. 
Építeni kellett volna mindakettőt, de nem 
lehetett, mert a nép szegény volt. Néhány év 
alatt mégis fölépült az iskola! De sokan 
mondták neki a jóbarátai közül, hogy miért 
nem a saját lakását építtette föl előbb, hiszen 
az iskolát lehetett volna utóbb is fölépíttetni, 
arra már a törvény is kötelezte volna a 
várkonyiakat: de ő elébe helyezte a község 
jövendő nemzedékének érdekét a maga és 
családja érdekei elé s mintegy belátva a jö-
vőbe s abban terveinek megvalósulását látvar 
örömmel mondá: „Megérem én azt, hogy lesz 
nekem is új lakásom"! Lett is, de 28 évet 
kellett várnia, hogy megvalósuljon terve. 

Hogy a szegény népen segítsen,- hogy az 
építkezés a szegény népnek pénzébe ne ke-
rüljön, takarék magtárt alapított, honnét-
nemcsak a falubeliek, de a szomszéd községek 
lakói is olcsó kamatra kaptak kölcsön gabonát. 
Ez a magtár már 1866-ban oly virágzó volt, 
hogy a várkonyiak nem érezték meg az országos 
fagy okozta drágaságot. Hosszú idő alatt 
annyit kamatozott e magtár, hogy a kama-
tokból a díszes paplak is fölépült s ma 130 
hit. zab, 100 hit. rozs s 2000 korona kama-
tozó tőkéje van annak a kis községnek. 

Mily nemes büszkeséggel tekintett ő végig 
ezen alkotásain s mily örömmel emlékezett 
ezekről! 

A méhészetet is ő honosította meg falu-
jában. Méhese páratlan volt a maga nemében, 
messze földről jöttek megtekintésére, többek 
között a pécsi tanítóképző növendékei taná-
raikkal, sőt meglátogatta néhai Trefort minister 
úr is, s a ministeri elismerésen kívül iskolája 
részére szép ásvány s természettani gyűjte-
ményt s tornaszereket nyert. Mint méhész 
elismert szaktekintély volt, e lapba is több-
szörönkint írt méhészeti dolgokról. 

A tolnai egyházm. tanítóegyesületének is » 
volt a megalapítója. 
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Mint iskola vizsgáló körlelkész — 7 iskolát 
vizsgált — összeszedte, kocsijára rakta azokat 
a tanítókat, kiknek iskoláit már megvizsgálta 
s vivén iskoláról-iskolára, az utolsó helyen 
megállapodtak s a szerzett tapasztalatokat 
megbeszélték, megvitatták, közben - közben 
alapos tudásával útbaigazítást is adott nekik. 

így lett előbb járáskör, majd később a 
járáskörből a többi iskolák hozzákapcsolásával 
egyedül az ő buzdítására már ezelőtt 36 évvel 
tanítóegyesület. 23 évi esperessége alatt az 
igyekvő, szorgalmas tanítót nemcsak elismeré-
sével, hanem azzal az aranyos jó lelkével 
annyira szerette s megnyerte, hogy mi tanítók 
nem a fellebvalót, hanem a jóbarátot, a tan-
ügynek igazi, lelkes barátját imádtuk benne. 
Istenem! milyen jól is esett az nekünk, 
mikor azzal a megszólítással beszélt vagy 
írt hozzánk: „Kedves Öcsém", vagy „Kedves 
Barátom". 

Bizony a gyenge, a hanyag tanító is 
igyekezett, hogy méltó lehessen szeretetére, 
becsülésére s bizony egyedül az ő érdeme az, 
hogy az egyházm. 45 iskolájában a tanítási 
eredmény oly magas fokon áll! 

Említsem még, hogy már a 60-as évek 
elején iskolai könyvtárt alapított s hogy abban 
a könyvtárban az ő ajándékából a Vasárnapi 
Újság teljes évfolyamai bekötve meg vannak ? ! 

Említsem, hogy míg a tanítói fizetést két 
izben is javíttatta a község által, addig a maga 
700 frtra menő fizetésének fölemelését, javí-
tását szóba sem engedte hozni ?! 

Említsem, hogy abban a szűkebb körű 
otthonában, falujában nem volt tolvaj, hogy 
abból börtön töltelékje nem került ?! 

Bizony legnagyobb részben az is az ő 
érdeme, mert ő tanított! Igen, ő megtestesítette 
azt az eszmét, hogy egyház és iskola, pap és 
tanító, kezet kézben, kart karban haladva 
egyetértéssel eredményt, bámulatos eredményt 
mutathat föl. 

Szép hosszú időt élt, 78 évet! 0 nem hiába 
élt, mert megtette kötelességét. Hosszú élete 
alatt mindig csak jót tett s különösen mi 
tanítók — kik őt ismertük — tudhatjuk és 
érezzük legjobban, hogy mink volt ő minekünk 
s épp ezért kivánjuk, vajha ilyen tanügybarátunk 
minél több lenne hazánkban s mindenütt betel-
jesülhetne, hogy lelkész és tanító, egyház és 
iskola egyetértéssel egy czél felé törekednének 
s egymásnak segítői, munkatársai lennének, 
úgy akkor hazánk tanügye rövid idő alatt 
más képet mutatna! 

(Gerjén.J V . . a. 

IRODALOM. 
Az írva-olvasás módszertana. Hangtani alapon 

szerkesztette: Kotyó Márton ungvári állami 
iskolai tanító. — Ez a 64 lapra terjedő s gya-
korlati czélú füzet 4 részből áll. A bevezető 
részben 14 óra tanítási leczkéjét közli, melyek-
nek segítségével rendre, figyelemre szoktatja 
s az írási és hangoztatási ügyességekre elő-
készíti a tanulókat. Kár, hogy az előgyakor-
latok közül ki akarja küszöbölni a rajzolást, 
melyet pedig minden gyermek kivétel nélkül 
nagy kedvvel végez. Bármily gyarló munka 
legyen is a kis kezdő rajzocskája, mégis 
megvan az a haszna, hogy a szem és a kéz 
ügyesítésével együtt jól előkészít a rajzolgatás 
az írásra. Mikor a szemről, a fülről beszélgetünk, 
vegyítsünk mindig némi egészségügyi elemet a 
tanításunkba s szóljunk arról, a mi a szemnek, 
a fülnek ártalmára van, a mi azoknak az 
épségét, egészségét* veszélyezteti. Az meg már 
éppenséggel nagy hiba, hogy szerző még most 
is dédelgeti azokat az ósdi, együgyű versikéket, 
melyeket közös erővel ki kellene valahára 
küszöbölnünk minden iskolából. Hol van pl. 
ebben a költészet, a lendület? 

Van két szemem tisztán látó. 
Mindenfelé forgatható, 
Látok virágot, fát, bokrot, 
Látom a kék égboltot. (L. a 14. lapon.) 

S a 17. lapon: 
A füleim azért vannak, 
Hogy azokkal mindent halljak, 
Hallgatom is tanítómat 
Vezéremet, oktatómat. — s i. tov. 

El ezekkel a mondva csinált bárgyú versi-
kékkel! Kaphatunk helyettük eleget a nép-
költés és a nemzeti irodalom termékei közül; 
ezek legalább jól táplálják a szivet, a lelket 
s a magyar nyelvérzéket. A 2. részben a 
hangtani tudnivalókról értekezik s megismer-
teti a tanítót minden egyes szóhang termé-
szetes és megfelelő hangoztatási módjával. 
Ezt az antropologiai tudással készített szakaszt 
minden tanító nagy haszonnal olvasgathatná. 
A 3. részben közli a kis betűk irva-olvasás-
tanát; a 4-ben pedig a nagy betűkét. Ez 
utóbbi két részben nem találunk semmi olyast, 
a mi új s az eddig általánosan ismert mód-
szertől elütő s jobb volna. Nevezetesen sze-
rettük volna, hogy ha az új szóhang ismer-
tetésénél kellő útbaigazítást nyújt arra nézve, 
hogy micsoda módot s miféle eszközöket 
használjon a tanító, hogy a tanított új hang 
minél mélyebben és maradandóan bevé-
sődjék az emlékező tehetségbe. Müvecskéjét 
mindamellett haszonnal forgathatják a kezdő 
tanítók; de a nagyobb iskolai gyakorlatra 
szert tett kartársak is meríthetnének belőle 
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kellő okulást. A munka Halász Ferencz 
ministeri osztálytanácsosnak van ajánlva s egy 
koronáért kapható szerzőnél Ungvárt. A tiszta 
jövedelem 10%-a a Ferencz József Tanítók 
Házának, 1 0 % - a pedig az ungvármegyei 
tanítói internátusnak van szánva. (Sr. L.) 

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

(Valamennyi kir. taufelUgyelöségnek. — 90.782. sz.) 
A Kogutoviez és Társa magyar földrajzi 

intézete az általa készített népiskolai szemlél-
tető képeket az alább megjelölt igen olcsó 
árak mellett ajánlotta föl és pedig: 

Czím Bolti ár K e d v e z / menyes aron 
Budapest látképét 12 kor. 4"— kor.-ért. 
Fiume látképét 10 „ 3*34 „ 
Arvaváralja látképét 6 * „ 2"— „ 
Balaton látképét 6 „ 2"— „ 
Vajda-Hunyad látképét 4 „ 1'33 • ,. 
Jáki templom 4 „ 1'33 „ 
Bártfai városház 4 „ 1'33 „ 
Lőcsei városház 4 „ 1*33 „ 
Koronázási jelvények 8 „ 2"66 , 

Fölhívom a tanfelügyelőséget, hogy ezen 
körülményt a tankerületében levő valamennyi 
fokozató és jellegű népiskolának figyelmébe 
és beszerzésre ajánlja. 

Budapesten, 1902 január 16.-án. 
Zsilinszky s. k., 

államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Thonett Gyuláné 

született Schleir Karolina úrnő nagy-ugróczi 
lakó mik, a ki a nagy-ugróczi állami népiskola 
és kisdedóvoda szagénysorsú növendékei részére 
díszes karácsonyfát állított és ugyanakkor 44 
gyermeket 1200 korona értékű ruházattal 
látóit el; özv. Domokos Lászlóné, szül. Gajzágó 
Anna szolnoki lakosnak, ki az ott építendő 
„Tanítók Otthona" czéljaira kétezer koronát 
adományozott; Schreiber József lednicz-rovnyei 
földbirtokos és gyártulajdonosnak azon áldozat-
készségeért, melylyel az ottani áll. el. iskola 
növendékei részére 240 korona értékű kará-
csonyi ajándékot adományozott. 

Kinevezte: Tóth Ilona oki. tanítónőt a 
felső-rónai áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Molnár Ferencz oki. tanítót a szurduki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Pozder Mária oki. 
tanítónőt az aranyos-medgyesi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítónővé; Budescii Péter oki. tanítót 
a dalboseczi közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 

Meskó Erzsébet oki. tanítónőt áll. el. tanító-
nővé és szolgálattételre a nagyszalontai közs. 
gazd. ismétlő-iskolához rendelte. 

Áthelyezte: Pillér Ida felső-rónai áll. el. 
isk. tanítónőt a huszti áll. el. isk.-hoz jelen 
minőségében; Bielik Endre gápeli áll. el. isk. 
tanítót a hlozsai áll. el. isk.-hoz jelen minő-
ségében. 

Végleg megerősítette: Maximovics István 
oppovai közs isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Folbert Károly 
magyarbolyi munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 680 koronát; Ebner István baári 
munkaképtelen r. kath. tanító részére évi 640 
koronát; Gazsó István nagy-jáczi róm. kath. 
munkaképtelen kántortanító részére évi 550 
koronát; Jankovics József szentmáriai r. kath. 
tanító részére évi 560 koronát; Koczka József 
ráczkevei munkaképtelen közs. tanító részére 
évi 1168 koronát; Mittermayer János boózi 
munkaképtelen r. kath. tanító részére évi 580 
koronát; Kumper János döbröközi r. kath. 
tanító részére évi 1260 koronát; Bogyó Sándor 
abonyi róm. kath. tanító részére évi 1020 
koronát; Mohos Gyula örtilosi r. kath. el. isk. 
tanító részére évi 700 koronát. 

tiyáni-. illetve segélypénzt utalványozott: 
Tary József szabadkai közs. isk. volt tanító 
özv., szül. Varga Teréz részére évi 700 ko-
ronát ; néhai Gojkovits György szabadkai közs. 
tanító özv., szül. Adamovics Erzsébet részére 
évi 700 koronát; néhai Kolcza János magyar-
valkói közs. el. isk. ig.-tanító özv., szül. Gilyén 
Póli és 3 kiskorú árvája részére együtt évi 
675 koronát; Cserei (Cservik) János nagy-
koszmályi nyug. róm. kath. tanító özv., szül. 
Mály Francziska részére évi 334 koronát, 
Mária, Ilona, Anna, Vilma és Amália nevű 
kiskorú árvái részére egyenkint évi 55 korona 
66 fillért; néhai Máloveczky János uj bányai 
közs. nyug. volt tanító özv., szül. Missura 
Veron részére évi 300 koronát; néhai Plank 
Károly csomaközi róm. kath. volt tanító özv., 
szül. Gnandt Julianna és két kiskorú árvája 
részére együtt évi 420 koronát; néhai Hegedűs 
Mihály sztánfalvai gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Teszlovics Mária és 2 kiskorú árvája 
részére együtt évi 488 koronát. 

Orsz. tanítói árvaházba való fölvételét 
elrendelte: néhai Székely Dezső volt nagy-
szecsei ev. ref. tanító László nevű árvájának 
a debreczenibe. * — —— 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója ez. útmutató 

könyvet, mélynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
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iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legezélszerübben postautalványon) meg-
rendelni. Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 
(gondnoksági utasítássál együtt 2 K. 80 f.), 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f ) . Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendélhető meg szerkesztőségünkben. — 
P. V. Katonai ügyekben a „Tanítók Tanács-
adója" nyújt fölvilágosítást. — V. M. iskola-
széki elnök. Községükben ez idő szerint két 
ismétlő-iskola van. Az egyiket az egyház tartja 
fönn; másik önálló gazdasági ismétlő-iskola 
községi jellegel. A szülők akár egyik, akár másik 
ismétlő-iskolába járathatják gyermekeiket. Ily 
módon eleget tehetnek törvényes kötelezettségük-
nek. Nem lehet őket kényszeríteni, hogy melyik 
iskolába járassák. — Miklós. Egy év múlva 
nem kell véglegesítéseért folyamodnia. Az 
iskolában kiütött ragályos betegség bejelentése 
kötelessége a tanítónak; ezért őt hivatalos 
dorgálásra nem Ítélhetik. Az orvos megjelené-
sének költségét sem a beteg gyermekek 
szülői, sem a bejelentő tanító nem viselik. 
Eme teher viselése, ideértve a napi- és fuvar-
díjat isv csak a politikai község terhe lehet. — 
Cs. G. Állami tanítónőképzőben leányáért nem 
tartozik tandíjat fizetni. — K. I. Illetékes 
helyen nyert informácziónk szerint valószínű, 
hogy polgári iskolájuk beszüntetése esetén 
önökre nézve is az elemi iskolákban hasonló 
esetekben követett eljárást fogják alkalmazni ; 
t. i. ha állást nem kapnának önhibájukon 
kívül, akkor egy évig fizetésüket tartozik 
kiadni az iskolafőntartó; azontúl esetleg nyug-
díjaztatni fognak, vagy nyugdíjukkal felérő 
fizetést kapnak. — Nyugdíjintézetből kiszo-
rult agg tanító forduljon segedelemért a 
közoktatási ministeriumhoz. — G. Felekezeti 
iskolát csak az egyházi hatóság beleegyezésével 
lehet községivé változtatni. (Természetesen, 
más volna az az eset, ha a felek, iskolát a 
föntartó hatóság törvényes megintések után 
sem látná el a szabályszerű kellékekkel s emiatt 
az iskolát hatóságilag be kellene záratni és 
helyette községi iskolát nyitni.) Ha eme ható-
ság kész az átváltoztatásba beleegyezni, akkor 
a község (jegyző, bíró) azonnal tegye meg a 
közs. iskola fölállításához szükséges intézkedé-
seket s gondoskodjék a felekezet részéről akár 
haszonélvezetre, akár tulajdonul átadandó isk. 
vagyon átvételéről s ha ingatlan vagyonról 
van szó, ennek közs. isk. vagyon czímen telek-
könyvi bekebeleztetéséről. A szükséges teen-
dőkre nézve a kir. tanf. fölvilágosítást, útba-
igazítást ad. — H. K. Polgári fiúiskolában 
teendő magánvizsgálat díjai: A) székesfőv. közs. 

polg. iskolában 53 frt, osztályösszevonással 
tartott vizsgálatnál 68 frt, melybe a fölvételi 
és tanítás díj (3 —j— 20 frt) is bele van számítva; 
B) állami vagy áll. segély, községi polgári yagy 
felső népiskolában a beirási és tanítási díjon 
fölül egy osztályért 15 frt, két osztály össze-
vonása esetén egyikért 15 frt, másikért 10 frt. 
(Közokt. min. 1895. évi 5009. r.) C) Tisztán-
községi, társulati és magán polg. (vagy felső 
nép-) iskolában a közvetetten iskolahatóság 
vagy föntartó határozza meg a díjat, mely — 
beirási és tanítási díjon felül — egy osztályért 
25 írtnál; összevonás esetén egyik osztály 
után 25 írtnál, a másiknál 20 frtnál több nem 
lehet. — T. A. Szászkabánya. 1. Olvassa 
el lapunk 49. számában H. (Halász F. min: 
oszt.-tanácsos úr) czikkét. 2. Állami tanítónak 
hosszabb szabadságért a kir. tanfelügyelőség 
utján a ministerhez kell folyamodnia. Keresse 
ki lapunkból a helyettesítésre vonatkozó ren-
deletet. A Tanítók Tanácsadója 64., 65., 66. 
lapján is megtalálja erre nézve a kellő út-
mutatást. — P. D. Szász-Hermány. 1. Ha. 
a községi képviselet nem rendeli el megszolgált 
díja kifizetését, forduljon panaszával a főszolga-
bíróhoz. 2. Ha az iskolafőntartó nem tudja a 
korpótlékot fizetni, kérvényezheti a közokt. 
ministertől. (A mellékletekről „Tanítók Tanács-
adója" cz. útmutató könyvünkben talál fölvilá-
gosítást. A „legközelebbi" számban csak ritkán 
válaszolhatunk, mert rendesen 3—4 hasábra 
terjedő tanács szokott lapunk minden egyes 
számából kiszorulni. A ki gyors választ akar, 
mellékeljen czímzettlev.-lapot.)— R.M. Aldoboly. 
Mi már több ízben kijelentettük, hogy a hirdeté-
sekért (a melyek különben is a kiadóhivatalra 
tartoznak) nem vállal felelősséget a szerkesz-
tőség. Hirdet az, a ki lefizeti a hirdetési díjat. 
Ha aztán akad olyan R.-féle hirdető is, arról 
mi nem felelhetünk. Egyszerű orvosság ez ellen 

i az, hogy ne tessék hinni a hirdetésekben. A mi 
a szerkesztő neve előtt van, azért mi minden 
tekintetben felelünk; a többi nem tartozik 
ránk. — K. L. K.-Széplak. 1. Legyenek meg-
győződve, hogy méltányosan fogják elintézni. 
2. Nem tudjuk az okát. — F. V. Nagyszalatna. 
Forduljon Mihály József áll. isk. ig.-tanító úrhoz, 
ő dolgozott ki önöknek is bizonyára alkalmas 

j ifj. egyesületi tervezetet és alapszabályokat. 
S. F. Ha valakinek korpótlékával nem emel-
kedik fizetése 600 K. felül, abban az esetben 
is megveszik a korpótlék után az 50"/o-ot. — 
W. F. 1. Tagadja meg az osztálytanító fize-
téséhez való hozzájárulást, ha önnek privát 
vagyona nincsen. Tűrhetetlen állapot, hogy 
egyik tanító jövedelme után WWU-al adózzék, 
hogy a másik tanító fizetést kaphasson. 2. A 
közs. jegyzőtől kérjen fölvilágosítást az útadó 
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"kivetése dolgában. — Kiss Endre. Az ifjúsági 
dalárda vezetéséhez, azt hiszszük, legalkal-
masabb harmoniumot szerezhet Thék Endre 
müasztalos és zongora-készítő útján, (Budapest, 
VIII. ker. Ullői-út.) a ki esetleg részlettörlesz-
tésre is elvállalja a szállítást. — H. László. 
Az áll. polg. isk. tanítóképző-intézeti magán-
vizsgálathoz szükséges tankönyveket, jegyze-
teket stb. Toldy Lajos könyvkereskedésében, 
(Budapest, II. ker. Fő-utcza 2. sz. a.) rendel-
heti meg. — Avasi A. A nyugdíjintézetbe való 
fölvételre vonatkozó föltételeket a Tanítóit 
Tanácsadója 168. stb. lapján találja meg. A 
belépés évében a biztosított nyugdíjigény után 
5°/o-ot, továbbá évi 2%-ot fog fizetni. — 
S. A. Hitközségük rituális fürdő létesítésére 
kapta ajándékul a telket; nincs joga tehát most 
az eme telken épült házat más czélra fordítani, 
mert ez a kegyes ajándékozás intencziójának 
megsértése volna. Ha él még az adományozó 
vagy törvényes jogutóda, őt kellene megnyerni 
arra, hogy adjon Írásbeli beleegyezést, hogy 
helyesnek tartja az említett háznak népiskolai 
czélokra való fölhasználását. Az adót a fürdőház 
után meg kell fizetni, habár az nem is hajt 
bérjövedelmet. Miután a rituális fürdőt hasz-
nukra fordítják, az évi haszon értékét a pénz-
ügyi közegek kiszámítják adó alapjául. — 
K. D. Hanusfalu. Felek, iskola oly községben, 
a hol állami iskola is van, nem kaphat 
államsegélyt. — Selesztói. Internátusa (benn-
lakása) van a székely-udvarhelyi és dévai 
főreáliskoláknak. — D. D. Budapest. Az 
érettségi, illetőleg a különbözeti osztályvizsgá-
latokért a ministerhez intézett folyamodványt 
annál a középiskolánál kell beadni, a hol 
vizsgázni szándékozik. — Soóvidéki evang. 
tanítói kör. Fölhívásukat nem adhatjuk ki, 
mivel kiinduló pontjuk téves, a mennyiben a 
millennáris évet az államhivatalnokoknak sem 
számítják be 3 évnek nyugdíjukba. Legalább 
mi semmit sem tudunk erről. — Ií. (iyula. 
Ha „fuvarátalánya" állandóan biztosított tanítói 
jövedelemnek tekinthető, akkor beszámítják 
nyugdíjigény alapjául. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A községi iskolaszékek utasításának a 

tervezete már elkészült a közoktatásügyi 
ministerium VI. a) osztályában s így kilátás 
van arra, hogy az 1902/3. iskolai évben már 
a községi elemi népiskolák is új szabályzatok 
szerint fognak működni. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza lapunk zártakor, f. hó 28-án, kezdte meg 
az 1902. évi költségvetés tárgyalását. A mult 

héten az elnök számos tanítóegyesület és tes-
tület kérvényét terjesztette be, melyeknek be-
nyújtói a tanítói fizetések és a nyugdíj-ügy 
méltányos rendezésére kérik a képviselőházat. 
Alapos a kilátás arra, hogy úgy az egyik, 
mint a másik ügyet a kormány és a törvény-
hozás méltányosan fogja elintézni. — A kath. 
autonómiai kongresszus f. hó 25-i ülésében el-
fogadta a 27-es bizottság javaslatát. A bizottság 
munkálata mellett, melyet Apponyi Albert gróf 
kétszeri fölszólalásával ajánlott elfogadásra, 
69-en, ellene 56-an szavaztak. 

— Az orsz. tanítói nyugdíj- és gyám-
alap 1900. évi állapotáról szóló jelentésből, 
melyet a minister a mult héten terjesztett a 
a képviselőház elé, kiemeljük a következő 
érdekes adatokat: az alapból az 1900-ik 
évben 7950 nyugdíjas és segélyezett részére 
2,616.126 K. 11 fillér utalványoztatott, ezen-
kívül 6 elhalt tanító férje részére 1570 K. 
temetési járulék folyósíttatott. Az árvaházak-
ban 381 gyermek nyert elhelyezést és pedig 
Debreczenben 85 fiu, 72 leány; Kecskeméten 
85 fiu, 76 leány; Kolozsvárt 52 leány; Hódmező-
vásárhelyen 11 fiu és leány. Az országos 
tanítói nyugdíj- és gyámalap cselekvő vagyona 
volt 1900. év végén tőkében 26,454.634 K. 
50 fillér, hátralékokban 2,443.339 K. 69 fillér, 
készpénzben 18.426 K. 43 fillér, ingatlanokban 
750.801 K. 36 fillér; összesen 29,667 201 K. 
98 fillér, miből levonva a 817.520 K. 14 fillémyi 
terhelő illetmények összegét, tiszta vagyon 
gyanánt 28,849.681 K. 81 fillér mutatkozik. 
Á vagyon az 1900. év folyamán 1,027.038 K. 
95 fillérrel gyarapodott. 

— Az iskolai szemléltető képek pályá-
zatára, mely 7 témára volt kiírva, összesen 
65 pályamű érkezett be, de — sajnos! — az 
eredmény minőség tekintetében egyáltalán nem 
felel meg a mennyiségnek. Ügy látszik, hogy 
nevesebb művészeink nem vettek részt a 
pályázatban, a mennyiben a képzőművészeti 
társulat bizottsága — melyben a közokt. minis-
teriumot Halász Ferencz min. o.-tanácsos kép-
viselte, — konstatálta, hogy a pályázat kevésbbé 
sikeres; mindamellett a bizottság a pályaművek 
közül néhányat elfogadásra fog ajánlani a 
ministernek. Remélhető, hogy a második sorozat 
előállításánál alkalmasabb mód fog kínálkozni 
a föladat helyes megoldására. Tekintve az első 
pályázat sikertelenségét, mi, részünkről, csak 
helyeselni tudnók, ha a minister megbízás 
utján oldaná meg ezt a tagadhatatlanul fontos 
kérdést. 
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— Néptanítók tudományos működése. 
A kultuszminister áthatva annak a jelentősé-
gétől, hogy mily fontos a tanárság és a 
tanítóság tudományos szakképzettsége, minden 
eszközzel azon van, hogy megadja az alkalmat 
azoknak, a kik szaktárgyaikban komoly tudo-
mányos készültségre akarnak szert tenni. 
Örvendetes jelenség, hogy a tanítók köréből 
is minduntalan találkozunk olyanokkal, a kik 
a saját erejükből komoly tudománynyal foglal-
koznak. Az ilyen jeles kivételek tehetségének 
fejlődését Wlassics Gyula kultuszminister 
minden lehető módon elősegíti. Most is egy 
ilyen esetről adhatunk hirt. Richter Aladár 
kolozsvári egyetemi tanár tett ugyanis jelen-
tést, hogy Péterfy István dévai tanító oly 
komoly tudományos botanikai tanulmányokat 
végzett, a melyek reményt adnak arra, hogy 
ha laboratóriumában tovább képezheti magát, 
belőle a növényélettan terén kitűnő szakember 
fejlődhetik. A minister a jelentés alapján 
szabadságot adott Péterfynek, a ki most a 
kolozsvári egyetem botanikai intézetében képzi 
ki magát. Orosz Endre tanítóról pedig azt 
halljuk, hogy archeológiai kutatásai felköl-
tötték Posta Béla kolozsvári egyetemi tanár 
figyelmét, a ki viszont a minister figyelmét 
hivta föl a derék tanítóra s annak jeles képzett-
ségére. Orosz Endre most szintén a kolozsvári 
egyetemen dolgozik. Azt, hogy a tanítóság 
buzgón foglalkozik néprajzi gyűjtéssel, mái-
lapunk m. számában említettük meg. Szóval: 
örömmel konstatáljuk, hogy a tanítóság rá-
lépett arra az egyedüli útra, a melyen haladva 
„a tanítói tekintély" emelkedhetik. 

— A székesfőváros iskolaügyi reform-
járól dr. fíárczy István tanácsnok terjedelmes 
jelentést készített, mely felöleli a népoktatási 
intézetek összes külső és belső ügyeit. A derék 
munkálat először is azzal számol be, hogy 
mit tett a főváros 1868 óta az oktatásügy 
érdekében s ebben a részben találjuk a követ-
kező érdekes adatokat: a tantermek száma 
1868 óta 270-ről 1204-re, az osztályok száma 
300-ról 1618-ra, a tanárok és tanítók száma 
319-ről 1600-ra, a beirt tanulók száma pedig 
18.193-ról 80.467-re emelkedett. Az egyesített 
főváros oktatásügyi kiadásai az elmúlt 28 év 
alatt összesen 100 millió koronát meghaladnak. 
Szükségesnek mondja a jelentés egy népokta-
tási felügyelő alkalmazását, ki az ügyosztály 
élén álló tanácsnok mellett szaktényező szere-
pében pedagógiai súlyt és értéket képviseljen, 
ez által a székesfőváros hatóságai betekintést 
nyerjenek az iskolák belső életébe is és a 
népoktatásra áldozott milliók erkölcsi kamatai-
ról is meggyőződést szerezzenek. A javaslat 
ezenkívül utal a szakfelügyeletnek olyképen 

való fejlesztésére, hogy egyes igazgatók föl-
mentetvén az igazgatói teendők alól, szak-
felügyelettel bízassanak meg. A jelentésben, 
természetesen, megint kisért a fővárosi külön 
tanítóképző-intézet eszméje, majd részletesen 
szól a jelentés a szaktanításról, a segédtanítói 
intézmény megszüntetéséről, a polgári iskolai 
osztályok szaporodásának korlátozásáról. Föl-
veti és alaposan indokolja a népiskolai tovább-
képző tanfolyamok eszméjét. Hangsúlyozza, 
hogy a népiskola továbbképző tanfolyamának 
életbeléptetésével, nemkülönben felsőnépiskolák 
szervezésével igen sokat haladna a székes-
főváros közműveltsége, mert ezen oktatás 
által alkalmasabb tanuló-anyagot nyernének a 
létező ipari és kereskedelmi szakiskolák, a 
mellett a kereskedők és iparosok több ipari 
és kereskedelmi érzékkel bíró tanuló-ifjakhoz, 
a divatárus- és varró-, himzőmühelyek, üzletek 
pedig alkalmasabb nőmunkások és alkalmazot-
takhoz jutnának. 

— Tanítói jubileum. Igazi (nem 25-éves) 
jubileumot ült a „Zalaegerszegi tanítói járási 
kör", midőn megünnepelte Kontor Mihály zala-
egerszegi állami elemi iskolai tanító ötvenkét 
éves tanítói jubileumát. Csiszár József járásköri 
elnök üdvözölte Kontor Mihály jubilánst a 
tanítói járáskör nevében, a mely járáskömek 
megalapítása óta a jubiláns egyik legbuzgóbb 
tagja volt; méltatta az ötvenkét évi működése 
után nyugalomba vonuló kartárs érdemeit és 
őt a közgyűlés nevében üdvözölte. Ezután 
Ruzicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő 
emlékezett meg a jubiláns érdemeiről és egy-

í úttal fölolvasta a közoktatásügyi minister 
leiratát, melyben Kontor Mihálynak 52 éven 
át teljesített példás munkásságáért elismerését 
nyilvánította; majd fölolvasta Halász Ferencz 
ministeri osztálytanácsos levelét, a melyben 
sajnálatát fejezte ki, hogy elfoglaltsága miatt, 
ez ünnepen nem jelenhetett meg, azonban 
levélileg fejezi ki a jubilánsnak üdvözletét és 
elismerését. A szép ünnepen a megyei főispán 
és alispán is megjelentek. 

— Az uugmegyei taní tók memorandumot 
adtak be a kultuszministerhez, melyben fizeté-
süknek méltányos és már az 1902. évi 
költségvetés keretében eszközlendő rendezését, 
valamint az állami tisztviselők kötelékébe való 
fölvételüket kérik. A memorandum ismert 
igazságokat sorol föl s az ungmegyei kartársak 
kérelmük 3t éppen azért intézik a ministerhez, 
mert hálásan ismerik el, hogy a minister már 
eddig is jelentősen segített ügyükön, azonban 
újabban kedvezőtlen fordulatot vélnek észre-
venni. Ok ugyanis a javulást igen lassúnak 
találják, nevezetesen az bántja őket, hogy míg 
1898 őszén az 1899. évi költségvetés össze-
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állításakor mindazon állami tanítók, kik szol-
gálatukat az állami iskolánál 1880. évi szept. 
hó 4.-ig kezdték meg, kik tehát 18 évi állami 
szolgálattal bírtak, az 1200-koronás fizetési 
fokozatba helyeztettek, addig az 1900. és 1901. 
évi költségvetések alapján ezen fizetési foko-
zatba egyetlenegy előléptetés sem történt s a 
most előterjesztett 1902. évi költségvetés 
keretében sem fog történni. Ugyanezt mondják 
az 1400-koronás fizetési fokozatról is. Kettőt 
kérnek tehát: 1. a tisztviselők fizetésrendezé-
sekor ki ne hagyják őket; 2. már az 1902. 
évi költségvetés keretében az összes állami 
tanít Sk a a XI. fizetési osztályba osztassanak 
be. Az első kérelemre vonatkozólag meg-
jegyezzük, hogy az (mint íonnebb is olvasható) 
föltétlenül teljesíttetni fog, a második kérelmet 
azonban lehetetlen teljesíteni azért, mert a 
tisztviselők (s velük a tanítók) fizetését rendező 
törvényjavaslatot a pénziigyminister külön, a 
költségvetéstől függetlenül terjeszti be. Egye-
lőre csak annyit, hogy az állami tanítóságnak 
nincs oka nyugtalankodnia. 

— Kérelem. Hogy egyesületi életünk mű-
ködése meg ne akadjon, egész bizalommal 
kérem az áll. tanítók orsz. egyesületének tag-
jait: szíveskedjenek tagsági díjaikat e hó 
folyamán Józsa Dániel egyl. pénztáros áll. 
isk. igazgatóhoz Újpestre beküldeni. Debreczen, 
1902 jan. 12. Kozma László, egyl. elnök. 

— Rövid birek. A fonomimikai módszer 
könyvének román nyelvre való átültetésével 
foglalkozik Munteán Péter orsovai áll. el. iskolai 
tanító. — A Polgári Iskolai Egyesület ismét 
foglalkozott a nyugdíjügy kérdésével s azt 
óhajtják, hogy a polg. isk. tanítókat a tiszti 
'nyugdíj körébe helyezzék át s ha ez nem lehet-
séges, a nyugdíjalap keretén belül külön polgári 
iskolai státust (!) alakítsanak s rájok nézve 
legalább 35 éves szolgálati időt állapítsanak 
meg. — Az eperjesi tanítói internátus javára 
a héthárs-vidéki tanítóság Héthárson tánez-
mulatsággal összekötött műkedvelői előadást 
rendezett, mely az említett czélra 240 K.-t 
jövedelmezett. — Követésre méltó. Sümeghy 
József csabrendeki ál!ami tanító a „Ferencz 
József Tanítók Háza" javára és a szegény 
iskolások Írószerei beszerzésére pásztorjátékot 
rendezett, melynek jövedelméből 30 koronát 
a „Tanítók Háza" részére juttatott. — Föl-
hívás. Felhívom Ermihályfalva — s általában 
az „Érmellék" vidékén lakó mindegyik kartárs 
figyelmét, hogy Ermihályfalván a Tanítók 
Háza gyufáját és szappanját Sziky Károly 
érmihályfalvai kereskedő alulirtnak ajánlatára 
megrendelte és árusítja. Gyújtogassuk tehát a 
mi gyufánkat és mosakodjunk a mi szappa-

nunkkal. Ermihályfalván, 1902 jan. 18. Ürögi 
Sándor, ev. ref. kántortanító és ip.-tan.-isk. 
igazgató. — A Tanítók Háza,gyufáját Hollánder 
Aron tanító ajánlatára O - Gy állán Elbert 
Fülöp kereskedő árusítja, a ki már a szappant 
is megrendelte. — Gyűlések. A barsmegyei 
ált. tanítóegyesület lévai köre folyó évi február 
hó 4.-én d. e. 9 órától kezdve Léván az állami 
tanítóképző-intézet zene termében körgyülést 
tart. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára : Kozár Mihály gyűjtése (Ipp) 5 K. 
60 f.; id. Kada József gyűjtése 10 K. 40 f . ; 
Káluzsay János gyűjtése 1 K. 95 f. — 2. 
Eötvös-alapra: Derényi Lajos Kakncs - Uj -
Hártyán (tagsági díj) 3 K.; Kunder József, 
Nyir-Csoboly (tagsági díj) 3 K.; Bónis József 
(Urményháza) 75 f. — 3. Vörösmarty-szoborra 
és alapra: Fleischer Vendel (O-Sztapár) gyűj-
tése 18 K. 60 f., (ehhez járultak: Márton 
Imre 5 K.; Máthé József 2 K.; Aperlits 
Vászó 2 K.; Bórics Péter 60 f.; Lalty Imre 
1 K.; Leszkováez Plózsa 1 K.; Bezianov 
Mita 1 K.; Sztankovits Borivoj 1 K.; Lázity 
Milinkó 60 f".; Schnepf Antal 1 K.; Józits 
Ferencz 40 f.; Nikolics Nikola 1 K.; Belyovszky 
Tosa 80 f.; Katanics Lázár 20 f.; Básztits 
Szlávka 1. K. = 18 K. 60 f.). Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak. 

— Halálozás. Lebák Emilia közs. tanítónő 
23 évi tanítóskodás után elhunyt. — Aczél-
Ernő Sándorka, Aczél Sándor kartársunk és 
neje: StoU Ida kedves kis fia életének 2-ik 
évében Zsindelyes Pusztán elhunyt. A kartársak 
megható, részvéte mellett tették örök nyuga-
lomra. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „ Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker., 
lÁpót-körút 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) 
és a „Tanítók Háza szappanját" (központi 
raktár: VI., Lázár-utcza 12. sz.). 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8. sz., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : Tanítók biztosítása. U. — A tanítói 
szakvizsgálatokról. Margitai József. —• Foglalkozzunk 
a néppel! f. Sene Lajos. II. Szentkereszty Tivadar. — Az 
ifjúsági egyesületekről. Mihály Ferencz. •— Szünóra : 
Pályám. Tarcsafalvi Albert. (Vers.) — Emlékezzünk 
a mieinkről! V . . a. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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2862/902. számhoz. 

Ösztöndíj pályázat. 
A. beszterczebányai püspök adományozási jogához 

tartozó Szarakó-Mialtró-Bendik-Fodor-féle évi 1(0 
koronás ösztöndíjra ezennel pályázat hirdettetik. 
Ezen ösztöndíjra pályázhatnak breznóbányai szüle-
tésű s róm. kath. vallású szegény tanulók, kik az 
elemi iskolát jó sikerrel befejezték. Az alapítók 
rokonai elsőbbségben részesülnek. 

Pályázni óhajtók iskolai és szegénységi bizonyít-
ványnyal ellátott kérvényeiket folyó évi április hó 
10-ig a beszterczebányai róm. kath. plébánia-hivatal-
hoz terjeszszék be. 

Garam-Szent-Kereszten, 1902. évi január hó 10-én. 
A beszterczebányai 

(6/h —I—1) egyházmegyei hatóság. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Két-éves gazdasági szaktanfolyamot végzett róm. 

kath. vallású, képezdei magántanuló, nőtlen egyén, 
már tanított, tanítói állást keres: K. E. „poste 
restante" Heves Ludas. (36—III-3) 

Pályázat (Torontálvármegye) Bolgártelep község 
római katholikus iskola kántortanítói állására. Java-
dalmazás : készpénzben 900 korona, természetbeni 
két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségekből 
álló szabad lakás egy katastrális hold belsőséggel 
és tíz katastrális hold kincstári kegyadományos (öld 
haszonélvezete, mely utóbbi után kirótt adók és 
egyéb közterhek a haszonélvezőt illetik és melyért a 
megválasztott tanító folyamodni tartozik. A kántori 
teendők ellátásáért megállapított stóla jár. Tannyelv: 
bolgár-német-magyar. Csakis kántortanítói oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok vétetnek figyelembe. A 
pályázatok 1902. évi január hó 25-ig az iskolaszéknek 
nyújtandók he. Bolgártelepen, 1902. évi január hó 
5-én. Ifj. Bartulov Bono, elnök. (40—III—3) 

A táskái r. kath. iskolához osztálytanító keres-
tetik. Fizetése polgári évre 700 korona. Kötelessége: 
az I—II. oszt. tanítása a a kántoriakban segédkezés 
úgy az ismétlősök tanítása. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Kérvények fölszerelve iskolaszékhez czímzen-
dők. Táska, 1902 január 2. (Somogymegye, u. p. 
Buzsák.) (38-III—3) 

P u s z t a - s z e n t - t o r n y a i uradalmi róm. kath. 
iskolához okleveles tanító kerestetik, megkivántatik 
kimutatható jártasfág a gazdasági teendőkben, mivel 
nyári szünidők alatt felügyelői teendőket köteles 
végezni cséplés és kukoriczatörés alkalmával. Évi 
illetmény: készpénz 400 korona, 1480 liter conventió 
buza, 740 liter árpa, 50 kgr. só, 1 tehéntartás, 2200 öl 
tengeriföld, lakás, kerthasználat, 4 folyóméter öl fa 
és tandíj 2 korona. 3 havi fölmondás kiköttetik. 
Bizonyítvány másolatok, melyek vissza nem küldet-
nek, Kiss Endre intéző úrhoz Nagyszénás intézendők. 

(47—III—3) 
A gyulafa lv i nyilv. jellegű VI oszt. osztatlan 

elemi népiskolánál, lemondás folytán üresedésbe 
jött egy tanítói és segédtanítónői állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Előbbinek évi 1000 korona, 
utóbbinak pedig évi 600 kor. készpénzfizetés, vala-
mint szabad lakás, fa és világítás és a törvényes 
ötödéves korpótlók biztosíttatik. A német nyelvnek 
szóban és írásban való bírása megkivántatik. Előny-
ben részesül oly ev. ref. nős oki. tanító, kinek neje 
szintén oki. tanítónő lévén, a fenthirdetett segéd-
tanítónői állás betöltésére képességgel bír. Ajánlatok 
a melyekben a családi állapot is kitüntetendő, 
bizonyítvány másolatokkal fölszerelve f. évi február 
hó 20-ig az „Erdélyi erdőipar részvény-társasághoz" 
Kovászna-pályaudvar intézendők. (78—III—2) 

Rácz-Almás áll. segély, közs. népiskola egyik 
osztálytanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalom : kilenczszáz korona készpénz « az iskola-
épületben 2 szoba, konyha, kamra és mellékhelyi-
ségekből álló szabad lakás. Megválasztottnak köteles-
sége ezért az iskolaszék által kijelölt osztályban 
tanítani, hitoktató akadályoztatása esetén ezt helyet-
tesíteni, a gyermekeket hetenkint kartársaival föl-
váltva, vasár- és ünnepnapokon pedig a 32.543/99. 
sz. min. rendelet értelmé ben, saját osztályát a szokásos 
istentiszteletekre vezetni s ott reájok fölügyelni. 
Kérvények az iskolaszékre czímezve, február 28-ig 
bezárólag az iskolaszéki elnökhöz küldendők. Szemé-
lyesen megjelenők előnyben részesülnek. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Rácz-Almás közs. iskolaszéké-
nek f é. jan. 11-én tartott üléséből. Pödör István, 
iskolaszéki elnök. (88—II—2) 

Egy helyettes kerestetik megfelelő díjazás mellett 
az apátfalvi róm. kath. kántortanítói állomásra. 
Azonnali jelentkezések: Uárdy Antal, iskolaszéki 
elnöknél. Apátfalu, u. p. Trencsén. (83—11—2) 

K é t e g y h á z a nagyközségben újonán rendszere-
sített községi kisdedóvónői állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. A kisdedóvónő javadalmazása: 1. Kész-
pénzfizetés 800 korona. 2. Szabad lakás az óvoda 
épületben. 3. 5 öl tűzifa, melyből az óvoda összes 
helyiségei is fűtve lesznek. Fölhivatnak mindazok, a 
kik ezen állásra pályázni óhajtanak, hogy kellően 
fölszerelt kérvényeiket 1902. év január hó 31-ig 
alulírt elnökhöz annyival is inkább adják be, mert 
a későbben érkező folyamodványok figyelembe vé-
tetni nem fognak. Kelt Kétegyházán, 1902. év január 
hő 9-én. Bőhm Miklós, elnök. Popovits M. Aurél, 
jegyző. (58—III—2) 

A Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 
béruradalmának ga lambos! gazdasági kerületében 
(Somogym.) betöltendő egy róm. kath.' tanítói állás, 
mely a következő javadalmazással van egybekötve : 
Évenkint 400 korona készpénzfizetés, 5 hectoliter 
buza, 10 hectoliter rozs, 6 öl tűzifa, 1200 négyszögöl 
tengeriföld, egy darab tehéntartás és származékainak 
egy-éves korig való tarthatása, 2 darab öreg sertés 
legeltetés és származékainak egy éves korig tartha-
tása, szabad lakás és konyhakert. A tűzifa-járandó-
sággal a tanterein is fűtendő lesz. A kinevezett 
tanító a nyári szünidőben köteles leend a gazdaság-
ban segédkezni, mely segédkezésért 200 korona 
jutalmazásban fog, fenti fizetésen kívül, évenkint 
részesülni. Az állás azonnal elfoglalandó s a kine-
vezett tanító állását a tanítási-idő alatt el nem 
hagyhatja. Okleveles tanítók folyamodványaikat, 
bizonyítványmásolataikkal a Mezőgazdasági ipar-
részvénytársaság béruradalmi Igazgatóságához, Kapos-
várra küldjék. (69—II—2) 

A görgény-szent- lmrei ev. ref. kántortanítói 
állásra pályázat nyittatik. Fizetés: 813 korona és 
11 hold jó kanonika portio. Folyamodás intézendő 
nt. Csekme Ferencz ref. espereshez, Gernyeszegen 
(Maros-Tordamegye, Erdély). Határidő 1902 február 
vége. ^ ( 1 2 0 - 1 - 1 ) 

Pölöskel róm. kath. kántortanítói állomásra 
pályázat 1902. febr. 6. Jövedelme : két szoba, konyha, 
istálló, sertésól és kert. 800 korona fizetés negyedévi 
részletekben, két öl fa 36 korona. Stoláris átlag 
24 korona, 860 korona. 636 korona tanítói 224 ko-
rona kántori díj. Kérvények Magyar-Székre (Baranya) 
plébánia-hivatalhoz küldendők. Rathmann Boldizsár, 
elnök. (111—I—1) 

A kis-palugyai (Liptó) róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 895 K 84 
fillér. Kényelmes lakás a város tőszomszédságában. 
Határidő márczius 3-ika. A folyamodványok főt. 
Krasznyecz József tanfelügyelő úrhoz Nagybobróczra 
küldendők. (?1—I—1) 
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Pályázat. Betöltendő a nagyröcze i állami polgári 
fiúiskolánál évi 1600 korona fizetésből és a szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmazott 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó azon okleveles középiskolai tanárok, kik a 
latin nyelv tanítására vannak képesítve, képe-
sítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, leg-
később 1902. évi február hó 18-ig Gömör-Kishont-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. A 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministertől. Buda-
pesten, 1902. évi január hó 23-án. A minister 
meghagyásából : dr. Morlin, osztálytanácsos. 

( 7 / h - I - l ) 
A zsalobinal (Zemplénm.) róm. kath. kántor-

tanítói állomásra február 25-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: a hitközségtől 200 korona, állam-
segély 396 korona, stóla é í terményekben 204 korona, 
lakás, kert és 2 hold szántóföld haszonélvezete. Az 
iskolaszék. (80-11— 1) 

A csikvándl (Győrmegye) kántortanítói állás 
jövedelme: csinos lakás melléképületekkel és szép 
kerttel; államsegély 412 korona; 1400 Q]-öl szőlő 
és szántó adóját a hitközség fizeti. Tandíj fejenkint 
2 korona (00 korona), ismétlősöktől 1 korona (15 
korona), minden pártól '/a mérő rozs és 1 korona 
(jelen1 eg 65 pár); bérház jövedelme megállapítva 
150 koronában ; temetés 1 korona. Okleveles pályázók 
kérvényüket főtisztelendő Bors Pál iskolaszeki elnök 
urnái nyújtsák be. Iskolaszék. (97—I—1) 

A szabadalmazott osztrák-magyar államvasut-társ. 
kegy urasága alá tartozó Padina Ma tjei (Krassó-
Szörénym.) magyar-román népiskolájánál lemondás 
folytán a tanítói állomás megüresedvén ez mielőbb 
betöltendő. Ezen tanítói állás rendszeresített javadal-
mazása 600 korona évi fizetés, szabad lakás és 20 
ürméter tűzifa. Az alkalmazás egyelőre egy próba-
évre történik, és csakis ennek sikeres lefolyta után 
következik a végleges kinevezés. Az ezen állásra 
pályázók sajátkezüleg irt bélyegtelen kérvényeiket 
a tanítói oklevél esetleg működési bizonyítvány, 
valamint erkölcsi és egészségi bizonyítvány kapcsán 
alulirott igazgatósághoz (VI., Teréz-körút 24/a) f. é. 
február hó 10-ig küldjék be. A magyar és román 
nyelv tökéletes ismerete valamint az orgonázásbani 
jártasság megkívántatik. A társaság fentartja magá-
nak azt a jogot, hogy az illető tanítót szükség esetén 
a kegyuraság alá tartozó bármelyik más iskolájához 
áthelyezhesse. Szabadalmazott osztrák-magyar állam-
vasut-társaság magyar bányái, hutái és uradalmainak 
igazgatósága. (110—II—1) 

A kemenes -högyész i evang. egyházközség okle-
veles másodtanítót keres a hátralevő tanidőre. 
Fizetése: egy bútorozott szobából álló lakás, 180 
kor.; továbbá 168 korona államsegélyből az azon 
időre eső összeg; az állás febr. 15-én elfoglalandó. 
Evang. lelkészi hivatal. (91—II—1) 

Szatmári egyházmegyében a csengeri anyaegy-
háztól 6"28 km. távolságban országút mellett levő 
pátyodl fiókegyházi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat nyittatik. Javadalma: két szoba, téli- és 
nyárikonyha, szükséges melléképületekből álló lakás, 
zöldséges és 1 holdnyi házikert. Alapítványi pénz-
tártól : 240 K. Államsegély: 200 K. Fizetéspótlék 
hívektől: 84'3 K. Tandíj 30—40 tanköteles után: 
60—80 K. Stóla: 16—20 K. Párbér: 10—12 mm. 
buza. 8 D-m. kemény tűzifa beszállítva. 1 h. 1335 
Q-öl szántóföld féltermése mintegy 5 mm. buza 
vagy tengeri. A földet hitközség míveli, adóját 
fizeti. Korpótlék. Pályázati határidő február vége. 
Jelentkezhetni a pátyodi iskolaszék elnökénél 
Csengerben. (105—I—1) 

A turócz-szucsáni róm. kath. magyar-tót nyelvű 
kántortanítói állomásra pályázat hirdette'ik. Jöve-
delme : több czím alatt 602 korona 58 fillér. Mellék-
jövedelemre számíthat. Bővebbet az iskolaszéknél. 
A folyamodványok a turócz-szucsáni róm. kath. 
iskolaszékre czímezve az alulírotthoz beküldendők. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Paulovics József, elnök. 

(100—I—1) 
Az igal i róm. kath. osztálytanítói állásra pályázat 

hirdettetik. Fizetése : 800 korona, bútorozott szoba 
fűtéssel. Kántorságban segédkezni köteles. Kérvények 
oklevéllel azonnal beadandók. Igal, Somogy. Az 
iskolaszék. (99 l -1 ) 

Pályázat a hrachovis tye i (Nyitram.) róm. kath. 
kántortanítói állomásra. Jövedelme: l/i hold szántó-
föld és nagyobacska háziktrt. Meczka 35 mérő rozs, 
7 szekér gally fa a községtől fölaprítva a tanterem 
fűtésére is. 228 kor. államsegély, 68 kor. alapítvá-
nyokból, 175 kor. vallás-alapból, 8 kor. pénztárakból, 
20 korona szolgálmányokért, 50 kor. ismétlő-iskoláért, 
60 koronánál több stólajövedelem, tandíj 230 kor. 
az idén, állami korpótlék. Lakása: 2 szoba, konyha, 
kamra, istálló, pincze, faszin, ólak, zárt udvar. 
Választás február 10-én. Iskolaszéki elnökség. 

(98—1-1) 
Vas-borostyánköi kántortanítói állomásra pá-

lyázat 900 korona fizetéssel. Mellékjövedelem is van. 
Nyelv: magyar-német. Választás febr. 3-án. Folya-
modvány az iskolaszékhez küldendő. (96—II—1) 

A Néptanítók Lapja folyó évi 3 ik számában hir-
detett torontál-tordai tanítói állás jövedelme: 
azzal helyesbbíttetik, miszerint a készpénzfizetésen 
kívül van még a tanítónak kényelmes szép lakása 
2 szoba, előszoba, konyha, kamara, pincze gazdas ígi 
épületekkel, valamint fél hold konyhakert. Bezdán, 
elnök. Biczók, igazgató. (101— I —1) 

A récsei (Pozsonym.) róm. kath. tanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 kor. korpótlék, 
egy szobából álló lakás fűtéssel. Tannyelv: tót-magyar. 
Pályázat határideje: ezen hirdetés megjelenésétől 
8 nap. Bezák István, iskolaszéki elnök. (107 - I — 1) 

Rudnoki r. kath. kántortanítói tótajku állomásra 
február Li-ig pályázhatni. Javadalmazás: Lakás, 
konyha, csűr, istállók, 12 kataszterhold szántóföld 
réttel együtt, melyet maga mivel, közös legelő. 10 
köböl rozs, 140 kor. failleték, egy tanterem is fütendő, 
412 kor. készpénz, stóla legalább 80 kor., gazdasági 
tanfolyam után 100 kor. tiszteletdíj. Esperesi hivatal 
Rudnokon, pósta Jászó. (122—I—U 

Segédtanítót keresek febr. 1-től a tanév végéig 
ellátás és 20 korona havi fizetés mellett. Tannyelv: 
magyar. Bővebb felvilágosítást ad Bányaté lepl 
tanító Baranya-Szász vá1-. (121—1—1) 

Bolmányon róm. kath. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme : szép lakás, 30 pozsonyi mérő 
kétszeres 180 K, 15. p. mérő csöves kukoricza 30 K, 
párbérpénz 60 K, 26 f '-méter tüzelőfa 130 K, 6 kat. 
hold 1122 Q ö l szántóföld 237"74 K, tandíj 30 K, 
stóla 4 K, vasárnapi oktatásért 42 K, malomfuvarok 
16 K. Tannyelv: magyar. A horvát nyelv némi 
ismerete feltétlenül szükséges. Iskolaszéki elnök. Szent-
István (u. p. Baranya-Lőcs). (114—Ií—1) 

A balmazújvárosi ev. ref. magyar egyház le-
mondás folytán megüresedett orgonista kántori állásra 
pályázatot hirdet. 1. Fizetés: 640 korona évnegyedi 
előleges részletekben. 2. Két szobás szabad lakás. 
3. Két öl kemény tűzifa. 4. Temetési stóla az egyház-
kerület rendelete szerint (a lelkek száma 8000). 
Kötelesség: templomi, temetési szolgálattétel és a 
felsőbb osztályokban (IV., V., VI.) énektanítás. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. "Kellően fölszerelt kér-
vények Illyés Endre ev. ref. lelkészhez folyó évi 
február hó 9-ig Balmazújvárosra küldendők. 

(1x7—I—1) 
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G y e r g y ó - R e m e t é n (Csikmegye) egy róni. kath. 
tanítói állásra folyó év február 14-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése 600 korona, 6 öl lágy tűzifa, 60 
korona lakbér; évötödös pótlék az államtól. Köte-
lessége az első fiu osztályt önállóan, az ismétlősöket 
felváltva és az éneket tanítani. Kiss Dénes, lelkész, 
iskolaszéki elnök. (113—I—1) 

V a t t a i r. k. kántorlanítóságra pályázat hirdettetik. 
Pénztizetése 930 korona, stóla 50 koronára tehető, 
11 m. kemény tűzifa. Két szoba, konyha, éléskamra, 
a szükséges melléképületekkel, kürttel. A választás 
február hó 8-án d. e. 10 órára tűzetik ki. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Borsod-Harsány, 1902 jan. 20. 
Jekelfalussy Viktor, plébános. (106—I —1) 

A csütörtöki magyar ajkú önálló tanítói állo-
másra, melyre csak nőtlenek pályázhatnak, a vá-
lasztás folyó év és hó 30-án tartatik meg. Jövedelme : 
720 korona Csütörtök mváros községi pénztárából és 
18 korona failletmény czímén. Lakása egy bútoro-
zott szobából áll. Köteles a 11-ik osztályt önállóan 
vezetni, az ismétlő-iskolát kezelni és a kántortanítói 
teendőkben segédkezni. A megválasztott csak egy 
sikeresen eltöltött év után fog véglegesíttetni; akkor 
fizetése 800 koronára emeltetik. Az iskolaszékre 
czímzett folyamodványok föt. Leszkay Sándor, ker. 
li. alesperes, tanfelügyelő és nagymagyari plébános 
úrnál nyújtandók be. Kelt Cgallóköz-Csütörtökön, 
1902 január 13. A róm. kath. iskolaszék. 

(103 -I—1) 
Az uzdi államilag segélyezett községi iskolánál 

megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : készpénz 800 korona, lakás 2 szoba, konyha, 
kamara, 731 | -öl kert és temető kaszáltatási joga. 
Oklevéllel ellátott kérvények Pesthy József iskola-
széki elnökhöz küldendők. (123—III—1) 

B a r a c s községben (Fehérmegye) a községi iskolai 
tanítói állás, a tanító nyugdíjazása folytán üre-
sedésben van, az állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 1000 kor. készpénzfizetés, 2 szoba, 
konyha, éléskamra, pincze, sertés és tyúk ólból álló 
lakás, megfelelő házikert haszonélvezete. Tartozik a 
megválasztandó tanító a tanítói laknál levő iskolában 
hetenkint 4 napon, a község felső részén levő isko-
lában (a tanítói laktól 6 kilóm.) hetenkint 2 napon 
tanítani, az ambulans iskolához előfogatot nem kap. 
Kántori teendőkhöz értők előnyben részesülnek. A 
választás február hó 6-án lesz. A pályázati kérvények 
az iskolaszéki elnökség czímére adandók be. 

(116—1-1) 
Arad sz. kir. város árvaházánál egy segéd — 

illetve felügyelő tanítói állás üresedésbe jővén, a 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, felhivatnak, hogy 
kérvényüket február hó 7-ig a városi árvaház igaz-
gató-választmányához beküldjék. A kérvényhez mel-
léklendők: 1. keresztlevél, 2. oklevél, 3. egészségi 
bizonyítvány, 4. működési bizonyítványok. Továbbá 
igazolandó, hogy a kertészet, háziipar (asztalosság, 
fafaragás, slöjd vagy más házi-iparágak valamelyiké-
ben) és énekoktatásb in is jártas. Csak nőtlen, okle-
veles tanítók pályázhatnak, a megválasztott állását 
folyó évi február hó 10-én elfoglalni tartozik. 
Javadalmazása: évi 600 korona fizetés, lakás, fűtés, 
világítás és élelmezés. (Az élelmezés pénzegyenértéke 
600 koronában van megállapítva a nyugdíjigény 
beszámításánál.) A felügyelő-tanító teendői részletesen 
az intézeti szabályokban van megállapítva; főbb pon-
tokban a következő : a reá bízott gyermekcsoportra 
(családokra) mindenben felügyel, házi és egyéb 
teendőikben vezeti és ellenőrzi, az iskolai leczkéiket 
kikérdezi, feladványaikat elkészítteti és őket a meg-
kívántatandó oktatás- és tanításban részesíti, mert a 
gyermekek ez idő szerint a községi iskolákba járnak. 
Arad sz. kir. város árvaház igazgató-választmánya. 

( 1 1 8 - 1 1) 

| Pályázat a kakasdi plébánia ILadomány község 
róm. kath. kántortanítói állásra. Javadalmazás: kész-

| pénz 505 korona. Természetbeni 2-szobás lakás 
melléképületekkel, kerttel és 3 hold 950 Q-öl 
szántó. Termesztmények circa 250 korona érték. 
Tannyelv : német-magyar. Csak okleveles róm. kath. 
^anítók pályázhatnak f. évi február 28-ig. Folyamo-
dások fölszerelve Kakasdra — via Bonyhád kül-
dendők az iskolaszék elnökéhez. (124—11 — 1) 

Zalabér mezőváros róm. kath. elemi népiskolá-
jánál, az osztálytanító önállásra jutása folytán, ezen 
állásra 1902. évi február 9-ig pályázat hirdettetik. 
Javadalmazása: 800 korona, csinos bútorozott szoba, 
fűtésre fa. Kötelessége: az I., II. osztályban heti 
20 órán tanítani, az ismétlőket utasítás szerint ok-
tatni, a kántorságban fölszólításra segédkezni. Okle-
véllel fölszerelt kérvények a plébánia-hivatalra 
czímzendők. Boldizsár Sándor, kántortanító. 

(126-1-1) 

H I R D E T E S E K , 

Állami tanítopár középiskolával bíró városba, vagy 
ennek közelében cserét óhajt. Ú j b á n y a , szabad-
királyi város (Barsmegye). L . M. Levelet ide kérek, 

prést. (93—1—1) 

?M4 

i ' i i ' í i ^ S \ t t vV W W W W W w w w W W W W >»» W 
KFRT1F77M m e g dalárdánk tagjait, vehetnek-e 
IVIJI11JIJ£I£IU1I i koronáért egy üres kottakönyvet 
s hajlandók-e bele 1 ottázni 102 da l t? — akkor, 

a midőn i f j . Fövenyessy B. 

I > s i l o s l í ö n y v e , 
mely 102, négyes férfikarra Irt remek mű- és népdalt 
tartalmaz, szintén 1 koronáért kapható. A felelet: 
biztos nem. Vétessük meg tehát minden taggal ezen 
kottás könyvet, a melyet már eddig is több mint 
200 dalkör használ kézikönyvül nagy sikerrel. Kap-

ható Sz ikszón . Portó 10 fillér. 
Hat hó alatt második kiadás 1 

( 9 2 - 1 - 1 ) 
.ilfc j&í 
°W ' W W W W W W W W W W W W W W W 

<8><8> <S> <0 ©€><S> O €>€>€>© <©> <S> <8> <8> €> © © 

Csere. 
Nagybecskereknek (megyei székhely) tizedik kerü-
letében Fe l sö-EXuzs lyán működő állami tanító 
cserél. Ezen kerület lakossága kizárólag magyar. 

( 7 4 - 1 - 1 ) 

Cserélek 
i Kolozsmegyében. N a g y - P e t r i , p. Egeres. B o t h 

Miklós, állami tanító, ref. kántor. 
(125—1—1) 
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S z ő l ő o l t y á i i y o k ! B o r ! 
Gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
f a jban ; nlunyvesszók Ripuvia Portalis, Yitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt El'del; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható : 

S ö p j i n g E n d r e 
(140—XV— 1) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Bibliai tót nyelvű búcsúztatók 
temetkezéseknél, 

kaphatók 10 íves füzetekben, póstadíjjal '2 korona 
10 fillérért a szerzőnél S z k a l o s S á m u e l evang. 

kántortanítónál Tamás iban , u. p. Losoncz. 
(115—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(VIII. bővített, új kiadás: 240 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomra.) (2160-XX—10) 

T m w r ^ m m m m T f T t Y t T t T ? 

Az amerikai cottage-orgonák 
köuiggriitzi gyárának raktára : 

P A J M i t B E Z i Ő é s T Á R S A 
- s * B U D A P E S T , * ^ 

VIII . ker., József -körút 15. sz. 
ajánl ja európai szerkezetű l iarmoniumai t is. 

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

gának zen:? dicséretet . 
-

Ara 120 UovoiiiHAl Ittljel>l>. S koronAa r#s/leíekhen itt. 
Képes á r j e g y z é k ingyen bérmentve . 

5 é f l j ó t á l l á s . (247— VJ— 39) 

P o l g ' á r S á n d o r 
orvosi mű- és kötszerésznel 

Budapest , VII . ker., Erzsébet -körut 50. s z á m 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötö', összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, ortliopaediui fűzők és járó-
gépek, valamint műláb és műkéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

F e n t i cz ímre ü g y e l n i t e s sék . "W3 
(2216—X—6) 

(31—VIII—3) 

mmm 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása állal, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
E r é l y e s 1104. sz. a. Blockner J . 
hird. irodájába, Budapest, Sütő-

utcza 6'B. sz. czímzendők. 

Sjgsp^MMjPIgggaS 

" P r a r i p n szállítja a ministerileg ajánlott s 
-C I C t l l L többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar száradó, tartós és használatkész 

l ü k o l a t á b l a - m á z a t . 
Egy 1 i bádogszelencze 6/< klg. kor 7.— 

,, '/» . „ 3/4 „ „ 360 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 1.60 
„ plczk. lf. hig. piros vonalozófesték ecsettel „ —.70 
— ltakasz, szállítólevél „ —.40 

Új m á z o l á s i és v o n a l o z á s i utasítással 

G r r e s c b i k G r y u l a , 

(87 -ITT—2) L Ő C S É N . 
? - . j *. 

A magyar tanítók legkedveltebb lapja a 

<8> €» ® 

<5> O <Q> 0 
politikai tanügyi lap. IX. évfolyam. 

Szerkeszti: 

Benedek Elek és Földes Géza. 
Még egyetlen egy újság sem szolgálta ilyen híven 

és igaz lelkesedéssel a tanítók erkölcsi és anyagi 
érdekét, mint a Nemzeti Iskola. S hogy a tanügyi 
kérdéseket egészen függetlenül tárgyalhassa, letette 
a politikai kaueziót is. 

J e l s z a v a : őszinteség, bátorság, szókimondás. 
Különösen erős harezot folytat az áll. tisztviselők moz-
ydmával egyidejűleg a tanítói fizetések megfelelő ren-
dezéseért. 

Előf izetése : egész évre 8 korona, félévre 4 ko-
rona, negyedévre 2 korona. 

A ministeri rendeletek értelmében az iskolák a 
fölvételi díjak terhére az iskolai számadásokban is 
elszámolhatják az elöllzetést. Ez az újság minden 
iskolai könyvtárnak a dísze. 

M u t a t v á n y s z á m o t i n g y e n é s b é r m e n t v e küld a 

Nemzeti Iskola 
(2—V—4) kiadóhivatala, 

Budapesten, VII., Rottenbiller-utcza 5/a. 

H 
Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e l e m i , fe l ső n é p - és p o l g á r i 
i skolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l ap m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n y n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a u í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) és az u t o l s ó p o s t a v i lágosan k i í r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e '2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lő f ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s ü k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m i n -
den egyes szóér t , m i n i é n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j < l ő r e k ü l d e n d ő 
be . E g y é b h i r d e t é s ü k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k o t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b u sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G • KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER. , OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR . EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , ISKOLA-TÉR 3 . 

Kéziratokat nem adxuik vissza. 

A ruthén iskolákról. 
Dr. Firczák Gyula püspök látva azt, 

hogy hivei, kikről a pártatlan magyar 
történelem úgy emlékezik meg, hogy 
mindig hü testvérei voltak a magya-
roknak, velük küzdöttek, velük szen-
vedtek; kik az alkotmány megvédéséhez, 
a/, alkotmányos szabadság kivívásához 
is meghozták a véradót; a kik a régen 
múltban egészen tűrhető anyagi viszo-
nyok között éltek úgyannyira, hogy 
képesek voltak teljesíteni honpolgári 
kötelességeiket, — ma anyagilag tönkre-
téve, erkölcsileg megbénítva, testileg 
elsatnyulva a végső ellenséggel, az 
Ínséggel és nyomorral küzdenek, — el-
határozta, hogy a keresztények istene 
nevében és segedelmével segítségükre 
megy s megmenti őket. 

E fenkölt lelkű főpap hívót szózatára 
legelőször az országgyűlési képviselők, 
majd a ruthének lakta várraegyék fő-
és alispánjai, főszolgabírái s általában 
intéző férfiai sorakoztak. 

A sajtó is melegen karolta föl s 
tar t ja napirenden ma is a hazafias 
ügyet. 

Dr. Darányi Ignácz földmívelésügyi 
minister gyors áttekintést szerezve e 
messzi jövőre kiható ügyről, állami 
beavatkozást kezdeményezett a minister-
tanácsban, a honnan fölhatalmazást és 
buzdítást nyervén, megteremtette azt a 

I . 
hatalmas mozgalmat, melyet közön-
ségesen „ruthén akcziónak" nevezünk. 

Darányi minister Beregben, a szolvvai 
járásban egy hattagú kirendeltséget 
szervezett, melynek elnöke s éltető 
lelke az oly korán és véletlen elhunyt 
Borostyánkői Egan Ede volt. A minister 
gróf Schönborn nagybirtokostól 25 évre 
mintegy 12.622 kath. hold földet bérelt 
s szintén 25 évre holdankint 1—20 
koronáért 1793 földmívelőnek adta al-
bérletbe azon végczéllal. hogyha lehet-
séges lesz, ezt a birtokot a néppel 
örökáron megvásároltatja. Hogy a föld-
mívelő-népre ne csak puszta tanácscsal, 
hanem jó példával is hatást gyakoroljon, 
a beregi Yerchovinában három minta-
gazdaságo létesített. Tervbe vette, hogy 
a hegj i gazdálkodás okszerű módjainak 
gyors elterjedése c-zéljából Bajorország, 
Svájcz, Tirol, Yorarlberg hegyvidékeiről 
szakértőket telepit be. Az állattenyésztés 
emelése végett mintegy 1600 tenyész-
üszőt vásárolt s 4—5 évi részletfize-
tésre kiosztotta a lak osság között. 
A szolyvai járásban, mely góc-zpontja 
a ruthén akcziónak, 11 hitelszövet-
kezetet alapított s mintegy 55 ezer 
korona kölcsönt adott, mely összeget 
a kölcsönkérők régi uzsoraadósságuk 
kiegyenlítésére, ősi földjük visszavál-
tására, a feles marhatartás megszün-
tetésére, marhák bevásárlására, istállók 
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és házak építésére fordítottak. Hogy a 
népet a 100%-ra dolgozó szatócsok 
körmei közül végre kiszabadítsa, áru-
raktárakat létesített, a honnan a közön-
ség — úr és paraszt — a lehető leg-
olcsóbban vásárolhatja be a szükséges 
áruczikkeket, stb. stb. 

A ruthén nép, hozzávéve még a 
földmívelésügyi minister -akcziójához a 
pénzügjminister, a * kereskedelemügyi 
minister, az igazságügyi minister és a 
belügyminister nagyszabású akczióját, 
a fönt vázolt intézkedések következté-
ben rövid idő alatt magához tér. Meg-
szabadul az uzsorások körmei közül, 
visszaszerzi ősi birtokát, melyet a lelki-
ismeretlen szatócsok és korcsmárosok 
úgyszólván krajczáros részletekre hará-
csoltak el; vagyonra tesz szert s 
nyugodt, megelégedett és boldog életet 
folytat. Nehogy azonban később vissza-
éljen a hazai föld nyújtotta drága ado-
mányokkal s nehogy valaha a hálát-
lanság bűnére vetemedjék jóltevői iránt, 
dr. Wlassics Gyula vallás- és közok-
tatásügyi minister elhatározta, hogy ha 
Darányi minister jó anyagi viszonyok 
közé helyezi e népet, ő meg jó erköl-
csökre, háládatosságra és hazaszeretetre 
neveli. 

Remek példája ez a kormányzói 
bölcseségnek. De remek példája a kor-
mányzók egybehangzó törekvéseinek is, 

A letűnt századokban az idegen 
elemeket tejbe-vajba fürösztötték; az 
ország legáldottabb vidékeit ajándé-
kozták nekik, kiváltságokkal halmozták 
el, — sokszor még a fajmagyarság 
rovására is. Szóval: vagyonosakká, meg-
elégedettekké tették őket. Csak egyről 
nem gondoskodtak. Arról, hogy egykor 
magyaroknak is kellene lenniök s 
hálásaknak a hazai föld iránt. Ezért 
eshetett meg az a szomorú történet, 
melyet a költő így panaszol e l : 
„Hányszor támadt ten fiad, szép hazám, 
kebledre s lettél magzatod miatt mag-
zatod hamvvedre Hogy ez többé 

meg ne ismétlődjék, fényes példát adott 
a jövő kormányzóinak ministerűnk bölcs 
szelleme. Példát, melyet minden művelt 
államnak szem előtt kell tartania és 
követnie, melynek lakossága vegyes ajkú 
s a mellett még hajlamokat is táplál 
arra, hogy idegen isteneknek áldozzon. 

Wlassics minister az értelmesség 
emelése, a jó erkölcsök terjesztése, a 
háládatosság fölkeltése s a hazaszeretet 
fokozása végett egyelőre 35 ruthén 
iskola államosítását vette programmjába. 
E harminczöt közül tizenhetet 1901 
október elsején már meg is nyitott. 
A többiek is sorra kerülnek. A meg-
nyitott, tehát már működésben levő 
iskolák ezek: az ábránkai, a bukóczi, 
a dávidfalvi, a hársfalvi, az ignéczi, 
az iványi, a kotilniczai, a lakovai, a 
makariai, az olenyovai, a pisztraházi, a 
podheringi, a polyankai, a szaszókai, a 
tisszovai, a zagyilkai és izsdenyovári. 

Iskolaházakra s tanítói lakásokra 
200.000 koronát vett föl a közoktatás-
ügyi minister. Az épületek, kettő kivé-
telével, juliusra készen lesznek s így a 
jövő tanév már saját otthonában találja 
az iskolákat. 

Ez volna tehát magva, kiinduló 
pontja ama nagy közműveltségi tény-
kedésnek, mely a ruthén nép szellemi 
és erkölcsi jövőjét van hivatva biztos 
alapokra fektetni. Innen indul ki az a 
nagyszabású és történelmi nevezetes-
ségű akczió, mely a ruthén nép lakta 
határokon túl fokozatosan ki fog ter-
jedni hazánk összes hegyvidékeire. Mert 
ne feledjük: a ruthén akczió szük fogalom 
s csak részben fejezi ki s csupán kez-
detét jelzi ama nagy akcziónak, mely a 
hegyvidéki okszerű gazdálkodást s a hegyes-
vidék elhanyagolt lakosságának szellemi 
és erkölcsi fölemelését czélozza. Eme ha-
talmas akczióban a ruthén állami iskolák 
új tanítói szerény körükben is zászló-
vivői lehetnek a nagy eszmének. Az 
akczió további sikere nagyrészt attól 
függ, mennyire képesek fölfogni pálya-
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társaink bölcs ministerünk nemes szán-
déklatait s mennyire képesek e nemes 
szándéklatoknak érvényt szerezni. A 
ruthén kérdés megoldása kezdetét jelzi 
az összes hegyvidéki kérdések megol-
dásának. Félbenmaradása ez utóbbi kér-
dések megoldását századokra vetheti 
vissza. Tehát ott állanak pályatársaink 
egyenkint és összesen a történelem 
Ítélőszéke előtt. Hogy nehéz viszonyok 
között teljesítik szép föladataikat, s 
hogy „lábuk akadályról akadályra hág," 
igen jól tudjuk. Hanem azért csak 
tovább s mindig előre a megkezdett 
uton! Egy hálás nemzet kíséri minden 
léptüket. 

(Budapest.) Szt. 

A tanszermúzeumok érdekében. 
Ismerjük mindnyájan ama mozgalmat, mely 

hivatva van az iskolákat alkalmas szemléltető-
képekkel ellátni. Közoktatásügyi kormányunk 
eme törekvése azonban nem oldhat föl ama 
kötelesség alól, mely a tanítót arra utalja, hogy 
iskolája számára ő maga is teremtsen elő 
valamit, mely tanítását megkönnyíti, ennek 
eredményét biztosabbá, maradandóbbá teszi. 

Nem tudjuk biztosan, hogy ama szemléltető-
képek miként fognak az iskolák birtokába 
jutni. Ajándékozás vagy vásárlás útján ? Tegyük 
föl a legjobbat. Ekkor sem állapodhatunk 
meg, mert a kormány - nyújtotta képek mái-
költséges voltuknál fogva sem ölelhetnek föl 
annyit, a mennyire csak egy elemi iskolának 
szüksége van. Ez alapon is megmarad a köteles-
ség s mintegy állandó törekvésünk kell legyen: 
iskolánk használatára alkalmas szemléltető-
képek, tárgyak gyűjtése. És ezzel nem rovok 
magunkra terhes föladatot, sőt inkább egy 
kellemes, örömöket hozó foglalkozást ajánlok 
kartársaimnak, melylyel nemcsak iskolánkat 
teszszük szebbé, gazdagabbá, de sokszorosan 
emeljük tanítványaink alaposabb tudását, bővít-
jük azok tárgyismeretét, maradandóbbá vará-
zsoljuk azok megtartását, könnyítjük az emlé-
kező tehetség munkáját; a képekkel éppen 
előmozdítjuk a szép iránti érzék fejlesztését. 

Tudom, nem egy kartársam könnyítette 
meg ily módon munkáját s többen fáradoznak 
már, hogy az iskolának szemléltető gyűjteménye 
legyen. De hányan állanak még csak a jó 
szándéknál és mennyien vannak, kik még 
ennyit sem tettek s figyelmökre sem méltatták 
az ez irányban tett óhajokat, javaslatokat, 

annak daczára, hogy a szemléltetés eszközeinek 
hiányát mindennap, minden tanórán érezniök kell. 
E miatt panaszkodnak is s az iskola szegényes 
körülményeit, vagy az iskolai hatóság nem-
bánomságát hozzák föl a maguk vigasztalására, 
vagy olykor háborgó lelkük megnyugtatására. 
Tegyük föl, hogy az iskola minden évben kap 
egy bizonyos összeget szemléltető eszközök 
beszerzésére; még ekkor is megmarad ama 
kötelesség, hogy a tanító saját buzgalmából 
gyűjtsön iskolájának képeket, tárgyakat, mivel 
ezek egy részét vásárlás útján be sem szerez-
heti, más része meg oly értéktelen valami, 
melyekért készpénzzel fizetni csak pazarlás lenne. 

Hány haszontalanságnak nézett s csak papiros 
számba jött kép akad a kezünkbe, melyek 
hazánk vagy más ország egyes tájairól, nép-
viseletéről, épületeiről, ipartelepeiről, jeleseiről, 
szobrairól, természeti ritkaságairól nyújtanak 
szemléletet ? Hány kiváló férfi és nő arczképét, 
tettét, alkotását láttuk képes ábrázolásban; 
hány világtörténelmi mult elevenedett meg 
előttünk egyik-másik képes újság hasábjain ? 
Hány hazai és külföldi állatnak, növénynek 
néztük képmását? Hány gazdasági vagy ipari 
eszköznek, szerszámnak, gépnek szemléltük 
papíron való visszatükrözését? Hány szemléletet 
kaptunk a természettani, vegytani készülékek-
ről? Hány képes árjegyzék, képes folyóirat, 
illusztrált mű mutatvány száma ment kezeinken 
keresztül? Hány ócska, de ábrákkal díszített 
tankönyvet néztünk értéktelen semminek ? E 
haszontalanságokat akarom én megmenteni az 
iskola használatára s értékesíteni e helyen 
mint a legolcsóbb szemléltető, de az iskola 
szempontjából értékes képeket. 

Az igét nemcsak hirdetem, de tetteimmel 
is bizonyíthatom. Az 1896. évi millenniumi 
országos kiállításon egy nagyocska szekrényben 
497 darab, 52X42 czentiméter területű lapon 
2500 képet s ezeken 5540 dolgot szemléltetve 

: mutattam be a minta-iskolában. Van e gyűj-
teményben: 92 táblán hazai, egyetemes és 
csillagászati földrajzra 542 kép, 94 táblán 
hazai történelemre vonatkozó 496 kép, 8 táblán 
alkotmánytanhoz alkalmas 87, 52 táblán világ-
történelemhez alkalmas 513, 45 táblán állattan-
hoz alkalmas 731, 3 táblán ásványtanhoz 81, 
24 táblán növénytanhoz alkalmas 262, 33 táblán 
virágkertészethez alkalmas 480, 19 táblán 
gazdasági, kertészeti eszközök, gépek 315, 
11 táblán gazdasági állattan 242, 30 táblán 
gazdasági növénytan 527, 10 táblán természet-
tan 187, 97 táblán beszéd- és értelemgyakor-
latokhoz 990, 20 táblán irodalom, művészet 
97 kép. 

Oly mennyiség, mely a polgári iskola igé-
nyeit is kielégítheti. A bíráló bizottság méltány-

5* 
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lásra érdemesnek találta e gyűjteményt s mint 
űj irányú munkásságot elismerő oklevéllel tün-
tette ki. A biráló bizottság egyik tagja akként 
nyilatkozott e gyűjteményről, bogy a tankönyv 
ezek és ily mennyiség mellett egészen fölös-
leges. En azóta is gyűjtöttem vagy 600 képet, 
melyek rendezésre s fölragasztásra várnak. 

És mily érdekesek, kedvesek e képek a 
tanítványok előtt, különösen, ha őket is bele-
vezetjük azok gyűjtésébe s igénybe veszszük 
fáradságukat az iskolai gyűjtemény összehordá-
sánál. E ki'pek olykor nemcsak tárgyismeretet 
nyújtanak, de hangulatot keltenek, az érzelemre 
hatnak s így meg van megbecsülhetetlen 
nevelő hatásuk is. 

E képek gyűjtését nemcsak az iskolának, 
de a családoknak is igen tudjuk ajánlani. Két 
tanulófiain mindegyre fölhasználja azokat 
újabb és újabb tanulmányainál. Egyik szobám 
falán két csiptető áll mindig, ezek segítségével 
függesztik föl a kivánt képet; annak állandó 
alkalmazásával a szoba fala is meg van kiméivé 
a szegek gyakori beverésétől. Sok család mily 
lázasan gyűjti a képes levelező-lapokat. Tegyük 
ezt az innen-onnan előkerülő ismeretet nyújtó 
vagy érzelmeket keltő képekkel. Aztán gyako-
roljuk magunkat, hogy egy-egy képről minél 
többet tudjunk leolvasni. A képírónak, rajzoló-
nak mennyi gondolatába, sokszor utánjárásába 
vagy mennyi tanulmányába kerül, míg valamit 
a vásznon vagy papiron megörökített? Ennek 
meggondolása is mintegy a képek alapos 
megismerésére, az arról való olvasásra, a képek 
megbecsülésére, mint más munkájának a tisz-
teletben tartására sarkal. 

Hát maga a természet hány tárgyat nyújt 
a szemléletre ? Csak kezünket kell utánuk 
kinyújtani s e téren is százakra menő tárgyat 
hordhatunk össze az iskola tanszermúzeumába. 
Ott állanak a különböző növények, fanemek, 
virágok, levelek, növénymagvak, ásványok, 
lepkék, bogarak, madárcsőrök, állatfogak és 
a többi. Hány iskolának nincs gyűjteménye a 
legismertebb tárgyakból, a legkönnyebb módon 
beszerezhető dolgokból, pedig mily csekély 
fáradságba kerülne ebből-abból a fából egy-két 
darabot eltenni, vagy a hányódó orvosságos 
üvegek egyikébe, másikába egy kevés bma, 
árpa, rozs, kukoricza, paszuly, bükköny, lóhere, 
hagyma, tök, ugorka, paradicsom, zsálya s több 
eíféle magvat elrakosgatni. Vagy nem akad-e 
kezünkbe állatfog, sertés - agyar, kosszarv, 
szarvas agancs, nyulláb. Az oktatás szempont-
jából ezek nem fölösleges dolgok. Hiszen 
magunkról tudjuk, hogy nem elég, ha azokat 
csak Játjuk, de fölöttük gondolkozni is kell, 
velők összehasonlításokat, összeméréseket végez-
nünk. Hány gyermek játszik mindennap a 

kutyával s egyebet sem tud róla, mint leg-
szembeötlőbb részeinek az elsorolását. Ebből 
is kiviláglik, hogy az iskola tanszermúzeumába 
sok oly dolog kerülhet, melyeknek kevés becset 
tulajdonítunk már csak azért is, mert minden-
nap látjuk. 

Fölöttes hatóságunktól legfölebb szekrényt 
kérjünk, melybe elhelyezhessük, elrendezhessük 
gyűjteményünket. Csekély összeg kell lemez-
papirlapok, ragasztó-szer, ecset beszerzésére, 
hogy a képeket, a czímkéket fölragaszthassuk. 
Azonban a képek fölragasztása sem okvetlen 
szükséges; elrendezhetjük azokat egy-ké t 
nagyobb könyv lapjai közé is. 

Jegyezzük föl tanítványaink nevét a', általok 
gyűjtött képekre, tárgyakra. Ezek közül egyik-
másik bányához, erdőhöz, gyártelephez juthat; 
majd innen fog küldeni tárgyakat az iskola 
számára, hol nevét még ma is őrzik azok az 
adományok, melyeket még mint tanuló juttatott 
az iskola használatára. 

Kérem, az se untasson senkit, hogy iskolá-
jától talán megválik. Ujabb állomásunkon 
bizonyára kedves lesz a meglepetés ha már 
kész gyűjteményre fogunk akadni: de az 
önpirongatást is kell éreznünk, ha előbbi 
helyünkön mit sem tettünk azért, a minek új 
iskolánknál örülni tudunk. 

{Kolozsvár.) Vásárhelyi Gyula. 

Az ifjúság romlása. 
Szinte vártam, midőn Aradmegye főjegyző-

jének vészharangjáról hirt vettem, hogy ezen 
fontos kérdésben illetékes tanítói körökből is 
fogunk nyilatkozatokat hallani. S ime várako-
zásom beteljesült, midőn Láng Mihály, a lévai 
tanítóképző kitűnő igazgatója, e lapok m. é, 49. 
számában nyiltan és őszintén rámutat az 
ifjúság romlásának okaira s egyszersmind arra 
is, hol kell a javítást kezdeni s kik legyenek 
ebben a tényezők ? 

A nélkül, hogy akár az aradi gyűlésen 
történtekre, akár pedig L. M. úr említett 
czikkére vonatkozást tennék, engedelmet kérek 
arra, hogv a társadalmi nevelés — mert itt 
csak arról lehet szó — egyik fontos tényező-
jére, közreműködőjére utalhassak, tudniillik a 
törvényhozásra, illetve az igazságszolgáltatásra 
és közigazgatásra. Mert tanácskozhatunk, 
czikkezhetünk mi a megromlott erkölcsökről 
a mennyit akarunk, ha a törvény hatalma 
nincs a hátunk mögött, sem az iskolában, sem 
pedig társadalmi téren czélhoz nem fogunk 
jutni. Sőt még új törvények sem vezetnének a 
kivánt eredményre mindaddig, a míg azok 
betartásáról kellően gondoskodva nincs. S 
éppen ez az a hiány, a mire az illetékes 
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tö rök s tisztelt kartársaim figyelmét e sorokkal 
fölhívni szándékozom. Ügy a törvényhozás, 
mint az igazságszolgáltatás és közigazgatás 
terén hiányzik a törvények és rendszabályok 
betartásának kellő ellenőrzése. A törvényhozás, 
esetleg a törvényhatóság kimondta s kimond-
hatja még ezentúl is akárhányszor, hogy ezt 
vagy azt tenni tilos, kiszabja rá a büntetést 
is, de mi haszna, ha mind ennek nagy része 
csak irott malaszt marad, s csak a legsúlyo-
sabb bűnesetek s a financziális kihágások 
kerülnek rendszeres Ítélkezés alá, míg a ki ebb 
bűnösöket szabadon hagyják futni. Hogy 
többet ne említsek, csak az állatvédelem érde-
kébenhozotttörvényeket és szabályrendeleteket 
hozom föl, mint olyanokat, a melyeket a leg-
több helyen figyelembe sem vesznék. Szóljon 
helyettem egy példa! Most, tél idején leginkább 
dívik az éneklő madarak fogdosása s árusítása. 
Minthogy ezt a törvény tiltja, mi is szigorúan 
meghagytuk az iskolában, hogy a tanulók ezen 
dolgoktól őrizkedjenek. S mi történik? Az 
iskolás gyermekek nem bántják a szegény 
kis madarakat, de annál jobban fogdossák 
őket a felnőtt legények, családapák, s oszto-
gatják, eladogatják úton-útfélen, sőt meg is 
eszik! S mindez a nélkül, hogy legcsekélyebb 
bántódásuk lenne e miatt. De ez csak az 
érem egyik oldala. Sokkal nagyobb figyelemre 
méltó a másik, a melytől jogosan tarthatunk mi 
tanítók, az t. i., hogy az iskolás tanulók 
látván, hogy a mit az iskolában tiltanak, az a 
társadalmi életben meg van engedve, kételkedni 
kezdenek az iskolai rendszabályok jogosultsá-
gában s ha szerét ejthetik, meg is kerülik 
azokat. így neveli bele a hatósági ellenőrzés 
hiánya a gyermekekbe a törvény iránti tiszte-
letlenséget s szaporítja az iskola ellenségeit. 
Ismétlem, hogy ez csak egy eset a sok közül, 
a melyekkel szemben az iskola tehetetlen. 
Mert azt csak nem kivánja senki, hogy a 
tanító egyéb czímei mellett még kihágási 
ügvnök is legyen s az ilyen eseteket a hatóság 
tudomására hozza? De még ha meg is tenné, 
kérdés, jó néven vennék-e tőle az ilyfajta 
díjazatlan mellékfoglalkozást ? Hisz tudjuk, 
hogy úgy a közigazgatási, mint a törvény-
hatóságok annyira túl vannak terhelve ad-
minisztratív teendőkkel, hogy örülnek, ha 
minél kevesebb kihágási ügyben akad dolguk 
s az ily dolgaikat szaporító, kéretlen följelen-
tőre hamar ráragadna a „denuncziáns" elne-
vezés. Hogy ez pedig úgy van, az tény. De 
hogy ezentúl ne legyen újy , arról gondoskodni 
a törvényhozás dolga. Ehhez nem kellene 
más, minthogy kiterjesztené a hivatalból üldö-
zendő cselekmények minősítését mindazon ki-
hágásokra és vétségekre nézve, a melyek a 

közerkölcsiség és közrend szempont jából kifogás 
alá esnek. Ezzel egyetemben ki lehetne mon-
dani a bünrészességet is azokra von itkozólag, a 
kik egy előttük ismert kihágást vagy vétséget 
föl nem jelentettek. Ezzel elejét lehetne venni 
a „spiczliskedés" vádjának. 

S még egyet! Éppen a szőnyegen forgó 
ügy tartja leginkább távol a szülői házat az 
iskolától. Ugyanis az iskolában sok olyan 
dolgot tiltunk, a mi a szülői házban a gyer-
meknek meg van engedve s ha a tanító csak 
kevéssé is következetes az iskola törvényeit 
megszegő gyermekekkel szemben, kész a 
meghasonlás a nevelés két legközvetlenebb 
tényezője között, holott ezeknek éppen a 
gyermek jövőjére való tekintetből karöltve, 
egy irányban kellene működniök. Ez minden-
esetre onnan van, mivel a legtöbb szülő nem 
képes fölemelkedni az erkölcsi magaslat azon 
fokára, a melyre az iskola helyezkedik s hozzá 
az iskola nem rendelkezik semmi eszközzel 
ezen alacsony erkölcsi alap megjavításához. 
Távol van tőlem s nevetséges is lenne, azt 
kívánni, hogy az iskola hatásköre a szülőre is 
kiterjesztessék. De joggal megkívánhatjuk a 
törvényhozás támogatását azon szülőkkel 
szemben, a kik a nyilvános nevelés kerék-
kötőiként ténykedésünket megakasztják s annak 
sikerét kétségessé teszik. 

Mondja ki a törvényhozás a szülő felelősségét 
gyermekének erkölcsi kihágásai esetében s akkor 
nemhogy gáncsolni nem, de áldani fogják az 
iskola nemes irányú működését. Utóvégre, ha 
felelősségre lehet vonni a szülőt a gyermeke 
által okozott anyagi károkért, nem látok semmi 
lehetetlenséget abban, hogy e felelősséget oly 
esetekre is ki ne lehetne terjeszteni, a hol a 
megtámadott közrend csupán erkölcsileg van 
érintve. Akkor, de csakis akkor elér_iők azt a 
várva-várt időpontot, a midőn a szülő igazán 
gonddal és figyelemmel kiséri gyermekének 
erkölcsi fejlődését, a helyett, hogy _— mint 
most teszi — mentegetné hibáit. így maj 1 
elérhetnők azt is, hogy a már meglévő börtö-
nökhöz és javító-intézethez nem kellene egy-
hamar újakat építeni s a tanítók is jobban 
lelkesednének pályájukért, a melyen a mos-
taninál kevesebb tövis akadna útjokban. 

(Székesfejénár.) Velinszhy Ferencz. 

Ifjúsági egyesületek. 
Midőn ezelőtt öt évvel, 1897 február 2.-án 

Tóth Kálmán, jelenleg fővárosi tanító, kartár-
sammal a gyöngyösi ifjúsági egyesületet meg-
alakítottuk, el-elfogódtam néha-néha, hogy 
ugyan milyen érzelmekkel gondolhatnak ránk 
azok a kartársaink, kik távolból szemlélik ez 
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irányú munkálkodásunkat ? Mit szólnak hozzá, 
ha értesülnek róla, hogy 17 — 24-éves legé-
nyeket, hozzá paraszti legényeket, toborzunk 
össze egy egyesület kötelékében ? 

De más oldalról is mennyi szánalmas 
mosoly alá rejtőzött gúnyt kellett szótlanul 
eltűrnünk, míg tanfelügyelőnk buzdításaira, 
kitartó munka után egyesületünk megszilárdult; 
emlegetett, sőt számottevő tényezővé vált, 
melynek már szűk lett az a két terem, mit 
az állami elemi iskola rendelkezésünkre bocsá-
tott és fejünk ma már napról-napra abban fő, 
hogyan tudnánk egy olyan nagyobb épületre 
szert tenni, hol a magunk módja szerint 
berendezkedhetnénk. 

Az ifjúsági egyesületek eszméje azóta testté 
vált. Ministerünknek és lelkes munkatársainak 
mindenre kiterjedő figyelme, pár évtizeddel 
ezelőtt még elérhetetlennek látszó eszméket 
testesít meg. Az óvodai nevelést az elemi 
iskola első lépcsőjére teszi. Erre fölépíti a 
gazdasági ismétlő iskolát és mindezen építmé-
nyeket betetőzi az ifjúsági egyesületekkel. 

Az édesanya öléből kikerült gyermeket 
gondozásába veszi, végig vezeti a gyermek-
és ifjúkoron, hogy mint kész ember léphessen 
be az élet küzdelemteljes férfikorába. 

Azok az emberek, kiknek fejében ez az 
eszme megszületett, ércznél valóban állandóbb 
emléket állítottak maguknak a magyar nép-
oktatásügy történetében. 

Es én tudom, sőt biztosan állítom, hogy a 
magyar tanítóság megérti ezen eszméket; 
hivatásának magaslatára fog emelkedni az új 
század magasra törő ezen népoktatásügyi 
mozgalmaiban. 

De ezen, immár megvalósuló nagy eszmék 
aposztrofálására én gyenge vagyok, csupán 
annyit kérek a magam részére, a mennyi a 
nagy munkából egy-egy magyar tanítóra jut. 
Es ha ezt kitartással, becsülettel elvégezzük, 
nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk a nagy 
költő látnoki szavával: 

- Szent hazánk ! 
Megfizettük mind, mivel csnk tartozánk!" 

* 

Sok szó esik mostanában az ifjúsági egye-
sületről, nem lesz tehát talán fölösleges, ha a 
kérdéshez, öt éven át szerzett tapasztalataim-
mal én is hozzászólok. 

Az ifjúsági egyesületek általános képét, 
rövid szavakkal, de találóan jellemezte a Nép-
tanítóit Lapja egyik korábbi czikke: ifjúsági 
könyvtár, népies közhasznú élőadások és ifjúsági 
dalkör. 

Ezeket kell magában egyesíteniök az ifj. 
egyesületeknek és a ezél, ha a kivitel jó, mái-
éi van érve. 

Az ifjúsági egyesület természetszerűleg az 
iskola folytatása, de a vezetői szellem ott is, 
itt is már különböző. Ne vigyük magunkkal 
az iskolából azt a tanítói tekintélyt az ifjúsági 
egyesületbe, mely az iskolai fegyelem alapját 
képezi. Ugyanis az ifjúsági egyesületbe, kell, 
hogy önként álljanak be a tagok, s egyesületi 
kötelességeiket tehát ne azért teljesítsék, mert 
kell, hanem azért, mert azt maguk is jónak,, 
helyesnek, követendőnek találják. Vagyis ébresz-
tessenek tudatára annak, hogy az egyesület 
nem miértünk, nem is az iskoláért, hanem 
kizárólagosan ő érettük van. Ha ezt elértük, 
velők ezt megértettük, a mi munkánk is meg 
lesz könnyítve, mert minden egyes ifjúban 
egy munkatársra találtunk. 

Mikor egyesületünk megalakult, mi még 
töretlen utakon jártunk. Az első tagokat 
bizony toborzani kellett. Látszott rajtuk, hogy 
félve jönnek s minden mozdulatuk tartózko-
dást árult el, s ha elfelejtkezvén helyzetükről 
és az iskolán kívüli természetes szabad harg 
vagy mozdulat jelentkezett náluk, észre térvén, 
szinte várni látszottak a rendreutasítást. De-
hogy azután nyomott hangú beszélgetéseikbe 
mi is beleereszkedtünk, fölbátorodtak; termé-
szetes hangjuk, mozdulataik visszatértek s 
lassan arra a gondolatra jöttek: nini, ez nem 
iskola ám, itt nem kell ám tanulni. 

Pedig eleget tanulnak. A minden esti elő-
adások, előadás előtt és után való olvasgatás, 
szórakoztató játékok, közbe-közbe a szavalási 
és dalárda órák megtanítják őket annyira, a 
mennyire erőszakkal soha sem lehetne őket 
megtanítani. 

Szólván erről, fölmerül a kérdés, mikor 
legyenek együtt az ifjak, vagy's a rendelke-
zésre álló helyiség mikor legyen nyitva ? 
Mindenkor, a mikor csak lehet. 

A mi ifjúsági egyesületeink tagjai széles e 
hazában, azt hiszem, a földmívesek sorából 
fognak kikerülni. A 15-éves mult itju már 
embernyi ember, neki már meg kell fognia a 
kapa-kasza nyelét. Mikor ér hát rá, hogy 
egyesületét fölkereshesse? Természetes, hogy 
este és vasár-, ünnepnapokon, a mikor vagy a 
korcsmákat keresné föl, vagy leányok után 
futkosna. 

Megborzad az ember, ha számbaveszi 
azokat az eseteket, melyek már ezernyi-ezer 
embert tettek tönkre az ifjúság e zabolát1 an 
korszakában. 

Vagyis, ha az ifjú ráér, mindenkor nyitva 
legyen előtte az egyesület és ott a nemesítő 
szórakozások által feledje el, hogy ő most 
rosszat is tehetett volna. 

De mikor én ezeket mondom, megijed valaki 
a nagy föladattól, hogy hát mi meg foly on 
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ott őrizzük őket? Bizony, a legelső év terhes 
lesz, ha hivatásunk lelkesedése nélkül fogunk 
a munkához. De csakis az első év, az is 
csak addig, mig az ifjúsági egyesületek szel-
lemét meg nem teremtettük. 

A mi egyesületünk ügyeinek vezetésében az 
ifjak is szerepet visznek. Van ifjúsági választ-
mányunk, melynek élén az ifjúság által maguk 
között válas/tott elnök áll. Ez az ifjúsági 
választmány hónapról-hónapra kijelöli a hét 
minden napjára a rendezőket és __ esetleges 
helyettesítésükre a pótrendezőket. Es a mely 
legényre a választás esik, az megtiszteltetésnek 
veszi tárfai bizalmát; a többi legény pedig 
tiszteli benne azt a tekintélyt, melyet esetleg 
holnap vagy holnapután, társai bizalmából 
ő fog betölteni. 

Az egyesület pártoló tagjai sorából válasz-
tott felügyelők, nálunk egyleti atyák, már ezek 
után csak azért vannak jelen, hogy mint 
korban idősebbek, tárgyai legyenek az ifjúság 
tiszteletének. 

A munka nemesít, de az a munka, melyet 
az iskolai élet mellett az ifjúsági egyesületekre 
fordítunk, az erkölcsös és hazafias erények 
gazdag tárházát is fölépíti, melyeket szem-
lélvén, joggal mondjuk, hogy Magyarországot 
mi hódítottuk meg tíjra. 

(Gyöngyös.) Yaryha Tivadar. 

Péterfy Sándor lemondó levele. 
Az Eötvös-alap ez idei közgyűlését, mely a 

február 2.-i emlékünnep után tartatott meg, az 
teszi sajnálatosan emlékezetessé, hogy Péterfy 
Sándor, az Eötvös-alap nagyérdemű megala-
pítója és örökös elnöke, ehhez a közgyűléshez 
terjesztette be lemondó levelét. A közgyűlés, 
tiltakozván az ellen, mintha Péterfyben nem 
volna meg „az Eötvös-alap magasztos föl-
adatainak megoldásához megkívántató erő és 
vezető képesség," nem fogadta el Péterfy le-
mondását, de — tekintettel arra, hogy érdemes 
örökös elnöke pihenni akar, kimondotta, hogy 
az augusztusi közgyűlésen ügyvezető elnököt és 
(mivel a másodelnöki állások is megüresednek) 
két másodelnököt választ. 

A közgyűlés bizalma és szeretete Péterfy 
iránt inpozáns módon nyilvánult meg s másnap 
nagy küldöttség adta tudtára Péterfy Sándor-
nak, hogy az ő vezetőségét a magyar tanítóság 
sem nem tudja, sem nem akarja nélkülözni. 

Péterfy lemondó levele egész terjedelmében 
itt következik: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Szeretett Kar-
társaim ! 

A midőn az „Eötvös-alap" tagjait és köz-
gyűlését ezennel arra kérem, hogy mentsenek 
föl teljesen, és végleg „Országos segélyegyesü-
letünk" örökös elnökségével járó teendők s 
gondok terhe alól, és töröljék ki nevemet a 
tisztikar névsorából, — ezt azért cselekszem, 
s azért kell megtennem; mert az alább itt föl-
sorolandó adatok alaposan meggyőztek engem, 
és teljesen meggyőzhetnek másokat is a felől, 
hogy hiányzik belőlem az „Eötvös-alap" ma-
gasztos feladatainak megoldásához megkívántató 
erő, vezető képesség. 

1. Elnökségem alatt a legkiválóbb erők oda-
adó, buzgó, s lelkes közreműködése, és fára-
dozása mellett sem sikerült az ország tanító-
ságának tettre kész érdeklődését az „Eötvös-
alap" ügyei iránt felébresztenünk. A 30.000-et 
is jóval meghaladó tanító és tanár közül még 
ma is csak mintegy négyezeren csatlakoztak 
„ Országos "-nak elnevezett segélyegyesületünk-
höz Az „Eötvös-alap" ama tagjainak a száma, 
a kik a 20, vagy az 50 koronás részesjegyet, 
örökös tagsági díjat egészben, vagy részben 
már befizették, még most sem közelíti meg az 
1500-at, a három koronás díjat pedig csak 
mintegy kétezerháromszáz tanító szolgá'tatta 
be a mult esztendőben egyesületünk pénztárába, 
— holott azokból az országszerte mindenfelé 
meg-megnyilatkozó óriási lelkesedésekből, a 
melyekkel az „Eötvös-alap" tevékenységét és 
sikereit a tanítóegyesületek közgyűlésein mél-
tatták volt, bizvást azt következtethettük volna, 
hogy a harminczezer tanító és tanár közül tíz-
ezer csak belép most már a 26 év óta fenn-
álló egyesület kötelékébe. 

2. Figyelmen kívül hagyta, sőt valószinüleg 
még csak az elolvasásra sem méltatta az ország 
tanítóinak a nagy többsége azokat a felhívá-
sokat, a melyekben azt kértem tőlük, hogy 
hassanak oda, hogy az „Athenaeum irodalmi 
és nyomdai részvény-társulat"-nak, a „Kogu-
tovicz-féle magyar földrajzi intézet"-nek, a 
„Könyves Kálmán magyar irodalmi és könyv -
kereskedési részvény-társidat"-nak, a Singer és 
Wolfner, valamint (Lampél Bobért) Wodianer 
fia könyvkiadó és könyvkereskedő czégeknek 
mindazok a kiadványai, a melyek után e czégek 
az „Eötvös-alap" czéljairabizonyos százalékokat 
fölajánlottak volt, minél nagyobb mértékben 
elterjedjenek. Nem is csudálandó ezért, hogy 
az ezen nagylelküleg fölajánlott jövedelmi forrá-
sokból alig volt eddigelé számbavehető nagyobb 
jövedelme egyesületünknek. 

3. Az „ Anker" biztosító-táradat, a Beisner 
Emánuel gyulai gyufagyára, a Bigler József 
Ede papirneműgyár részvény-társulat, a Kits 



•8 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 1. szÁM. 

Valdemár könyvkötő, a Láng M. A. és Társa, 
a Schuller József és a Hochsinger Testvérek 
által tett ajánlatok közül, a melyek igénybe-
vételét az „Eötvös-alap" érdekében a Kartársak 
szives gondjaiba és jóindulatába ajánlottuk volt, 
csupán a Reisner, a Láng és a Rigler-féle 
czégek ajánlatait karolták föl annyira a mennyire 
az ország közoktatásügyi munkásai. A „ Tanítók 
Háza" gyufájából és szappan iból 2873 korona, 
a „Tanítók Háza11 és „Arva-alapjára" jövedel-
mező író és rajzszerekből pedig 2000 korona 
jövedelme volt a legközelebb lefolyt 1901-ik 
évben „Eötvös-alapunknak". Bizonyos pedig, 
hogy az esetben, ha az ország tanítóinak és 
tanárainak nagy többsége az „Eötvös-alap" 
javára jövedelmező ezen iparczikkeket tőle tel-
hetőleg pártolná, úgy ezekből évenkint nem 
4873 korona, hanem a 20 000 koronát is meg-
haladó évi jövedelme is lehetne „ Országos tanítói 
segélyegyesiVetünknek". Ámde én minden jó 
igyekezet mellett sem voltam képes arra, hogy 
kartárs ainkkal megértessem, miszerint nincs 
semmi restelkedni és szégyenleni való azon, 
hogy ha mi a nemzet napszámosai, a tisztes 
czégek által nagylelküleg fölajánlott százalé-
kokat az .Eötvös-alap" javára s ennek czéljaira 
megszerezzük; de igen is van restelni és szégye-
neim való dolog azon, ha „Országos tanítói 
segély egyesületünk" az özvegyeket, árvákat, 
jelesen tanuló itjakat, s az éhínséggel küzdő 
egyetemi fiainkat üres kézzel kénytelen el-
bocsátani, mivel a 30.000 magyarországi tanító 
és tanár közül csak négyezerben ébredt föl 
eddigelé a kartársi közérzület, a tettre kész 
kartársi szeretet, és mert igen sok tanító és 
tanár csak akkor kezd az „Eötvös-alap" ügyei 
iránt is érdeklődni, a mikor már ennek a 
segedelmét igénybe akarja venni. 

4. Felkértük volt az ország népoktatásügyi 
munkásait arra is, hogy ugyanakkor, a midőn 
az iskolákban nemzetünk egyik nagy oktatójá-
nak és nevelőjének, Vörösmartynak a szobrára 
gyűjtéseket rendeznek, ne feledkezzenek meg 
arról, hogy az irodalom terén is kiváló mun-
kásságot kifejtő tanítók és tanárok árvái javára 
létesítendő „ Vörösmarty-alap" is megérdemlené 
a jóindulatú támogatást. Kérésünket csak kevés 
tanító hallgatta meg. Vörösmarty-alapunk mind-
össze is csak 1300 korona. 

5. Huszonkétezer példányban küldettük szét 
az „Eötvös alap"-pal kapcsolatban létesített 
„Wlassics Árva-alap" gyarapítását czélzó föl-
hívásunkat és gyűjtő-íveinket még a mult nyár 
derekán, eddigelé azonban e gyűjtő-iveken 
mindössze csak 726 korona gyűlt be a 10,-ik 
életévüket már betöltött s az árvaházból ki-
bocsátott tanítóárvák javára. Én pedig azt 
hittem és azt reméltem,hogy Kartársaink minden 

egyes iskolaszéket megfognak árváink ügyének 
a fölkarolása dolgában nyerhetni és nem lesz 
e hazában valamire való iskolaszék, a mely 
Kartársaink kérelmére évenkint legalább is h t 
koronát ne ajánlana föl a „Wlassics Árva-alap" 
gyarapítására. Ugyan hány iskolaszéket kerestek 
meg e czélból Kartársaink a mi kérésünkre 
és könyörgésünkre ? Avagy talán fölöslegesnek 
tartják a Kartársak ennek az Árra-alapnak a 
gyarapítását ? 

6. A Budapesterr tanuló iíju-ág javára léte-
sített szabadasztalok intézménye is hanyatlásnak 
indult már kezeim között; az 1900/1901-ik 
tanévben még 137 tanulót tu ltunk az ingyen 
étkezés jótéteményében részesíteni, a jelen tan-
évben már csak 105 jutott ingyen déli étke-
zéshez. Nemcsak egy, de több helyen már 
eme kijelentéssel tagadták meg ifjaink támo-
gatását: „Hogyan kívánhatja az „Eötvös-alap" 
a vendéglősöktől a tanítók fiainak az ingben 
étkezés jótéteményében való részesítését, a 
midőn magának az ország tanítóságának és 
tanárainak az óriás többsége egy fillérrel sem 
járul még az „Eötvös-alap" czéljainak meg-
oldásához ?!" 

Oh, vajha minden egyes tanítóval és tanárral 
megoszthatnám én azt a keserves érzést, melyet 
éreznem kellett akkor, a midőn azt voltam 
kénytelen mondani a reménykedő ifjaknak: 
„Koplaljatok, éhezzetek tovább szegény fiuk, 
nincs senki, a ki könyörülne szomorú sorso-
tokon!" 

7. Legkeservesebben éreztem azonban az 
„Eötvös alap" vezetésére megkívántató erőnek 
és képességnek a hiányát, a midőn azt kellett 
tapasztalnom, hogy nem tudom az ország 
nagyobb községeinek a tanítóságát a székes-
fővárosi tanítók példájának a követésére buz-
dítani, a kik küldöttségileg keresték meg ható-
ságukat a végből, higy az minden egyes 
iskolája számára szerezze meg nagy Eötvösünk 
összes müveit, a melyeknek szerzői jogát és 
az ebből származó jövedelmét b. Eötvös Loránd 
ő nagyméltósága és családja a „Tanítók Háza" 
czéljaira adományozta volt. Hihetetlen dolognak 
tartottam és tartom ma is, hogy a nagyobb 
községek és városok iskolai hatóságai is épp 
úgy meg ne szerezték volna Eötvös József 
báró összes müveit iskoláik számára, mint a 
hogyan megszerezte ezeket Budapest székes-
főváros, ha erre az egyes tanítótestületek őket 
küldöttségileg fölkérik. — Bizony-bizony, pedig, 
ha csak 3800 példány kelt volna is el ország-
szerte ezekből a művekből, úgy már 90.000 
koronával gyarapodott volna a „Tanítók-Háza" 
alapja, így azonban — mivel a tanítók és 
tanárok nem sokat törődtek ezzel az ügygyei, — 
az előfizetések utján megrendelt 1200 példány 
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után csak 30.000 koronáját majd az „Eitvös-
alap" czéljaira. — Különösen rosszul esett lel-
kemnek, hog / még azoknak a nevet sem találtam 
föl Eötvös József báró műveinek az élőfizetői 
között, a kik az „Eötvös-alap" ösztöndíjaiban, 
és egijéb jótéteményeiben annak idején részesülték 
volt, s ma már módjukban volna az, hogy egye-
sületiinkct legalább ily úton-módon támogassák. 

A ki „Országos tanítói segély egyesületünk" 
életét figyelemmel kisérte, az az itt fölsorolt 
adatokon és tényeken kívül még másokat is 
találhat bőven, a melyek mind a felől tanús-
kodnak, hogy hiányzik belőlem az „Eötvös-
alap'' magasztos föladatainak megkívántató erő 
és vezető képesség és hogy nagy vétket kö-
vetnék el, ha tovább is megmaradnék annak 
az ügynek élén, a melynek diadalra juttatásához 
hivatást, erőt, képességet már nem érezhetek 
magamban. 

A mi tőlem telhetett, a mit jóhiszemüleg a 
szent szeretet munkájában elvégezhettem, Isten 
segedelmével és buzgó ügyfeleink s barátaink 
és pártfogóink közreműködése mellett, meg-
tettem; e tekintetben nyugodt lelkiismerettel 
hagyhatom el az „Eötvös-alap" elnöki székét. 
Vajha 26 évig kifejtett tevékenységem ered-
ményével is épp így meglehetnék elégedve! 

Ezeknek előre bocsátása után, most már 
mint egyszerű munkás tagja „Országos tanítói 
segélyegyesületünknek" a mélyen tisztelt Köz-
gyűlést és egyesületünknek minden egyes tagját, 
arra kérem, állítsanak az ,Eötvös-alap" élére 
oly férfiút, a kiben nem csak a jószándék, 
har.em az erő és képesség is megvan egyesü-
letünk magasztos föladatainak a megoldásához, 
a ki e haza közoktatásügyének minden egyes 
számottevő munkását egyesületünk kötelékébe 
képes édesgetni, a kinek rövid idő alatt sike-
rülhet minden egyes ki.-dedórót, nevelőt, tanítót, 
tanárt, tanfelügyelőt és minden egyes más 
közoktatásügyi tisztviselőt is meggyőzni a felől, 
hogy nemzeti kötelességet mulaszt az, a ki 
nagy Eötvösünk magasztos eszméjét nem követi 
és nem mutat példát hazánk népének abban, 
hogy miként lehet, és miként kell nemzetiségi 
és felekezeti különbözőségre való tekintet nélkül 
a szerényebb körülmények között élő polgár-
társaknak egymást gyermekeik nevelésének és 
az elhagyatott árvák gondozásának szent mun-
kájában testvéri szeretettel támogatniok. 

Isten áldását kivánva egyesületünk szent 
munkájára, maradtam kartársi üdvözlettel az 
„Eötvös-alap" Országos tanítói segély egyesü-
letének 

Budapest, 1902 január 28. 
alázatos szolgája: 

P ó t e r f y S á n d o r . 

Nyelvtani niagyarú/.átok. 
Régóta élénk vita folyik tanítóegyesületek-

ben, tanügyi lapokban arról, miként kellene a 
magyar nyelvtant a népiskolákban sikerrel 
tanítani. E vita tárgyának a nemzeti művelődés 
szempontjából való jelentőségét tekintve, örö-
münkre szolgálhat, hogy a magyar nyelvtan 
tanítása körüli viták, fejtegetések, elmélkedések 
meglehetősen tisztázták a kérdést, s most mái-
köztudatba ment át, hogy a puszta gramma-
tizálás a népiskolában vajmi kevés, mondhatni 
semminemű haszonnal sem jár. 

Gépies, elmét fárasztó munkának tartják 
azt, mely konokul ragaszkodva a nyelvtani 
meghatározásokhoz, az elmét ezek rabjává 
teszi a helyett, hogy a nyelv törvényeit ész-
szerűen egy élő szervezetben megnyilatkoztatni 
törekednék. 

Különösen a népiskola nyelvtanának tanítása 
szempontjából fontos kérdés ez, mert itt a 
nyelv törvényeinek tanítását nem szabad 
önkényüleg formulázott sémák korlátai közé 
szorítani. Ezek a sémák ugyanis sehogy sem 
alkalmasak és nem valók arra, hogy általuk 
a népiskolai nyelvtanítás anyaga teljes és a 
czél szempontjából tökéletes egészszé alakít-
tassák. 

Ebbe a kerekded egészbe a száraz nyelvtani 
sémák sehogy sem illenek bele, sőt megbontják 
azt az egységet, melyet a népiskolai tanításban 
éppen a nyelvtan tanítása van hivatva meg-
teremteni. 

Amaz untató, száraz grammatizálás helyett, 
a melyre nyelvtani tankönyveink kényszerítenek, 
tanítsuk a magyar nyelvet, ennek fontosabb 
szabályait, szó- és mondatalakjait abban az 
irányban, melyet nekünk a beszéd- és értelem-
gyakorlatoknak az I—II. osztályban való 
tanításának újabb módszere megszab. Ily 
módon sokkal tökéletesebb czélját érjük el a 
nyelvtan tanításának, mert ezzel megkönnyítjük 
tanítványainknak a tanításunknál való ama 
közreműködését, melyet a tanításnak mai fejlett 
módszere tanításunk egyik igen fontos tényező-
jének tart. Híjjuk segítségül e tanításunkhoz 
a nemzeti szellemet, idézzük föl tanításunk 
által azt a hangulatot, melyet nemzeti irodal-
munk szellemi termékei kelteni tudnak, akkor 
tanítványaink a magyar nyelv szabályait olyan 
tartalomba rejtve fogják megőrizni, a mely lel-
künknek igaz benső erkölcsi tartalma. Merít-
sünk anyagot nyelvtani tanításunkhoz abból a 
forrásból, a melyből nyelvünk, nemzeti életünk 
táplálkozik. 

A népiskola rendeltetését újabban úgy akarják 
a nemzet állami szervezetébe beilleszteni, hogy 
a népiskolai tanítás folytán e hazának minden 
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gyermeke a magyar nemzeti jelleget magán 
viselje. Mihelyest törvényeinkben, rendeletekben 
s kormányintézkedésekben ez a jelleg méltó 
kifejezést nyer, új korszaka fog kezdődni ezzel 
a nemzeti életnek, a melyben a népiskola 
által megteremtett egységes akaraterő, egybe-
hangzó lelkesedés lesz a fentartó, gyarapító 
nemzeti erőnk. 

Ennek az erőnek a forrásait fölkutatni a 
tanítók dolga. Csak az ő kutató szellemük 
találja meg azokat a kincseket, a melyek 
tanítványaik lelkét gazdaggá tehetik, mert 
betöltik azt azzal az eszményi tartalommal, a 
mely az erkölcsi jólét alapja és fentartója. 

Egy ember nem volna képes egymaga 
összegyűjteni ezeket a szellemi kincseket, a 
tanítók egyetemének munkája kell ehhez, csak 
ez építheti föl a nemzeti kultúra amaz obeliszkjét, 
a melybe a honszeretet, a nemzeti lelkesedés, 
a magyar testvéri ragaszkodás jelmondatai 
vésvék. 

Csak a tanítók összeségének munkája határoz-
hatja meg, hogv a népiskolai tanítás tárgyaiban 
hogyan létesülhet az azf összhangzatosság, a 
mely a hazafias nevelés tényezőinek egymásra 
való kölcsönhatását jelentse. Mind a 30.000 
néptanítónak kell éreznie, tudnia, hogyan hat-
nak, működnek nemzeti irodalmunk termékei 
a népiskolai tanulókra, miként támad a nép-
iskolai tanulóban ezek hatása alatt az a képzelő 
erő. a mely a nemzeti hagyomány valódi képét 
a tanulók fogékony lelkébe bevésse. A száraz 
nyelvtani szabályok tanítása helyett a nyelvtani 
magyarázatokhoz szükséges anyagot összegyűj-
teni s összegyűjtve a népiskolában földolgozni 
a tanítók egyik legfőbb tiszte, kötelessége. 
Tanulmányozni, miként fejlődnek ki a köz-
mondások a lélekben önálló szervezetté; meg-
állapítani, miként sorakoznak szépirodalmunk 
gyöngyei egymás mellé s egymás mellé sorolva 
miként indítják a lelket nemes tettekre, fen-
költ érzésekre; kifejteni, miként ékesítik a 
nyelv szépségei a beszédet s a beszéd szépsége 
mily tényezője a lélek czéltudatos kiművelésé-
nek ; összeválogatni azokat az idézeteket, a 
melyek az élet számára tanulságokat rejtenek; 
koszorúba fonni azokat a szép szólásokat, a 
melyek hatása alatt a nyelvérzék húrjai meg-
pendülnek s általuk a beszéd a lélek dallamává 
válik : legfőbb teendőink arra nézve, hogy a 
magyar nyelv tanításához, illetőleg a nyelvtani 
magyarázatokhoz megleljük a kulcsot, meg-
teremtsük azt az anyagot, a melynek lelki-
ismeretes földolgozása által a népiskolai tanulók 
nyelvtani tanulása olykép fog történni, hogy 
ők, ideértem az idegen anyanyelvű tanulókat 
is, megtanulják gondolataikat szabatosan ki-
fejezni azon minták szerint, a melyek a hallott, 

olvasott költeményekből, elbeszélésekből, regék-
ből, mesékből, leírásokból, közmondásokból, 
idézetektől, szép szólásokból lelkükbe vésődtek, 

A t. olvasó látja, hogy e czikkernmel nem 
volt szándékom teljes képet nyújtani a nyelvtani 
magyarázatok anyagáról, sem ezek módszertani 
kellékeiről. Czélja e rövid elmefuttatásomnak 
nem volt egyéb, mint felhívni kartársaim 
figyelmét a nyelvtani magyarázatok tanítá-
sának ama szempontból való jelentőségére, 
hogy e magyarázatok körébe miként lehetne 
mindazt belevonni, a mi a népiskolát végzett 
tanulók nemzeti műveltsége tekintetéből fontos 
s a minek emiatt az a gyakorlati előnye van, 
hogy a népiskolai tanítás czéljait egyesíti. 

tla sikerült a nemzeti műveltség alkotó 
elemeit a nyelvtani magyarázatok keretébe 
vonnunk, a nyelvtan tanítására szánt időt a 
lehető legjobban értékesítettük s ezen felül 
olyan erkölcsi motívumokkal szőttük át egész 
tanításunkat, a melyek annak értékét nem 
csekély mértékben növtlni fogják. 

Ha t. kartársaim néhány elmélkedő perezet 
szentelnek a nyelvtani magyarázatok didaktikai 
tanulmányozásának, azt hiszem, igazat fognak 
adni abban, hogy rövidke nyebtani eredmény-
tár beleszőve a czélra vezető olvasókönyvbe, a 
nyelvtani föladatok tárgyát tartalmazó füzetkék, 
a szemléltető-képekhez alkalmazott társalgási 
leczkék a nyelvtan tanítását, illetőleg a nyelvtani 
magyarázatokat vonzóvá, változatossá, élénkké 
tennék, s ezzel a nyelvtanítás sikerét lényegesen 
előmozdítanák. 

Az olvasókönyvek alkalmas helyeire szőtt 
nyelvtani figyelmeztetők (nem szabályok), az 
olvasottak tartalmának az emlékezetbe való 
vésését és jó megértését mozdítanák elő. A 
nyelvtani föladatok tárgyát tartalmazó füzet-
kékkel pedig a föladatok jó megválasztásánál 
fogva azt éihetnők el, hogy tanítványaink adott 
mintákhoz hasonlókat, adott mintáktól a tanul-
tak szerint eltérőket s fokról-fokra menve 
maguk alkotta új mintákat fognak tudni szer-
keszteni. A szemléltető képekhez alkalmazott 
társalgási leczkék helyes irányítása mellett 
pedig azt érjük el, hogy tanítványaink szabatos 
előadáshoz szoknak, itélő, megfigyelő képes-
ségűk fejlődni fog s ők ezzel párhuzamban a 
fogalmazásban kellő gyakorlottságra tehetnek 
szert. 

(Nagy-Tapólcsány.) Zsoldos Károly. 

= Lapunk mai számához csatoltuk „Gazdasági 
Ismétlő Iskola" cz. mellékletünk 2. számát, melyet 
szives olvasásra ajánlunk összes kartársainknak, a 
gazdasági szaktanítókat pedig kérjük, hogy gazd. 
mellékletünket mennél gyakorlatibb közleményekkel 
támogatni szíveskedjenek. A főlapból számos közle-
mény a jövő számra maradt, tér szűke miatt. 
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Egy szegény diákról. 
Az örökké köhögös sánta asztalosnak Csulak 

Nagy Jánosnak volt a fia. A legjobb tanuló 
volt az osztályunkban, föl egész az érettségi 
vizsgálatig. Csöndes, jó fiu volt, a ki a légy-
nek se vétett volna. Tanult, tanult és egyébre 
nem volt gondja semmire se. 

Mikor letette az érettségit, az édesanyja, a 
ki akkorára már özvegy lett, azt szerette volna, 
ha a Pista gyerek odahaza marad a kis város-
kában s beáll Írnoknak a jegyző mellé: 

— Még nótárius is lehetsz, ha az Isten 
megsegit! 

A kis vézna legénynek kigyúlt az arcza s 
lelkesen mondta az anyjának: 

— Én nem akarok itt tespedni. Tanulni 
akarok, hires ember akarok lenni, hogy büszke 
lehess reám. 

—• De én nem tudok neked édes fiam egy 
garast se adni; miből élsz meg? 

— Majd keresek magamnak . . . 
Es fölindult Budapestre keresni kenyeret 

meg dicsőséget. 
Valahogy nagynehezen, hetek múlva kerített 

magának két gyereket. Azoknak a tanításáért 
kapott együttesen vagy huszonöt forintot. Az 
egyik gyerek valahol, a Józsefváros végén 
lakott, a másik meg Ó-Budán. 

— Miért nem jársz villámoson ? — kér-
deztem egyszer tőle. 

— Villámoson? Nem vagyok én milliomos. 
Nyolcz krajczár oda, annyi vissza, négyszer 
nyolcz az harminczkettő! Mit gondolsz! Nekem 
az ebédem meg a vacsorám együtt kerül 
ennyibe. 

Ritkán találkoztunk. Ha elvégezte a taní-
tását, szaladt az egyetemre, onnan meg haza 
t&nulni. 

De egyszer estefelé megint összejöttünk. 
Karácsony táján járt az idő. Csomagot vitt a 
kezében. 

— Valami kisasszonynak vásároltunk ? — 
kérdeztem nevetve. 

— Nincs nekem kisasszonyom, — felelte 
fülig pirulva. Az anyámnak vettem. 0 azt 
hiszi, hogy én valami nagy jó módban vagyok 
idefönt. Hát meg akarom hagyni ebben a 
hitében. Minek tudna a nyomorúságomról ? 

— Sok bajod van ? 
— Nem lenne sok, de gyenge vagyok hozzá. 

Csak legalább erős lenne, a ki szegény. De 
nagyon erős! No, de majd csak megy a dolog 
így is. Majd csak megsegit a jó Isten, a ki 

! nem lehet olyan rossz, hogv meg ne segitse 
azt, a ki megérdemli. Csak erőm lenne! 

Csakhogy az bizony nagyon kevés volt! S 
mintha napról napra gyengébb lett volna a 
szegény fiu. A nyomorgás, a késhegyig menő 
küzdelem az élettel, hihetetlen gyorsasággal 
emésztette föl benne az életerőt. Csak a lelke, 
az maradt erős. 

Valahányszor csak, nagyritkán találkoztunk, 
mindig csodálat fogott el ez iránt a szegény 
fiu iránt, a ki gyenge testén hatalmas lelkével 
uralkodva, lankadatlanul vivja a harczok leg-
nagyobbikát, a harczot a megélhetésért, meg 
a dicsőségért. 

Igen, a dicsőségért is! 
Mennyit beszélt a terveiről: 
—• Csaklstegyem a tanári vizsgálatot! Kapjak 

állást! Hozzákezdek a nagy munkámhoz. De 
így nem lehet. A kölyköket tanítani, éjjel 
korrektoroskodni a lapoknál (mert erre is 
vállalkozott, hogy csak megélhessen) így nem 
megy! A vizsgálatomra is alig tudok elkészülni. 

Bizony alig is tudott. Húzta, halasztotta, sose 
bizott magában. Közben dolgozott, hogy majd 
megszakadt a teher alatt két nyomorult válla 
és egyre jobban kezdett el köhögni. 

r Végre is agyongyötört, elkinzott szervezete 
fölmondta a szolgálatot. A teste is, meg a 
lelke is. De ő csak tóvább erőltette a dolgot. 
Jelentkezett a vizsgálatra is. S agyonfáradtan, 
kimerülten, betegen került a bizottság elé. 
Nem lehetett átereszteni a legjobb akarat 
mellett sem. Nem tudott egy világos értelmes 
feleletet sem adni. A vizsgálat után a szegény 
fiu főbelőtte magát. Az orvos, a ki fölbon-
czolta, előrehaladott „agyi bántalmat" álla-
pított meg nála. 

— Bizonyosan nagyon szegény volt a ficzkó, 
rosszul is táplálkozott és sokat dolgozott —-
jegyezte meg a doktor úr a bonczolás után, 
jókedvűen gyújtva rá egy ménkű vastag 
Uppmann-szi varra. 

Lehet, hogy a doktornak igaza volt. De én 
nem hiszem. 

Olvastam az elhunyt levelét, melyet hozzám 
irt, s melynek utolsó során talán még nedves 
volt a tinta, mikor már az ő porhüvelyéből 
kiszá'lt a lélek. S a nv'nt olvastam, egyre vilá -
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gosabb lett előttem, hogy szó se volt itt elme-
zavarról, csak arról, h<)gy letette a fegyvert 
az, a kit legyőzött az Elet. 

— Halálra fáradtam, nem birom tovább. 
Csak az anyám ne tudja meg, Hogy a nyomo-
rúság miatt öltem meg magam! . . . Eddig 
eltűrtem mindent, mert reméltem, Hogy egykor 
minden másképen lesz. De nem lesz. A nyomo-
rúságban elkopott az agyam is! Nem lehet 
már belőlem semmi! Hiába küzdöttem. A 
legyőzött én vagyok. S jaj a legyőzöttnek! 
Letörtem a czél előtt. Nem kerülhetek föl a 
sötétségből a napfényre. Vakondok maradok 
életem utolsó órájáig. A sötétséget pedig már 
meguntam. S egyébben nem volt részem. Csak 
mintha most szállna rám valami fehér fény 
onnan fölülről, a mint indulok ki a földi sötét-
ségből az örök sötétségbe. 

Honnan jön az a fény ? Talán az Ur orszá-
gából, a hová oda kell jutnom, mert az az 
ország a türőké, a szenvedőké és szenvedett-e 
valaki többet mint én ? . . . . 

(Nagy-Szeben.) Yértesy Gyula. 

IRODALOM. 
Nevelésünk szempontjai a XX. században. 

I r ta : Fülöp Béla. Ara 2 korona. — Eszményi 
nemes törekvés, hamisítatlan, lelkes magyar 
érzés sugárzik ki ebből a munkából, a melyben 
szerző a mindnyájunkat legközelebb érdeklő 
ügyről: a korszerű nevelés mibenlétéről értekezik 
szeretettel, hévvel. Az egyént szellemi és anyagi 
függetlenségre kell vezetnie a nevelésnek, hogy 
megszerezhesse magának a földi boldogságot 
s hogy ez a nemzet nagy, erős, hatalmas le-
hessen. A nevelés czéljául az én boldogságom-at 
tűzi ki tehát, melyet űgy lehet elérni, hogy 
ha az egyént hitben neveljük az igazságra, a 
nemességre s a szép iránti vonzalomra, hogy 
ő aztán önmunkálkodássál építsen tovább a 
megadott elvek, módok szerint, A nép nevelé-
sénél főleg a gyakorlatiasságra való nevelés 
mellett tör lándzsát, mert ezzel az ő jólétét 
mozdítjuk elő. Igazat adunk ebben a szerzőnek, 
de csak úgy, hogy ha a nép nevelése is első 
sorban ethikai alapon nyugszik s ennélfogva 
mindenekelőtt a vallásos, a nemzeti irány 
mellett az egyéni jellemképzés foglalja el itt 
is a legfőbb helyet. — Barátja a szerző az 
ingyen-oktatásnak, mert ezen józan szocziális 
elv érvényre jutásából nemcsak a népnek volna 
haszna, hanem azoknak is, kik vagyonuk ará-
nyában a nép terhét megosztják. Helyeseljük 
a szerzőnek azt a tanítását, hogy a nép fiának 
a szivébe kell plántálnunk a családias erényeket, 
liogy a családi tűzhely a szentély magaslatára 

emelkedjék nála. A családi erények után a 
polgári erényekre való nevelésre kell töreked-
nünk, mert e kettő együttvéve erős, vagy 
gyenge voltuk szerint a haza erejét vagy 
gyengeségét szüli. Müveit és vagyonos iparos-
osztályt akar nevelni. Azért oly nevelést kiván 
adni a leendő iparosnak, mely az egyént küz-
delemre képesíti, mert küzdés az élet, melyben 
nem az viszi el a pálmát, kit úrnak neveltek, 
hanem a ki versenyképes, munkabíró. Először 
embert, aztán magyar embert, végre szakembert 
kell nevelnünk az iparosból. Szeretné boldoggá 
tenni a nevelés által azt a történeti közép-
osztályt, a mely a nemzet érdekeit, sok viszon-
tagságok közepette a múltban annyi önzetlen-
séggel szolgálta. Nagy igazságot hirdet, a mikor 
azt a tanácsot adja, hogy „édes magyarom, 
te a hazát úgy-e nagyon szereted, hisz mindig 
szeretted, a haza volt jeligéd és még ma is 
a hazaszeretet van zászlódra irva. De tudod 
mit? Ne síeresd úgy ezt a szép hazát, szeresd 
első sorban magadat, mert csak így lész okos 
hazafi, pedig a hazának nagyon okos, józan 
emberekre van szüksége, kiknek nemcsak szivük 
van, mely sokszor úgy lángol és füstöl, mint 
a fölgyújtott szalmakazal, hanem van eszük 
is, hideg számító eszük is". A középnemesség 
fiait aztán az iparos és kereskedő pályára 
buzdítja. — Az egész művön vörösfonálként 
húzódik át az a vezéreszme, hogy századunkban 
a boldogulás föltétele a munka és a kitartás 
leszen, tehát e kettőre kell a nevelést alapí-
tanunk. Munka és kitartás fogja megállapítani 
hazánkjövőjét! Ugyanezt mondotta a napokban 
Zsilinszky Mihály államtitkárunk, a midőn egy 
ünnepélyes alkalommal így szólt a többi között: 
„komolyan tanulni és dolgozni és izzadni keli, 
ha dicsőséget akarunk árasztani a hazára!" 
Ajánljuk ezt az eszmékben gazdag nevelésügyi 
munkácskát mindazoknak a figyelmébe a kiket 
hazánk közoktatásügyének a jávítására vonat-
kozó gondolatok érdekelnek. E művecske tanul-
ságos is, meg aztán élvezetes módon is van 
megírva. (Sr. L.) 

HIVATALOS KÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: Bálint Sándorné-
nak, a X. ker. óvoda női felügyelő-bizottsága elnö-
kének, a ki a maglódi-úti óvodák és elemi 
iskolák szegény növendékei közül a téli hóna-
pokban 140-et látott el meleg ebéddel; a 
„bethleni takarékpénztár részvény-társaságnak" 
azon áldozatkészségeért, melylyel az ottani 
áll. el. iskolai szegény tanulók segélyezésére 
316 koronát adományozott. 
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Kinevezte: Egyed Ilona oki. tanítónőt a 
maros-csapói áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Besse János, Porubecz Győző, Simonyi Gabriella 
és Clementis Ilona oki. tanítókat, ill. tanító-
nőket a kovácsi áll. el. népisk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónőkké; Tóth Teréz oki. tanítónőt 
a tőkési áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Bélkota Erzsébet oki. tanítónőt a borlovai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Stojanovits 
Zavisa oki. tanítót a kovil-szent-iváni közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Misialovszky Hedvig rozávlyai 
áll. el i-k. tanítónőt a pomázi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Teleky János galgóczi áll. 
polg. isk r. tanítót jelenlegi minőségében az 
újvidéki áll. polg. íiuisk.-hoz. 

Végleg megerősí tet te: Bárányi Ferencz 
torontál vásárhelyi közs. el. isk. r. tanítót jelen 
állásában. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
Czeizel József majzeli volt közs. tanító özv., 
szül. Jlichter Rózsi és 3 kiskorú árvája részére 
együtt évi 659 korona 99 fillért; néh. Demkó 
István volt orosz-gadnai g. kath. tanító özv., 
szül. Csellár Mária részére évi 350 koronát; 
néh. Kiss Sándor baracskai ev. ref. tanító 
özv., szül. Torma Julianna részére évi 333 
koronát, Margit és Ilona nevű kiskorú árvái 
részére együtt évi 111 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
J. L. Dainonya. A vasúti tiszti tanfolyamra 
a keresk. akad., vagy felső keresk. középiskolai 
érettségi bizonyítvány alapján vesz föl a vizs-

. gáló bizottság. — K. Y. l í . 1. Az államsegélyt 
is beszámítják. Folyamodjék a beszámításért a 
kir. tanfelügyelőség útján. 2. Az ötödéves korpót-
lékra minden áll., közs., felekezeti tanítónak van 
igénye .(Bővebb tudnivalók .,Tanítók Tanács-
adója" cz. útmutató könyvünkben.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— .Az Eötvös-emlékünnep febr. 2.-án 

kegyeletes és lélekemelő módon folyt le a 
M. Tud. Akadémia első emeleti termében. Az 
ünnep I\lóriin Emil dr. osztálytanácsos elnöklete 
alatt ment végbe. A kegyeletes közönség 
egészen megtöltötte a termet s a megjelentek 
közt láttuk Apponyi Albert grófnét, báró 
Eötvös Lorándot, Molnár Viktor min. tanácsost 
és nejét, Halász Ferencz min. oszt.-tanácsost, 
Cseike Győző számvevőségi igazgatót, Kirchner 
Béla főigazgatót, dr. Kiss Áron kir. tanácsost, 

Léderer Ábrahámot, számos fővárosi és vidéki 
tanítót és tanítónőt stb. Az ünnep a „Paeda-
gogium" polgári képzője ifjúságának énekével 
vette kezdetét, majd Morlin Emil dr. mondotta 
el eszmékben gazdag beszédét, melyből -
élénken sajnálva, hogy tér szűke miatt a/, 
egészet nem adhatjuk — közöljük a következő 
szép részeket: 

Azok a lelkes férfiak, kik 27 év előtt a 
szegény tanítók és özvegyeik, árváik segítése 
érdekében mozgalmat indítottak, nem választ-
hattak volna magasztosabb nevet a kitűzött 
czél elérésének biztosítására, mint Eötvösét. E 
ragyogó név fénye bevilágította egész hazánkat 
és kisugárzott a külföldre is, tiszteletet ébresztve 
a fölvilágosodás és közművelődés úttörő vezére 
iránt, a ki nemes emberszeretetének annyi 
tanújelét adta, a ki a szerencsétlenek és 
elnyomottak szószólója volt. A tanügy munkásai 
alig róhatnák le tartozásaikat méltóbban az 
általa kivívott sikerekért, mintha luzgósággal 
sietnek részt venni az ő neve alatt megindult 
jótékonysági munkában Egy negyedszázadot 
meghaladott már az idő, mióta őt nélkülözzük 
s bár a gyorsan tünő évek múlásával homá-
lyosabban látjuk a multak eseményeit, az c> 
eltörülhetetlen emléke mindenkor előttünk van 
nagy alkotásaiban, melyekben megörökítette 
hatalmas szellemét, kiváló egyéniségét és fen-
költ gondolkozását. Szükséges és elengedhetetlen 
különösen megváltozott korunk jelen viszonyai 
között, hogy évről- évre megemlékezzünk róla, 
pályánkon erőt és ideális lelkesedést merítsünk 
az ő példájából, a ki fáradhatatlan tevékeny-
ségével, eszményi hevülésével oly nagy rés/ t 
vett ki nemzetünk átalakulásának munkájából. 
A multak nagy férfiai között alig van, kinek 
egyénisége tanulságosabb volna a tanítóságra, 
mindnyájunkra, mint Eötvösé; nemes jellemének 
valamennyi tulajdonsága ritka szép összhangban 
olvad össze közszereplésében és magánéletében. 
Minden tettében, minden nyilatkozatában ott 
látjuk a törhetetlen, az önzetlen kötelesség-
érzetet, mely őt, még a betegségben összeroskadó t 
is, végleheletéig el nem hagyja Munkásságában 
tiszteljük akitartás s a szigorú következetes-
séget. Hogy önmagához hű és következett® 
volt, azt bebizonyította a népiskola köz-
oktatásról szóló törvény létrehozatával, kiküz-
désével is. 1868-ban ott folytatta e munkáját, 
a hol 20 év előtt félben hagyta, s mint valódi 
liberális gondolkozású kulturpolitikus, a ministeri 
széket elfoglalva első föladatául tűzte ki az 
egyetemes, a mindenre kiterjedő művelődés 
alapjának biztosítását a népokt.-ról rendelkező 
törvénynyel. Tudjuk, hogy a kiegyezés után >•/ 
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volt az első nagyobb fontosságú törvényalkotás 
nemzeti közművelődésünk érdekében." 

Morlin Emil dr. hatásos elnöki beszéde után 
Berta Ilona tartott a „Karthausi" költőjéről 
gyönyörűen, költői lendülettel megírt, nagy-
hatású fölolvasást. Szép költeményt írt ez 
alkalomra és adott elő Simon Lajos fővárosi 
tanító, szintén tetszést aratva. Általánosan 
tetszett Eötvös József „Búcsú"-ja is, melyet a 
paedagogiumi daloskör énekelt el szabatosan. 
Az elnök záró beszéde után véget ért a szép 
emlékünnep s rövid szünet után kezdetét vette 
a közgyűlés, melyen elsősorban Péterfy Sándor 
lemondó levelét tárgyalták. (Erről lapunk más 
helyén emlékezünk meg.) Tárgyalta, illetőleg 
tudomásul vette a közgyűlés a titkári, a pénz-
tárosi és a ,Ferencz József Tanítók Háza" 
ügyeiről eléje terjesztett jelentéseket s a 
költségvetés tárgyalása után kihirdette a pá-
lyázatokat. Ezekre a tárgyakra, természetesen, 
visszatérünk. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza a mult héten az 1902. évi költségvetés 
általános megvitatásával foglalkozott s folytatta 
ugyanezt a hét elején is. A közotatásügyi 
bizottság is tartott, f. hó 1.-én ülést, melyen 
a tanítói nyugdíj-alapra vonatkozó ministeri 
jelentés előadójává Szöts Pál bizottsági és 
képviselőházi jegyzőt, a tanítóságnak ezt a 
rokonszenves, igaz barátját, választotta meg. — 
A külföld m. heti legnevezetesebb eseménye 
az volt, hogy a hollandiai kormány közbenjárt 
az angol kormánynál a dél-afrikai háború 
megszüntetése tárgyában, de az angol kormány 
azzal a megokolással, hogy a búrok nem hatal-
mazták meg a hollandiai kormányt a béke-
közvetítésre, visszautasította a közbenjárást. 
A szabadságukért harczoló búroknak tehát 
végkimerülésig ki kell tartaniok. „A búr nép 
— mondotta Krüger elnök egy uj ságirónak — 
nem fog kétségbeesni még ha újabb és még 
nagyobb csapások érnék is. Istenbe vetett 
hitünk bátorságot és erősséget ad nekünk. 
A szerencsétlenség múló, azok pedig, a kik 
vétkeznek (t. i. az angol rablók), az. örök 
igazságszolgáltatásnak lesznek alávetve." 

— A ministerium népnevelési ügyosz-
tálya első csoportjának élére a minister 
bizalma Mákay Béla min. osztálytanácsost 
állította, a ki f. hó 1.-én vette át új hivatala 
vezetését. Ez alkalomból Halász Ferencz, az 
ügyosztály vezetője, maga köré gyűjtötte az 
első csoport fogalmazói karát és melegen 

üdvözölte ügyosztálya új munkatársát. Makay 
osztálytanácsos megköszönte a szives szavakat 
és kijelentette, hogy örömmel jött Halász 
ügyosztályába, a nemzeti népoktatás eme 
kohójába és rajta lesz, hogy a Halász kijelölte 
csapáson az állami elemi oktatás minél erősebb 
fejlődésnek induljon. 

— Az állami tanítók országos egyesülete 
választmányi gyűlése Kozma László elnöklete 
alatt e hó 2-án elhatározta, hogy emlékirattal 
járul a vallás- és közoktatásügyi minister, 
pénzügyminister úrhoz, azon kéréssel, hogy az 
állami tanítók köztisztviselőknek tekintetvén 
azon fiz. fokozatokba osztassanak be, melyeket 
az érettségit tett más állami tisztviselők elérnek 
s az előlépés öt évenként történjék a fizetési 
fokokban. Nehéz viszonyok között, azaz drága 
városokban fizetési, ú. n. drágasági pótlékot 
kérnek. Évi közgyűlésük tárgyát is meg-
határozták: Az ifjúsági egyesületek ügyén 
kívül az Orsz. Bizottság tárgyait tűzték ki. A 
gyűlés az áll. tanítókhoz illő komoly higgadt-
sággal folyt le. A határozatok közmegegyezésse 
hozattak. 

— Kolozsvári Tanítók Háza. Kolozsvár 
sz. kir. város törvényhatósági bizottsága január 
29.-i közgyűlésében az Eötvös-alap elnöksége 
által kért ingyen telket (2440 j m.) a város 

I egyik legszebb terén: a Hunyady-téren meg-
szavazta. Az ország tanítósága nevében hálás 
köszönetet mondunk ezért Kolozsvár városának 
és nagyérdemű polgármesterének: dr. Svaczina 
G-éza kir. tanácsosnak. A magyar tanítók 
„Hunyady Mátyás-Háza" e szerint a kolozsvári 
Hunyady-téren fog fölépülni. 

— Varga István ünnepeltetése. Nagy-
Kőrös város díszközgyűlésében megható ünne-
piességgel ment végbe a nagykőrösi ref. 
tanítók nestorának: Varga Istvánnak kitünte-
tése. Pestmegye közigazgatási bizottsága 
ugyanis megbízta Tóth József tanfelügyelőt, 
hogy a megye közönségének őszinte elismerését 
és köszönetét fejezze ki azon lelkes és buzgó 
tevékenységért, melyet Varga István a tanítói 
pályán 52 éven át kifejtett. A tanfelügyelő 
őszinte szívből eredő szép és nagy hatást 
keltett beszédjében tolmácsolta e köszönetet 
s fölolvasta dr. Wlassics Gyula minister úrnak 
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az ünnepelt tanítóhoz intézett elismerő köszö-
netét kifejező levelét. Majd a ref. egyház-
község és iskolaszék elismerését Filó Lajos 
lelkész, a város közönségének nagyrabecsü-
lését és köszönetét Ny. Szabó Ferencz polgár-
mester fejezték ki szép beszédeikben, a mire a 
nyűgalomba vonult agg tanító megható beszéd-
del válaszolt — önérzetesen mutatva s hivat-
kozva arra, hogy félszázadot meghaladó tanítói 
pályáján mindig arra törekedett, hogy a vezeté-
sére bizott növendékeket, kiknek száma az 
50-es, 60-as években 250—260 is volt, az 
Isten fé'elmében, a jó erkölcsökben, hazafias 
sz llemben, igaz hazaszeretetben nevelje. Az 
ünnepség befejeztével a tanfelügyelő úr tisz-
teletére az ünnepelt egyik fia: Varga Kálmán 
postahivatali főnök adott ebédet, melyre Nagy-
Kőrös város tanférfiai s a társadalom előkelő 
egyénei volttk hivatalosak, hol szívélyes ünne-
peltetés tárgyai voltak úgy a tanítóság igazi 
barát ja : Tóth József tanfelügyelő, mint a köz-
tiszteletben álló Varga István nyugalmazott 
tanító. — Varga bátyánknak, az Eötvös-alap 
tiszteletbeli tagjának s egyik legbuzgóbb 
apostolának, mi is szerencsekivánatainkat küld-
jük. Adja az Ég, hogy ez az igazán kitűnő 
magyar tanító még számos éveken át élvezze 
a jól megérdemelt nyugalmat! Szerk. 

— A Magyar Néprajzi Társaság köszö-
nete. A Magyar Néprajzi Társaság elnöksége a 
következő sorok közlésére kért föl bennünket: 
Társaságunk az utóbbi két tél folyamán a 
hazai néphagyomány legősibb emlékeit rejtő 
téli népszokások és babonák összegyűjtése 
érdekében nyilvános fölhívások révén országos 
mozgalmat indított. E fölhívás a jelen lapok 
hasábjain is megjelent s a hazai tanítóság 
lelkes támogatása társaságunkat váratlanul 
gazdag gyűjtemények birtokába juttatta. Midőn 
a sikeres gyűjtés eredményeiről folyó hó 15.-én 
tartott fölolvasó s választmányi ülésünkön 
jelentés tétetett, a választmány egyhangúlag 
elhatározta, hogy a) a gyűjtési munkálatokban 
közreműködő tanító uraknak nyilvános köszö-
netet mond, b) a gyűjtés alkalmával fölmerült 
készpénz kiadásaikat, közleményeik használ-
ható részeinek kinyomatása előtt írói tisztelet-
díjuk terhére előlegképen már most megtéríti, 
c) közleményeik méretéhez képest havi folyó-
iratunkat 1—3 évi időtartamra, tehát 6—18 » 
korona értékben, ugyancsak irói tiszteletdíjuk 
előlegéül czímükre — ha ez iránti igényüket 

a főtitkárnál azonnal bejelentik — minden 
anyagi megterheltetés nélkül megindíttatja. 
A használható gyűjtemények beküldői néc-
szerint ezek voltak : Balogh István tanító 
Dozmat, Vasvárm.; Budaházy József áll. tanító 
Pethő-Szinye, Abauj - Tornavármegye ; Csűr a 
Kamenko tanító Zsablya, Bács-Bodrogvárm.; 
Czelder József tanító Selmecz-Steffultó; Cziklin 
Lajos tanító Zala-Csány; Diamandi Milán tanító 
Farkasd, Torontálvárm.; Farkas Ignácz kántor-
tanító Vásáros- Dombó, Baranyavárm.; Fehér 
Jenő tanító Pola, Zalavárm. ; Fülöp p Gyula 
tanító Pozsony-Csákány; Györkös Mihály tanító 
Garaboncz, Zalavárm.; Hábel Irma tanítónő 
Maniga, Nyitravárm.; Holzmann Ignácz tanító, 
Torzsa, Bács-Bodrogvárm.; iíj. Höttinger János 
tanító Kabold, Sopronvárm.; Jendrassák Ignácz 
Sándorháza, Zalavárm.; Kajtsa József állami 
tanító Kis Kapus, Nagy-Küküllővárm.; Kará-
csonyi Béla tanító Esztergom; Káldy József 
tanító Veszprém-Varsány; Keresztényi János 
k.-tanító Csehi, Vasvárm.; Kertész József polg. 
isk. tanító Nagy-Kanizsa; Kimer János k.-tanító 
Töttös, Vasvárm.; Kiss Lajos tanító Bucsuta, 
Zalavárm.; Kiss Péter tanító Bucsu, Vasvárm.; 
Klein Mihály ev. tanító Felső-Terény, Hont-
várm.; Kovács János tanító Attala, Somogy-
várm.; Kovács Kázmér tanító Tisza-Süly, Jász-
Nagykun-Szolnokvárm.; László János k.-tanító 
Niczk, Vasvárm.; Litkey Menyhért tanító Torna-
Ujfalu; Marosfy Lajos r. kath. tanító Csiliz-
Radvány, Győrvárm.; Mányók Ferencz r. kath. 
tauító Szakcs, Tolnavárm.; Márkus Kálmán 
tanító Abasár, Hevesvárm.; Németh Jenő tanító 
Zala-Szent-Mihály: Németh Jenő tanító Rép-
czelak, Vasvárm.; Pákay Károly tanító Lesencze-
Istvánd, Zalavárm.; Pálinkás Béla tanító Csák-
tornya, Zalavárm.; Peltzmann Endre tanító 
Somogy-Szil; Peterdi László tanító Kiüti, 
Somogy várm.; Péter Viktor ev. ref. tanító Vaja, 
Maros-Tordavárm.; Pillér József áll. ig.-tanító 
Tisza-Ujlak, Ugoesavárm.; Proszt Ignácz tanító 
Sármellék, Zalavárm.; Badomszky Mihály áll. 
tanító Rákos-Szent-Mihály, Pestvárm.; Scriba 
Gyula k.-tanító Mesterháza, Vasvárm.; Sennovitz 
Gyula polg. isk. tanító Gicz, Borsodvárm.; 
Stoll Ernő tanyai tanító Nyíregyháza (Ujtelek-t.); 
Szabó Ferencz tanító Jász-Apáti, Jász-N.-Kun-
Szolnokvárm.; Szabó Sándor ev. ref. k.-tanító 
Bokod, Komáromvárm.; Szálay Gyula ev. ref. 
tanító Büd-Szt-Mihály, Szabolcsvárm.; Terenta 
János tanító Izsakócz, Zalavárm.; Török Károly 
tanító Alsó-Nemes-Apáti, Zalavárm.; Turza 
János tanító Dobronak, Zalavárm. ; Vathy 
István tanító Borszörcsök, Veszprémvárm.; 
Véláncsics Antal tanító Ikervár, Vasvárm.; 
Vizer.János főtanító Lengyeltóti, Somogyvárm.; 
Vogth Géza tanító Csermend, Nyitravárm. 
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Vörösváry Béla áll. isk. tanító Kispest; Zsembai 
István tanító Csontosfalva, Abauj-Tornavárm. 
Miként a díszes névsorból kitűnik, a magyar 
területekről jelentkező gyűjtők mellett akadtak 
a német, tót, ruthén, vend és szerb vidékek-
nek is hivatott tolmácsai. Mivel az egész román 
nyelvterületről s néhány tót és magyar vidék-
ről eddig egyetlen gyűjtő sem jelentkezett, a 
gyűjtési munkálatokat még nem tekinthetjük 
befejezetteknek. Sőt a fönti gyűjtők is föl-
hívásunk értelmében csak a Luczanap (decz. 13.) 
és Vízkereszt közti ünnepkört ölelték fö l ; 
holott kiderült, hogy a kutatott ősi hazai 
hagyományoknak az andrásnapi, miklósnapi, a 
farsangi, böjti, húsvét-, szent-györgynap- és 
pünkösd-táji s a nyári szent-iváni népszokások-
ban és babonákban is maradtak fönn becses 
emlékei. Midőn tehát fönti gyűjtőinket föl-
kérjük, hogy gyűjtéseik pótlása végett a jelzett 
időköröket velünk megismertessék, bátorítjuk 
az újabb vállalkozókat is, hogy községeik 
összes téli és tavaszi népszokásait és babonáit 
összegyűjteni s kiadványaink számára hozzánk 
beküldeni sziveskedjer ek. Budapest, 1902 január 
24.-én. Hazafiúi üdvözlettel: Szalay Imre, min. 
tanácsos, a Magyar Nemzeti Muzeum igaz-
gatója, mint elnök. Dr. Sebestyén Gyula, Magyar 
Nemzeti Muzeumi I. oszt. s.-őr, az „Ethno-
graphia" szerkesztője, mint főtitkár. 

— A mi iparczikkeinkről. A „Tanítók 
Háza szappanjának" a központi raktára (Láng 
M. A. czég) elszámolt az eddigi forgalommal, 
mely 9439 korona 29 fillér volt, a miből 
lejő (elveszett és peres tételek) 616 K. s így 
az Eötvös-alap osztaléka 176 K. 46 fillér; 
ezt az összeget a Láng M. A. czég már be is 
fizette az Eötvös-alap pénztárába. Ugyanaz a 
czég — a tanítóság egy részének határozott 
fölszólítására — szivarkahüvelyeket is hozott 
forgalomba „Tanítók Háza" jelzéssel, melyre 
tölhivjuk a figyelmet. Általában ajánljuk t. 
kartársainknak, hogy ez iparczikkek fölkaro-
lásával igyekezzenek gyarapítani a Tanítók 
Háza jövedelmét, mivel úgyis deficzittel küz-
• ködünk. A „Tanítók Háza gyufája" terjesztése 
körül is van még sok tennivaló! 

— Rövid hirek. Nők a gazd. ismétlő-
iskolában. A „Gazdasági Ismétlő-Iskola" mai 
számában közöltek kiegészítéséül regisztráljuk, 
hogy Kapcza Ilona Déváról Szolnokra helyez-
tetett át az önálló szaktanítós gazdasági ism.-
iskolához. — A Ferencz József Tanítók Háza 
javára a hatvani áll. el. iskola tanítótestülete 
febr. hó 10.-én tánczczal egybekötött jótékony-
czélú színielőadást tart. Kivánunk úgy erkölcsi, 
mint anyagi sikert! Követésre ajánljuk ország-
szerte! — A közoktatásügyi minister az enge-
délyezett tanszerek jegyzékébe fölvette a még 

1896-ban engedélyezett Ében-féle számgépet. — 
A „Tanítók Háza gyufáját és szappanját" 
Felső-Gallán (Komárommegye) három keres-
kedésben is árusítják s a vevő közönség, mint 
nekünk Berkovits István kartársunk írja, mindkét 
áruczikkel nagyon meg van elégedve. Baranya-
Mágocson Stauber Dávid kereskedésében kap-
hatók a mi iparczikkeink. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Korhetz Czelesztin, Apátfalva (össze-
hegedülte Szűcs János kanonok plébános úr 
névestéjén) 6 K. 20 f.; Pásztor Imre k.-tanító 
gyűjtése, Kethely („egy kartárs névestéjén") 
6 K. (ehhéz adtak: Z>emUe Gyula 2 K : 
Pontőr István 1 K.; Pontőr Béla 1 K.; Ger-
hardt János 1 K.; Pásztor Imre 1 K. = 6 K.); 
Popovics Sándor gyűjtése, Czedreg 6 K. 30 f. 
(ehhez adtak: Sepsy Dezső földbirtokos 1 K ; 
Kürthy Károly ev. ref. lelkész 1 K.; Ambrózy 
Gedeon vendéglős 1 K.; Rednik Margit 1 K.; 
Burdon Zs. és zenekara 1 K.; Hacsági Bálint 
50 f.; Szirtién G. 40 f.; Dancs Tivadar 40 i \ t= 
6 K. 30 f.); Láng M. A. czég a „Tanítók 
Háza szappanja jövedelméből 176 K. 46 f. — 
2. Eötvös-alapra: Hényi János, Mokrin („lapunk 
mult évi 32. számában megjelent vezérczikk 
hatása alatt belép a rendes tagok sorába") 
3 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Halálozások. Zittl Róbert prépost-ka-
nonok. a kalocsai róm. kath. tanítóképző-intézet 
igazgatója életének 58-ik, áldozópapságának 
36-ik, tanári és igazgatói működésének 6-ik 
évében elhunyt. — Pongrácz Adolf nagykanizsai 
polg. isk. tornatanító életének 63-ik évében 
meghalt. — Kercsedi Györgyné szül. Nagy 
Jozefa, életének 49. évében elhunyt. — Gönczi 
Jánosné, szül. Vári Berta oki. m. tanítónő 
szorgalmas, tevékeny életének 40.-ik évében 
Marosvásárhelyt meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker., 
Lipót-körűt 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) és a 
„Tanítók Háza szappanját" (központi raktár: 
VI. Lázár-u. 12. sz.) 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
v n i . , Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : A ruthén iskolákról. Szt. — A tan-
szermuzeumok érdekében. Vásárhelyi Gyula. — Az 
itjuság romlása. Velinszky Ferencz. — Ifjúsági egye-
sületek. Vargha Tivadar. — Péterfy Sándor lemondó 
levele. — Nyelvtani magyarázatok. Zsoldos Károly. — 
S z ü n ó r a : Egy szegény diákról. Vértesy Gyula. — 
Irodalom. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója, — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KROLOPP ALFRÉD. 

Gazdasági ismétlő iskola. 
Magyarország tanítói hálával és köszönettel 

fogadják ministerünknek azon gondoskodását, 
hogy a Néptanítóit Lapja havi mellékleteként 
a gazdasági ismétlő iskolák számára is lapot ad. 

Hunfalvi mondja, hogy fejlődő nemzet nem 
pusztán a jelenen kezdi munkáját, hogy 
fusson versenyt a rég futókkal, neki kettős 
dolga van: midőn előre halad, azon útra is 
vissza kell tekintenie, melyen már mások 
haladtak. 

Ez a mondás erősen vonatkoztatható a 
gazdasági ismétlő iskolára is, melynek hala-
dásában az előre tekintés mellett vissza-vissza 
kell tekinteni a múltba és onnan venni 
okulást, példát a haladás nehéz iltjához. 

Csak a frázisok egész seregét, mindennapi 
dolgokat emlegetnék, ha azt fejtegetném, hogy 
nekünk mint földmíveléssel foglalkozó állam-
nak, mire van szükségünk ? Tény, hogy a 
földmívelés azon emlő egy írónk szerint —, 
mely a hazát főleg táplálja. Legfontosabb 
életmód ez azért, mert a földbirtok a nem-
zeteknek leglényegesebb tulajdona, a polgári 
önállóságnak a legszilárdabb alapja; ez fedezi 
azon szükségleteinket, melyek fizikai létünk 
föltételei. 

A hivatása magaslatán álló néptanítónak 
ki kell lépnie azon szűk körből, melyben 
eddig mozgott; mi nemcsak a gyermeket 
neveljük, de az is hivatásunk, hogy a nép 
nevelői is legyünk a szó szoros értelmében, 
mert a milyen a kor tanítója, olyan a kor 
népe. Az az erkölcsi hatás, melyet a népre 
gyakorolunk, nem végződhetik el a tanterem 
négy fala között, sőt ha népnevelői hivatá-
sunkat felfogtuk, s annak magaslatán állunk, 
még azután, az iskolán kívül kezdődik az igazi 
munkánk. 

A tanító munkája olyan, mint a szigeteket 
alkotó koralloké; ha mindannyian vállat 
vállhoz vetve lelkesedéssel munkálkodunk, 
egygyé lesz a nemzet műveltségben, anyagi 
jólétben. Az élet egy nagy versenytér a 
maga küzdő emberiségével, mely a tanító 
munkája által nemesebbé és jobbá lesz, mert 
a tanító munkája liangyaszerü munkásság, 
keresése az emberiség boldogulásának, hala-
dásának ; nem a jelent kell néznünk, hanem 
a múltból vett tanulságok alapján a jövőt, 

melyet széppé és nagygyá csak hasznos mun-
kássággal tehetünk. 

Ha mindig azt néznők: mennyire becsüli a 
kor a mi munkásságunkat, bizony sokszor 
félbe hagynók a munkát. Lelkesedésünknek 
saját „e'n"-ünkből kell kiindulnia, egyéni 
meggyőződésünkön kell alapulnia, mert mindig 
igaz marad, hogy a jobbat csak a jobb éri 
el s szívós kitartás, egy czélra irányuló 
munkásság mellett igen közönséges képes-
ségek elegendők arra, hogy valakit kitűnően 
hasznossá tegyenek. 

Sokszor a sorsra fogunk mindent, pedig 
csaknem minden ember a maga szerencsé-
jének a kovácsa. Sohasem boldogulunk, ha azt 
tartjuk, hogy „a jó a mi érdemünk, a rossz 
a sors müve, az embernek mindig igaza van, 
a sors egyre hibás." 

Kétszeresen, sokszorosan nehéz a néptanító 
pályája, mert neki nemcsak a maga. de 
embertársai boldogságát, művelődését, szellemi 
és anyagi haladását is munkálnia kell. hiszen 
ministerünk mondotta: „Nekünk vezérelemünk 
legyen a munka, mert csak együttes munkával 
fogjuk emelni kulturánkat." 

Ez a „munka" szó a kötelességek egész 
nagy halmazát jelenti, melynek teljesítése a 
néptanítóra vár. Már előbb, ministerünk egyik 
nagynevű elődje is mondotta, hogy „neveljük 
az embereket: erkölcsileg, szellemileg, köz-
gazdaságilag. " 

Nemcsak hazánkban, de a kontinens egész 
területén nagy a gazdasági válság," elpusztultak 
az ősi kúriák s az állam kormánya minden 
téren nagry és üdvös akcziót fejt ki, hogy a 
helyzetet javítsa és e munkában nem jelen-
téktelen az, mit a vallás- és közoktatásügyi 
minister kifejt akkor, a midőn a gazdasági 
irányú ismétlő iskolák felállítása által köz-
gazdaságilag is nevelni kivánja a népet. 

Egy kiváló kulturpolitikusunk, a kinek 
nevéhez a sikerek egész sorozata fűződik, 
mondá előttem, hogy: „a legszebb kulturális 
tervek sem érnek semmit, ha azokat a vég-
rehajtásra hivatott tényezők agysejtjei nem 
fogadják be." 

Ez a mondás találó a gazdasági ismétlő 
iskolákra nézve is. 

A népoktatási törvény végrehajtása óta 
nem ismerek fontosabb és a nép jövő boldogu-
lását hatékonyabban munkáló intézkedést, mint 
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a ministemek azt a rendeletét, melylyel a 
népoktatás mostoha gyermekét: az ismétlő 
iskolát, kiragadva elhagyatott helyzetéből, 
gyakorlati irányú gazdasági ismétlő iskolává 
alakítja át. Hogy a tanítók „ agysejtjei" az 
eszmét befogadták, fényes bizonysága ennek 
az. hogy rövid idő alatt az ilyen iskolák 
száma megközelíti a 2000-et. 

E czikk keretében nem akarok a meg-
állapított tantervvel foglalkozni, nem akarok 
netalán attól eltérő nézeteket megvitatni, 
feladatul csak annyit tűztem ki, hogy az 
érdeklődést ez új iskola iránt tanítótársaimban 
felkeltsem, hogy kimutassam: milyen fontos 
kulturális és nemzetgazdászati • érdekek kap-
csolódnak ennek az iskolának felkarolásához 
és létesítéséhez. 

Ott fenn. a határszéli vármegyékben, hol a 
nép földje silány, a művelődés iránt való 
hajlam kevés; a nép iszákos, babonás, élhe-
tetlense'gét az élelmesebb kihasználja: milyen 
nagy jelentősége lehet a gazdasági ismétlő 
iskolának! 

Tudom mi a felelet, hogy ezeken a vidé-
keken a tanító sorsa is mostoha és nem 
irigylendő. „Éhező katonákkal nem lehet 
győzelmet aratni." 

Az állam gondoskodása e vidékeken az 
iskolák létesítése terén fokozottabb, mint más 
helyén az országnak s itt olyannak kell lennie 
minden néptanítónak, mint ama híres ember-
barát Joung volt Angliában, ki lelkesedéssel 
és kitartással munkálta a nép anyagi előhala-
dását. Ez az emberbarát beutazta az egész 
külföldet s Bretagneról irott szavai találók a 
mi felvidékünk egy nagy részére is. Azt 
mondja Young, hogy Bretagne (Franczia-
ország észak-nyugoti része) a földmívelésben 
elmaradt tartomány; a nép oly vad, mint a 
tartomány, melyben lakik; sárból készült 
házak, itt-ott egy kastély, körülötte nyomo-
rult parasztok. A gyermekek borzasztó ron-
gyosak. oly rosszul vannak öltözködve, mintha 
nem is volna ruhájuk. A jól épült utakon 
kicsiny a forgalom, kevés a marha, soványak 
a földek, silány a termés, silányak az ekék, 
főétel a zabkenvér. 

Valljuk be: hazánk sok vidékére ráillik ez 
a leírás. A magyar tanítók karát kérem, lépjen 
ki az iskola négy fala közül, jöjjön segítségére 
a népnek azon a téren is, mely elvezeti őt 
az anyagi boldogulás útjára. 

A gazdasági ismétlő iskola szervezete nem 
zárja ki. hogy téli napokon valamely, a 
helyzet által megokolt háziipart ne tanítson 
a tanító.* A ki figyelemmel kisérte egyes 

* Sőt ellenkezőleg ! Rvtv. 

vidékek népének foglalkozását, nem nagy után-
járással megtalálhatja mindenütt a háziipamak 
azt a kezdetleges alakját, melyet tökéletesíteni 
és hasznot hajtóvá lehet fejleszteni. 

Nem vagyok híve annak az eszmének, 
hogy az iskola mesterségeket tanítson, de a 
jelzett vidékek minden iskolájában olyan 
tanítót alkalmaznék, ki a népet, az ott 
gyakorolható háziiparra oktassa és tanítsa. 

Valaki azt mondhatja erre, hogy a házi-
ipari oktatás nem függ össze a gazdasági 
ismétlő iskolával, én pedig azt mondom: hogy 
annak egyik fontos része. 

A gazdasági ismétlő isko^ gyakorlati irányú 
intézmény, s ha ezt az ehet, t. i. a gyakorlati 
irányt szem elől téveszti, akkor nem felelhet 
meg a czéljának. 

Hiszen, például a faiskola köré minden 
mai gyakorlati irányú munkálkodás csoporto-
sítható. A hegyek lejtői, a védett és szelid 
völgykatlanok a gyümölcs-tenyésztés kincses 
bányáivá alakíthatók; Erdély belső hegyei és 
a határszéli vármegyék szelid lejtésű hegyei 
és völgyei a legjobb és legszebb gyümölcsöt 
termik. A mi népünk azonban nem tudja 
kihasználni az okszerű gyümölcsfa-tenyésztés 
nagy előnyeit, hitvány, rossz gyümölcsöt 
termel. E téren a tanítóság a vármegyei gaz-
dasági egyesületekkel karöltve egy évtized 
alatt bámulatos eredményeket érhet el s ha 
minden járáskor tanítósága a maga kis terü-
letén felkarolja a gazdasági ismétlő iskola 
által gyakorlatilag megvalósítható eszméket, 
ha szövetkezik, bámulatos eredményeket érhet 
el. A tanítóság lelkes munkája teremtette 
meg pl. Bereg megyében a gyümölcsészet líj 
irányát s Zágoni Károly. Sárkány Gábor neve 
ott ehhez a már most szépen mutatkozó 
sikerhez hozzá van fűződve. 

Nemcsak köznépünk, de értelmesebb jobb 
gazdáinknál is nagy a járatlanság és tudat-
lanság terményei értékesítésénél. Csak kevés 
jele van a szövetkezésnek, pedig a tömeges' 
értékesítés bármely terménynek nemcsak 
gyors, de magasabb áron való eladását is 
biztosítja. 

A föld népe szövetkezve sokkal jobban tudná 
értékesíteni búzáját, borát, gyümölcsét, tej-
termékeit, aprómarhaját, a tojást s más 
terményeit. 

Nem terjeszkedhetem ki nagy részletes-
séggel azokra a teendőkre, melyekkel a gaz-
dasági ismétlő iskola ügyét oly szellemben 
vihetjük előbb, mint azt alkotói czélozták; a 
részletes kérdésekre későbben önálló czik-
kekben fogok kiterjeszkedni, most csak azt 
akarom jelezni, hogy a gazdálkodás, az okszerű 
földmívelés és állattenyésztés gyakorlati meg-
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valósítása érdekében a gyakorlati irányú gaz-
dasági ismétlő iskolák támogatásával a föld-
mívelésügyi minister mindent megtesz. 

Az északkeleti Kárpátok vidékén megindult 
ruthén akczió a nép gazdasági támogatásával 
akarja az elhagyott és szegény, röghöz kötött 
népet lábra állítani. E munkában a tanító 
közrehatása szépen érvényesülhet. E mellett 
tapasztaljuk, hogy a gazdasági ismétlő iskolák 
tanítóinak gyakorlati kiképzése mily szépen 
halad előre s a szünidei tanfolyamokon száz 
meg száz tanítót nevelnek a szép és hasznos 
gyakorlati iránynak, s e tények bizonyítékai 
annak, hogy a magyar állam a nemzeti 
vagvonosodás nagy munkáját okszerű gazdál-
kodással, helyes irányú munkára való neveléssel 
már az iskolákban akarja megkezdeni, s e nagy 
munka alapvetőiül a tanítókat tekinti. És ez 
helyesen is van így, mert a ki népnevelés 
munkáját végzi s a ki a népet alapjában 
ismeri, csak az vezetheti őt sikerrel a haladás 
és boldogulás helyes útjára. 

Nem tudom sikerült-e a fentiek által meg-
győzni kartársaimat a gazdasági ismétlő 
iskolák nagy nemzetgazdasági jelentőségéről 
és fontosságáról. Érzem azonban, hogy 
Magyarország tanítóira ez az iskola nem 
lehet közömbös, ennek ügyeivel a magyar 
tanítóságnak foglalkozni erkölcsi köteles-O _ O 
sége. Ez indít arra, hogy e helyen az alábbi 
indítványokat tegyem: 

1. A magyar tanítóság, a tanító egyesületi 
gyűléseken, különösen az évi közgyűléseken 
mindig tárgyaljon egy-egy a gazdasági ismétlő 
iskolára vonatkozó gyakorlati kérdést, s külö-
nösen oda irányuljon ez a munkásság az 
egyesületi életben, hogy az egyes vidékek 
szerint, a mennyire csak lehet, az adott 
viszonyoknak megfelelően megállapíttassék a 
gazdasági ismétlő iskolák gyakorlati hánya és 
ezen irány foganatosítását biztosító munkál-
kodás sorrendje, mert ez változó és mindenütt 
nem lehet egyforma. (E kérdés a „Gazd. Ism. 
Iskolában" volna annak idején közzé tehető.) 

2. Hassanak oda a tanítóegyesületek, hogy 
a faiskolák létesítésével kapcsolatosan minden 
vidéken megállapíttassék: mik azok a gyü-
mölcsfajok, melyek sikerrel és nagy tömegben 
tennelhetők. terjedjen ki az ily irányú mun-
kásság az állattenyésztés, különösen az apró-
marha tenyésztésére is. 

3. Miután a gazdasági ismétlő iskola czélja 
az iskolát az élettel összekapcsolni, hassanak 
oda az egyesületek, hogy a nép javára 
irányuló minden üdvös mozgalom támogat-
tassék, ezeket a: kérdéseket s kivitelöket az 
egyesületek folyvást napirenden tartsák. Mérték-

letességi egyesületek, népkönyvtárak, itjusági 
egyesületek, esti- és vasárnapi felolvasások, 
eladó, bevásárló szövetkezetek alakuljanak 
s azok létesítése és vezetésében a tanítók 
részt vegyenek, mert gyakorlati példák iga-
zolják, hogy a buzgó tanítói működés e téren 
bámulatos eredményeket ér el. 

4. Nagyon óhajtandó, hogy a tanítóképző-
intézetekben a képzés kánya ezeket, a leendő 
tanítót érdeklő dolgokat, is felölelje s a túl-
hajtott tudományoskodás helyett tanítsa meg 
a jelölteket a gyakorlati irányú szövetkezeti 
könyvvezetésre és adjon elő több gyakorlati 
foglalkozást, mint most teszi. 

Ha a magyar tanítóságot a nép javára 
irányuló munkásságában lelkesedés és buzga-
lom vezérlik, a siker nem marad el s a gaz-
dasági ismétlő iskola meg fog felelni a hozzá 
fűzött várakozásnak. 

Az általam annyira hangoztatott nemzet-
gazdasági okok mellett fontos pedagógiai okok 
sarkalnak minket arra, hogy a nevelésünkre 
bízott nép anyagi haladása érdekében tőlünk 
telhetőleg mindent megtegyünk, mert tagad-
hatná-e közülünk csak egy is, hogy mentül 
boldogabb, megelégedettebb s anyagilag füg-
getlen egy nép, annál képesebb a kultura 
áldásainak befogadására. 

A második ezer év hajnala legyen kezdete 
annak az alapvető munkának, melynek alapján 
az anyagi boldogulás terén kitartással és oda-
adó igyekezettel folytassa a nemzet nagy és 
korszakalkotó munkáját. A gazdasági ismétlő 
iskola e nagy munkában fontos tényező s 
vele együtt az azt megvalósító néptanító is. 
A szocziális kérdések egész sorozata vár meg-
oldásra s ebből nekünk is ki kell vennünk a 
magunk részét, mert a nép legfontosabb ér-
dekei esdve kérnek, hogy lelkesedésünk és 
tudásunk egész erejével támogassuk ez ér-
dekeket. 

A nép jólétében, megelégedésében van a 
haza jóléte, boldogsága és a nemzet bizton-
sága. 

Az igaz lelkesedés és buzgóság lelke 
hasson át mindnyájunkat, hogy a megkezdett 
ösvényt széles és egyenes úttá taposván, mun-
kálkodhassunk a nevelésünkre bízott nép ér-
dekében. 

E munkában bizalommal és szeretettel üd-
vözöljük a „Gazdasági Ismétlő Iskolát" s hálás 
szívvel köszönjük meg ujolag Wlassics minister 
úr gondoskodását, hogy e havi folyóirat által 
is támogatja a magyar tanítóságot nagy és 
nehéz munkájában. 

(Débreczen.) . Kozma László. 
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I cziroktermelésről. 
Ma, a midőn a mult évtizedbeli alföldi mun-

kásmozgalmak nagyon is aktuálissá tették, hogy 
a kisgazdák és a mezőgazdasági munkások téli 
keresetforrásai a háziipar fejlesztése által meg-
szaporíttassanak, időszerűnek tartom a seprő-
czirok termesztésére felhívni a figyelmet. 

Kedvező viszonyok mellett, kevés növény 
fizeti meg annyira a termelő fáradságát, mint 
a seprőczirok. Termelése az utóbbi 5 - 6 évben 
lendületnek is indult. S tekintve, hogy a czi-
rokszakál Európában sikerrel csak egy bizo-
nyos zónán termelhető, a mennyiben Olasz-
ország jelentékeny termelésén kívül Spanyol-
és Francziaország egyes részein termesztik 
kisebb mennyiségben, s az északi államokban 
egyáltalában nem terem meg; tekintve, hogy 
a magyar föld tágas térségei, Jász-Nagy-Kun-
Szolnok, Arad, Csanád, Békés, Hajdú, Temes, 
Torontál, s a Dunántúl egyes megyéinek dúsan 
termő talaja ennek termelésére fölöttébb alkal-
mas : mezőgazdaságunk jövedelmét jelentéke-
nyen fokozhatnók, ha ott, a hol ennek terme-
lésével a gazdaközönség még nem ismerős, 
felhívnók a figyelmet reá, s habár egyenkint 
kisebb mennyiségben is, seprőczirkot termesz-
tenénk. 
, A seprőcziroknak több válfaja van. Legjobb 
az olasz seprőczirok, és pedig a florenczi fajta. 
Ennek szára alkalmas talajon 3—4 m. magasra, 
szakála pedig 50—80—100 cm. hosszúságra 
megnő. 

A seprőczirok a melegebb klima növénye, s 
így a fagy iránt érzékeny. Ezért vetésével 
nem kell sietni. 

Bár a talajban nem válogatós, mégis leg-
jobban kedveli az agyagos összetételű talajo-
kat ; kitűnően díszlik a vályogtalajokon. Szikes 
és egészen sivár homoktalajon csak sínylődik. 
Ha friss gyeptörést első ízben akarunk hasz-
nosítani, ennél alkalmasabb növény erre egyet-
len egy sincs. 

Vethető úgyszólván minden kultúrnövény 
után. A cziroktermelésre szánt földet — ha 
kalászos után vetjük — ilykép munkáljuk meg. 
A nyári tarlószántást őszszel mély szántás 
követi, hogy a rögöket a fagy szétporlaszsza, 
s tavaszszal a vetés előtt sekély szántás, foga-
solás következik. Trágyát nagy mértékben 
alkalmazni alá nem szabad. Mert bár a ter-
més erős trágyázással nagyobb lesz, de a 
czirokszakál minőségének rovására. Egy kat. 
holdra elegendő 120—130 q. istállótrágya. 
Sok gazda azt tartja, hogy a czirok kiéli a 
talajt. Tény, hogy a czirok a talaj termőerejét 
meglehetősen igénybe veszi. Éppen ezért ugyan-
azon földbe czirok után czirkot ne vessünk. 

Hanem a vetésforgást akként alkalmazzuk, 
hogy egyazon táblába csak minden 4-ik 5-ik 
esztendőben kerüljön czirok. 

A talaj kellő megmunkálása után április 
végén, május elején a mag elvethető. Vetni 
legjobb géppel, 50—60 cm. sortávolságra, úgy, 
hogy a mag 3—4 cm. mélységre kerüljön. 
Egy kat. holdra sűrű vetésnél elegendő 8—10 
kg. mag. A vetésre szánt magot első ízben 
tanácsos (a Kiviteli Társaság útján, Budapest) 
Olaszországból beszerezni. A nyert termény 
utáni czirokmag azonban csak 3—4 éven át 
vethető, mert nálunk elfajzik. Miért is 3—4 
év múlva ismét eredeti olasz magra lesz szük-
ségünk. Vetés után a földet el kell boronálni. 
Ha a czirok kikelése után fogasolásra is szük-
ség lenne, ezt a sorokkal kereszt-irányban 
végeztessük. 

Midőn a növény 10—12 cm. magasságra 
nőtt, lehetőleg száraz időben kezdődhetik az 
első kapálás, s ezzel egyben a ritkítás (egye-
lés), mikor is a sorokban a növényeket egy-
mástól 25—30 cm.-nyire megritkítjuk. Gyo-
mos és kötöttebb talajon a czirkot másodszor 
is meg kell kapálni, midőn a növény már 
15—20 cm. magas. Ha porhanyó és gyom-
mentes a föld, a második kapálás el is marad-
hat. Ha növényünk 80 cm. magasságra nőtt : 
kézi kapával feltöltögetjük. Ezzel aztán a czirok 
aratásig való munkáját bevégeztük. 

Némely helyen vetik 48 cm. sőt 40 cm. 
sortávolságra, s 25—20 cm. növénytávolságra 
is. Ily esetekben a szár kisebbre nő, a szakái 
vékonyabb, finomabb, mindamellett a termés-
hozam úgy szakálban, mint szemben, a 
mint a kísérletek igazolják — nagyobb, mint 
a ritkább sorvetésü s a nagyobb növénytávol-
ságú művelésnél. Jobb talajban sűrűbben, gyen-
gébb talajban ritkábban vethető. 

A czirkot akkor aratjuk le, ha a szakái 
érett. Ha kellő időben vetettük, s az időjárás 
is kedvezett a fejlődésnek: az érés október 
első felében bekövetkezik. De ha elkésve vet-
jük, vagy bár idejében, de hűvös, esős a nyár: 
úgy az érés október végéig is elmaradhat. 
Teljesen érett a czirok, ha a szakái tövében 
is sárga, úgy, hogy zöldes szín már rajta föl 
nem lelhető; ha a mag megbarnult, kemény. 
Zöldesen nem tanácsos learatni, mert a zöldes 
szinű czirokszakál sohasem oly értékes, s azon-
fölül sok gondot, bajt okoz a kiszárítása. Sok 
függ különben az időjárástól. Semmire sem 
kell annyira a hosszú, száraz ősz, mint erre. 

A czirok levágása olyanformán történik a 
legtöbb helyen, mint a kukoriczaszáré, s biz 
ez így elég hosszas munka. Primitív, de igen 
praktikus vágóeszközt készített egy itteni ter-
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melő: Kisházi József. Áll pedig ez egy élesre 
fent kaszából, mely két kis keréken nyugvó 
tengelyre erősített fához úgy van illesztve, 
hogy a kasza a tengelylyel rézsútirányban áll. 
Egy méternyivel magasabban, ugyanolyan irány-
ban egy lécz van alkalmazva. A mint a kis 
„czirokarató-gép"-et egy ember a sorok irányá-
ban (a tábla szélén) előre húzza, a kasza által 
elvágott, szárak (két sorból) a föntebb álló 
lécz nyomása folytán mind egy oldalra dől-
nek. Az aratás ezzel igen gyorsan végezhető. 

A czirokszárról ..* 10—40 cm. ' hosszúságú 
nyéllel — már a mint a gyáros erre nézve 
az utasítást adja — levágjuk a czirokszakált, 
s 10 cm. átmérőjű kis kévékbe kötve, ott a 
szántóföldön a levágott szárra helyezzük, hogy 
ott száradjon, míg a munka foly. Ügyelni kell, 
hogy a levágott czirokszakált eső ne érje, mert 
nehéz kiszárítani s megbarnulhat. Ha tehát 
esőtől kell tartanunk, inkább hagyjuk száron. 
H a a levágást elvégeztük, a kis kévéket haza-
szállítjuk. s a magot róla lefésüljük. 

A mag lefésiilése képezte ennekelőtte a 
munka legterhesebb részét, a mennyiben a 
kalászról a magot úgy fésülték le, hogy a 
kalászt szálankint, illetve szárankint csíptető 
közé helyezték, azon 2-szer 3-szor áthúzták 
s lehullt a mag. Nagyobb gazdaságok — elég 
drága pénzen — Amerikából szereztek be 
czirokcséplőt. Ujabban készít ilyeneket a mosoni 
Kühne-gvár is. (Európában ezek az egyedüli 
gyári készítmények.) No meg ezektől függet-
lenül. összeállított egyet egy kunágotai ter-
melő : Tóth Pál. S hogy minden tekintetben 
bevált, mutatja, hogy nemcsak a környék hasz-
nálja, de Stájerországba is szállított már belőle 
több darabot. 50 koronáért bárkinek szállít. 

A mag kicsépelése után a czirokszakált szel-
lős, száraz helyen kiteregetjük, s teljes meg-
száradásáig többször megforgatjuk. Kiszáradt 
állapotában csomókba, bálokba rakjuk, s készen 
van az elszállításra. Teljes kiszáradás előtt 
nagyobb tömegben elhelyezni nem szabad, mert 
megfülled, megbarnul s értékét veszíti. 

Mielőtt azonban bálokba raknánk, osztályozni 
is kell. Ez abból áll, hogy hosszúság szerint 
2—-3 osztályba rakjuk a czirokszakált s a pené-
szes vagy fülledt részeket, valamint a fodros 
vagy görbült szakált teljesen külön helyezzük. 

Nagyobb gazdaságokban a szárítást mester-
ségesen is végzik, kemenczékben. 

A magot kiszáradásig vékony rétegben szá-
raz helyen elteregetjük és néhányszor lapátol-
juk. Halomba rakni teljes kiszáradás előtt nem 
szabad, mert megfülled s megromlik. 

A sepr őc.ár ok szakái-termése közepes termési 
eredmény mellett kat. holdankint 6 q.-ra tehető, 

melyek értéke közepes ár mellett . . 96 kor. 
12. q. mag á 7 kor 84 „ 
30 q. szár á 60 fill 18 „ 

Összesen 198 kor. 
Levonva a termelési költségekre . . 80 , 

Marad jövedelem 118 kor. 
Vessük egybe ezt az eredményt a búza ter-

méshozamával, itt is közepes termést és köze-
pes árt véve a számítás alapjául. 
Egy k. h. búzaföld termése 6 q. á 14 k. 84 kor. 
Szalma és törek 30 „ 

Összesen 114 kor. 
Levonva a termelési költségekre . . . 30 „ 

Marad jövedelem 84 kor. 
A czirokszakálnak iparczikkekké (seprő, po-

rolóseprő, súrolókefe) feldolgozása háziipar-
szerűleg, vagy (mint nálunk) közös műhelyben 
történhetik. S ha mérlegeljük, hogy a feldol-
gozás útján a mezőgazdasági munkásnép egy 
részének téli foglalkozás'és kereset nyújtható: 
be kell látnunk a cziroktermeléssel járó köz-
gazdasági előnyök jelentőségét. 

(Kunágota.) Kun László. 

A talaj mi velés föladata, a szántás 
keresztülvitele. 

A talajmívelés föladata: a talaj porlianyí-
tása, forgatása, a talajrészek keverése, trágya 
alátakarása, a gyomok irtása s bizonyos körül-
mények között a talaj tömörítése is. 

A nem vagy nem eléggé mívelt talaj lassan 
leülepszik, összetömődik, miáltal azok a héza-
gok •— melyek a jól mívelt talajban oly nagy 
számmal találhatók — lassankint el fognak 
tűnni avagy csak kis hézagok maradnak. Az 
ilyen talajokat a levegő nem járhatja át kellő-
képen, ennek hiánya következtében ásványi 
tápanyagok nem igen lesznek szabaddá, vagy 
csak kevés mennyiségben képződhetnek ter-
mészetes úton. A trágyafélék is ily nem eléggé 
mívelt földbe jutva, lassan bomlanak, a gyö-
kerek is csak nagynehezen terjeszkedhetnek. 
Ezen talajokban termesztett növények sokat 
szenvednek a szárazságtól, sőt gyökereik meg 
is sérülhetnek, mert hogy csak finom hézagok 
vannak a földrészecskék között, az altalajban 
levő nedvesség a hajcsövesség törvényén föl-
szivárog és a talaj fölületén elpárolog, maga 
után vonva a talaj kiszáradását, cserepese-
dését és megrepedését. 

A helyes mívelés czélja a talajt porha-
nyóssá, morzsássá tenni, a mikor is a mel-
lett, hogy finom hézagok, úgynevezett hajszál-
üregek vannak, találhatók légüregek is. Ily 
talajban a növények könnyen és gyorsan ter-
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jeszkedhetnek, a trágyafélék gyorsan bom-
lanak, továbbá nagy mennyiségű növényi 
tápanyagok tétetnek szabaddá a levegő hozzá-
járulása által. E mellett az ily talaj vízfölfogd, 
víztartó képessége nagy. Fontos továbbá a por-
hanyós szerkezetű talajnak azon tulajdonsága, 
hogy a föloldott növényi tápanyagokat meg-
köti ; míg a túllaza talajokban a természetes 
elmállás és a bele jutott trágyaanyagok kor-
hadása alkalmával keletkező tápanyagok a víz 
által az altalajba mosatnak. 

A túllaza talajok hátránya, hogy gyorsan 
száradnak, mert laza szerkezetüknél fogva a 
talaj vizének elpárolgása úgyszólván folytonos 
és gyorsabban végbemenő. Az ilyen túl laza 
talajok egy másik hátránya még az is, hogy a 
trágyafélék bomlásából eredő növényi táp-
anyagok nem köttetnek meg a kellő mérték-
ben és a talajból a felülről jövő víz által a 
mélybe mosatnak, a hol a növények gyöke-
reikkel azokat már nem érik el a teljes mér-
tékben, miért is a növénynek nem válhatnak 
annyira hasznára, mint a kevésbbé laza szer-
kezetű talajokban. 

Az előbbi hátrányok elkerülése czéljából a 
laza talajok mívelésénél ügyelni kell arra is, 
hogy túlsók szántással, boronálással annak 
szerkezetét ne lazítsuk még jobban. Ilyen 
talajoknál az legyen főczélunk, hogy a külön-
böző mívelési módok segítségével a talaj 
kötöttségét növeljük. 

A talajmívelés föladata tehát az, hogy a 
talajt oly állapotba hozzuk, mely mellett 
necsak növényeinknek szilárd állás biztosít-
tassék, hanem annak szerkezete megfelelő 
legyen, vízfelfogd-, víztartó- és absorbeáló 
(tápanyaglekötő) képességük gvarapíttassék, 
hogy így fönti tényezők összhangzatos közre-
működésével a lehető legtöbb termés eléressék, 
s hogy ott, hol eddig egy kalász lengedezett, 
ott kétannyi kalász hálálja meg a gazda ve-
rejtékes munkáját. 

A föntiekben röviden ismertettem a külön-
böző talajszerkezetek tulajdonságait, s jelez-
tem azt, hogy a porhanyós, morzsás szerkezet 
az, mely míveleti növényeink termelésének 
legjobban megfelel. De miként adhatunk mi 
a talajnak porhanyós szerkezetet ? S melyek 
azok a közrejátszó tényezők, melyekkel míve-
leti növényeink termelésének legjobban meg-
felelő talajszerkezetet adhatunk? Ezen ténye-
zők egyik legfontosabbikja: a szántás. Miután 
pedig ez a talajmívelésnél oly nagy szerepet 
játszik, helyén valónak találom, ha a szántás 
alkalmazásáról és annak különféle módjairól 
szólok. 

A különböző szántások elnevezése a barázda 
mélysége alapján. A mélységre való tekintet-

tel megkülönböztetünk sekély szántást (5—10 
cm.), középmély szántást (10—15 cm.), mély 
szántást (15—25 cm.) és mélvítő szántást 
(25—40 cm.). 

A sekély szántás alkalmazása. Sekély szán-
tást végzünk tarlótöréskor, ha gyomot aka-
runk irtani; továbbá herések, luczernások és 
fűtermő területek feltörésénél, esetleg mű-
trágyák alátakarásánál. 

A tarlótörésnél az a czélunk, hogy az előző 
vetés magvait, valamint a gyommagvakat 
sekélyen alátakarjuk, hogy azok a melegség 
és levegő behatása következtében a legcseké-
lyebb csapadék hozzájárulása mellett kicsiráz-
hassanak és hogy azok a következő szántáskor 
— melyet még őszszel mélyen eszközlünk — 
alászántással elpusztíthatok legyenek. 

Hogy munkánkat siker koronázza, úgy kívá-
natos, hogy lehetőleg korán törjük föl a tarlót, 
nemcsak azért, mert ilyenkor könnyebb a 
munka, hanem főkép azért, mert így ele-
gendő idejük van a gyommagvaknak a ki-
csirázásra. Ha a tarlót mélyen szántanők alá, 
úgy a gyommagvak a szántás következtében 
mélyen kerülnének a talajba, hol a meleg-
ség és levegő jelen nem léte miatt nem 
indulhatnak csírázásnak, de csirázóképességü-
ket e mélységben sem veszítik el, sőt a kö-
vetkező szántáskor a talaj felszínére és így 
csírázását előmozdító kedvező föltételekhez 
jutva, a vetést elgyomosítják. így a helyett, 
hogy elpusztítanék, csak elősegítjük az el-
gyomosodást. 

Ugyanígy járunk el a taraczkos talajok 
szántásánál. Köztudomású dolog az, hogy a 
taraczkkal — a gyomok e rémével — csak 
úgy boldogulunk, ha sekély szántással el-
metszük földfölötti részeit, mire azok elszá-
radnak. A gazda ne sajnáljon semmi fárad-
ságot, mert gyakori sekély szántással, kap-
csolatban a juhokkali ismételt legeltetéssel, 
a taraczk elpusztítható lesz. Óvakodjék a 
gazda a taraczknak mélyen való leszántásától, 
mert így nem fog czélt érni, még pedig 
azért nem, mert evvel csak a gyöktörzseket 
darabolná el, s minden ilyen eldarabolt gyök-
részlet egy új növény keletkezését vonná 
maga után. 

Sekélyen szántandók alá a gyep, ldherések 
és luczernások is, mert a sekélyen lefordított 
és meghengerezett gyep és gyökérmaradványok 
hamarább korhadnak el, tehát hamarább jut-
nak oly állapotba, melyben az utánuk termesz-
tett növények táplálására válnak alkalmassá. 

Középmély szántás alkalmazása. Közepes 
mélységre szántunk vetés előtt és akkor, mi-
kor trágyát akarunk alá takarítani. Vetés 
előtt azért szántunk középmélyen, mert így a 
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szórva való vetéshez legalkalmasabb magházak 
keletkeznek, másrészt pedig azért, mert kellő 
mélységig meg lévén porhanyítva a talaj, 
abban a bevetett mag hamarább csírázik s 
ereszt gyökeret; finom gyökérszálai a föloldott 
tápanyagokat könnyen a növénynek juttat-
hatják. Nem így áll ez, ha mélyen szántunk, 
mert ebben az esetben sok nyers földet ho-
zunk a felszínre, mely ily rövid idő alatt nem 
képes beérni, nem is tartalmazhat elegendő 
föloldott tápanyagot. Már pedig ha nem áll 
oly mennyiségben föloldott tápanyag a növény 
rendelkezésére, mint a minő mértékben azt 
annak növekedése, különösen a fejlődés kez-
detén megkívánja, úgy a növény növekedésé-
ben vissza fog maradni. 

A trágyát azért takarjuk alá középmélyen, 
mert ilyen mélységben korhad el legtökélete-
sebben, habár lassabban is. Mindenki által 
ismert tény továbbá az, hogy gazdasági növé-
nyeink legtöbbje 12—16 cm. mélységben fej-
leszti gyökereinek zömét, tehát abban a mély-
ségben. melyben a trágya korhadásánál fejlődő 
és oldhatóvá vált növényi tápanyagok vannak, 
hol tehát legkönnyebben hozzáférhetnek, azokat 
föl vehetik és közvetlenül értékesíthetik. 

Mély szántás alkalmazása. Mélyen szántunk 
tarlótörés után és vetőszántás előtt, mikor is 
azt keverő-forgató szántásnak nevezzük. Mélyen 
szántunk őszszel az összes tavasziak alá; továbbá 
azon területeken, melyeket ugarnak hagyunk. 
Értelmes, jóravaló gazdának nincs is addig 
nyugalma, míg a tavasziak alá a földet őszszel 
jó mélyen meg nem szántotta. Nem is mu-
lasztja el az, a ki tudja, mily jótékonyan hat 
a fagy, hóvíz és levegő a talaj elmállására 
és ezzel kapcsolatban a növényi tápanyagok 
oldhatóvá tételére. Az elmállási tényezők, — 
melyek nagy szerepet játszanak a természet 
nagy háztartásában — átalakítólag hatnak a 
fölhozott nyers földre, melynek fölhozása más 
időben veszélylyel járna. Megérlelik azt. sok 
növényi tápanyagot tesznek oldhatóvá s ezért 
termékenyebb is lesz a talaj. De a talaj ter-
mékenységét nemcsak a télen át föloldódott 
növényi tápanyagok mozdítják elő, hanem azon 
körülmény is, hogy az őszszel megmunkált 
talaj tavaszszal sokkal porhanyóbb, könnyeb-
ben és gyorsabban megmunkálható, nem 
szárad ki oly hamar, s nem is fognak 
a növények a szárazságtól szenvedni, mert 
vízfelvevő- és víztartóképességük igen nagy. 
A mélyen megmunkált talajnak nagyobb a 
tápanyagmegkötő képessége, s csakis mélyen 
megmunkált földeken lehet mélyen gyökeredző 
takarmánynövényeket (luczerna, bükköny, stb.) 
és gyöknövényeket haszonnal termelni. A mé-
lyen való megmunkálás által szaporodik a 

talaj termőrétegének vastagsága, a tápanyagok 
a növények részére nagyobb mennyiségben 
lesznek föltárva, tehát joggal várhatunk a/, 
ilyen talajtól terméstöbbletet. 

Az a gazda, a ki egyszer az őszi mély szán-
tásnak a talaj szerkezetére való termékenyítő 
és átalakító hatását megismerte, az igen he-o ' o 
lyesen és saját jól fölfogott érdekében teszi, ha 
őszszel mindig mélyebben és mélyebben szánt. 
I t t is azonban igen nagy körültekintéssel kell 
lennie, nehogy egyszerre túlnagy mennyiség-
ben hozzon nyers földet a fölszinre, mert ezt 
nem képesek az elmállási tényezők megérlelni, 
így egy oktalan tettel könnyen hátravetheti 
talajának termőképességét néhány évre. De 
kellő szakértelemmel végezve e munkát, 
mélyebb és mélyebb rétegeket tárunk fel, 
s azon ásványi tápanyagok — melyek talán 
évszázadokig hevertek kihasználatlanul - - most 
érvényesítik termést fokozó hatásukat. A mély 
szántás elősegíti a gyökerek könnyebb terje-
dését, a termőréteg gyarapodását, a megkötő-
és vízfölfogóképességet. Ha a gazda talaját 
oly mélységig míveli, a mily métységig őszi 
mély szántással megmunkálni nem szokta, úgy 
átmegy a mélyítő szántásba. A mélyítő szán-
tásnál fokozottabb mértékben érhetők el azon 
előnyök, melyeket az őszi mély szántás nvujt. 
Jól tudja a gazda, hogy a helyesen végzett 
mélyítő szántás jutalma a termés emelkedése, 
de viszont az is kétségtele u, hogy minél na-
gyobb a termés, annál szegényebb lesz a talaj 
tápanyagokban, mert a talajban föloldott álla-
potban levő tápanyagok legnagyobb része 
fölhasználtatik arra a czélra, hogy a növényt 
táplálja. Végül beáll az az eset. mikor a talaj 
kimerül, s ez annál hamarább fog bekövet-
kezni, minél nagyobb a termés, mert a termelés 
által tápanyagokat veszít a talaj, és pedig 
aránytalanul többet, mint a mennyi a talajban 
fokozottabb mértékben véghezmenő elmállás 
által képződnék. Innen magyarázható azon 
körülmény, hogy a mélyítés csak ott alkal-
mazható sikerrel, a hol sok trágyával rendel-
keznek, vagyis belterjes és állattenyésztést 
űző gazdaságokban. 

A mélyítést azonban daczára annak, hogy 
esetleg elegendő trágyával rendelkezünk, még 
sem végezhetjük ott, hol az altalaj nagyon 
különbözik a feltalajtól, pld. kavicsos vagy 
erősen vastartalmú, mert a kavics erősen el-
rontja a talaj szerkezetét, a vastartalmú vegyü-
letek pedig lekötik a kész növényi tápanyagok 
egy részét, s azokat a növény számára nagy 
részben elveszetteknek kell tekintenünk. Ha 
kavicsos vagy erősen vastartalmú altalajunk 
van s nagyobb termést akarunk elérni, úgy 
akként járunk el, hogy alkalmazunk közöu-
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séges mély szántást, mely után az altalajt 
túróekével föltúrjuk, megporhanyítjuk. Mélyített 
talajban tanácsos az első években kapás növé-
nyeket termelni, mert ezek alá adhatunk jó 
erős trágyát s a kapálás is a talaj bee'redését 
mozdítja elő. 

A szántás különböző módjai. Ha talajunkat 
— melyen a fogások és ezek végén a forgók 
ki vannak jelölve — megakarjuk szántani, 
úgy azt többféleképen végezhetjük és pedig 
szánthatunk össze, széjjel és használhatjuk a 
javított ágyszántást. Össze akkor szántunk, ha 
a szántást a fogás közepén kezdjük és jobbra 
fordulva, a húzott barázda mellett, közvetlenül 
térünk vissza, miáltal a fogás közepén gerincz 
képződik, a két szélén pedig osztóbarázdák 
maradnak. Ha pedig ellenkezőleg a szántást 
a fogás két szélén kezdjük s azt egy a fogás 
közepén levő osztóbarázdával fejezzük be, 
akkor széjjelszántunk. Mindkét szántásnak 
hátránya az. hogy ezáltal igen sok osztóbarázda O J ö 
marad, melybe jutva a mag, nem igen, vagy 
csak egyenetlenül fog kikelni. Ezt elkerülendő, 
használjuk a javított ágyszántást, mikor is az 
egyik fogást össze, a másikat széjjelszántjuk. 

' Előnye az, hogy kevesebb osztóbarázda marad 
s így a veszendőbe menő terület csökken. 

Ha talajunk ellenben nagyon nedves lenne, 
úgy használhatjuk a bogárhátú szántást, mely 
onnan nyerte nevét, hogy a folytonos össze-
szántás folytán olyan lesz a talaj felülete, mint 
a bogár háta. Ezzel elérjük azt, hogy a víz 
lefolyik a barázdába, honnan valami közeli 
árokba vagy patakba elvezethető. Ha csak a 
terület alakja és nagysága megengedi, úgy 
arra is kell tekintettel lenni, hogy minden 
következő szántás keresztbe tétessék, mivel 
ezáltal a talaj jobban összekeverődik és az 
omlasztás is tökéletesebb lesz. 

Hegyes vidékeken használják a rónaszántást, 
midőn a földet mindig egy oldalra fordítják. 
Erre a czelra a mi közönséges ekénk nem 
felelne meg. mert eketeste nem tehető hol 
jobbra, hol balra, hanem e czélra szolgálnak 
a váltóekek. Akármilyen szántási mód van- is 
alkalmazásban, a fődolog az, hogy az ekék 
jól legyenek beállítva, hogy azok járása, 
munkája egyenletes legyen, azaz egyenlő mély, 
széles és tiszta barázdát húzzanak. Vigyázni 
kell arra is. hogy vak barázdák ne keletkez-
zenek, mert ezeknek kijavítása sok bajjal jár, 
a talajt az igás állatok forgolódáte közben 
nagyon összetiporják s mégsem lesz tökéletes 
a földnek keverése. , 

Végül, ha azt akarjuk, hogy a szántással a 
talaj szerkezetét javítsuk, azt termőképessé 
tegyük, úgy nemcsak a talaj kötöttségére, 
nedvességi állapotára, a munka idejére stb. kell 

tekintettel lenni, hanem jól meg kell válo-
gatni az eszközt, az ekét is, melylyel dolgozni 
akarunk, mert csak jó eszközzel végezhetünk 
jó munkát. 

(Székudvar.) flu/lner Gyula. 
* 

(A bogárhátú szántás helyett sokkal inkább 
ajánlatos — a hol ez kivihető — a fölösleges 
víz elvezetésére vízlevezető-árkokat készíteni, 
vagy a területet alagcsövezni. Ajánlatosabb 
pedig azért, mert a fölösleges víz sokkal töké-
letesebben vezethető le, mint a bogárhátú 
szántással; e mellett nem romlik a talaj 
egyenletes fölszine, a termőréteg nem lesz 
idővel helyenkint túlmagasra fölhalmozva, 
más helyen pedig alacsonynyá téve, mint a 
bogárhátú szántásnál, a melynél ez alig kerül-
hető el, mivel ez ott alkalmaztatik, hol czélja 
a víz levezetése, tehát a barázdáknak az esés 
irányában kell haladniok. A szántás iránya itt 
tehát nem igen változtatható. — Rovatvezető.) 

Az Országos gazdasági mitnkás-
és cselédsegélyző-pénztárréL 

Az 1900-ik év, mint a XlX-ik század utolsó 
éve, ha7ánk földmívelő munkásnépének életé-
ben örökké nevezetes idő lészen. Ebben az 
évben alkotta meg törvényhozó testületünk 
bölcsesége a XVI-ik törvényczikket. Már az 
1901. újév reggelén arra ébredtünk fel, hogy 
a kisbirtokos és a napszámos ember -orsa is 
biztosítva van heti néhány fillér árán azon 
esetben, ha az Isten kiveszi a munka eszközeit 
kezeiből. Bizony nagy dolog ez, nagy haladás. 
Még egy negyed századdal ezelőtt álomnak is 
vakmerő lett volna olyan nyugdíjintézetről 
beszélni, a mely egyetlen gazdasági munkást 
sem akar kizárni a kebeléből. Evi 1 koronáért 
rendkívüli tagként; évi 5 kor. 76 fillérért mint 
2-ik csoportbeli tagot; évi 10 kor. 40 fillérért 
mint 1-ső csoportbeli rendes tagot veszi föl kebe-
lébe az Országos segélypénztár a munkást s be-
hegeszti azon sebeket, a melyek azelőtt gyakran 
az anyagi romlás felé sodortak sok családot. 

Az Országos gazdasági munkás- és cseléd-
segélyző-pénztár Budapesten a földmívelésügyi 
ministeriumban, Nádor-utcza 32 ik szám alatt 
székel, a honnan bárkinek szivesen szolgálnak 
felvilágosítással. 

Talán nem lesz érdektelen, ha a törvény 
részleteinek ismertetése helyett — a mit úgy 
hiszem minden néptanító ismer — visszagon-
dolunk az elmúlt időkre, milyen volt a jobbágy 
sorsa hazánkban egy évezreden át és hogy 
újabbkori törvényhozásunk hová emelte föl a 
népet 1848. és 1900-ban? 
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A világtörténet azt tanítja, hogv a szegény 
nép sorsa mindenkor a szolgaság és a szenve-
dés volt. Hazánkban is ezt látjuk 950 éven 
keresztül. Harczolt számos külellenséggel, s 
adót fizetett töröknek, németnek és a várme-
gyének egy időben. Híven kiadta papjának a 
tizedet, földesurának a kilenczedet, s így küzdve 
küzdött, míg végre ütött a megváltás órája. 
1848-ban szabaddá lett a polgár és föld s saját 
jólétéről mindenki önmaga gondoskodott. Az 
1900-ik évi XVI. t.-cz. még ennél is tovább 
ment. Nyugdíjat létesített a haza minden pol-
gárának ! Es ha elgondoljuk azt, mit szenvedett 
a jobbágy 950 éven keresztül és mégis hü 
maradt honához. úgv joggal mondhatjuk azt, 
hogy az államnak ezen legújabb gondoskodá-
sát megérd emiette. 

Gondoljuk el azt is. hogy ezelőtt 10 évvel 
egy nyomorban szenvedő tanítói család pusztán 
84 forint nyugdíjjal tengette életét máról-hol-
napra évi 12 korona hozzájárulás árán, be 
kell látnunk, hogy az Országos gazdasági 
segélypénztár a mikor évi 10 kor. 40 fillérért 
már 10 évi tagság után 120 korona évi nyug-
díjra jogosít munkaképtelenség esetén, s felényire 
az 5 korona 76 filléres évi hozzájárulás, hatá-
rozottan elmondhatja a szegény ember: „Uram, 
nem nyitom meg panaszra a számat, mert jót 
tettél velem!" A ki pedig csak évi 1 koroná-
val járul ezen pénztárhoz, még azt sem 
zárják ki a segélyből, ha baleset éri. Örömmel 
né/.hetünk a jövőbe, a mikor a legszegényebb 
emberről is ennyire gondoskodik az állam. 

A segítő-pénztár idővel többet is fog adni, 
mint a mennyit most igér. Okosan van ki-
eszelve. mivelhogy keveset Ígérnek, de sokat 
adnak. 

Kedves kartársaim! Dunapatajon 55 polgár 
és 3 tanító belépett az Országos segélypénz-
tárba. Ezen eredmény csak annyi fáradságomba 
került, hogy egy pár szép szóval minden jó isme-
rősömet — csak úgy alkalomadtán — buzdí-
tottam a belépésre. Az egész országban a 
segély pénztárnak összesen 6.700 tagja van. úgy 
de hazánkban a községek száma 17.000. Tehát 
ha minden községből csak egy tagja volna is 
e nemes emberbaráti intézménynek, akkor is 
17.000 tagot kellene számlálnia egyévi műkö-
dés után. Azon szerény nézeten vagyok, hogy ha 
a 28.000-et számláló néptanítói kar minden 
egyes tagja saját községében csak 25 tagot 
Íratna is be, akkor az év alkonyán 656.700 
taggal záródnék a segélypénztári tagok száma, 
3 év alatt pedig ha megütné az 1V» milliót, 
ez esetben talán meg tudná kétszerezni azon 
segélyösszeget, a melyet ma adhat. 

Nincs hálásabb foglalkozás, mint szegény 
embertársaink gyámolítása. hiszen itt dombo-

rodik ki a legtisztábban, hogy ki áll hivatása 
magaslatán? Bízva-bizom szeretett kartársaim 
buzgalmában. Hiszem, hogy az Országos gazda-
sági munkás- és cselédsegélvző-pénztár — mint 
kizárólag magyar emberbaráti intézmény — 
minden kartársamban hü támogatót fog találni. O o 

(Dimapataj.) Cvajáyhy Imre. 

A tehenek egyes átörökíthető 
tulajdonságairól. 

Jól tudjuk mindnyájan, hogy az állattenyész-
tés terén a szülők azon adománya, melynél 
fogva tulajdonságaikat többé-kevésbbé nagyobb 
biztonsággal az utódokra átszármaztatni képesek, 
igen fontos szerepet játszik és az állattenyész-
tésnek azon erős alapját képezi, a melyre a 
tenyésztő épít, midőn a tenyésztésre használt 
anyagot vizsgálja és azt megítélve, mindig azt 
nézi. váljon mennyiben vannak azon tulajdonok 
meg állataiban, a melyek átörökítése kívánatos 
lenne. 

A tenyészállatnak nagyon sok ily tulajdon-
ságát kell elbírálás alá venni: figyelembe kell 
venni első sorban azt, hogv az állat egész 
külseje minő benyomást kelt, s ha ez kedvező, 
még külön-külön meg kell tekinteni azt is, 
hogy az egyes testrészek mennyiben felelnek 
meg a követelményeknek, a melyek javításá-
ról helyesen keresztülvitt tenyészkiválasztás 
által gondoskodni kell, a mennyiben nem felel-
nének meg teljesen azon czélnak. melynek 
elérésére törekszünk. 

Ezzel azonban, ha még oly szép külsővel 
bíró állatokat tenyészt is a gazda, a reá háruló 
feladatnak mint tenyésztő még korántsem tett 
eleget, mert a mi közben helyes tenyésztéssel 
a megfelelő külsővel bíró állat létesítésén fára-
dozik, nem szabad megfeledkeznie, hogy a jó 
külsőn kívül csak olyan állatokat használjon 
tenyésztésre, a melyek a lehető legnagyobb 
mértékben bírják azon belső tulajdonokat, a 
melyekért tenyésztetnek és azokat utódaikra 
nagy biztonsággal át is vigyék. Ilyen tulaj-
donság többek között, a szarvasmarha tenyész-
tésénél, a tehenek tejelőképessége és a nyert tej 
zsirossága. 

Ugy a tejelőképesség, mint a tej zsirossága, 
individuális tulajdont képez, vagyis oly tulaj-
donságot, a mely az állathoz van kötve és 
egyiknél nagyobb, másiknál kisebb mérvben 
van kifejlődve. Mivel pedig átörökíthető tulaj-
donságot is képez, annak jelenlétére a tenyész-
állatnál nagyon is kell tekinteni. 

E két tulajdonság közül a gazdák sajátos-
képen, nagy általánosságban csak a bő tejelő-
képességet illetőleg tekintettek és csak ritkán 



2 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. FI. SZÁM. 

részesítették a kellő figyelemben a fejt tej 
zsírtartalmát. Nemcsak nálunk volt ez így, 
hanem a külföldi gazdák körében is, és pedig 
azért, mert nem voltak tisztában azzal, hogy a 
tej zsirossága is éppen oly átöröklő tulajdont 
képez-e, mint a bő tejelő-képesség, a melyről 
már régen tudjuk, hogy átöröklődik. 

Ma már másként áll a dolog; több idevágó 
megfigyelés alapján ismertté vált. hogy a tej 
minőségét is átörökli az utód a szüleitől, 
miért is sok és lehetőleg zsíros tejet adó 
tenyészállat kívánatos a tenyésztésben. E tekin-
tetben Svájczban már annyira megbecsülik a 
zsiros tejet adó tehenet, hogy a tenyészállat-
díjazásokon még külön díjjal is kitüntetik a 
legzsírosabb tejet adó tehenek tulajdonosait. 

Nagyon kívánatos lenne, ha a tenyészállat 
megválasztásánál a mi gazdáink is figyelembe 
vennék a tej zsirosságát. 

Annyival is inkább lenne a tenyésztésnél 
a zsiros tejre való tekintés kívánatos, mert 
sokkalta inkább individuális tulajdonság, mint 
a bő tejelőképesség és mert a gazdának ke-
vésbbé áll módjában azt emelni. Ugyanis míg 
a tejelőképességet a teheneknél jobb és cze'l-
szerűen összeállított takarmányozás által fokozni 
lehet, a zsírtartalomra kevésbbé folyhatunk be 
ezzel, mert igaz, hogy a jobb takarmányozás-
sal a tej minősége is javu1, de sokkal hama-
rább eléri azon hatást, melyen túl már nem 
emelkedik, daczára annak, hogy a bő tejelés 
még ekkor is emelkedőfélben van vagy lehet. 
Ezen tételt a szakférfiak, számos ez irányban 
történt megfigyelés alapján állították fel. 

Különösen Dániában, hol a tehenészetek 
legnagyobb része a külföld számára vajat produ-
kál és ezért nagyon kívánatos a tej zsírtar-
talmát fokozni, tettek sok takarmányozási 
kisérletet és azon tapasztalatra jutottak, hogy 
ha a fejős teheneknek, a melyek különben 
széna, szalma és. megfelelő répával jól tartattak, 
felváltva abraktakarmányul különféle dara- és 
olajpogácsákat nyújtottak, az abraktakarmány 
egyes esetekben növelte, más esetben csökken-
tette a tejhozamot, de egyetlenegy esetben 
sem volt befolyással a tej zsírtartalmának ala-
kulására, a mely változatlanul maradt. Nem 
volt befolyással pedig azért, mert a tehenek 
különben jó tartásban részesülvén, tejük zsiros-
sága elérte azon legmagasabb fokot, elérte azon 
határt, a melynél tovább a gazda takarmányo-
zás útján arra többé be nem folyhat, daczára 
annak, hogy a tejhozamot még fokozhatta. 
A takarmányozás nem volt képes egy bizonyos 
határon túl a tejben levő zsír, czukor és kazein 
egymáshoz való viszonyát átalakítani, illetőleg 
azok növelésére befolyni: nagyon is az illető 
állat egyéniségéhez kötött tulajdonság ez, a 

miért is különös figyelemben részesítendő a 
zsiros tejet adó tehén. 

Mindezeknél fogva a gazdának nem lehet 
eléggé ajánlani, hogy a tenyésztésre szánt 
borjuk felnevelésénél nagyon is tekintsen arra, 
hogy a bő tejelőképesség mellett a tehén teje, 
melytől a borjú származott, eléggé zsiros is 
legyen. Különösen fontos ez nálunk most, midőn 
országszerte oly szép számmal indulnak meg 
a kisgazdák alkotta tejszövetkezetek, a melyek 
legnagyobb részben a tejnek vaj alakjában való 
értékesítésére és feldolgozására vannak beren-
dezve, a miért is nagy előnyben lesz az a 
gazda, a ki 1%-kal zsírosabb tejet ad be, 
mint egy másik, feltéve, hogy erre a tej átvé-
telénél tekintenek. A mennyiben a tej minő-
ségére még nem tekintenének minden szövet-
kezetnél, eljön annak mihamarább az ideje és 
nálunk is úgy lesz mint Dániában, a hol a 
tej zsirossága képezi egyikét azon tényezőknek, 
a melyektől a tej átvételénél a kifizetésül 
használt kulcs állíttatik össze. 

Azt, hogy minő zsiros a kizgazda tehenének 
teje, minden szövetkezetben megmondják neki, 
ha ez iránt érdeklődik, a miből azután követ-
keztethet arra is, hogy melyik tehén borjúját 
nevelje föl, ha különben azok egyformán bő 
tejelők volnának. oo 

Milyen és mennyi igás állatot 
tartsunk ? 

(Gyakorlati tanítás. — Idő : 1901 nov. is-árt délután 
1—5-ig. — Hely : Gazd. ism.-iskola. — hvfolyam : 
III. fiú-o. — Tárgy : Gazdasági berendezés. Állattartás.) 

Kedves fiaim! 
A gazda állatokat tart. Azon állatokat, 

melyeket a föld megmívelésére és igavonásra 
használnak — igás állatoknak nevezzük. Ilyen 
igás állat a mi vidékünkön: a ló, az ökör 
és a tehén is. 

Mármost az a kérdés, hogy melyiket hasz-
nálja a gazda igavonásra? 

Ha mezei munkán kívül fuvarba is jár a 
gazda, akkor tartson lovat, mert ez gyorsabb 
járású, mint a marha. A ló óránkint 3—4 
kim. utat tesz meg, míg a jármos marha 
2 - 2 és fél klm-t. A lóval 250, sőt 300 napot 
is dolgozhatunk egy esztendőben, míg az 
ökörrel csak 200—250 napot. 

A hol az út köves, kemény, ott inkább 
tartsunk lovat, mert az ökör a kemény úton 
könnyen megsántulhat. 

Könnyebb munkánál, boronálásnál, géppel 
való vetésnél használjunk lovat, mivel a ló 
ügyesebb mozdulatú, könnyebben és jobban 
vezethető, mint az ökör. 
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Milyen állatokat nevezünk igás állatoknak ? 
Melyek azok ? Mikor tartson a gazda lovat ? 
Milyen igás állatot használjon a gazda köves, 
kemény úton? Még milyen alkalommal hasz-
nálható a ló ? 

Elmondottam kedves fiaim, hogy a gazda 
a lovat milyen esetben és miért használja. Ne 
gondoljátok azonban azt, hogy a marha jár-
ni ozásra talán nem olyan alkalmas és jó, mint 
a ló. Ellenkezőleg! En mindig azt tanácslom 
a kisgazdának, ha a fuvart kerülheti vagy 
ha fuvarba járás ritkán akad, különösen ha 
tanyán lakik, tartson inkább igázásra ökröt, 
esetleg jármos tehenet. A jármos tehén tartása 
azért ajánlatosabb különösen a kisgazdának, 
mert evvel nemcsak munkát végeztethet, hanem 
tejet is kap tőle, tehát kétszeresen használ. 
Igaz ugyan, hogy a tehén jármozás mellett 
kevesebb tejet ad s gyengébb testalkatú is lévén 
nehéz és erőltetett munkára nem használható, 
de mérsékelve azért mégis használhatjuk mun-
kára is. kivéve a boíjazás előtti és utáni idő-
szakot. így tehát a tehén összesen legfeljebb 
csak 150—170 napig használható munkában. 
Ha nehéz munkálatu a földünk, mint pl. nálunk 
a pélyi határ, akkor a tehenet négyesbe, az 
ökröt kettesbe fogjuk össze. Legjobb jármos 
tehén vagy ökör a magyar szarvasmarha. 

A jármos ökör vagy tehén tartása olcsóbb, 
min-t a lóé. A szarvasmarhának vételára kisebb, 
silányabb takarmánynyal is megelégszik, kisebb 
igényű. Abrak, szerszám, patkó a jármos mar-
hának nem kell, vagy csak kevés. Nyugodtabb 
természetű, mint a ló, tehát kevesebb baja is 
esik, s ha csak a lába ki nem törik, még 
mindig meghizlalhatjuk s majdnem annyiért 
adhatjuk el. mint a mennyiért vettük. Ha pedig 
a lába törik el. még akkor is van értéke, mert 
a mészáros levághatja s busát felhasználhatjuk, 
míg ellenben, ha a ló töri ki a lábát, azt le 
kell bunkózni, s csak a bőreért kapunk egy 
pár koronát. Ezzel szemben a lónak ismét a 
nagyobb munkabírás az előnye, a mennyiben 
3 ló körülbtílül annyit végez ugyanazon idő 
alatt, mint 4 ökör. 

Leghelyesebben cselekszik az a kisgazda, 
a ki vegyesen tart igás jószágot: lovat csikó-
nevelésre, fuvarozásra és könnyebb munkára: 
ökröt vagy tehenet lassú és nehéz munkára. 

Mely állatok használhatók a lovon kívül 
igavonásra ? Mikor tartson a gazda igázásra 

\ marhát? Jobb-e jármos tehenet vagy jármos 
ökröt használni igára ? Miképen használjuk 
jármozásra ? Melyik a legjobb jármos ökör 
vagy tehén ? Miért olcsóbb a jármos ökör vagy 
tehén tartása, mint a lóé? Mennyiben szük-

séges az igás állat tartása ? Hány ló, hánv ökör 
munkájának felel meg ? 

A mint jó tudni a gazdának, hogy igára 
milyen állatot használjon, éppen oly szüksé-
ges tudni azt is, hogy mennyi igás állatot 
tartson ? 

Ha a gazdának sok a munkája s ezek egy 
időbe esnek, hozzá gyengék is igás állatai, 
úgy több igás jószágot tart, hogy a kellő 
időre mindent elvégezhessen. Minél nagyobb 
a földje, minél több darabban fekszik a bir-
toka, minél rosszabbak az utak, annál több 
igavonó állatra van szüksége. A nehéz, kötött, 
agyagos vagv szikes földön több és erősebb 
iga kell, mint a könnyű, laza homokos talajon. 
Ha sok kapás növényt termelünk, több igás 
jószágot tartunk, mert ezek majdnem egy 
időben igényelnek sok munkát. 

Már a múltkor kiszámítottuk, hogy legtöbb 
a munka őszszel. Igv megtudtuk azt is, hogy 
őszszel a munkaidő 70 nap. Följegyeztük, 
hogy egy 30 kat. holdas gazdaságban, ha egy 
nap akarnók elvégezni az összes őszi munkát, 
mennyi igás fogatra lenne szükségünk. 

Vegyétek csak qlő a gazdasági füzetet! 
Olvassa X! 
(Olvassa.) Egy 30 holdas gazdaságban ha 

hatos forgó szerint* gazdálkodunk: 
őszi vetésre kell 20 fogat 
kapás növények betakarítására . 1 4 
őszi szántásra 24 
trágyahordás, takarmánykészítés 

és más egyébre 14 , 
Összesen 72 fogat 

No most ide vigyázatok I 
Ugy-e bár azt számítottuk ki, hogy ha egy 

nap alatt végeznők el az összes őszi munkát, 
kellene erre a czélra 72 igás fogat. Ámde W o 
tudjuk jól, hogy őszszel legkevesebb 70 nap 
dolgozhatunk. 

Ha tehát egy nap alatt végeznők el az 
összes munkákat és ehhez kellene 72 foga t : 
kérdés, hogy ha 70 nap alatt akarunk el-
végezni ugyanannyi munkát, kell-e akkor 
72 igás fogat? 

Tanító: Mondd meg V . T a n u l ó : Nem! 
Tanító: Miért? Tanuló: Mert ha egy napi 
munkát 70 nap alatt akarunk elvégezni, akkor 
70-szer kevesebb fogatra van szükségünk, 
mint a 72 fogat. 

T.: Jer ki a táblához! Számítsd ki, mennyi 
72-nél 70-szer kevesebb ? Tanuló: 72-nél 

* Jegyzet. A hatos forgó a tulajdonképeni javí tot t 
3-as forgó: 1. takarmány, 2. őszi, 3. kapás, 4. tavaszi 
lóherével. 5. lóhere, 6. őszi. 
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70-szer kevesebb 1 és 2/Vo-ed fogat. T. Hány 
igás fogatra van tehát szükségünk ? Tanuló: 
1 és -h o igás fogatra. T.: Lássátok fiaim egy 
30 holdas gazdaságban szükségünk lenne tehát : 
egy kettős ló-fogatra vagy egy kettős ökör-
fogatra. Mivel azonban 2/?o igás fogatot is 
számítottunk és ez nincs egy egész fogat azért 
a "Vő igás fogat helyett egy gyenge fogatot 
vagyis két jármos tehenet alkalmazhatunk, 
hogy esetleg meg ne akadjunk a munkában. 
Vagy pedig az előbbiek helyett használunk a 
gazdaságban egy kettős ökör- vagy egy négyes 
tehén-fogatot és a 2Ao fogat helyett egy egyes 
ló-f'ogatot. így állapítjuk meg gazdaságunkban 
igás állataink számát. Ha több a földünk, több 
igás állatot, ha kevesebb a szántónk: kevesebb 
igát tartunk. 

Altalánosságban jegyezzétek meg, hogy 
kötött, agyagos, szikes talajon 25—30 holdra 
számítunk egv kettős erős fogatot, (t. i. ló-
vagy ökör-fogatot); laza, homokos talajon 
30—40 holdra. 

Megtanultátok, hogy a kisgazda milyen és 
mennyi igás állatot tartson, majd a jövő órán 
meg fogjuk tanulni, hogy az igás állatokon 
kívül milyen és mennyi haszonállatot tartson. 

Mitől függ az, hogy a gazda mennyi igás 
állatot tartson ? Milyen föld megmívelése kiván 
több igás állatot ? Mely növények termeléséhez 
kell több iga? Mikor legtöbb a munka? Hány 
nap az őszi munkaidő? Hány fogatra van 
szükségünk egy 30 holdas gazdaságban, ha 
egy nap végeznők el az összes munkát ? 
Kell-e azonban 72 fogat? Miért nem? Hány 
fogatot tartunk^ tehát ? Milyen fogatokat tar-
tunk ? Miért ? Általában egv igás fogatot hány 
holdra számítanak ? 

Figyeljetek! A jövő órára kiszámítjátok, 
hogy egy 20 holdas gazdaságban, hány fogatot 
kell tartani ? 

Megjegyzem azt, hogy e tétel tanítása 
bizonyos előismereteket tételez föl, melyeket 
én már az előző órákon tanítottam, mint pl. 
a forgókat és az egyes munkák elvégzési 
idejét. Csak mintegy formát kaptam ki s igye-
keztem bemutatni a többi tanítási tételek 
közül, s tán fölösleges is mondanom, hogy az 
itt elmondottak éghajlat és vidék szerint más 
és másféleképen viszonyulnak. Mint gazda, 
ennyit akartam megjegyezni, de mint peda-
gógus bátorkodom megjegyezni azt is, hogy 
gazdasági tanításaimon a közlő és kérdő tan-
alakot használom, még pedig az előbbit akkor, 
mikor új ismeretek előadásáról van szó, vagy 
akkor is, mikor a tanulók ismeretei homálvo-

sak. mondjuk inkább: nem okszerűek (tehát a 
kérdő, önkifejtő tanalakot időpazarlás nélkül 
használni nem lehet): máskülönben mindig 
és minden alkalommal a kérdő tanalakot hasz-
nálom és másoknak is ajánlom. 

(Heves.) Vétek Sándor. 

Az ojtó vesszőkről. 
(Egyszersmind válasz az 1. sz. kérdésre.) 

Minden nemes fa éves vesszői, melyeknek 
szemei, rügyei jól ki vannak fejlődve, alkal-
masak az ojtásra. 

Az ojtóvesszőket akkor szedjük, midőn a 
fában a nedvkeringés teljesen szünetel, vagyis 
a levelek lehullásától azok kifakadásáig. Tekin-
tettel azonban arra, hogy némely gyümölcsfák 
— baraczk, meggy és némely körtefajok — 
éves vesszői télen által elfagynak s így ojtásra 
használhatatlanokká válnak, tanácsosabb az ojtó-
vesszőket mindjárt őszszel, levélhullás után, 
november hónapban szedni le. Eltekintve ettől, 
még azért is czélszerübb az ojtóvesszőket ősz-
szel vagy tél elején szedni, mert az ilyenkor 
leszedett vesszők sokkal tovább (május végéig 
is) eltarthatok, mint azok, melyek tél utóján, 
tavasz elején lettek lemetszve. Tavaszszal sze-
dett ojtóvesszőket sikerrel csak az alkalmazhat, 
kinek kevés fát kell beojtani s ezeknek ojtását 
1 5 nap alatt elbírja végezni. 

Ha télen által szedjük azokat, a szedésre 
mindig napos időt válaszszunk és soha se 
bántsuk a zúzmarás fákat. Hideg időben a 
vesszőkhöz puszta kézzel hozzányúlni nem 
tanácsos, azért a leszedést ilyenkor keztyüben 
végezzük, nehogy a kéz melegétől hirtelen föl-
melegedett vesszőkön fagyfoltok támadjanak. 

Ojtóvesszőket csak ép. egészséges és olyan 
gyümölcsfákról szedjünk, melyekről meg va-
gyunk győződve, hogv igazán jó gyümölcsöt 
teremnek. Ismeretlen nevű, kétes avagy rossz 
fajtájú gyümölcsfáról ojtóvesszőket szedni és 
ezekkel ojtani nem érdemes. Szedhetünk ojtó-
vesszőket olyan ép, egészséges ojtványokról is, 
melyek még nem termettek ugyan, de biztosak 
vagyunk, hogy azok termékeny s fajtiszta fáról 
ojtottak. (Az, hogy a még nem gyümölcsöző 
fáról lekerült vesszőből származó fa terméket-
len marad, csak mese.) 

Az ojtóvesszőknek a fa délnek fekvő részé-
ről való leszedése azért indokolt, mert itt 
rendszerint érettebb vesszők szoktak lenni. 

Az érett vessző sötétvörös, avagy barna sziihí. 
kis béllel bír, szemei hosszúkásak s egyenesen 
fölfelé állanak és a csúcs rügye teljesen ki-
fejlődött ; az éretlen vessző ellenben zöldes 



1. SZaiM. NÉPTANÍTÓK L A P J A . 2 9 

avagy halványsárga szinű, nagy béllel bír, sze-
mei laposak és a csúcs rügye vagy teljesen 
hiányzik, vagy igen satnya. 

Még csak egyet óhajtok megjegyezni, azt t. i., 
hogy a fa hegyéről leszedett vesszőkből kelet-
kezett fák sokkal nagyobb hajlandóságot mu-
tatnak a magasabb, sudár törzsneveléshez, mint 
azok, melyek az ágak alsó részéről leszedett 
vesszőkből ojtattak; nem akarom ezzel termé-
szetesen megczáfolni azt, miszerint nyesegetés 
által minden fát, sőt cserjét is lehet magas-
törzsüvé nevelni. 

A leszedett vesszőket aztán fajtájuk szerint 
külön csomagba kötve s jelző-deszkácskákkal 
ellátva száraz pinczében nagyon kissé nedves 
homokban, vagy pedig ennek hiányában kint 
a szabadban valamely fal, vagy kerítés északi 
oldala mellé (de nem vízcsurgásban) árnyékos 
s szélmentes helyre helyezzük el. Ugyanis egy 
gödröcskét ássunk s abba a vesszőket vágott 
végökkel betéve, homokkal vagy porhanyó föld-
del betakarjuk olyformán, hogy azoknak csak 
hegyei maradjanak ki. Az így elvermelt vesz-
szőknek többé nem árt sem jég, sem hideg, 
elhasználásukig bátran ott hagyhatók. 

Itt említem meg, mit elébb kellett volna 
tennem, azt is, hogy az őszszel leszedett vesz-
szőket 1, a télen leszedetteket pedig 2 napig 
elhelyezés előtt árnyékos, hűvös s fagymentes 
helyen a levegőn állani hagyjuk, hogy metszési 
lapjaik beszáradjanak, különben nedves homokba 
jutva nedvességet szívnak föl, szemeik kiduz-
zadnak, kipattannak s az ojtásra alkalmatlanná 
válnak. 

(Jász-Alsó-Szent-György.) li. Fucsek Gyula. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Méhészkedő tanítók figyelmébe. Hogy az 

okszerű méhészet az országban minél jobban 
terjedjen és a mezőgazdaságnak ezen hasznos 
és jól jövedelmező mellékágához a szegényebb 
sorsúak ezentúl könnyebben hozzáférhessenek, 
mint eddig, az Országos Méhészeti Egyesület 
elhatározta, hogy a folyó évtől kezdve az 
egyesület tagjainak a méhkaptárokat és az 
okszerű méhészkedéshez szükséges eszközöket, 
gépeket és egyáltalában minden szükséges tár-
gyakat maga fogja szállítani, még pedig olcsó 
beszerzési áron, mi által ezen tárgyak az 
egyesület útján 15—50%-kal olcsóbban lesz-
nek kaphatók, mint hasonló jó minőségben 
bárhol. Példaképen fölemlítjük, hogy egy 
duplafalú bélelt egyes kaptár, mely rendesen 
9 kor. 60 fillér, az egyesületnél 7 koronáért 
lesz kapható; egy, három méhtörzs befoga-
dására szolgáló, 90 kerettel fölszerelt, ugyan-

csak duplafalú bélelt kaptár ára pedig 26 
korona helyett csak 14 korona lesz, meg-
jegyezvén, hogy a kaptárok első rendű asz-
talosárú-gyárban készülnek. Hasonló olcsósá-
got nyújt az egyesület a keretfogóknál, tisz-
tító és sejtnyitó eszközök és késeknél is. A 
bádogeszközök és mézpergető-gépek 15%-kal 
lesznek olcsóbban kaphatók mint máshol, és 
kifogástalan minőségben. Azonkívül az egye-
sület a tagok méztermésének értékesítéséről 
is gondoskodik. A mult évben 70.000 koronán 
felül fizetett ki mézért és viaszkért. Az évi 
tagsági díj csupán 4 korona és egyszersmin-
denkorra 2 korona beiratási díj, és ezért a 
csekély összegért a tagok még méhészeti szak-
lapot is kapnak bérmentve. A belépéshez 
elég egy levelezőlap, mely az „Orsz. Mé-
hészeti Egyesület-"hez, Budapest, VII., Dam-
janich-utcza 34-dik szám alá küldendő. — 
B. K. Megkísérelheti. Folyamodjék a m. kir. 
földmívelésügyi ministeriumhoz (1 koronás 
bélyeget a folyamodványra!). Különben pedig 
biztosíthatjuk, hogy a méhészet -— okszerűen 
kezelve — annyira jövedelmező, hogy feles-
leges állami segélyért folyamodni. Csak fogjon 
hozzá a méhészethez, eleinte egy-két kaptárral, 
s csakhamar busásan meg fog térülni minden 
kiadása. — H. N. S. Nyújtsa be minél hama-
rább egykoronás bélyeggel ellátott folyamod-
ványát a m. kir. földmivelésügvi ministerium-
hoz (Budapest, Nádor-utcza), s jelezze pontosan, 
hány darabra s milyen fajta csemetére van 
szüksége. — P . 0 . Nem mondja, hogy hány 
fára van szüksége ? Forduljon a m.-óvári gazd. 
akadémia főkertészéhez, a kitől legbiztosabban 
megtudhatja a beszerzési forrásokat. Buda-
pesten talán Seyderhelm Ernő udvari kertész-
nél (Hermina-út) kaphat szomorúfüzet. — 
Dr. T. A. A megfagyott almagyümölcsön 
esetleg még lehet segíteni. Ha nem voltak az 
almák 5—7 C°-nál nagyobb fagynak kitéve, 
úgy még nem vesztek el teljesen s megment-
hetők azon eljárással, hogy a hideg kamarából 
egy melegebb helyre visszük, a hol a hőmérsék 
0 fokon felül áll, s ruhával betakarjuk őket. 
Ezen eljárással rendesen sikerül még meg-
előzni a teljes elromlást, mert a melegebb 
helyiségben a letakart fagyos almák szépen 
lassan kiengednek, s néhány nap múlva már 
élvezhetők lesznek. Sokan hideg vízzel öntik-
le az almákat, vagy pedig hideg vízbe márt-
ják ; ezen eljárások határozottan rosszak, mert a 
megfagyott alma túlgyorsan enged ki, s rendesen 
megromlik utána. Nem czélszerű a megfagyott 
gyümölcsöt a meleg kézbe venni, vagy nyomkodni 
az ujjunkkal. 7 C°-nál nagyobb hidegnek kitett 
gyümölcs feltétlenül elveszettnek tekinthető. 
K. H. A gyümölcsösök köriiletét a rajta lev • 



30 NÉPTANÍTÓK LAPJA. FI. SZÁM. 

iákon kívül még más módon is kihasználni, 
egyes kerti növények vetésével avagy annak 
begvepesítésével és az azon termett fii érté-
kesítésével, általánosságban szólva nem aján-
latos. Nem ajánlatos az különösen fiatal ültet-
vényeknél, mert a fa gyökereitől sok víz 
vonatik el, kiváltképen ha a terület be van 
gyepesítve. Öregebb fákkal beültetett területen 
már nem oly nagy baj a gyep, de ekkor is 
ajánlatos, hogy a fa törzse körül egy nagy, 
körülbelül a korona fél átmérőjének megfelelő 
nagyságú térség üresen hagyassék. hogy azt 
időnkint meg lehessen kapálni és főleg azért, 
hogv az esővíz a talajba mélyebben behatol-
hasson. A gyep alatti talaj az eső után is 
csak igen csekélv mélységben lesz nedves, mert 

O o 
a gyep nagyon akadályozza a víz leszivárgását, 
a mi pedig lejutott, azt nagyon gyorsan 
használja fel a gyep. Hasonló elbírálás alá 
esnek a gyümölcsösben termelt egyes vete-
mények is, a melyeknek azonban rendszeresen 
beültetett gyümölcsösben hely nem igen jut, 
mert nagyon is be lennének árnyékolva. — 
M. .). Forduljon kérésével egyenesen a „Mol-
nárok Lapjá"-hoz (Budapest, Erzsébet-körút 1.), 
az igen szívesen fogja megadni a választ. Mi 
ezzel nem foglalkozhatunk. 

V e g y e s e k . 
— Gazdasági ismétlő iskolai törzskönyv. 

A vallás- és közoktatásügyi minister úr mult év 
november hó 23-án 82.901. sz. a. körrendeletet 
adott ki. melyben a vármegyék kir. tanfel-
ügyelőit utasítja, hogy a tankerületükben szer-
vezett kapcsolt gazdasági ismétlő iskolák nyil-
vántartása végett a törzslapokat szabályszerűen 
kitöltve terjeszszék fel. A törzslapok jó nagy 
része már felérkezett a ministerium YI/a. osz-
tályába. A beérkezett adatokból már most egy 
sajátságos tünet állapítható meg. Az t. i., hogy 
a hasonló viszonyok között levő vármegyék 
némelyikében 1—2, másikában pedig 80—100 
gazdasági ismétlő iskola van. Ennek magyará-
zata kétségkivül a tanfelügyelők egyéniségében 
rejlik. Ugyanis, a hol a tanfelügyelő rokon-
szenvez az eszmével, ott ez az új intézmény 
örvendetesen terjed és virágzik; másutt pedig 
még gyökeret sem verhet. 

A bnza minőségének javítása. Darányi 
földmívelésügyi minister a buza minőségének 
és a minőségre befolyást gyakorló tényezők-
nek beható tanulmányozását rendelte el. A 
vetőmagváltoztatás érdekében az állambirto-

kokról 4450, a gazdasági tanintézetek és föld-
míves-iskolák gazdaságaiból 1320 mmázsát 
osztatott ki kisgazdáknak kedvezményes fize-
tési módozatok mellett, sőt vidékenkint, a hol 
a termés silányabb volt, az állami akczió 
kereteit a minister kiterjesztette s valószínű, 
hogy a jelzett számnál ez évben sokkal na-
gyobb mennyiségben fog vetőmagul gabona 
kiosztatni. 

Nők a gazdasági ismétlő iskolában. 
Nem csupán a kézimunkára, hanem a szak-
tárgyak ellátására is kezdi alkalmazni a köz-
oktatásügyi minister a nőket. Imént bízta meg 7DJ .. O 
Harsányi Odönnét és Csoor Szerénát Hevesen, 
Bartos Ilonát a székesfővárosban, Pfeifer 
Bellát Gyöngyös-Solymoson (Hevesm.) stb. 
Sőt az önálló szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskoláknál is szívesen alkalmaz nőket a 
minister. Ily tanítónők működnek már Nagy-
szalontán, Hevesen és Bavanistén. Egyébiránt 
fölötte nagv nehézségekbe ütközik még a O- O O 
minister úr ama törekvése, hogy akár az 
elemi iskolákkal kapcsolatos, akár az önálló 
szaktanítós gazdasági ismétlő iskoláknál szak-
képesített nőket alkalmazzon; mert tudvalevőleg 
a földmívelésügyi minister úrnak még mindig 
nem áll rendelkezésére az a szükséges fedezet, 
melylyel a nők szakirányú kiképzéséről gondos-
kodhatnék. Pedig legfőbb ideje, hogy ez a 
kérdés is megoldást nyerjen. — A mi a 

1 gazdasági ismétlő iskolai kézimunka tanítását 
illeti, a hol legalább 20 leánytanuló van s a 
községnek nem áll fedezet a rendelkezésére, 
a női kézimunka tanítónői részére a költség-
vetés szűk korlátai közt a közoktatásügyi 
kormány mérsékelt tiszteletdíjat biztosított. 
Oly —- rendszerint vegyes — iskolánál, a hol 
a tanulók csekély számánál fogva nőtanító 
még nincs alkalmazva, e tárgy tanításával 
vagy a tanító nejét, vagy ahhoz értő más nőt 
bíznak meg. 

— Téli gazdasági oktatás. A földmívelés-
ügyi ministerium erkölcsi és anyagi támoga-
tásával 59 gazdasági egyesület és gazdasági 
kör vállalkozott arra, hogy a tél folyamán 
mezőgazdasági és háziipari tanításokat tart, 
ezenkívül 13 földmíves-iskola és 18 gazdasági 
vándortanár vesz részt abban a munkában, 
hogy az okszerű gazdaságvitel ismeretei 
terjedjenek s így a kisgazdák részére 200 
gazdasági és 250 háziipari tanítás lesz a télen. 
A gazdasági előadások 2—4 heti tartamuak, 
ingyenesek és a vidék gazdasági igényei szerint 
rendezettek. A háziipar a mezőgazdasági ter-
melés keretében marad s csak olyanokra ter-
jed, melyeknek nyersanyaga kéznél van, s mely 
anyagok a kisgazda gazdaságában fölhasznál-
hatók. 
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— A gazd. ism. iskolai tiszteletdíjak az 
1901/2. tanévre mindazok részére, a kik kellő 
időben folyamodtak, ki vannak utalványozva. 
A kiutalványozott tiszteletdíjak 85.876 koronát 
tesznek ki. A kik elkéstek, azoknak most van 
folyamatban ügyük elintézése. A múlt évi 
fedezet már teljesen ki van merítve. Hogy 
azoknak, a kik későn folyamodtak, nem jutott 
ki a megérdemelt tiszteletdíj, főleg az az oka, 
hogy a gazdasági ismétlő iskolák oly örvende-
tes gyorsasággal szaporodtak, hogy póthitelhez 
kellett volna fordulni, de a pénzügyminister 
ezt. mivel az országgyűlés által megállapított 
államköltségvetésben fedezetet nem talált rá, 
neln engedélyezhette. A folyó tanévre 150.100 
korona van felvéve, tehát kétszerte több, mint 
a mult évben s így remélhető, hogy a gazda-
sági ismétlő iskolai tanítók az idén mind 
hozzájuthatnak jól kiérdemlett tiszteletdíjukhoz. 

A vadgesztenye felhasználásáról. Vidé-
kenkint igen sok vadgesztenyefa van, melynek 
gyümölcsét nem használják semmire sem, pedig 
a mint ezt a M. Szemle írja, kis mennyiségben 
előnyösen használható a vadgesztenye takar-
mányozásra, mert benne mintegy 65% kemé-
nyítő és 8 % nitrogént tartalmazó anyag van. 
Nagy mennyiségben adni nem szabad, mert a 
vadgesztenyében levő csersav károsan hathat. 
Legjobb friss állapotban szétzúzni és úgy ta-
kannányozni, a mikor a legkönnyebben emészt-
hető. Friss állapotban a meddő juhoknak fejen-
kint és naponta 1 kg. zúzott gesztenyét lehet 
adni. ugyanannyit a kecskének is, zöld takar-
mánynval és szecskával keverten, de már az 
anyajuhnak '/a kg.-nál többet adni nem lesz 
czélszerü. nehogy eldugulást idézzen elő. Hízó 
ökörnek fokozatosan fölfelé menve és más 
takarmánynyal keverve 10 kg. is adható, fejős 
tehénnek azonban legföljebb 5 kg. Ha annyi 
a vadgesztenye, hogy az friss állapotban föl 
nem etethető, akkor siitőkemenczében meg 
lehet azt pörkölni, azután darálni és etetés 
előtt vízben puhítani. A daránál czélszerünek 
bizonyult, azt feltakarmányozás előtt mintegy 
2—3 napig vízben áztatni, a mikor is a cser-
sav és más keserű anyagok kiáznak belőle és 
az állatoknak ezért minden veszély nélkül több 
is adható. A sertéseknek legczeflszerübb így 
darálva és kiáztatva adni. A ló nem szereti 
és nehezen szoknék a vadgesztenyéhez, miért is 
etetésétől a lovaknál el kell tekinteni. oo 

„Kerti vetemények szántóföldi ter-
melése" czímű munkát írt Grabner Emil, az 
országos m. kir. növénytermelési kisérleti állo-

más h. vezetője. A hasznos és érdekes műnek, 
melyből a „G. I. 1." jövő számában érdekes 
mutatványt fogunk közölni, ára bérmentes kül-
déssel 1 kor. 10 fillér. Megrendelhető a szerzőnél 
Magyar-Ovárott. Melegen ajánljuk. 

— Idegen sertések egymáshoz szoktatá-
sára a következő eljárást kövessük: a serté-
seket először is ne reggel, hanem este eresz-
szük össze, még pedig a régieket és újakat 
lehetőleg egyforma számban. Az összehajtás 
előtt úgy a régieket, mint az újakat közön-
séges pálinkával dörzsöljük be. A pálinka 
egyforma szagúvá teszi őket, minek következ-
tében a sertések már egy éjszaka alatt jól 
egymáshoz szoknak. („Háztartás") 

— Pozsonyi kiflik készítési módja. 28 
deka lisztet 14 deka vajjal elmorzsolunk, az-
tán jön bele 2 deka élesztő néhány kanál tej-
ben felolvasztva, 8 deka czukor, 1 egész tojás, 
1 sárgája, piczi só; ezt jól kidolgozzuk, aztán 
20 diónagyságú czipóba osztjuk s a nélkül, 
hogy pihentetnénk, minden czipócskát külön 
lehetőleg vékonyra sodrunk, s dió- és mák-
töltelékkel jó bőven megtöltjük, hosszúra össze-
csavarjuk, kiflialakra idomítjuk, tojással, mely-
ben kevés porczukrot felhabarunk, bekenjük 
és rögtön sütjük. Mikor félig megsültek a kiflik, 
még egyszer bekenjük a tojással és úgy sütjük 
tovább. (Kipróbált, finom sütemény.) A tészta 
ne legyen kemény. („Háztartás") 

Nyílt levélszekrény. a 

(Az i t t közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünji 
feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

4. kérdés. Ha a tanító kertjében nemes 
csemegeszőlőt ültet és azt télire el tudja tenni, 
úgy abból igen szép mellékjövedelemre tehet 
szert. Hogyan lehet azonban a csemegeszőlőt 
úgy eltenni télire, hogy a fürtök lehetőleg 
üdék maradjanak? (II. Gy.) 

5. kérdés. A nemes, úgynevezett franczia 
őszibaraczk tenyésztését általános elterjedt-
ségüvé teendő, szükséges első sorban ismerni 
a legczélszerűbb metszési módokat. Eltekintve 
a legyezőalakú tenyésztéstől faalakban (rede'lyfa), 
melyik a jobb metszés: koronára vagy gúlára ? 

(R. Gy.) 
6. kérdés. Az egyik lovam, kivált kissé 

nagyobb teherrel megrakott kocsiba van fogva, 
nem akar indítani. Kérdem kartársaimat, tud-
nak-e valami hathatós módot, a lovak csökö-
nösségének gyógyítására? (Radványi.) 

Válasz az 1. kérdésre. Ojtóvesszőt a tavaszi 
ojtáshoz mindjárt az első derek után, tehát a 
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levélhulláskor szedhetünk mindenféle gyümölcs-
fákról, kivéve az őszi-, kajszi- és diófát. Leg-
jobbak azonban azon ojtóvesszők, melyeket 
deczember hónapban levagdaltunk. Minél köze-
lebb érünk tavasz kinyiltához ojtóvesszőink 
szedésével, annál kevesebb ideig tarthatjuk el 
azokat használható állapotban. Az idején sze-
dett ojtóvesszőket ezután néhány napig szabad-
ban kell hagyni, hogy a vágás folytán támadt 
seb rajtok megszáradjon, s csak azután száraz 
pinczében, nyirkos homokba helyezzük el őket. 
Ily módon eltartott ojtóvesszőket még májusban 
is lehet használni. Ojtóvesszők szedésénél még 
a következőket tartsuk szem előtt: mindig 
egészséges gyümölcsfákról vágjuk az ojtó-
vesszőket, mert beteg fáról vett ojtóvessző 
átviszi magával a betegséget azon fára, a 
melyre ojtandjuk. Legyen azon fa, a melyről 
az ojtóvesszőt vettük, termékeny. Ojtásra leg-
alkalmasabb az egyéves, jó rügyekkel ellátott, 
érett sima vessző. (Bábaszék.) Holicska János. 

Válasz a 2. kérdésre. Úgy a pergetés, 
valamint a csurgatás útján nyert mézet leg-
czélszerübb üveg- vagy bádogedénybe önteni. 
Ezen edényt soha sem szabad azonnal lezárni, 
hanem néhány (10—12) napig nyitva kell 
hagyni, hogy víztartalmának egy része el-
párologhasson ; ez még szükségesebb, ha fedetlen 
lépek lettek kipergetve, esetleg kicsurgatva. 
Ilyenkor a méz felszinére gyülemlenek a per-
getés vagy szűrés közben beleesett viasz-sejt-
darabkák is, melyek most könnyen leszedhetők. 
A méz megtisztulása után az edényt fedővel, 
esetleg viaszpapirral jól elzárjuk és mert az a 
levegő nedvességét nagyon is magába veszi, 
száraz, hűvös és lehetőleg sötét helyen (de nem 
pinczében) kell tartani. Ily módon kezelt méz 
évekig is eláll. Nekem például 1898 ik évből 
fenmaradt mézem ma is kitűnő minőségű. 
(Bábaszék.) Holicska János. 

Válasz a 2. kérdésre Pergetett mézet 
hogyan lehet czélszerüen eltartani? Nagyobb 
méhészetem lévén (150 család), czélszerűnek 
találtam mézem jó részét mindig eltenni 
5—6 hónapra. Nálam csak pörgetett méz van, 
mely légmentesen záró bádogedényekben tar-
tatik. Néhány év előtt üvegekben is tartottam 
mézet, azokban különösen a repczeméz hamar 
kristályosodásnak indult, mit részben a vilá-
gosság behatásának kell tulajdonítanom. A 
bádogedényekben a méz azonban sokkal tovább 
tartható el folyékony állapotban. Igen fontos 
pörgetés, csurgatás után . a halnak, mely 
nagyobbrészt fehérnyéből áll, lefölözése, úgy-
szintén az igen híg méznek, mely az edény 
felső részében összegyűl, elkülönítése. Csak 
sűrű és tiszta mézet tegyünk el, ezzel sohasem 
lesz bajunk. Bádogedényben a jó méz későbben 

jegeczedik és soha sem savanyodik meg. A 
híg mézet étessük el méheinkkel vagy főzzük 
gőzben a kellő sűrűségre be. (Cs.-Somorja.) 

Tocsek Miidós. 
Válasz a 3. kérdésre. A trágyát kihordás 

után legczélszerűbb mielőbb széjjel teregetni, 
mert ha a trágya kupaczokban áll. akkor az 
eső a java részét kimossa és a hol a trágva-
kupacz állott, ott buja foltok keletkeznek, 
míg a szántóföld többi részén, a hová kilúg-
zott s így kevésbbé értékes trágya került, a 
növények silányabbak maradnak. Hogy a 
trágya teljes értékét szolgáltassa, czélszerü 
azt lehetőleg azonnal a kihordás után alá-
szántani. (Csontosfalva.) Zseniben István. 

Válasz a 3. kérdésre. A trágyát a kihordás, 
után legczélszerűbb azonnal szétteregetni, 
hogy a növények fontos és becses tápanyagait, 
melyek illékonyak, leköthessük. Fordulhat elő 
azonban oly eset, hogy esetleges más fonto-
sabb elfoglaltságunk miatt nem teregethetjük 
szét a trágyát azonnal, akkor legtanácsosabb 
egy nagy kupaezban összerakni s a trágya-
kupaezot minden oldalról keményen lelapátol-
tatni„ tetejét pedig azonkívül 4—5 ujjnyi 
vastagságú földréteggel befödni, hogy így az 
illó légnemű tápszerek valamennyire vissza-
tartassanak és a trágya nedve se párolog-
hasson el oly könnyen. Ez eljárásunknak is 
azonban az a kellemetlen következménye lesz, 
hogy a trágyahalom helyén buja folt támad. 
(Felsőhidegpatak.) Csaszin Albert. 

Beérkezett az adott feleleteken kívül még 
igen sok válasz mind a három kérdésre, de 
azokat, helyszűke miatt, nem közölhettük. 
Felsoroljuk azonban e helyen azok neveit, 
kiknek beküldött válasza jól volt felfogva és 
helyesen megírva. Ezek a következők: Filep 
István (Czigánd), Cs. I'éter f f y József (Kún-
Dorozsma), özv. Doma >Sámuelné (Mak), 
Wahl Ignácz (Apatin), Jlenh'í József (Dálnok), 
Terfaloga János (Mehádia), Dualszky Géza 
(Győr-Vámos), Hajós Ferencz (Gáttája), Fogas 
Ábrahám (Menyő), H. F., E. i. e. (?) (Szent-
Benedeki puszta) és Drozda József (Árka). 

T a r t a l o m : Gazdasági ismétlő iskola. Kozma László. 
— A cziroktermelésről. Kun László. — A talajmívelés 
föladata, a szántás keresztülvitele. Wallner Gyula. — 
Az Országos gazdasági munkás- és cselédsegély ző-
pénztárról. Csajághy Imre. — A tehenek egyes átörö-
kíthető tulajdonságairól, oo — Milyen és mennyi 
igás állatot tartsunk ? Vétek Sándor. — Az ojtó-
vesszőkről. Ji. Fucsek Gyula. — Gazdasági Tanácsadó. 
— Vegyesek. — Nyüt levélszekrény. 

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

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megje l en ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tö r tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és t an í tóképző - in téze tek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megkü ldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügye lő által l á t t amozo t t 
községi • lől járósági b izony í tványnya l együt t , a „Néptaní tók 
L a p j a " szerkesztősegéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pos ta világosan k i í randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre ő kor* • a, 
negyedévre '2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n G fillér fizetendő. Az, ily 
módon m i n d e n k i ál tal k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 

j tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 ko rona . Ezek a d i j a k is 
i e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
Bl DAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER. , ISKÓLA-TLR 3. 

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

Tanító-szövetkezet és kultúr-
egyesület. 

A Ny itravármegyei Altalános Tanító-
testületnek mult évi november hó 11 .-én 
Vágujhelyen tar to t t közgyűlésén, mint 
a „tanítóegyesületi élet fejlesztése" 
czímű tétel előadója, egy nyolez pontból 
álló határozati javaslatot terjesztettem 
a közgyűlés elé, mélyet ez egyhangúlag 
elfogadott. 

Határozati javaslatomnak egyes 
pontjai nem lehetnek csupán a fönt 
jelzett tanítótestületnek kebelbeli ügyei, 
hanem általánosságban az egész nemze-
tiségi fölvidéket érintő kultúrpolitikai 
kérdések ezek, melyek soknyelvű vi-
dékünkön a magyar érzés, magyar 
szellem terjesztését czélozzák társa-
dalmi uton is. 

A kultúrpolitika nem pártpolitika, 
még akkor sem, ha a pánszlávizmus 
ellen lép akczióba. Mert mint magyar 
tanítónak kötelességem is, hivatásom 
is, de meg szivem-lelkem meggyőződése 
is azt parancsolja, hogy terjeszszem a 
magyar kultúrát, hirdessem a magyarnak, 
mint uralkodó fajnak, a fönhatóságát. 

Lehetnek akármilyen ellentétes poli-
tikai irányzatok, de törekvéseik vég-
czélja csak egy lehet: az egységes magyar 
állameszme kidomborítása, az állam 
hatalmának, erejének gyarapítása, a 

honpolgárok anyagi és erkölcsi jólété-
nek előmozdítása. A mely irányzat 
nem ezt a czélt szolgálja, hanem ellen-
kezőleg, gátat akar vetni a nemzet-
boldogító törekvéseknek, az ellen ak-
czióba kell hogy lépjen a közműve-
lődésnek minden faktora, a nélkül, hogy 
a politizálás vádjával illethetnék. 

A felvidéki társadalom ma egy méh-
kashoz hasonlítható, a melyre erő-
szakosan ráütöttek, vagy a melybe 
rabló méhek hatoltak be. Ideges nyug-
talanság, forrongás hullámzik végig 
rajta s a tanügy munkásai nagyon jól 
tudják, érzik, hogy mit jelent ez. mert 
ők í tanügy terén olyanok, mint a 
sziklaormokon, berkekben, mezőkön el-
szórtan álló fák, melyeket szabadon 
tépázhat minden szél, sőt a gyengéb-
beket egy-egy erősebb eziklon derékban 
ketté is törheti. 

Ám a zászlóra fölesküdött harezos-
nak nem szabad mérlegelnie a veszélyt. 
A stratégiailag fontos pontokon ki kell 
tartani mindhalálig, hogy az eszme, 
a zászló diadalra jusson. 

A magyar tanító necsak tanító és 
nevelő legyen, necsak az iskolában 
élesztgesse a hazaszeretetnek Veszta-
lán gját, hanem kint a társadalomban 
is propagálója legyen a nemzeti eszmék-
nek és törekvéseknek. Mert csak így 
töltheti be a magyar tanító eszményi 
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hivatását, mert hiszen nemzetiségekkel 
mozaikszerűen kirakott hazánkban a 
kultúrpolitika súlypontja a nemzetiségi 
vidékeken működő néptanítók munkás-
ságára. hazafias törekvéseire helyez-
kedik. 

Hazánk Északnyugati Felvidéke, hol 
a nemzetiségi aspirácziók kigyótesttel 
becsúsztak a magyar alkotmány sánczai 
közé — geografiailag egy egységes 
darabot képez, mely egyszersmind a 
nemzeti kultúra felvidéki hadjáratának 
a terrénuma. 

A magyar nemzeti közművelődés 
harczosai között azonban nincs meg 
az a szerves kapcsolat, állandó össze-
köttetés, mely képessé tenné őket arra, 
hogy az egyesülésben rejlő erőt jól 
kihasználva, az összerő teljes súlyával 
rávethetnék magukat a nemzeti egy-
séget megbomlasztani akaró társadalmi 
törekvésekre. 

A felvidéki megyék tanítótestületei-
nek egymáshoz való viszonya, ha nem 
mondható is éppen elszigeteltnek, mégis 
hiányzik közöttük az a szellemi és 
erkölcsi kapocs, mely mint finom érző 
idegek az összes megyék tanítótestü-
leteit, a szükséghez képest és alkalom-
adtán kompakt, együttérző és gondol-
kodó testületté tömörítené össze. Pedig 
a nemzetiségi vidékek tanítói a közös 
nemzeti czélokért csak egyesült erővel 
munkálkodhatnak sikeresen, csak köz-
akarattal és jól kidolgozott haditerv 
és módozatok mellett lobogtathatják 
magasan és sikerrel azt a zászlót, 
melyre nemcsak a magyar nyelv, 
hanem a magyar művelődés terjesztése 
is föl van írva és a mely a nemzetiségi 
vidékeken az aluszékony társadalmat 
egy kissé élénkebb mozgásra, nemzeti 
czélok érdekében tevékenyebb akczióra 
ösztönözhetné. Nagyon hatalmas faktor 
lehetne a felvidék megyéinek a taní-
tósága a nemzeti kultúra terén, ha egy 
nagy testületté tömörülne. 

Szükségünk volna tehát egy felvidéki 

nagy tanítószövetkezetre, még pedig, kultúr-
politikai szempontból, ezen a nagyon 
is exponált felvidéken, nemcsak a taní-
tóságnak. hanem még inkább a nemzeti 
ügynek az érdekében. 

Most, hogy a tanítóegyesületet refor-
máló kultuszministeri rendelet a tanítói 
gyűlések számát évenkint kettővel 
apasztotta, úgyis a minimumra szállott 
alá a tanítóegyesületek évenkinti össze-
jövetele, illetve aktiv szereplése, s így 
egy tanítói szövetkezetnek évenkint vagy 
kétévenkint egyszer való gyülésezése, 
aktiv szerepeltetése nem posványonítaná 
el általánosságban a tanítógyüléseket. 

Indítványom tehát az, hogy az 
Északnyugati Felvidék nemzetiségi 
megyéi, nevezetesen: Pozsony, Nyitra, 
Trencsén/furócz, Liptó, Zemplén, Zólyom, 
Árva, Gömör, Szepes és Barsmegyék 
tanítótestületei alakítsák meg a ^Fel-
vidéki Altalános Tanítótestületet." 

Kimondatván, hogy az egyesületi élet 
i súlypontja ezentúl a járáskörökbe helyez-

tessék — a mi kedvező körülmények 
között a kivánt sikert meg is fogja 
hozni — ezek a szűkebb körű körgyü-
lések lennének hivatva a népiskola 
direkt czéljait szolgálni, az iskola belső 
életére vonatkozó pedagógiai és didak-
tikai munkálkodást eredményessé tenni 
s mint szűkebbkörű szakegyes illet szi-
lárd kapcsot létesíteni a szülei ház és 
az iskola között, szóval: a járáskör a 
tanítás érdekeit szolgálja direkte a 
saját kebelében, indirekte pedig a 
társadalom érdeklődésének fölkeltése és 
ébrentartása útján. 

A nemzetiségi vidékek tanítói szövet-
kezetének czélja nem annyira az iskola 
szellemi életének belterjes munkálása 
lenne, mint inkább az iskola hazafias 
törekvéseit nagyobb hullám gyűrűkben 
kiterjesztve átvinni a társadalomba. 

A „Felvidéki Tanítóegyesület'' létre-
hozása egyszersmind megvalósíthatná a 
szabad egyesülés ideáljait is. Ezen 
egyesület révén kellene a tanítóknak 
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a, nemzetiségi társadalomra az összeró 
imponálásával hatniok. 

Az általam indítványozott, életbe 
hívandó „Felvidéki Tanítóegyesület" 
egy vagy két évenkint a nagyobb 
felvidéki városokbau, de mindenesetre 
nemzetiségi központot ban tartaná egye-
sületi üléseit. Főtárgyukat képezné a 
ha/afias érzés és szellem terjesztését 
czélzó egyöntetű munkakörnek a meg-
állapítása. illetve medrének a kiszé-
lesítése. 

Ez a felvidéki tanítói testület legyen 
nemzetiségi országrészünk kultúrpolitikai 
szervezetének az agya, központi ideg-
rendszerre. a melyből a mozgató idegek 
a központnak jól megfontolt akaratát 
vigyék szét a szervezet minden részébe 
s viszont az érző idegek a jól fölfogott 
hatást juttassák a központhoz. Ebből 
a testületből induljon ki minden hazafias 
törekvés. Alakítson ez az egyesület a 
ha/afias társadalom közrevonása és 
támogatása mellett a nagyobb nemzeti-
ségi városokban fiókegyesületeket, szer-
ve/zen egyöntetűleg minden megye 
területén ifjúsági és legényegyesületeket, 
állapítsa meg a nép- ós ifjúsági könyv-
táruk fölállításának a módozatait, szóval: 
a nemzeti kultúra hathatós eszközeivel 
munkáljon egyesületi hatáskörében. 

Az Északnyugati Felvidék megyéinek 
tanítói a geográfiái alakulások követ-
keztében sokkal ritkábban érintkez-
kezhetnek egymással, mint a Dunáatúl 
vagy az Alföld tanítói. Ezen a nagy 
hegyes-völgyes terrénumon kialakulandó 
nagy tanítói szövetkezet közvetítené az 
egymástól távoleső, de ugyanazon czé-
lokért munkálkodó kartársak gyakoribb 
érintkezéseit s ennek révén a nemzeti-
ségi vidékek tanítóságának szellemi 
szintje emelkednék, általános és szak-
ismeretei bővülnének, világnézleti köre 
tágulna s a közös nemzeti lelkesedésből 
mindegyik — mint egy közös tűzhely-
ről — vihetne haza egy-egy szikrát 
az iskolájába, idegenajkú falujába, hogy 

ott aztán ebből a szikrából lángoló 
tüzet éleszszen. Mert hiszen a felvidék 
bérczei és fenyvesei közé elrejtett 
nemzetiségi községek tanítóinak nem 
fog ártani még egy kis fáklyafény, 
melylyel a nemzeti géniusz világít. 

Mikor a vágujhelyi közgyűlésen föl-
vetettem a felvidéki tanítói szövetkezet 
eszméjét, egyszersmind megpendítettem 
azt az ideát is, hogy ez a megalaku-
landó tanítói szövetkezet fogjon kezet a 
F. M. K. iJ.-tel. Hisz mind a két egyesü-
letnek munkássága ugyanegy mederben 
mozogna, t. i. a hazafias szellem, ma-
gyar nyelv terjesztése medrében, melyet 
kivájni, kiszélesíteni a nemzeti kultúra 
harczosainak kell. Ha pedig a közös 
nemzeti ideál vezeti őket. ne halad-
janak egymás mellett szó nélkül, hanem 
fogjanak kezet és vállvetve végezzék a 
nagy nemzeti föladatot. 

Azt hiszem, hogy az ilyen egyesülés 
révén a nemzetiségi vidékeken hatal-
mas áradat fog végig hömpölyögni, 
mely hullámain hazafias érzést, gondol-
kodást ós szellemet fog vinni a bérezés 
fenyvesek legkisebb zugolyába is. 

(Nagy-Tapólcsány.) Szalun Pál. 

A tanítóképesítő-vizsgálat megosz-
tása ró 1. 

Ennek a kérdésnek az utóbbi időben tapasz-
talt tárgyalásai igen híven mutatják, hogy a 
népoktatási tényezők különböző ágazatai között 
megvannak a kapcsolatok, mert működésük 
tárgyköreiben vannak oly részletek, a melyek ezt 
is, meg amazt is majdnem egyformán érdeklik. 

Igen áldásosnak is mondható, hogy ezzel a 
kérdéssel éppen úgy foglalkoznak a néptanítók, 
mint a tanítóképző-intézeti tanárok. Az erre 
vonatkozó czikkek nélkül azt hiszem, a Nép-
tanítók Lapja sem szűkölködik. (Ellenkezőleg ! 
Szerit.). 

Csak egy a baj, a mint én gondolom. S ez 
az, hogy a viták nagyjában eltévesztik a tárgy 
lényegének igazi szempontjait. Ezek nélkül 
pedig a kérdés igazában és bizonyos tartósság 
reményében meg nem oldható. 

a) Tévedésnek tartom azt, hogy némelyek 
fölfogása szerint a képesítő-vizsgálatnak pl. 
oly megosztása, hogy a IV. éves tegyen egy 

7* 
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alapvizsgálatot, érettségit, s igazi, szakszerű 
képesítő-vizsgálatot csak az egy-két évi gyakor-
latra kiment tanító tehessen, valami nagyon 
emelné a tanítói tekintélyt. Csak egyet érnénk 
el ezzel, t. i. azt, hogy a tanító korosabb volna, 
a mikor oklevélhez jutna. A jelen rendszer 
szerint is azonban a növendék 19 éves kora 
előtt nem juthat oklevélhez. De másfelől mi 
állana az így behozandó rendszernek a korra 
vonatkozólag egy kissé előnyösnek látszó minő-
ségével szemben P 

Először az, hogy a fiatal tanító, kit a társa-
dalom sok tekintetben úgy leköt, különösen 
kezdetben, míg önállósága kevesebb volna, 
esetleg készületlenebbül állana a képesítőre, 
mint a IY. tanfolyam végzése után; esetleg 
soha sem állana elő sikerrel. (Nem éppen 
mindenkiről szólok.) Másodszor a képesítőre az 
iskolában erőfeszítést nem tévén, akkor várna 
rá ez erőfeszítés, a mikor arra rugó kevesebb 
volna. Harmadszor sablonoknak volna kitéve, 
azokat sajátítaná el, szóval mások irányítanák 
őt a készülésben s nem azok, a kik előtt 
vizsgálatot kellene tenoie; ez pedig munkáját 
nehezbítené. Negyedszer a tanítóképző-intézet 
sem végezné az ő sajátos föladatát; ki is búj-
hatnék az alól, hogy kész embereket bocsásson 
ki az életbe. Tapasztalatokat sem tehetne 
munkája eredményéről, mert munkáját az élet-
nek sokszor éppen nem kedvező körülményei 
irányítanák, mielőtt az befejezettnek volna 
mondható ; tehát a tanítóképzőnek, mint ilyen-
nek is tiltakoznia kell az ilyen megosztás ellen. 
Ötödször a psychologiai és pedagógiai ismeretek 
szempontjából is szükséges, hogy mielőtt az 
ifjú kilépne, azokat érettebb fejjel, már mint 
IV. évet végzett, még egyszer összefoglalja. 
Hatodszor a tanítói tekintély mivel emelkednék 
azzal, ha a jelölt csak mint képesítetten lépne 
ki, még ingadozóbban, mint ma? Vájjon ha 
gyengébb qualitással indítaná élete irányát s 
abban valamit elrontana, helyre hozhatná-e 
azzal, hogy egy középpontban később vizsgálatra 
jelentkezzék ? Hetedszer anyagilag, a tanító 
jövőjét illetőleg is haszon volna-e, hogy őt ne 
lehessen az iskolából való kilépés után 2—3—4 
évig is véglegesen alkalmazni (nyugdíj, stb.). 

I t t tehát oly szempontok vetődnek föl, hogy 
úgy a tanítónak, mint a képző-intézetnek s itt 
hangsúlyozom a vizsgálatnak mint vizsgálatnak 
a tárgyak összefüggésében kivánt föltételeit 
nagypn meg kell gondolnia, hogy egy-két 
problematikus értékű hivatkozás alapján ez a 
kérdés megoldható-e. 

b) Nagyon érzem az ideának import-szagát, 
s ez észrevehető abból, hogy a kik az ily 
megosztást védik, igen vehemens módon hivat-
koznak a külföld megfelelő példáira s Horvát-

ország példáira is s mintegy megbotránkoznak, 
hogy azokkal szemben milyen elmaradót ak 
vagyunk mi. Milyen rengetegül sajnálatos, hogy 
egymást s magunkat kezdjük vádolni, hogy 
nem teszszük kötelességeinket! Pedig a magyar 
népoktatás munkásai komolyan és hazafiasan 
dolgoznak. Csak néha az a baj, hogy komoly, 
hazafias munkájukban nem mindig magyar ész 
és a mi körülményeink szerint következetesen 
dolgoznak, hanem mindjárt hajlandók kibillenni 
az útból, ha egy hangzatos jelszó nem mindig 
hasznos kommentárral fölvetődik. 

Én az ily nagyfontosságú kérdésnek meg-
nyugtató megoldását csak úgy tartom lehetséges-
nek, ha tekintetbe veszszük körülményeinket, 
czélunkat, közoktatásügyi rendszerünknek mai 
fejlődését, megtaláljuk az igazi szempontokat 
s ezek szerint következetesen okoskodunk; 
tanulmányozzuk a külföldi intézkedéseket de 
azokból csak szempontokat merítünk. 

c) A kérdés megoldásának egyetlen helyes 
alapszempontja a pedagógiai. Ragaszkodjunk 
ehhez. Bizonyos vagyok benne, hogv ha ezt 
tartjuk szem előtt, szorosan a mi viszonyainkra 
alkalmazva, határozottan megtaláljuk a módját 
a képesítő-vizsgálat intenzivebb módjának és 
könnyítésének, a mi a főczél. 

A tanítókat mind az egészből leginkább az 
érdekli, hogy a képző őket mennél jobban 
kiképezve, útravalóval mennél jobban ellátva 
bocsássa ki. Ide vonatkozólag első kötelességük 
előállni ideákkal. A tanítói tekintély amúgy is 
egyes tanítók tekintélyéből előálló végösszeg. 
Összeget pedig körülbelül csak összeadás útján 
lehet elérni. Ha a derék tanítóság teszi, a mint 
teszi is lelkesen a kötelességét, más tényezők-
nek kell közremüködniök a testület tekintélyé-
nek szemmellátható emelésére, nem első sorban 
a képesítő-vizsgálatnak. Akkor megjön az 
egész testület óhajtott tekintélye, mint a hogy 
ma igen sok tanítónak nagy tekintélye van. 

Hát a tanítónak ma nem volna-e tekintélye ? 
Bizony van! De mekkorát kívánjunk ? Ez 
teljesen egyéni dolog s körülbelül az panasz-
kodik a testületi tekintély hiányáról is, a k inek 
magának nincs, mint egyénnek tekintélye s néha 
talán meg sem érdemli. 

A mi pedig a tanítóképesítő-vizsgálat inten-
zivitását és könnyebbítését illeti, a megosztást 
is el lehet fogadni, de csak a négy évfolyam 
keretében, úgy, hogy pl. a III. osztály végén 
mikor igen sok tárgyat bevégeztek, legyen az 
egyik vizsgálat s a IV. osztály végén a főkép 
pedagógiai és főkép hazafias tárgyakból a szak-
szerű képesítő. 

Könnyíteni, intenzivebbé tenné még úgy is 
lehetne technikailag, hogy a vizsgálatra több 
idő fordíttassák ekkor intenzivebb lenne; 
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könnyebbé pedig úgy lenne, hogy az egyes 
osztályvizsgálatok ne csak a rosszak felszólí-
tásából álljanak, hanem az előbbi évben végzett 
anyag némi összefoglalásából is, hogy így a 
négy évi tananyag többször fordulna elő és 
ismétlődnék. A jó pedagógus amúgy is csak 
akkor megy tovább, ha tanítványai tudják az 
eddig tanultakat. 

Est modus in rebus. 
Az én indítványom teljes tisztelettel az, hogy 

maradjunk a kérdés mellett. 
(Budapest.) Baló József dr. 

Fogadjunk szót. 
Innen-onnan 30 éve lesz annak, hogy, mint 

egyszerű tanügyi munkás, szolgálom édes 
Hazánk érdekeit. Kötelességemet erőm és 
tudásomhoz képest mindenkor pontosan és 
becsülettel teljesítettem s iparkodom teljesíteni 
ma is. Valami különös érdemeim sem a múlt-
ban nem vollak, sem most nincsenek. A 
nyilvánosság előtt talán ' éppen ez okból 
szerepelni nem igen szeretek. Ezúttal azonban 
égek a vágytól nyilvánosan elmondani azt, hogy 
a Néptanítók Lapja f. évi 5. számában meg-
jelent s a „Tanítók biztosítása" czímü czikk 
tartalmáról mit tartok s hogy annak rám 
nézve milyen hatása volt. 

Leirja, ez a czikk azt, hogy a „Gömör-
megyei Alt. Tanítóegyesületének eszébe jutott 
valamikor a tanítók maguk és családjaik 
sorsának javítása érdekében azt indítványozni, 
hogy életbiztosítást kössenek. Az előbb neve-
zett egyesület ideájának támogatására a társ-
egyesületeket és a Magyar Tanítók Országos 
Bizottságát is fölkérte. Ez az utóbbi egyesület 
az indítványt, a mult év nyarán Budapesten 
tartott közgyűlésén egyhangúlag elfogadta s az 
Eötvös-alappal együtt egy teljhatalmú végre-
hajtó bizottságot küldött ki a végből, hogy az 
elfogadott indítványt a legjobb belátása szerint 
lehetőleg mielőbb iparkodjék megvalósítani. 
A bizottság többszörös tárgyalás és beható meg-
beszélések után, a „Gazdák Biztosító Szövet-
kezetével" kötött igen előnyös föltételek mellett 
szerződést a tanítók biztosítása érdekében. 

A megadott és most már szerződésileg 
bizt sít ott előnyök igen szépen le vannak írva 
a Néptanítók Lapja 5. számú „Tanítók bizto-
sítása" czímü czikkben, azokat itt újra föl-
sorolni fölöslege^, e helyett inkább kívánatos, 
sőt szükséges a czikkben vázolt intézkedéseket _ O 
és a megindult mozgalom ugyanott megjelölt 
czélját egy pár szóval ismertetni 

A végrehajtó bizottság intézkedésének azt a 
részét, hogy a beérkezett ajánlatok közül a 
Gazdák Biztosító Szövetkezete által benyújtott 

ajánlatot fogadta el, köz- és nemzetgazdasági, 
szocziál- és tanügypolitikai szempontokból 
eléggé dicsérni alig lehet. De ezektől eltekintve, 
akkor, a midőn azt elhatározta, leginkább 
megközelítette az eszmének eredeti indítvány-
ban jelzett módon való realizását, azért, mert 
annak keresztülvitele eredetileg is szövetkezeti 
alapon volt tervbe véve. Ez azonban nem 
elég, itt még egy más szempontból is szóvá 
kell tenni a követett eljárást: még pedig a 
megbízhatóság szempontjából! Erre nem mond-
hatok mást, mint azt, hogy a Gazdák Bizto 
sító Szövetkezetének eddigi munkája oly fényes 
bizonyíték az intézmény életrevalósága és 
megbízhatósága mellett, hogy azt bővebben 
fejtegetni ez idő szerint czéltévesztett s talán 
elhamarkodott dolog is volna azért, mert azt 
téve ezen egytől-egyig kiváló emberekből álló 
szövetkezet f. évben megtartandó II közgyűlé-
sének teendőjébe kontárkodnám, a me y 
egyedül lehet csak illetékes intézete működé-
sének ismertetésére. Annyit azonban jelezhetek, 
hogy az pénzügyi tekintetben minden elképzelt 
eredményt sokszorosan fölülmúl. Igazgatósá-
gának minden tagja országos hirű ember. 
Nincs másik olyan társulata, pénzintézete vagy 
bármiféle intézménye az országnak, a hol a 
vezetőségben akár szellemi, akár pedig anyagi 
tekintetben nagyobb garanczia volna. Olyan 
garanczia az, a minőre még a mi keservesen 
szerzett garasainkat is nyugodtan rá lehet 
bízni. Nem akar ez a garanczia mást, mint a 
mi pangó társadalmunknak, a közgazdasági 
jólét elérhetése és megteremtésében segédkezni 
s ezen cselekedeteért semmi anyagi előnyre nem 
számít. Hol van egy másik ilyen intézmény ? 

A Néptanítók Lapja 5. számában megjelent 
„Tanítók biztosítása" czímű czikk tulajdon-
képeni tárgyát magyarázó, illetőleg annak 
czélját megvilágító részének minden szava az 
életből merített, aranyat érő igazság. Igaza 
van a czikk Írójának, midőn így í r : „A ki 
erre az álfalános takarékosságra fogja meg-
tanítani a mi nemzetünket, az lesz ennek az 
országnak a legnagyobb jótevője." Igaz. Ha 
ilyen gyújtó szavak sem volnának képesek 
bennünket tétlenségünkből fölrázni, akkor már 
igazán nagy veszélyben volna Hazánk legszen-
tebb, de egyúttal legárvább ügye: a tanügy, 
a mit nem kis mértékben czéloz emelni az itt 
szóvá tett czikk szerzője, a mikor azt mondja: 
„Lássunk a dologhoz saját magunk, családunk, 
népünk és hazánk jó voltáért." 

A most folyó évet megelőzőleg 35 évvel 
ezelőtt jelent meg először hol jobb, hol rosz-
szabb minőségű papiroson nyomtatva a Nép-
tanítók Lapja. Én vagy 25 év óta olvasgatom 
annak czikkeit. Mint ilyen elmondhatom 
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nvilian azt, hogy abban ezen idő alatt olyan 
c/ikk, mint a f. évi 5. szám vezérczikke, a 
m !y általánosságban oly egyszerű és könnyen 
megvalósítható módon tanácsol társadalmunk 
egy ik legnagyobb és egyúttal legelhanyagoltabb 
osztálya sorsán javítani: nem jelent meg. 
Lesznek talán sokan abban a nézetben, hogy 
hiszen ez pedagógiai irányú szaklap, melynek 
nem lehet föladata a társadalmi bajok orvos-
lása. Ezeknek én ezt felelem: A pedagógiai 
követelmények érvényesítésére elsősorban hely 
kell. Ennek a tudománynak egy része az 
emberrel születik, ezt az ép ember tudja, is-
meri és applikálja, a többi részét, azt a részét 
t. i. a melynek megtanulása és elsajátítása 
tervszerű eljárást igényel, országunk legtöbb 
iskolájában megszerezni nem lehet azért, mert 
hiányzik ahhoz az első legszükségesebb tényező: 
a jó, egészséges és egyéb követelményeknek 
megfelelő iskolaépület. Addig pedig, míg ezek 
nincsenek meg, kár mindenféle más, tanítási 
szempontból ugyan értékkel bíró, de a fön-
tebbi ok miatt szintén meg nem valósítható 
apró írethodikai vagy kormányzati nüanszokról 
prédikálni. Építsünk mindenekelőtt iskolákat, 
ha azok meg lesznek, könnyű lesz abban minden 
szerény falusi mesternek eredményt fölmutatnia, 
addig, míg ez nincs és a hol nincs, add ;g is 
ott eredmény sem lehet. A takarékos ág 
ideájának megismerése és megkedvelése pedig 
az egész vonalon inkább fölfogja lendíteni az 
emberiségnek ezen ügy iránt való érdeklődését, 
mint akármiféle administráczió. 

A Néptanítók Lapja idézett s az életből 
merített tárgyilagos és közgazdasági szem-
pontból nagyfontosságú szép vezérczikkéből 
fényesen kitűnik az, hogy mily nagyfontosságú 
szerepet szán e czikk írója a tanítóknak. Egyúttal 
az is világosan látszik abból, hogy e czikk 
irója mennyire szereti a tanítókat! Fogadjunk 
hát e czikk író jár, ak szót: lássunk a munká-
hoz, cselekedjünk azért, hogy értünk is csele-
kedjék mielőbb az a társadalom, a melynek 
tagjait Hazánk virágzása és nemzeti lelkünk 
fönmaradhatása érdekében az „általános taka-
rékosságra" egyedül nekünk kell és lehet csak 
megtanítanunk. Adja Isten, hogy úgy legyen! 

(Rimaszombat.) M. Z. 

Az IíjIIsági egyesületekről. 
Az ifjúsági egyesületek eszméje nem új. 

Francziaországban nagy a számuk s újabban 
nálunk is • van néhány. Más részt eddig is hal-
lottunk „legényegyletekről" s „keresk. ifjak 
egyletéről", melyek szintén nem egyebek, mint 
az iparosok s kereskedők ifjúsági egyesületei. 

Ha lehetett ezeknek, miért ne lehetne a föld 

népének is, a mely még inkább rászorul ily 
intézmény létesítésére, mint amazok ? 

A létesítendő ifjúsági egyesület folytatása 
legyen a gazdasági ismétlő-iskoláknak s valódi 
temploma a hazafias, vallásos és gazd. irányú 
nevelésnek. Wlassics és Darányi minister urak, 
kik eddig is igen sokat tettek a gv/.d. irányú 
népnevelés érdekében, így óhajtják a népok-
tatá-1 egész a 21. életévig kiterjeszteni. Legyünk 
segítségükre tervük megvalósításában! Hisz erre 
a hozzájuk vonzó szeretetünkön s hálánkon 
kívül a magunk érdeke is kötelez. 

Köztudomású tény, hogy nevezett minister 
urak sok száz kartársunkat juttatták jobb falat 
kenyérhez az által, hogy őket kellően (díjmen-
tesen áll. segítséggel) kiképeztetve, nekik a 
nyugdíjba is beszámítható jövedelmet biztosí-
tottak a heti s az állandó szaktanítós gazd. 
ism.-iskolákban... 

Sok kollegám utal a kivitel nehézségeire. o o 
Tagadhatatlan, hogy vannak nehézségek ; de 

ezek egytől-egyig leküzdhetők, ha megvan & 
köz-ég tanítói közt az összetartás s ha váll-
vetve munkálkodnak a lelkesítő eszme meg-
valósítása érdekében, az akadályok elhárításán. 

Lássuk hát hogyan fogjunk a dologhoz ? 
A tantestület üljön össze egy napon s mondja 

ki a m fgalakítas szükségességét; a/.tán pedig 
készítsen alapszabály-tervezetet s os,sza föl 
maga közt a szervezési munkálatokat. A saját 
hatáskörében kiki terjeszsze az eszmét a la-
kosság közt. Időközben küldje be az alap-
szabály-tervezetet a tanfelügyelőséghez mely 
kész örömmel közli észrevételeit s támogatja 
a tantestületet nehéz munkájában. 

A legközelebbi vasárnapra (nyilv. hrdetéssel, 
vagy meghivó czédulákkal) hivja össze valamely 
tanterembe a férfi lakosság szinejavát; mutasson 
rá ifjaink erkölcsi sülyedésére, szellemi álla-
potára s ismertesse el velük az ifjúsági egye-
sület szükséges voltát, aztán fogadtassa el 
annak elvben való támogatását. 

Nemzetiségi községekben (minő az enyém is) 
oszszák föl a tanítók maguk közt a tolmácsolási 
teendőket. 

A következő vasárnapon még nagyobb gyüle-
kezete lesz a tanítónak s ekkor ismerteti az 
alapszabályokat egész terjedelmükben. Előadja 
a működés irányát, az egyesület czélját, ismerteti 
a tisztikart s annak, valamint a választmánynak 
és közgyűlésnek hatáskörét. Különösen hangoz-
tatja, hogy a tagok 3-félék lehetnek: rendes 
pártoló és alapító tagok. 

Rendes tagok mindazok, kik 15. évüket be-
töltötték s már nem tankötelesek. Ezek — 
hacsak közben meg nem nősülnek — 21-éves 
korukig maradhatnak az egyesület rendes tagjai 



1. SZaiM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

s mint ilyenek tagdíjat nem (cetnek. (Ez sokakat 
vonz majd a belépésre!) 

Párto'ó tag lehet, ki családi állapotára nézve 
nős s évenkint pl. 1 koronát fizet (ha 2 rész-
letben is) az egyesület pénztárába. — Ily 
módon a legszegényebb munkás is eljárhat az 
„itjak kaszinójá"-ba s részesülhet az általa 
nyújtott élvezetekben, míg eddig nélkülöznie 
kellett a nemesebb lelki táplálékot. 

Alapítók végül az olyanok, kik egyszer-
smindeakorra legalább 10 koronát bocsátanak 
az egyesület javára. 

Elnök — kizárólag a tartestület valamely 
tagja lehet; a többi tisztségre pártoló vagy 
alapító tagok is választhatók, míg a napi biz-
tosok (gazdák) teendőit az itjak látják el. (Ezzel 
is biztosítva van a tanítók s a nép jobb ele-
meinek vezető szerepe). 

Az egyesület által nyújtott élvezetek: társas 
összejövetelek, fölolvasások, szavalatok, fölad-
ványok megoldása, szabad előadások, műkedvelői 
esték, heti lapok különböző nyelveken, könyvek, 
dominó sakkjáték, tivoli, malom s m. e. f. 
A kártya vagy bármely szerencsejáték, továbbá 
szeszes italok élvezete ki van tiltva az egyesület 
helyiségeiből. 

Az egyesület elnöksége kész bármely tag-
jának ügyes -bajos esetben tanácsot adni s 
munkaközvetítés czéljából a szomszéd nagy-
birtokosokkal, esetleg iparvállalatokkal össze-
köttetésbe lépni. 

Ezek volnának az ismertetés főbb motívumai, 
melyek után előadó fölszólítja a jeleolevő 
apákat: lépjenek be fiaikkal együtt az „ifj. 
egyesületbe." 

A lelkesedés oly nagy lesz, hogy az előadó 
és társai alig győzik szétosztani a belépési 
nyilatkozatokat aláirás végett. Hamarjában 
egúit t lesz 50 rendes és ugyanennyi pártolótag, 
a mely számmal már megalakulhat az egyesület. 
Az alakulógyülést lehetőleg halaszszuk el a 
következő vasárnapra, mert ez idő alatt igen 
sokan fognak beiratkozni. Ha aztán jónak 
mutatkozik, tartsuk meg az alakuló közgyűlést 
s intézzük akkép a dolgot, hogy elnök vala-
mely tanító, alelnök egy idősebb polgár; jegyző, 
könyv- és pénztáros pedig fiatalabb „Írástudó" 
polgártársak. 

A választmánynak lehetőleg minden kaputos 
ember tagja legyen, mert az egyesület igaz-
gatóságának jogát az elnökséggel e testület 
gyakorolja 16 tagja által. 

Ha az alakulás ilyenkép megtörtént, kez-
dődnek a pénzügyi szervezkedések. S ez nem 
csekély élelmességet, sőt leleményességet kiván. 

Az egyesületnek — még alig hogy meg-
a'akult, temérdek dologi kiadásai támadnak. 
Alkalmas helyiségnek gondozási kötelezett-

séggel való kibérlése, berendezése, az alap-
szabályok kinyomatása mind igen sok pénzbe 
kerül! Oly sokba, hogy a fizető tagok összes 
díjai alig elegendők pl. a házbér fedezésére. 
Hol van még aztán a könyvtár szervezésével, 
lapok rendelésével járó fedezet? 

Mindezekhez bizony sok pénz kell, a mit 
szépen előteremthet az egyesület, ha erős az 
akarata. 

Ez állításaimat ne vegye senki sem puszta 
elméletnek, hanem a bodrogh-monostorszegi 
közs. tantestület által immár megvalósított 
ténynek. 

Mi monostorszegi t inítók igazgatónk indít-
ványára a fönn leírt .módon közös erőcel 
alakítottuk meg „Ifjúsági egyesületünket", a 
mely ma 3 heti fönnállása mellett 360 tagot 
számlál. 

A fináncziális szervezéshez következőkép 
fogtunk hozzá. Beszereztünk 15 drb gazdasági 
eszközt (kaszát, kapát, ásót, fejszét stb.) s 
ezeket közszemlére kitéve kisorsoltuk. E sor-
solás 20 korona tiszta hasznot jövedelmezett 
s volt pénz a kezdet kiadásaira. F. hó elején 
az elnökség egy laterna magica-1 szerzett be 
oktató képekkel, részletfizetésre. 

Egy hét múlva előadásokat rendez s ez, 
előreláthatólag 20—30 korona hasznot hoz; 
febr. 1.-én pedig tánczczal egybekötött mű-
kedvelői előadást (4 felv. oktató színművet), 
mely szintén jövedelmezhet 40—50 koronát, 
a mennyiben szinpadját és nagytermét díj-
talanul engedte át a helyi „Olvasókör"; a 
zenészek meg, mint az „Ifjúsági Egyesület" 
tagjai szabott díj nélkül szolgáltatják a talp 
alá valót Így hát a haszon itt sem maradhat el. 

A könyvek használásáért (legtöbbjét aján-
dékba kaptuk) hetenkint 2 fillért, a játékokért 
ped'g játszmánkint 1 fillért fizet a tag, a 
mely összeget a könyvek s játékok javíttatására, 
esetleg újak beszerzésére fordítja a pénztáros. 
E mellett — a hol lehet — a takarékosság 
elvét vallja az egyesület. Az alapszabályok 
beterjesztése teljesen ment a fölbélyegzéstől s 
a megyei tanfelügyelőség útján a vallás- és 
közoktatásügyi ministeriumhoz történik, 

A példa vonz! — Több alapító tagra lévén 
szükségünk, maga a testület kezdte meg az 
alapító tagdíjak előjegyzését 10 koronával. 
Ezt követte a plébános, majd a jegyző 10—10 
koronája s hihető, hogy a helyi intelligenczia 
többi része sem marad el. Fölkérjük még 
községünket bizonyos évi segély megszava-
zására, a mely különben már meg is szavazott 
egys?ersmindenkorra 50 koronát. Minis-
terünket és Darányi minister urat is meg-
kérjük „Ifjúsági Egyesületünk" segélyezésére s 
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az ingyenes lapok, gazdasági könyvkiadványok 
kiutalványozására. 

„ Kérjetek s megadatik; zörgessetek, meg-
nyittatik —!" 

E jeligékkel kezdtük meg a vagyonszerzést 
s lett nyomban 3—4-féle lapunk, sok könyvünk, 
térképeink, játékaink stb. S vájjon kinek le-
hetne az ily szerzési mód tisztessége ellen 
kifogása ? 

Fő kívánalom a tanítóság lelkesedése; ezzel 
valóságos csudát mívelhetünk! . . . 

Példa rá testületünk. Karácsony előtt még 
csak szóbanforgó eszme volt, január l . -eótamár 
testet öltött nálunk az „Ifjúsági Egyesület." 

S e munkánkért nem kívánunk szebb 
jutalmat, mint azt, hogy nemzetünk nagygyá 
tételéhez legalább némikép mi is hozzájárul-
hassunk s itjuságunk erkölcsét nemesebbé, őt 
magát pedig becsületessé, műveltté s nyelvben, 
szivében magyarrá tehessük. 

(BodrogU-MonostorszeghJ Tiischter Iynácz. 

Gyermek -könyvtárak szervezése. 
A tanítóra rézve nem lehet közömbös, hogy 

szabad idejét a gyermek mivel tölti. 
Hanem az iskolára, az iskola beléletére, a 

szorgalomra, a fegyelemre és figyelemre egy-
aránt fontos a gyermek szabad idejének helyesen 
eltöltése. 

Falun csoportokra verődve játszanak, a 
nélkül, hogy valaki ellenőrizné, mert a tanító 
nem lehet ott mindenütt. 

A szülők pedig saját gyermekeiket látván 
helytelen dolgokat tenni, közömbösen mondják : 
én is úgy tettem. 

Ha dolgot ad gyermekének, az könnyen 
kivágja magát a tanulni valóval. Meg a gyer-
meknek is van szüksége szórakozásra. 

Elmondhatjuk most, hogy a gyermek olyan 
lesz az iskolában, a milyen pajtásai között. 
Ott megismerhetjük a maga valójában. Az 
iskolában máskép csak addig mutatja magát 
másnak, míg tanítója parancsoló tekintete arra 
kényszeríti. Ha ez megszűnik, kedvét tölti 
mindabban, mi máskülönben meg van tiltva. 

Aztán az életben is többnyire ilyen lesz. 
„Az iskola alig szerezhet magának nagyobb 
érdemet, mintha megtanítja a gyermeket olvasni, 
irni, számolni." 

Adjunk tehát olvasni valót a gyermeknek, 
hogv jó kedvvel olvasson, míg iskolába jár ; 
olvasson, ha az iskolát elhagyta; olvasson, ha 
ifjúvá növekedett. 

Szervezzük az iskolakönyvtárt. Hiszem, hogy 
nincsen egyetlen egy tanító se széles e hazá-
ban. ki ne gondolt volna e könyvtárra. Buzgól-
kodott is létesítésén, hanem fáradozása sem-

mibe ment, mert pénzre lett volna szüksége. 
Ezt meg nem adhatott az iskolát föntartó 
hatóság, mert kiadása úgyis sok . . 

A tanító szívesen megtenné, ha sajátjából 
fedezhetné. Ne várjunk arra, míg anyagi 
segítséget kapunk, mert akkor nem lesz 
könyvtár soha. 

Dolgozzunk mi, dolgozzanak a gyermekek, 
alakítsák meg ők a saját munkájuk, fáradságuk 
méltó díjából. 

Tenyészsziink selyemhernyót. Egy iskola, 
melynek 80 tanulója van, könnyen megbirkózik 
kétszer 16 gramm petével, mert mikor leg-
falánkabb a hernyó, akkor is csak 198 kgr 
levélre van szükség s az utolsó héten minden 
gyermeknek átlag l'A—2V2 kgr. levelet kell 
hoznia. 

Az etetést a tanító felügyelete alatt maguk 
az ügyesebb gyermekek végzik. Ez naponkint 
igénybe venne 1 — 2 órát. 

Mi volna evvel szemben a befolyt összeg, a 
gubókért? Ha nagyon silány termés volna, 
akkor is körülbelül 100 korona, közepes 
termés mellett 120 — 130, jó termés mellett 
160—170 korona. 

Azt mondtam, hogy anyagi támogatást nem 
kérnénk az iskolát föntartó hatóságtól. A 
helyiséget tehát bérelnünk kell. Egy jó tágas 
helyiség 40 napra 15 koronáért kapható. 
Állványokra számítok 10 koronát. Ez 25 korona. 

Hogy a tanító ne végezzen ingyen munkát, 
a jövedelemnek 20%-át kapná, mint jutalmat. 

Ha fűtünk, hogy a rendes hőmérsékletet 
föntartsuk, erre számítok 16 — 20 koronát. 
Hanem akkor jó termésre kell számítanunk, 
mert föltételezem azt, hogy más betegségnek a 
rendes ápolás, szakszerű felügyelet útját állja. 

így 160 koronából a tiszta jövedelem a 
könyvtáiTa 93 korona évenkint. 

Tíz év alatt gazdag iskolai könyvtárra 
tehetnénk szert. Ebben volna a tanítóknak, a 
gyermekeknek, ifjaknak s későbben a felnőt-
teknek megfelelő könyv. 

Csupán azt hallanók, hogy a tanítók föl-
használják a tanulókat saját dolguknak végez-
tetésére. Ez vád volna, de elszenvedhetjük 
azért az eredményért, melyet evvel elértünk. 

A gyermekek meg kötelezhetők volnának a 
levél hordására, mert a gondnokság, az iskola-
szék biztosan megadná tanítóinak a beleegye-
zést s így a méltatlan támadással szemben 
fedezve volnánk. 

Különben ez a támadás csak az első évben 
jönne, későbben a hasznát belátnák a szülők is. 

Könyvtárt így létesíthetnénk. Hanem ezen-
kívül jönne az erkölcsi haszon. Megkedvel-
tetnők a selyemhernyó-tenyésztést a néppel s 
a gyermekből lett ember, illetőleg az emberré 
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növekedett gyermeket egy új keresetforráshoz 
jutt.tnók, a mely édes hazánk fölvirágoztatá-
sának szempontjából is nem kevéssé horderejű. 

Próbáljuk meg. Én bizom az eredményben. 
Ezt c-zélravezetcnek tartom. Valljuk meg 
őszintén, hogy még ebben a tekintetben csak 
nagyon keveset tettünk. 

Ne tartsunk a uehézségektől, hanem mun-
kára föl! 

CZomba.J JPranczia János. 

IRODALOM. 
A föld és népei. Nagybecsű és nagyértékű 

munka negyedik kötete jelent meg a könyv-
piaczon. A föld és népei czímű nagy földrajzi 
és etnográfiai munka ez, melyet György Aladár, 
lapunk főmunkatársa ír. A most megjelent 
negyedik kötet Európát írja le hatszázhatvan 
oldalas, testes nagy könyvben. Magát ezt a 
kötetet nyolcz pompás kép, tizenhat egész 
oldalas és a szöveg közé nyomatott 404 kép 
díszíti Már az illusztrácziók során az olvasó 
tiszta képet kap Európáról, annak geográfiái 
és geológiai szerkezetéről és különösségeiről, 
valamint minden népéről ezer fajta sajátossá-
gaival együtt. A gonddal szerkesztett, művé-
sziesen írott szöveg pedig mindent elmond 
világosan és szabatosan, a mit a kutató 
geográfiai és néprajzi tudomány kiderített 
és összegyűjtött. A tudós szerző minden új és 
legújabb adatot összehordott és fölhasznált, 
úgy, hogy a munka írásban és képben egy-
aránt a mai Európát hozza az olvasó szeme 
elé. Az új kötet méltóképpen egészíti ki a 
nagybecsű munka eddig megjelent három 
kötetét, nemcsak pompás dísze lesz minden 
könyvtárnak, de egyszersmind a leghasznosabb 
és legbecsesebb kézikönyv benne. Az érdemes 
munka most második, teljesen átírt és át-
dolgozott s ára díszes vászonkötésben 15 
korona. Franklin-Társulat kiadása. 

Apponyi a Magyar Könyvtárban. A Magyar 
Könyvtár most megjelent januári sorozata 
jelentős meglepetésben részesíti a müveit ma-
gyar közönséget: egy kettős füzetben közli 
gróf Apponyi Albert válogatott szónoklatait s 
így olcsó alkalmat nyújt minden magyar em-
bernek arra, hogy megismerje e kiváló állam-
férfiut, a kinek egyénisége remek szónoda-
taiban domborodik ki legméltóbban. Ez az első 
eset, hogy modem államférfi szónoklatai ily 
olcsó kiadásban kerülnek forgalomba. A füzetet 
nagy Ízléssel Körösi Henrik kir. tanfelügyelő 
válogatta össze, a ki bevezetésül érdekes képét 
festi meg Apponyinak a szónoknak. A vaskos 
füzet (271—272. szám), hat legszebb szónok-

latát tartalmazza Apponyinak: Kossuth halála, 
Széchenyi emléke, az egyetemi ifjúság zászló-
szentelési ünnepe. Sajtószövetség szervezése, a 
véderő-vitából és Beszámoló czímmel. A füzetet 
Apponyi remek kivitelű arczképe és aláírása 
gazdagítja. Ez értékes füzettel egyidőben meg-
jelent a januári sorozatban Gorkij Maxim 
orosz irónak egyr (különben gyönge) elbeszélése: 
Malva. A 268 szám Sallustius Catilináját közli 
Kazinczy Ferencz fordításában. A M. K. egy-
egy szátna 40 fillér. Az eddig megjelent 
számok egyenkint vagy egyszerre is (részlet-
fizetésre) megrendelhetők a Lampel-Wodianer-
féle udv. könyvkereskedésben, Andrássy-út 21. 

A XX. század igazi népnevelői. A magyar 
tanítóság, papság, jegyzőség, közgazdasági, 
társadalmi, erkölcsi, hazafias és népnevelői 
újabb nemzetmentő teendői s jogos köteles-
ségeivel foglalkozó munka 12 ívnyi terjedelemben 
elhagyta a sajtót. Sassi Nagy Lajos munkája 
röviden minden fontos tennivalót fölsorol s a / t 
czélozza, hogy gaidasági közvéleményt és érzéht 
teremtsen a nép vezéreiben, hogy a küszöbön 
lévő gazdasági és szellemi nagy élet-halal 
harczra előkészítse és fölvértezze a községeket. 
E csaknem 200 oldalnyi mű ára, tekintve a 
hazafias czélt, csak egy korona. Megrendelhetni 
a S2érzőnél vagy Endrényi Lajosnál Szegeden. 

— Az Eötvös-alap m. évi szí inad ás a. Az 
alap pénztárosa 1901 január 1.-től 1901. év 
deczember 31.-ig bevitt: 1. Ösztöndíjak és 
segélyek szám.-tói 10.297 kor. 52 fill 2. Örök. 
tags. díjak- és alapítványokra 3233 kor. 88 fill. 
3. Államsegélyt 2000 kor. 4. Adományokat 
1914 kor. 75 fill. 6. Kedvezmények útján 
visszaváltott (35 drb) 50-koronás részesjegyből 
875 kor. 7. Évdíjak czímén 3258 kor. 85 fill. 
8. 50-koronás részesjegyek kamatja czímén 
393 kor. 16 fill. 9. Tőkésítési alap kamatja 
fejében 3542 kor. 89 fill. 10. Értékpapírok 
nyeresége 4732 kor. 11. Szabad asztalok 
értéke 24.000 kor. 12. Wlassics-árvaalap 
javára 1726 kor. 41 fill 13. Debrec/.eni tanítói 
árvaház javára 49 kor. 52 fill. Összesen 
56.023 kor. 98 fill. Levonva a kia.lást 49.966 
kor. 51 fillért, ösztöndíjakra és segélyekre marad 
6057 kor. 47 fill. Kiadott: 1. Ösztöndíjakra és 
segélyekre 7876 kor. 30 fill. 2. Tőkésítési 
alaphoz csatolt 3233 kor. 88 fill. 3. Költségekre: 
a) személyi 1097"00, b) dologi 1368 71 = 
2465 kor. 71 fill. 4. Évdíjak Vs-dának le oná-
sára 614 kor. 69 fill. 5. Szabadasztalok értéke 
24.000 kor. 6. Wlassics-árvaalaphoz csatoltatott 
11.726 kor. 41 fill. 7. Debreczeni tunítói 
árvaház alaphoz 49 kor. 52 fill. Összesen 
49.966 kor. 51 fill. 
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Eötvös lelke. 
(Haláljinah' :i/.-lh frvfortlulójün a február '-•-< Eötvtis-

iUinepeit szitralta it szereit.) 
Van nekünk egy vezérelő 
Örökrngyogó csillagunk, 
Mely utat mutat az éjben 
S erőt ad, lia kifáradunk; 
(fyözelemre segít sokszor, 
Mikor hátrálnunk kellene, 
Alkotásra buzdít, késztet.... 
S ez a nagy Eötvös szelleme. 
Ez a szellem, ez égi láng 
— .4 ki folyton csak alkotott 
Minket, lelke követőit 
Örökre el nem hagyhatott.'. . . 
Előttünk járt, míg élt, mindig, 
Ha rajta volt a tett sora — 
S lehullt, miként egy üstökös, 
Hogy áldáit hintsen szét pora . . . 
És úgy is lett!.. . Testet öltött 
Szive, lelke, számos álma; 
Poraiból áldás fakadt . . . 
Eszméi valóra válva . . . . 
. . . . Szegény mezben, de lelkesen, 
— Istenem, ha rágondolok! 
így támadtak e hazában 
Nyomdokain apostolok. 
S a zászlót ím, hogy kibontok, 
Már nem csak név az ő neve : 
Jdeál az, hit..., czél..., erő..., 
Hatalom, mely fényre kele; 
Keserv köny letörlője . . . . 
Szegénységnek it táplója . . . 
Jótevőnk, mely olyan sokunk 
A nyomortól védi, ójja . . . 
I}e ennél is tölib ő nekünk: 
Önérzet és önbizalom. 
Hogy a midőn cUeninknek 
Ezer gúnyja, kaczaja nyom, 
Vissza tudjuk verni méltán, 
A mint illik önmagunkhoz . . . . 
Mert jaj annak, ki e névre 
Gyalázatot vet, szennyet hoz!. . . 
Egy érzelemvilág, mélyben 
Míg szivünk ver, hinni fogunk, 
Mert az marad ő minekünk, 
A ki volt, kedves dolnokunk . . . 
Magunkhoz váltjuk liő szivét, 
— A mely oly sok nemesre kelt — 
Hogy teremtsünk új, frUs erőt 
És lángra gyújtsunk sok kebelt. . . 
. . . . Így kitartva buzgón, hiven, 
Egyszer mégis czélhoz jutunk 
S nem lesz többé oly göröngyös, 
Mint volt eddig a mi utunk . . . 
Csak továbbra is maradj az, 
A mi eddig voltál nekünk: 
Világító, fénylő napunk . . . 
A mi vezető szellemünk . . . 

(Budapest.; Simon Lajos. 

Konkoly-Tliege Miklós cs 
intézetei. 

Lapmik mult számában megemlékezett 
Konkoly-Thege Miklós dr. ministeri tanácsos, 
orsz képviselő és a m. kir. orsz. meteorologiai 
intézet és az ó-gyallai m. kir. Konkoly a a-
pítvány csillagvizsgáló igazgatójának fejedelmi 
alapítványáról, melyet a magyar nép anyagi 
fölvirágzása é.dekéb- n tett. A magyar nép-
tanítók előtt nem ismeretlen az ő neve és előbb 
említett intézete: százakra megy azuknak a 
néptanítókrak a száma, a kik a metc orologiai 
vagy a vízrajzi, vagy legalább a zivatar meg-
figyelő hálózatnak szorgalmas munkatársai s 
ezzel tulíjlonképen részt kérnek abból a 
dicsőségből is. a melyet Konkoly-Thege Miklós 
a meteorologiai intézet felvirágoztatása révén 
az utolsó évtizedben hazájának szerzett. 

Éppen ezért most, mikor nagy alapítványa 
révén az egész országban szétvitte a hír a 
nevét s áldva emlegetik, mint az emberszeretet 
apostoláét is, s azalatt ő egészen csendben, 
mindössze szűk tudóskörének emberei által 
körülvéve ünnepelte január hó 20.-án 60.-ik 
születésnapját, — legyen szabad nekem, a ki 
magam is munkatársa vagyok ma is s meteo-
rologiai intézeti igazgatóságának első éveiben 
három esztendőn át oldala mellett dolgoztam 
s tanultam tőle a tudományt önzetlenül sze-
retni, róla és intézetéről a magyar néptanítók 
előtt néhány szót elmondani. 

Életrajzát most, mikor az összes lapok le-
írták, röviden elvégezhetem, hanem a helyett 
inkább azokat a vonásokat emelem ki élete 
folyásából, a melyeken a napi sajtó nagyon 
gyorsan s fölületesen siklott el és vázolni 
fogom azt a jelentőséget, melyet a vezetése 
alatt álló intézetek Magyarország tudományos 
és gazdasági haladásának utján képviselnek. 

Konkoly-Thege Miklós 1842 január 20.-án 
született az ó-gyallai ősi családi kastélyban s 
gimnáziumi tanulmányai végeztével a lieidel-
bergi, bécsi és berlini egyetemeken Bun zennek, 
Kirchhoff'nak, Helmli.ltznak és Oppoltzernek 
volt tanítványa s a csillagászati és fizikai 
tudományokból doktori oklevelet szerezve, 
hazatért, hogy átvegye ősei birtokának keze-
lését. Kevéssel hazajövetele után megnősült, 
de a családi élet derült ege mellett nem feled-
kezett meg a derült égbolt csillagairól sem. 
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A 70-es évek elején kézi csillagvizsgálót építet* 
háza tetejére s a pár évvel azelőtt megnyílt 
orsz. meteorologiai intézet hálózatába is belépett 
s 1874 óta állandóan folynak O-Gyallán a 
meteorologiai észleletek, melyeket 1876 óta 
Farkas Ede akkor ottani róm. kath. elemi 
iskolai tanító, 1893 óta pedig az országos 
meteorologiai intézet asszisztense végez. A 
sors azonban az ő élete egét sem hagyta folt 
nélkül, — pár év mnlva meghalt egyetlen fia 
s Konkoly-Thege Miklós bánatában a tudo-
mánytól kért vigasztalást. Ez addig inkább 
mulatságként szerepelt csillagvizsgálót levétette 
a háztetőről s külön épületet emelt neki, 
melyet azóta folyton bővített, műszereit sza-
porította, utóbb műszerhez asszisztenseket 
fogadott házába, a kik ott megszerezvén 
lelkesedésükhöz, mely pályájukra vezérelte 
őket, a tudomány állandó szeretetét, egymás-
után váltak a csillagászat neves művelőivé, — 
legnagyobb részük természetesen külföldön, 
mint dr. Kobold Ármin, ki ma a straszburgi 
csillagvizsgáló igazgatója, de itthon is, mint 
dr. Kövesligethy Radó, a ki ma mint egyetemi 
tanár és az ó-gyallai csillagvizsgáló aligazgatója 
mesterének nemcsak egyenes utóda, hanem 
már magántanár korában egész rajt nevelt a 
hazánkban addig néma csillagászati és meteo-
rologiai tudományok művelésére, a kik leg-
nagyobb részének tudománya azóta Konkoly-
Thege Miklós keze alatt otthonra is talált. 

Konkoly-Thege Miklós 1874-től 1890-ig 
körülbelül 100.000 frtol költött csillagvizsgá-
lójára, pedig másnak ugyanazok a műszerek 
legalább kétannyijába kerültek volna. O 
ugyanis a mellett, hogy kitűnő megfigyelő, 
még páratlan gépész és műszerész is s inté-
zetének valamennyi műszerét maga tervezte, 
sőt sokat maga is esztergályozott s csak a 
lencséket köszörültette hozzájok külföldön. 
E mellett ráért arra is, hogy egyéb kedvtelései-
nek éljen — a maga módja szerint. Ugyanis 
nagyon szeret hajókázni, s hogy ezt tehesse, 
építtetett magának egy kis propellert, mely 
még a Zsitvát is megjárhatta, s hogy maga 
vezethesse, letette a hajóskapitányi vizsgálatot 
s mivel szeret a vonatok mozdonyain utazni, 
megszerezte a mozdonyvezetői képesítést is. 
Az utóbbi szenvedélye is a tudománynak vált 
hasznára. Ugyanis észlelvén, hogy a mozdonyon 
milyen erős a légvonat, meteorologiai intézeti 
igazgató korában sorba tervezte a különféle 
szerkezetű anemometereket (szélerősség-mérő), 
azokat az intézet mechanikusa segítségével 
me^ is készítette s a mozdonyokon, különösen 
a Bécs-budapesti keleti villámvonat mozdonyain 
egyenkint kipróbálta s ma az ó-gyallai köz-
ponti meteorologiai obszervatoriumon néhány 

Konkoly-féle szerkezetű anemometer (köztük 
önjelző is) működik. 

Ezalatt sorban tagjaik sorába választottak 
a különfele hazai és külföldi tudományos 
intézetek s Konkoly-Thege Miklós az űj dolgok 
megtanulását még mindig nem elégelte meg. 
Ugyaais a 80-as évek végefelé mind erősebben 
lépett előtérbe a csillagászatban a fotograíia 
használata,Konkoly-Thege Miklós tehát nemcsak 
szaktudóssá képezte ki hiagát ebben a nemben is. 
hanem valamint a műszerek készítésében, úgy 
ebben is tanítójává vált vaskos könyvei által 
a kezdő tudósoknak, melyeket németül írt 
ugyan meg, de a magyar tudomány dicsőségét 
öregbítette általuk. 

így érte el 1890-ben a magyar kir. orsz. 
meteorologiai intézet válságát, melybe az 
1887-ben első igazgatójának Schensl Guidó dr. 
admonti benczés-apátnak eltávozásával s az 

: utódjává kinevezett Griiber Lajos dr. egyetemi 
1 tanárnak félév múlva bekövetkezett súlyos 
| betegsége s két év multán halála utján került 
: s Konkoly-Thege Miklós barátainak, különösen 
I pedig báró Eötvös Lorándnak- unszolására 
! elvállalta az intézet igazgatását, melyet 

azzal kezdett, hogy a Budán czélszerűtlenül 
elhelyezett földmágnességi műszereket kivitte 
O-Gyallára. a hol azóta európai színvonalon 
álló központi obszervatóriumot létesített az által, 
hogy telket ingyen adott részére és maga el-
készítette a terveit, egy komáromi fiatal építész 
segítségével föl is építette emeletesre, torony-
nyal, elektromos világítással # minden zugában 
telefonnal olyan áron, a minél akármelyik két 
tantermes állami iskola többe kerül. 

Mikor belépett a meteorologiai intézetbe, 
talált ott öt embert, közülök egyet végleges 
minőségben, a többit lebegő állásban, kik 
közül kettő végezte az intézet szervezetében 
megszabott munkát, a meteorologiai és föld-
mágnességi megfigyeléseket s a vidéki észle-
letek földolgozását, három pedig a földmívelési 
ministerium szervezte vízrajzi csapadékmérő 
hálózat észleleteit dolgozta föl, az öt közül 
kettő pedig a mintegy magán szorgalomból 
megindult időjelzési szolgálatot is végezte. 
Konkolynak első dolga volt. hogy az utóbbi 
munkakör számára a földmívelési ministertől 
új embert kért s a következő év nyarán azt 
megkapván megindította a meteorologiai intézet 
térképes időjárási sürgöny-jelentéseit, 1892-ben 
pedig azok tartalmának mindjárt kiadásuk 
pillanatában való széttelegrafálását s csendben, 
lépésről lépésre kezdte főiszerelni az ó-gyallai 
obszervatóriumot önjelző műszerekkel s mikor 
elérte azt, hogy azok adatainak földolgozásá-
hoz is megkapta a munka°rőt a földmívelési 
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ministeriumtól, — az egész intézetet ennek 
hatáskörélje vétette át. 

Ez a pillanat — meg is örökítette és mind-
nyájunk szobájának falán ott lóg az átvételnél 
jelen volt egyének Konkoly készítette csoport-
képe. háttérben az intézet budai fő-utczai új 
helyiségének falával — fordulópont az intézet 
életéljen. A következő évben kilencz tisztviselőt 
véglegesítettek, ezt a számot azóta háromszor O O 7 

akkorára emelték, nz azután következőben 
megjelent az állami költségvetésben hivatalosan 
is az ó-gyallai obszervatórium műszereire elő-
irányzott 1000 frttal. 1896-ban megkezdte 
működését azóta 1000 főre szaporodott gárdája 
â  zivatarmegfigyelőknek, 1897-ben fölépült 
O-Gyallán a meteorologiai terrasz, 1898-ban 
aztán átadta csillagvizsgálóját az államnak, 
melyben azóta szintén három ember dolgozik 
állandóan, 1899-ben pedig megnyílt az ó-gyallai 
központi obszervatórium új épülete, tanul-
mányozni kezdték a viharágyuzást, most pedig 
a tudományos léghajózás berendezésén fáradoz-
nak. mely utóbbihoz a társadalom közreműkö-
dését is megakarja nyerni a Magyar Aéro-klul 
létesítésével s mindezen dicsőség tetejébe most 
átadja a nemzetnek egész vagyonát, hogy 
segítsen megvalósítani főnökének, Darányi 
ministernek azt a programmját, hogy a magyar 
föld sohasem lesz több, de a magyar nemzet 
tagjainak száma lehet kétszer annyi, mint ma 
s a magyar földnek akkor is el kell majd 
tartania! 

Adjon Isten e nemzetnek még igen sok 
Konkoly Tliege Miklóst, a kit, hogy a jövő 
nemzedék mintájául állíthassák, itne bemu-
tattam a magyar tanítóságnak, abban a hitben, 
hogy velem együtt szívből kiáltják feléje: 
Isten sokáig éltesse! 

(Kolozsvár.) JSo/tányi Gyula. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a kis-kun-dorozs-

mai jótékony nőegyletnek azon áldozatkészsé-
geért, melylyel a folyó tanévben 305 koronát 
fordított szegény iskolás gyermekek fölruhá-
zá^ára; a lugosi „Humanitas" Asztaltársaság-
nak azon nagylelkű áldozatkészségeért, hogy a 
lugosi állami iskolába járó 13 szegény tanuló-
nak 336 korona értékű téliruhát adományozott 
és eket meleg vacsorával megvendégelte; 
lugosi „ Vadász Törzsasztaltársaság"-nak, azon 
áldozatkészségeért, melylyel az ottani iskolák 
szegény tanulóit 300 korona értékű ruházattal 
látta el. 

Kinevezte: Bezenhofer Mihály oki. tanítót 
a zala-lövői áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 

Vadász Lajos oki. tanítót az egri áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Szabó Ágoston oki. tanítót 
a kőrösmező lazescsinai áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; özv. Noszágh Pálné, szül. Leitich 
Lujza oki. óvónőt a szakáiházai áll. óvodához 
óvónővé; Münster Emma oki. kisdedóvónőt a 
pancsovai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Dávid Ilona oki. tanítónőt a belobreszkai 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Vlaskalics 
Nvmpha oki. tanítónőt a perlaszi közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Kiss Sarolta erzsébetlaki áll. 
óvónőt, a nagybecskereki áll. óvodához jelen 
minőségében; Kapcza Ilona áll. el. isk. tanítónőt 
a szolnoki gazd. ism.-isk.-hoz háztartástan és 
nőikézimunka tanítónőül. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néhai Sztrahe Adolf bélvi volt r. kath. tanító 
özv.. szül. Molnár Lujza és két kiskorú árvája 
részére együtt évi 400 koronát; néh. Melczer 
Ede dobsinai közs. polg. isk. nyűg. tanító özv., 
szül. Klein Paulina részére évi 754 korona 
40 fillért; néh. Kurucz János janki róm. kath. 
nyugd. tanító özv., szül. Bárány Erzsébet 
részére évi 311 koronát. 

TANÍTOK TANÁCSADÓJA. 
V. Zs. Ha jul. 1.-én óhajt nyugdíjba lépni, 

akkor már ápril havában terjeszsze be kérvényét 
a kir. tanf. útján. A kérvény fölszerelési módját 
a Tanítók Tanácsadója cz. könyvben megtalálja. 
Nagy hibát követett el, hogy már negyedízben 
kap korpótlékot s még eddig sem számíttatta 
be nyugdíjigényébe. Ez a legsürgősebb teendője. 
Beszámítható fizetése után, ha az összes 
szolgálati idejét tekintetbe veszik. 92J/,i nyug-
díjra van most kilátása. — R. O. liis-Orosz. 
Nézetünk szerint nem választható meg, főleg, ha 
oki. pályázók is vannak. — Sch. Mól'. A rendes 
tanítói minőségben töltött 5 év után esedékes 
első korpótléka. — Péehy J. Ha az iskola-
föntartó község megtagadja az özvegyi járan-
dóság kiszolgáltatását, a kir. tanf. úrnál 
tegyenek panaszt s a mennyiben a tant', úr 
beavatkozása rövid idő alatt nem segíthetne a 
bajon, sürgős kérvényt adjanak be a közig, 
bizottsághoz. — Weil V. 1. A tanító özvegye 
folyamodjék a közokt. mmisteriumhoz. A 
Tanítók Tanácsadója részletesen közli az-
el járást. 2. Ont erre a csonkaévre, a tanító 
elhalálozása következtében, jogosan alkalmazták 
helyettes tanítónak. Vigyázzon azonban; ha 
pl. május vagy junius havában szabályszerűen 
meg nem választják, nézzen más hely után, 
mert különben szept. 1-jére hoppon maradhat. 
Kimondták nyíltan, hogy aug. 31-ig tartó időre 
alkalmazzák. Ez világos beszéd. — Schwavtz 
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L. Ön mint izr. tanító 1870. év előttre nem 
tarthat igényt az iskolaföntartótól nyugdíjellá-
tásra. 1870-től azonban számítják éveit az orsz. 
nyugdíjalapnál, ha ennek kezdetétől fogva 
tagja — T. Jenö. Rendkívül nagy a tájékozatlan-
ságuk/f a ní tói hivatalt viselt atyja elhalván, az ön 
anyja nem köteles a helyettes ellátásáról gondos-
kodni. Ön maga is tanító, belépett-e már a 
nyugdíj-intézetbe ? Ajánljuk figyelmébe, hogy 
a nyugdíj-intézeti ügyeket tanulmányozza, mert 
különben kárát vallja vagy már talán vallotta 
is. Apja, anyja s önmaga is érdeklett — 
illetve atyja érdeklett volt — a tanítói nyugdíj-
ügyben s mégsem tartja érdemesnek elolvasni 
az idevágó szabályrendeletek lényegét ? — 
Véglegesítés. Nem elégséges egyedül az 
iskolaszéki elnök aláírása a tanítói megválasz-
tásról szóló iraton. Kívánjon rendes jegyző-
könyvi kivonatot az elnök, jegyző aláírásával 
s az iskolaszék pecsétjével. Legyen gondja reá, 
hogy ha nincs külön díjlevele, a jegyzőkönyvi 
kivonat szabatosan meghatározza működése 
körét, fizetése részleteit. — Z. Nyugdíjazott 
tanító özvegye férje utolsó fizetése arányában 
kap nyugdíjat. Folyamodni kell érte a közokt. 
ininisteriumhoz. — D. J . Köteles-e ön, mint 
még nem okleveles, de ideiglenes minőségben 
tényleg alkalmazott tanító, IV. oszt. kereseti 
adót fizemi ? Igen, köteles, mert van tanítói 
jövedelme; az adót pedig nem a~ oklevél 
alapján, hanem a jövedelem után rójják ki. — 
R. E. Miután egyházi szabályaik meghatá-
rozzák, hogy a tanító esperesi elbocsátó levél 
alapján távozhat állomásáról: nem tanácsoljuk, 
hogy ennek ellene szegüljön. A dolog rendje, 
hogy ha kedyezőbb helyre juthat, eszközölje 
ki az esperes beleegyezését. Isk. év végére a 
fölmondást okvetetlenül elfogadják. — 15. J. 
A félévi özvegyi díjat ugyanabból a forrásból 
kell fedezni, a melyből az illető tanító fizetését 
nyerte. Ha államsegélyes vjlt , akkor az özvegyi 
díjhoz esedékes államsegélyért külön kell az 
iskolaszéknek folyamodnia. — 0 . A. A kir. 
tanfelügyelő engedélyével tehet összevont magán-
vizsgálatot az elemi iskola 5—6. osztályából. — 
L. János . Folyamodjanak a közigazgatási 
bizottsághoz a 80 K. „honossági illeték" 
kivetése ellen. — L. T r . Önmaga az oka, 
hogy 6 évet elvesztett, mert későn folyamo-
dott a nyugdíjintézetbe való fölvételért. Nem 
fogadják el mentségül, hogy nem tudta a 
törvényeket és szabályrendeleteket. Nincs re-
mény, hogy utólag beszámítják, ha folya-
modik. — K. M. Méltányosnak tartjuk, hogy 
a hitközség csonkitatlanul adja ki a tanítónak 
az államsegélyt s ne vonja le a postai szál-
lítás költségét sem. Számolja el ezt az egyház 
egyéb kiadásai között. Végtére az iskola-

föntartó gondja a tanítói fizetésről való 
gondoskodás. Mily költséget okoz ez neki, 
azért nem lehet a tanítót sújtani. Olyan volna 
ez, mintha Budapest székesfőváros a tanítok 
fizetéséből levonna, mert kölcsön pénzhez 
fordulva 100 frtos kötvényeiért nem kapott 
készpénzben 100 frtot. — J. Manó. Nem 
intézik el — kérvény nélkül — hivatalból a 
nyugdíjemelést a fizetés emelkedésekor. Folya-
modni kell érte. Erről lapunkban is szóltunk 
már. — (i. A. Köm lő. 100 K. pótléka 
nyugdíjba való beszámításáért folyamodjék. — 
D. László. Nincs róla tudomásunk, hogy a 
nyugdíjtörvény revíziója alkalmával kiterjesz-
kednének ama régebben nyugdíjazott tanítókra, 
kik csekély nyugdíjat élveznek. — B. János. 
Rojt. Ha a tanítói föld utáni legeltetési jogot 
az elöljáróság nem akarja elismerni, fölebbezzék 
meg a megyéhez fizetéscsonkítás czímén. — 
Kisdedóvónő. A kisdedóvásról az 1891 : XV. 
törvényczikk s az erre vonatkozó terjedelmes 
utasítás intézkedik. Azt ajánljuk figyelmébe. 
Ha a királyi tanfelügyelők nagy súlyt fektetnek, 
arra, hogy a kisdedóvók, különösen szegény 
vidéken munkásnép között, huzamosabb ideig 
gyakorolják naponta a növendékek gondozását, 
azt a nép érdekében teszik. Végtére is nem 
kell kora reggeltől estig személyesen gyako-
rolnia a felügyeletet az óvónőnek, meg lehet e 
munkát osztani a dajkával. Mi a jelzett tan-
felügyelő erélyes intézkedésében inkább az ügy 
iránt való nagy lelkesedést látunk, mintsem kelle-
metlenkedést az óvókkal szemben. — 1). J. 
Az ön jogviszonyainak megítélésénél az állás 
szervezése elsősorban irányadó. Ott kellett 
gondoskodni annak körvonalozásáról, hogy 
tanító, kántor s levita czímén külön-külön mi 
jövedelemre tart igényt s melyek a föntebbi 
hármas minőségben külön-külön kötelességei. 
Vagy iskolaszéki, vagy presbitériumi határo-
zatnak kell erre nézve lennie. Esetleg meg-
tudhatja abból az iratból, a melyet az 
államsegély kieszközlésekor beterjesztettek. 
Másként nem lehet megítélni, vájjon 800 kor. 
többre van-e önnek jogigénye. Mint állami 
tanítói állás is lehetne akként szervezve az 
illető tanítóság, hogy egyúttal az egyház-
községgel kötött szerződés értelmében a külön 
biztosított hozzájárulás fejében ön kántori és 
levitái funkcziót is teljesítsen. A tanítói földre 
vonatkozó adózást az adóhivatal a református 
egyházon tartozik követelni. A levonás jogo-
sultságának igazolása nélkül nem szabad az 
elöljáróságnak a fizetés egy részét adó fejében 
lefogni. — M. A szabadságidőt kérő folya-
modványban a megokolás a körülmények 
szerint történik. Végtére a gondnoksági elnök 
is csak bizonyos határok közt követelheti az 
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okot igazolását. A kérdezett esetben — azt 
hiszszük orvosi vélemény nélkül nem adják meg 
a t) heti szabadságot. — E. M. A tanító-
lakáshoz tartozó házikert pótdíja tárgyában 
forduljon a pénzügyigazgatósághoz. — Szíves 
flzj elembe. Magánügyben most már kivéte-
lesen sem adunk választ a Tanácsadóban, 
hanem csak kizárólag megczímzett válasz-
levclezőla/ on. Hozzánk (a szerkesztőséghez) 
küldött hirdetési szövegekért semmiféle felelős-
séget sem rállálnnic. Elmaradt lappéldányokat a 
/iadóhivatalnál kell a megjelenés hetében meg-

* reklamálni. Névtelen levelekre nem válaszo-
lunk. — L. 0 . A nem kellőleg bérmentesített 
leveleket mi nem is látjuk, mert azt a po'sta 
azonnal visszaküldi. — K. S. K. Forduljon 
a kir. tanfelügyelőséghez azzal a kérelemmel, 
hogy a ministeriumnál nyugdíjhelyesbítése ügyé-
ben közbejárni szíveskedjék. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Viliig folyása. Az országgyűlés képviselő-

házában csendes mederben foly a költségvetés 
általános tárgyalása. A mult héten nagy figyel-
met keltett Hódossy beszéde, melyben a 
nemzetiségi „sérelmek" alaptalanságát mutatta 
ki. Az egész ház osztatlan tetszése kisérte 
ezt a hazafias fölszólalást. Az általános vitához 
még mindig sokan vannak fölírva s április 
közepe előtt aligha lesz szentesített költség-
vetési törvényünk, hacsak később nem vesz a t. 
Ház gyorsabb tempót. — Ferencz Ferdinánd 
trónörökös kir. berezeg meglátogatta az orosz 
ezárt s ez az utazás élénken foglalkoztatta a 
mult héten az európai sajtót. Altalános az a 
nézet, hogy ennek a látogatásnak komoly 
politikai jelentősége van. — A franczia köz-
társaság elnöke: Loubet junius közepén utazik 
Oroszországba a czár látogatására. A talál-
kozás színhelye Kronstadt lesz. — A dél-
afrikai háború, egyelőre legalább, tovább foly. 
A búrok nem igen sietnek a béke-kötéssel. 
Kriiger elnök deczember végéről szóló hivatalos 
jelentést kapott Schálk-Burger helyettes elnök-
től, a ki rendkívül kedvezőnek mondja a harcz-
téri helyzetet. A fegyverben álló búrok száma 
a jelentés elküldésekor legalább húszezer volt 
s ehhez a haderőhöz a fokföldi és a. natáli 
búrok folytonosan nagyobb csapatokat szolgál-
tatnak. Ez a jelentés érthetővé teszi a búrok 
vonakodását a rossz békekötéstől, de egyszers-
mind azt is, hogy az angolok állandóan hazug 
híreket küldözgetnek a harcztérről Európába. 

— Fölolvasások a pomázi állami iskolá-
ban. Alig pár hónapja, hogy a pomázi új 
állami iskola megkezdte működését, máris szép 

jelei mutatkoznak annak, hogy a nagy áldozatul 
megteremtett intézet áldásosán hat az ottani 
német, tót és szerb nemzetiségekre. Herényi 
Béla, az intézet lelkes igazgatója, buzgó tevékeny-
séget fejt ki, hogy a köznépben az érdeklődést 
az iskola iránt fóntartsa, az iskolát meg-
kedveltesse. Vasárnap délutánonkint fölolvasa-
sokat rendez az iskola épületében a felnőttek 
részére. Az első fölolvasást az igazgató tartotta. 
A fölolvasás tárgya az volt, hogy az iskolának, 

i családnak és társadalomnak vállvetve, együtt 
kell munkálkodnia a család kincseinek, a gyer-
mekeknek nevelésében. A fölolvasást nagy 
közönség hallgatta meg. Jelen volt a járás 
nagynevű foszolgabírája, a községi elöljá-
róság, papság, az intelligenczia 3 A része, 
a földmívelőnépből nagy számmal, nemzeti-
ségre való tekintet nélkül, úgy, hogy a nngy 
terem zsúfolásig megtelt. A közönség a föl-
olvasást nagy tetszéssel fogadta és a fölolvasót 
lelkesen megéljenezte. A jövő vasárnapokon 
közigazgatási, közegészségügyi, gazdasági és 
egyéb közművelődési tárgyakról folynak a föl-
olvasások, melyeket részint a tanítótestület 
tagjai, részint az intelligens osztálynak önként 
vállalkozó egyénei fognak tartani. 

— A magyar czímer. Iletényi Bódog, a 
máv. miskolczi állami elemi iskolájának igaz-
gatója, kitűnő gondolatot valósított meg, midőn 
egy díszes füzetkében közrebocsátotta Magyar-
ország és a magyar korona országai egye-
sített czímerének eredeti kiadásban megjelent 
szíves rajzát és leirását. E hézagpótló füzetké-
nek hivatása egy régi hiányt pótolni és e 
nemzeti palládiumunk ismertetését a nemzet 
közkincsévé tenni. A művecske ára 10 fillér, 
hogy a kevésbbé tehetős tanulók is megsze-
rezhessék. A kiadó a tiszta jövedelem 2%-át 
az Eötvös-alapnak szánja. A művecske már is 
szép erkölcsi sikert aratott. Szerzője ugyanis 
megkiildötte a czímer-'füzetkét József és Frigyes 
főherczegeknek, kik főudvar mesteri hivataluk 
útján következő legfelsőbb értesítéssel meg-
köszönték a figyelmet: 0 császári és királyi 
Fensége József főherczeg úr titkári hivatala: 
„Tekintetes Iletényi Bódog máv. állami iskolai 
igazgató Miskolczon. Van szerencsém becses 
tudomására hozni, hogy ő császári és királyi 
Fensége a beküldött czímerrajzot legkegye-
sebben elfogadta és a tanúsított figyelemért 
legfelsőbb köszönetét fejezi ki. Alcsuth, 1901 
aug. 12. Jegfelsőbb megbízásból: Paar, udvari 
titkár." 0 császári és királyi Fensége Frigyes 
főherczeg főudvarmesteri hivatala. „Tisztelt 
Igazgató úr! Müvecskéjének négy példányát 
0 Fenségeik elé terjesztettem, a kik engem 
méltóztattak fölhatalmazni Uraságod ezen 
hazafias lelkesedéséből származó figyelmeért 
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legnagyobb köszönetük nyilvánítását tolmá-
csolni. Midőn szerencsém van Uraságodat erről 
értesíteni, maradok kiváló tisztelettel Uraságod 
igaz liive: Bécs, 1901 augusztus 14. Kohl, kir. 
tanácsos." 

— Siket néma tanulók fölvétele. A siket-
némák aradi iskolájába a jövő 1902/903. iskolai 
évre 12 — 15 első osztályos tanuló fog fölvé-
tetni. A fölvétel az egész tanítási időre tör-
ténik. Fölvétetnek 7—10 éves korban levő 
siketnéma gyermekek, nemre, nemzetiségre és 
vallásfelekezetre való tekintet nélkül. Első 
sorban Aradon lakó szülők gyermekei vétetnek 
föl, azután arad-, békés-, bihar- és csanád-
mrgyeiek: máshonnan jelentkezők is fölvétetnek 
ha a fenti törvényhatóságok területéről nem 
jelentkeznék elegendő szánni gyermek. Szegény-
ségüket hatóságilag igí.zoló folyamadók 10— 
20 K. segítést is kaphatnak, melyből ottani 
ellátási költségeik (havi 20 K.) fedeztetnek. 
A kellően fölszerelt kérvények a siketnémák 
aradvárosi államilag segélyezett községi iskolája 
felügyelő-bizottságához intézendők és legkésőbb 
május_hü l- ig az iskola igazgatóságához be-
küldendők. . 

— A „Barsmegyei Általános Tanító-
Egyesület" lévai köre f. évi február hó 4 -én 
Léván, az állami tanítóképző-intézet zene-
termében alakuló körgjülést tartott, melyen a 
kör elnökévé Huszár Károly, kis-sárói ev. reform, 
tanítót, jegyzőjévé pedig Szarka Zs'gmond, 
szódói községi tanítót választotta meg a kör-
gvülés. Bányai Ferencz sikerült gyakorlati 
tanítása és az alapszabályok módosítása után 
Láng Mihály, tanítóképző-intézeti igazgató 
olvasta föl „ A cselekvő érzékeltetés szerepe 
az iskolai nevelés és tanításban" czímű érte-
kezését, melyben az eszmék gyönyörű kifejezése 
és igazsága nagy lelkesedésre ragadta a kör-
gvülest. 

— Az 1900. évi párisi kiállításon részt-
vett kiállítók, mint értesülünk, most kapják 
meg okleveleiket vagy érmeiket. A kitüntetettek 
közt van Zigmundik János kartársunk is, a ki 
telluriumáért, a jury magyar képviselőjének az 
indítványára, elismerő oklevelet („mention hono-
rable") kapott. Alkalomszerűnek tartjuk erről 
a kitűnő taneszközről egyet-mást elmondani. 
A tíllurium lényegében áll két fogas körgyű-
rűből, melyek egymás fölött ferde helyzetben 
4 támasztékon vannak megerősítve. A földet 
a fogas kerekek helyén, fönt és lent egy 
tekercsrugó húzza a gyűrűk fogaiba. A föld-
pályával központosán van a zodiacus elhelyezve. 
A felső fogas gyűrűn látható az évnek beosztása 
hónapokra és napokra és a hónapoknak és négy 
évszaknak nevei. Az évszakok már messziről 
fölismerhetők a (zöld, piros, sárga és fehér) 

i 
színekkel való loltüntetésök által. A földet a 
forgattyú segélyével mozgatjuk. A kis kar mint a 

i reilector tartója a fényforrás körül forgatható. 
A deszka alatt levő sodrony segítségével a 
készülék úgy állítható föl, hogy a föld egyen-
lítője vízszintes, tengelye függőleges helyzetbe 
jön. Ez a tellurium tökéletesen természetszerű, 
azaz egészen megegyezik avval, a mi a termé-
szetben tényleg történik: a föld a nap körül 
valóban mozog a földtengelynek a iöldpályához 
6672° alatt hajlított, öaöamagához egyenközü, 
az égür iránt változatlan állásában, s nem köti 
össze azt a nappal és nem hordozza körülötte egy 
hosszú kar a melynek végén csak körben tán-
czolna. a mint ez az eddigi telluriumoknál történik. 
Innét van a lehető legnagyobb egyszerűsége, 
szemlélhetősége, oktató volta és fölfoghatósága. 
A föld pályáját egy pillantással áttekinthetjük, 
azért nagyon könnyen és világosan tájékozhatjuk 
magunkat a világűrben. Az eddigi telluriumoknál 
ez majdnem lehetetlen. A Zigmundik-féle tellu 
riumot, mely föltalálójánál (Bazin, Pozsonyin.) 
10 írtért, nagyobb példány 15 frtért rendelhető 
meg, a vallás- és közoktatásügyi minister kör-
rendeletileg ajánlotta az orsz. tanszermuzeumi 
bizottság indokolt javaslatára „úgy czélszerű 
szerkezeténél, mint felette olcsó áránál fogva 

i valamennyi állami népoktatási intézet részere 
való beszerzésre". Még csak azt jegyezzük meg, 
hogy ff^csomagolás a kisebbnél 1 frtba. a 
nagyobbnál 1 frt 50 kr.-ba kerül. 

— „Ethnographia". Örömmel hozzuk a 
M. Néprajzi Társaságnak a Néptanítók Lapja 
6. számában közölt köszönete kapcsán tisztelt 

; néptanítóink tudomására, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minister úr ő nagyméltósága, 
törekvéseink támogatása és a hazai tanítóság 
irodalmi foglalkoztatása czéljából, folyó évi 
január 20-án 84.128/901. szám a. kelt s az 
összes kir. tanfelügyelő urakhoz intézett kör-
rendeletével, a hazai néprajzi tudományok 
művelésével, a népköltési termékek gyűjtésével 
és kiadásával foglalkozó Ethnographia czímű 
havi folyóiratunkat az állami elemi isko-
láknak a beiratási díjak terhére leendő elő-
fizetésre ajánlotta. A tíz, kettős füzetből álló 
illusztrált évfolyam előfizetési díja egy évre 
6 korona. Az előfizetési díjat az egész év 
folyamán bármikor elfogadjuk s új előfizetőink-
nek a folyóiratot már januártól fogva küldjük. 
A t. előfizetőket kérjük, hogy pontos czímüket 
egy levelező-lapon azonnal bejelentsék, mert 
különben kellő számú példányokról gondos-
kodni nem tudunk. Budapest, VIII., M. Nemzeti 
Muzeum. A M. Néprajzi Társaság főtitkári 
hivatala. 

— Rövid liirek. Két egyesületi értesítő. 
Ujabban a veszprém-egykázmegyei róm. kath. 
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tanító-egyesület és az érsekújvárvidéki r. kath, 
népnevelök egyesülete indítottak hivatalos 
értesítőket. Az előbbinek a ezíme „Tanügyi 
Értesítő" s megjelenik minden hó 15.-én; az 
utóbbi csak évenkint kétszer (a körök gyűlései 
és közgyűlések előtt) jelenik meg. — A Magyar 
Gazdák Lapja kiadóhivatala annak a közlésére 
kér föl minket, hogy a papság és tanítóság részére 
lapját, melynek ára egy évre 16 K., kedvezményes 
áron, azaz egész évre 10 K.-ért, félévre 5 
K.-ért küldi meg. A „M. G. L."-ja régi jó 
folyóirat. A kiadóhivatal Budapesten, VII. ker., 
Bethlen u. 4. szám alatt van. — A „Tanítók 
Háza" jelzéssel ellátott szivarka - hüvelyt, 
melyet a tanítóság egy részének kívánságára 
a Láng M. A. czég ,(VI. Lázár-u. 12.) hozott 
forgalomba, a központi raktár magánosoknak 
is szállítja a postán. Egy csomag (10 doboz, 
1000 hűvelylyel) 3 K. 60 fillérbe kerül bér-
mentve, utánvétellel. Kereskedőknek a központi 
raktár nagyobb vételnél engedményt ad. — 
A Tanítók Háza gTufája kapható: Ráczkevén 
Sagel Adolf és Rode Imrénél; Szent-Endrén 
Simkó Andrásnál; Aszódon Beke Gyulánál; 
Zirczen Molnár Ferencznél ; Pusztavacson 
Olearcsek Pálnál és Kövesden a Fogyasztási 
szövetkezetnél Horváth Lajos főtanító ajánlatára. 
Ugyancsak a ini gyújtónkat bevezette Zsengeri 
L. M. tanító ajánlatára (a ki 21 év óta buzgó, 
fáradhatatlan tagja az Eötvös-alapnak) Holczer 
A. és fia kereskedése Görbő-Pinczehelyen. 

— Kérelem. Alólirott tisztelettel kérem a 
tanító- és tanítónőképző-intézetek igazgatóit 
(bármily jellegű), szíveskedjenek a vezetésük 
alatt álló tanítóképző legutolsó értesítőjét 
nekem megküldeni. A mennyiben az értesítő 
a gyakorló-iskoláról kimerítő adatokat nem 
k"zölne, tisztelettel kérem a gyakorló-iskolai 
tanító urakat szíveskedjenek — saját érdekük-
ben — közölni velem a következőket. 1. A 
gyakorló-iskola hány osztályú? 2. Egyes osz-
tályokban hány tanuló van ? 3. A gyakorló-
iskolában használt tankönyvek jegyzéke ? 4. A 
természettudományok tanításához vannak-e 
szemléltető és kísérletező eszközök ? 5. A 
gyakorló-iskola órarendje? 6. A gyakorló-iskolai 
tanító hány év óta szolgál? ebből hány évet 
töltött mint gyak.-isk. tanító? 7. Agyak.-iskolai 
tanító évi fizetése, évötödös korpótléka, lak-
pénze ? 8. A képző-intézeti növendékekkel heti 
hány órán van a gyakorló-iskolai tanító el-
foglalva ? 9. A. gyak.-isk. tanító jellege (tanító, 
segédtanár, rendestanár). 10. A gyakorló-iskolai 
tanító a"gyakorló-iskolán kívül tanít-e (p. o. 
ipar,- kereskedőtanoncz-iskolában, tanítóképző-
ben, felső nép-, polgári iskolában, gimnázium, 
reál stb.), ha igen, mit és hetenkint hány órán 
s mennyi tiszteletdíjat kap ezért. ? Tisztelettel: 

Téglás Lajos, állami tanító, Zboró, Sárosvár-
megye. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: a Hertelendyfalván rendezett táncz-
mulatság tiszta jövedelme (bek. ifj. Lenhardt 
Ferencz áll. tanító) 11 K. 20 f.; Szentkereszty 
Tivadar (tiszteletdíjából) 1 K. — 2. Eötvös-
ál, apra: Papp Mihály újpesti áll. tanító (a ki 
„az Eötvös-alap f. hó 2.-i közgyűlésén elhang-
zott lelkes és buzdító beszédek hatása alatt 
föltette magában, hogy ezen fontos és humánus 
intézményt tőle telhetőleg támogatni fogja'') 
10 K. (50 koronás részesjegyének első részlete); 
Weisz Mihály, Gilvács (tagsági díja) 3 K.; 
Erdődi Ferencz és Puha László cs.-váikonyi 
tanítók által f. hó 1.-én rendezett bál tiszta 
jövedelme 40 K. 36 f. (fölülfizettek: Ambrus 
Vincze 17 K ; Ásványi József 1 K.; Horváth 
Dezső 1 K.; Huszár Gyula 3 K ; Koósá Dániel 
1 K.; Laib Rezső 2 K.; Lengyel János 1 K.; 
dr. Marchál János 2 K.; Méhes Balázs 1 K.; 
özv. Németh Jánosné 4 K.; Palkovics Mihály 
4 K.; Parasztim Géza 1 K.; Szemethy N. 1 K ; 
Szerdahelyi Kálmán 1 K ; Ste'm N. 2 K.; 
Frank Ferencz 2 K.; Znay 1. 1 K.; Frank 
Ferencz (Várkony) 1 K.; Újvári N. 60 f.) 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Halálozás. Józsy Sándor grinádi r. kath. 
kántortanító életének 51.-ik, tanítói működésé 
nek 33.-ik évében f. é. január 25.-én elhunyt.— 
Kohlbauer József nyugd. tanító, a ki Nagy-
Szredistyén 42 évig mint tanító szolgált, 75 
éves korában meghalt. — Klauber János 
kecskeméti izr. néptanító f. hó 3.-án elhunyt. 
Áldás emiékökön! 

= Minden magyar tanitó határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „ Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker., 
Lipót-kőrút 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm) 
és a „Tanítók Háza szappanját" (központi 
raktár: VI., Láz ár-utcza 12. sz.). 

— Memeiito. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V„ Hold-utcza 8. sz., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47, sz. — M. T. Orsz, Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

Tarta lom : Tanító-szövetkezet és kultúregyesület. 
Szalay Pál. — A tanítóképesítő-vizsgálat megosztá-
sáról. Baló József dr. — Fogadjunk szót. M. Z. — 
Az ifjúsági egyesületekről. Tuschter Ignácz. — 
G-yermek-könyvtárak szervezése. Franczia János. — 
Irodalom. — S z ü n ó r a : Eötvös lelke. (Vers.) Simon 
Lajos. — Konkoly-Thege Miklós és intézetei. Knhártyi 
Gyula. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 

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

Budapest, 1902 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Az uzdi államilag segélyezett községi iskolánál 

megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetés : készpénz 800 korona, lakás 2 szoba, konyha, 
kamara, 731 Qj-öl kert és temető kaszáltatási joga. 
Oklevéllel ellátott kérvények Pesthy József iskola-
széki elnökhöz küldendők. (123—III—3) 

Oscsadn lczán (Trencsén) róm. kath. kántortanítói 
állomás, üresedésben lévén, ezennel folyó évi márcz. 
4-ére pályázat hirdettetik. Évi jövedelem készpénzben 
legkevesebb 1200 korona. Pályázni óhajtó képesített, 
tökéletesen tót és magyar nyelvben jártas legyen, 
és határnapon személyesenmegjelenni tartozik. Minden 
öt év után 100 koronával több. (134—III-2) 

A torontál - jánosföldi róm. kath. népiskolánál 
megüresedett tanítói állomás f. é. február 17-ig 
pályázat hirdettetik. A tannyelv a magyar, de a 
német nyelv teljes ismertetése megkívántatik. Meg-
választott köteles az iskolaszék által kijelölt osztály-
ban tanítani és a kántort akadályoztatása esetén 
helyettesíteni. Javadalmazása: 9Q4 korona évi fizetés, 
két szoba, konyha, kamra istállóból álló lakás kis 
házikerttel, "A hold pótkert. Kérvények a jánosföldi 
róm. kath. iskolaszéki elnökséghez küldendők. János-
föld, 1902 január 29-én. A róm. kath. iskolaszék. 

(140-11—2) 
Pályázat a baranya-baari róm. kath. kántor-

tanítói állásra. Jövedelme: községtől 600 korona s 
tüzelőre 80 korona, egy hold szántó, 1954 f j - ö l rét s 
legelő-illeték jövedelme 92 korona, a szántóföldön s 
réten a munkát a község teljesíti és a fát hazaszállítja. 
Stóla s alapítvány 32 korona. Malomfuvarok 4 korona. 
Összesen 808 korona, melyből nyugdíj-alap 650 korona. 
Tannyelv: német - njagyar. Pályázat február 20-ig. 
Iskolaszék. (164 -I—1) 

A pé .er i i ág. hitv. ev. egyháznál a másodtanítói 
állás betöltendő. Javadalma: 600 korona az egyház 
pénztárából, 164 korona államsegély, 1 öl tűzifa, 
kert helyett 20 korona s megfelelő lakás. A gazdasági 
iskola vezetéseért külön 100 korona. A megválasz-
tandó tanító kötelessége: az alsó három osztályt 
vezetni, az ismétlősöket tanítani, szükség esetén a 
kántort helyettesíteni. Okleveles pályázók hiányában 
a jelen tanév hátralevő négy hónapjára 65 korona 
havi fizetéssel tanítónő is alkalmaztatik. A folyamod-
ványok a péterii ev. egyház lelkészi hivatalához (u. p. 
Monor) folyó hó 25-ig benyújtandók. (167—1—1) 

A szőröse i államilag segélyezett községi iskola 
második tanítói állomására pályázat hirdettetik; ez 
állomással a ref. kántori teendők végzése van össze-
kötve ; javadalma: évi 800 korona a megfelelő kor-
pótlékokkal, lakás és kertilletmény fejében a kántori 
lakás és mintegy 240 korona értékű kántori kepe. 
Teendői: a tanítói és kántori teendők végzése, miért 
is ez állomásra csak olyan ref. vallású egyén fog 
megválasztatni, ki a kántori teendők- és dalárda 
vezetésbem jártasságát okmánynyal igazolja. Folya-
modás! határnap február 16, a folyamodások Donátb 
Árpád iskolaszéki elnökhöz intézendők. Szörcse, u. p. 
Kovászna. (163—1—1) 

ú r i községben a róm. kath. iskolánál egy önálló 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. A tanító köteles-
sége : a II.—III. vegyes osztályt és az ismétlő fiukat 
tanítani. Javadalma: 700 korona fizetés havi előleges 
részletekben, egy bútorozott szoba és 4 köbméter 
kemény tüzelőfa. Minden idegen tanköteles tanításáért 
évi 6 korona. Ötödéves korpótlék. Ha a gazdasági 
ismétlő-iskola vezetésével megbizatik, ezért 100 korona 
fizetést kap. Oklevéllel, működési bizonyítványnyal 
fölszerelt kérvények főtisztelendő Rajczy László iskola-
széki elnök úrhoz Úriba (Pestm.) adandók be. Pályá-
zati határidő márezius 1, Megbízásból: Kovács Ödön, 
íegyző. (171—1—1) 

ó - K a n i z s á r a (Szeged mellett) róm. kath. segéd-
kántort keresek. Fizetése havonkint huszonnégy ko-
rona utólagosan, élelmezés, lakás. Kek, kántor. 

(140—11—2) 
K e t h e l y r e (Vasm.) róm. kath. osztálytanító keres-

tetik február 16-ig. Fizetése hátralévő tanidőre : 270 
korona. Kérvények főt. Rigó Zsigmond esperes úrhoz 
küldendők. U. p. Szent-Gotthárd. (170—1—1) 

Ü z b é g h (Nyitramegyé) r. kath. iskolánál államilag 
segélyezett osztálytanítói állomásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : 626 korona államsegély, 174 korona 
község pénztárából, havi előleges részletekben fizetve, 
2'/a öl hasábfa udvarba behordva, fölapritva, saját 
használatára, esetleges ötödéves korpótlék. Lakása: 
1 szoba, konyha, kamara és istállóból áll, rendezendő 
udvarral. Kötelessége : iskolaszék által kijelölendő 
osztályt előirottan - hittanban is — alaposan taní-
tani, ismétlőseket utasitásilag oktatni. Tannyelv: 
magyar-tót. Okleveles tanítók, tanítónők is pályázhat-
nak, személyes megjelenés' előnyös, A kellően föl-
szerelt folyamodványok 1902, év február hó 28-ig mely 
napon választás is történend, Üzbéghre (pósta, vasúti 
állomás helyben) iskolaszékre czímzetten Melcsiczky 
Jenő esperes-plebános, iskolaszéki elnök úrhoz kül-
dendők. Az iskolaszéki elnökség. (155—I—1) 

Baranya B a k s a községben nyugdíjazás folytán a 
községi népiskola tanítói állása megüresedvén, ennek 
betöltése végett 1902-i márczius hó 1-éig pályázat 
hirdettetik. A tanító javadalmazása következő és pedig 
I. tisztán tanítói fizetés: A) Két padlózott szobából 
álló lakás, konyha-, pincze- és éléskamrával. A mellék-
épületben van istálló és félszer; vannak baromfi- és 
sertésólak. B) Évi fizetése megállapított átlagban: 
1000 korona évnegyedes előleges részletekben fizetve. 
Ez összeghez Baksa község mint iskolafentartó 666 
koronával és 67 fillérrel; a rádfai uradalom pedig 
333 koronával és 33 fillérrel járul évenkint. CJ Kert 
a háznál: 614 Q-öllel. Ennek kataszteri tiszta jöve-
delme : 6 korona 90 fillér. D) Szántóföldek: a) Alsó-
pusztai dűlőben 1 kat. hold és 649 Q-öllel. Ennek 
katasztrális tiszta jövedelme: 15 korona 48 fillér, b) 
A felsőpusztai dűlőben 990 (~|-öl. Ennek kataszteri 
tiszta jövedelme: 2 korona 34 fillér. E) Van a tanítónak 
két negyed telek utáni legeltetési joga. Értéke: 24 
korona. Ej Van a tanítónak a közös erdőből fél úrbéri 
telek után erdőrészlete: Értéke 24 korona. Q) A tör-
vényesen megállapított korpótléM összegek is meg 
fognak neki járni. Megjegyzendő, hogy a tanító a 
szántóföldeket a maga költségén mívelteti és az adót 
is ő tartozik fizetni. A trágyát eladni nem szabad, 
hanem azt a szántóföldekre kell kihordatni, II. A 
tisztán kántori fizetés. Stólailleték: évi 30 korona. 
És pedig a még nem gyónt gyermekek temetése után 
50 fillér fizettetik és az ily alkalmakkor eléneklendő 
búcsúztatóért 1 korona. Már gyónt egyének temeté-
seért a kántori díj 1 korona s a búcsúztató díja 2 
koronában állapíttatott meg. Vecsernyepalástos 
temetések után még külön 1 koronát kap a kántor-
tanító. Az uradalmi szolgálatban levő egyének dupla-
stólát fizetnek. A rádfai pusztán végzendő temetések 
alkalmával az uradalom tartozik fogmányán a kántor-
tanítót Rádfára és vissza Baksára szállíttatni, A tanító 
mint kántor tartozik vasár- és ünnepnapokon a tan-
teremben lytániákat tartani és az adventi időszakban 
reggelenkint és a nagyböjtben minden pénteken a 
délutáni oktatás után az ájtatosságot és éneklést pon-
tosan végezni. A pályázók személyesen is megjelen-
hetnek és énekpróbát is tarthatnak. A tannyelv 
tisztán magyar. A pályázók kérvényeiket a görcsönyi 
plébánoshoz, mint a baksai községi iskolaszék elnöké-
hez : Görc-önybe, pósta: Helyben, via: Pécs küldjék. 
Kelt Görcsönyben, 1902-i január hó 25-kén. Szauter 
Antal, görcsönyi r, kath. plébános és a baranyabaksai 
kögsggi iskolaszék elnöke. (1C0 -I- 1 j 
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Oki. óvónő, alkalmazást keres. Mike Gizella, N a g y -
Várad, Kis-Kut-u. 122. BZ. (169—1—1) 

Okleveles vagy képezdevégzett segédtanítót keresek, 
ki a kántorságban is jártas. Fizetése: havi tíz forint, 
ágynemű és mosáson kívül teljes ellátás. Ajánlatokat 
sürgősen kér N a g y - K ő r ö s r e ülrich Béla, kántor. 

(165—1—1) 
R á c z k e r e s z t u r i (Fejérmegye) államilag segélyzett 

községi népiskolánál egy tanítói állás jött üresedésbe, 
melyre pályázat hirdettetik. Fizetése: 762 korona, 
1 öl keményfa, egy bútorozott szoba. Kötelme: egy 
beosztott osztályban és az ismétlő-iskolában tanítani. 
Pályázhatni márczius 6-áig. Az állás azonnal elfog-
lalandó. A folyamodványok főt. Keresztes György, 
plébános iskolaszéki elnökhöz küldendők. Kócsi Mayer 
Gyula, ig.-tanító. Ráczkeresztur, p. Martonvásár. 

(168-H—1) 
K i s - L o m n i c z (Szepesm.) róm. kath. kántortanítói 

állomására május hó végéig pályázat hirdettetik. 
Fizetés államsegélylyel 800 korona. Folyamodhatnak 
oki. tanítónők is, ha vasár- és ünnepnap az isteni 
tisztelet alatt az orgonálást és éneket elvállalják. 
Pályázatok az iskolaszék elnökségéhez küldendők. 

(172-1—1) 
P u s z t a - s z e n t - t o r n y a i uradalmi iskolához okle-

veles tanító kerestetik, megkívántatik kimutatható 
jártasság a gazdasági teendőkben, mivel nyári szün-
idők alatt felügyelői teendőket, köteles végezni cséplóg 
és kukoriczatörés alkalmával. Évi illetmény : készpénz 
400 korona, 1480 liter conventió buza, 740 liter árpa, 
50 kgr. só, 1 tehéntartás, 2200 öl tengeriföld, lakás, 
kerthasználat, 4 folyóméter öl fa és tandíj 2 korona, 
3 havi fölmondás kiköttetik. Bizonyítvány másolatok, 
melyek vissza nem küldetnek, Kiss Endre intéző úrhoz 
Nagyszénás intézendők. (162—III—1) 

H I R D E T É S E K . 

Eladó 
Bzéphangű s jó karban levő templomi vagy magán 
használatra egy 7 változatú pedálos harmónium. 

Alcsuth , Sándor Dezső , ref. tanító. 
(144—1—1) 

Ministerileg engedélyezve 91.169/901. szám alatt. 
Olcsó, jó és csinos 

„természettani taneszközöket" 
készít S k u l t é t y L á s z l ó tanító, L a j o s s z é n á s o n 

(p. Nagyszénás, Békésmegye). 
( 1 6 1 - 1 - 1 ) 

Árjegyzéket készséggel küldök. 

Sz íves figyelmébe 
ajánljuk a Te l j e s Fö ldrajz i A t l a s z r a vonat-
kozólag e lap 1901 nov. 28-iki számában közzétett 
hirdetésünket. Az ennek folytán beérkezett tömeges 

megrendelések mutatják, hogy a 

Teljes Földrajzi Atlasz 
megjelenése a t. tanítóság körében szükséget pótol. 
Ára díszes vászonkötésben 10 korona s a t . tanító 
urak havi 2 koronás részletfizetés mellett is meg-
szerezhetik. Gyűjtőknek 6 példány után egyet 

ingyen adunk. 
Badapes t , 1902 február 5-én. 

Magyar Földrajzi Intézet, 
(158-ITI-2) Y. ker., Rudolf-rakpart 8. sz. 

Cserélnék 
lehetőleg felvidéki tanítóval. Jövedelmem : 1400 kor., 
lakás, fűtés, világítás. Czím: Állami iskola, Felsö-

Derna (Biharmegye). (161—1—1) 

P o l g á r S á n d o r 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest , VII. ker., Erzsébet -körut 50. s z á m 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartök, orthopaediai fűzök és járó-
gépek, valamint műláb és iniikéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
K é p e s árjegyzék i n g y e n éa bérmentve . 

F e n t i c z í m r e ü g y e l n i t essék . 
(2126 —X— 7) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomm.) (2160-XX—12) 

Szőlőoltványok! Bor! 
Gyökeres zöld- és fásoltrány 15 bor és 30 csemege 
fa jban; alanyvesszök Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható: 

S ö p j i n g 1 E n d r e 
(104—XV—3) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása által, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
E r é l y e s 1104. sz. a. Blockner J . 
hird. irodájába, Budapest, Sütő-

utcza 6/B. sz. czímzendők. 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára : 

P A J K B R E Z S Ő é s T Á R S A 
•m B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József -körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmoniumalt ie. 

A. gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

i r a l a o k o r o n á t 4 1 1 I t i l j e b b . 
8 koron l&s r é « x l e t e k b f > a ia. 

Képen árjegyzék ingyen és liéraientre. 
5 éri jótál lás. (547—52—41) 

Budapesten, 19U2. Nyouiutott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Megje lenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este), j Előfizetési á r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korora , 
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Állami népoktatás. 
(H.) „A magyar állam kiépítésének 

és megerősítésének munkája nem enged 
szünetelést és nem túr megszakítást." 
így szólt a koronás király a nemzethez 
a mostani országgyűlés megnyitásakor. 
Arany szavak, a melyek a közélet 
minden tényezőjét tet tre serkentik. 

A közoktatási kormányzat szünet 
nélkül és tervszerűen arra törekszik, 
hogy a magyar nemzet művelődését 
minél mélyebb alapra fektesse, mert 
kétségtelen, hogy a magyar nemzeti 
állam megizmosodásának egyik legfon-
tosabb alap föltétele a közműveltség. 

Wlassics minister nagy szeretettel és 
ambíczióval karolja föl a közoktatás 
minden tagozatát; de hogy mégis 
különös gondoskodása a népoktatásra, 
és ezen körben főleg az állami nép-
oktatásra terjed ki, ennek igen mélyre-
ható kultúrpolitikai indító oka van. 

A népoktatás a nemzet millióinak 
van hivatva megadni a legszükségesebb 
alapvető ismereteket, és ápolni benne 
a hazafias érzületet. Mindenütt, a hol 
a hazafias községek és hitfelekezetek 
saját erejükből képesek virágzó nép-
oktatást biztosítani, a közoktatási kor-
mánytól mi sem áll távolabb, mint az 
a szándék, hogy az ilyen iskolaföntar-
tóknak különben is törvény által biz-
tosított jogát korlátozni, vagy éppen 

megsemmisíteni törekednék. Wlassics 
minister éles szeme és államférfiúi 
bölcsesége azonban csakhamar tisztá-
ban volt azzal, hogy a haza számos 
községében hiányzik a kellő anyagi 
erő és hazafias szellem virágzó nemzeti 
népoktatás biztosítására. Megállapította 
tehát jól átgondolt kultúrpolitikáját, 
a melynek vezéreszméje a magyar, mint 
államföntartó elem művelődési szinvonalának 
lehetőleg magas fokra emelése, s a magyar 
nyelv és hazafias szellemnek a nem-
zetiségek között békés eszközökkel való 
terjesztése. 

Ezen párhuzamos kultúrpolitika ter-
jesztésének leghathatósabb eszköze az 
állafai népoktatás. Wlassics minister az 
első, a ki a népoktatási törvény 80.-ik 
szakaszát akként magyarázza, hogy a 
közoktatási ministernek nemcsak joga, 
hanem tiszte, tehát kötelessége mindenütt, 
a hol az állam érdeke megkívánja, 
állami népiskolákat fölállítani. Az egész 
elfogulatlan közvélemény osztatlan 
helyesléssel, sőt lelkesedéssel fogadta a 
minister kultúrpolitikáját, s a törvény-
hozás bőkezűen megadta annak foko-
zatos megvalósításához szükséges anyagi 
eszközöket. 

A minister az 1898. évben az akkori 
költségvetés tárgyalásakor kifejté az 
ezer új állami népiskola fölállítására 
v o n a t o z ó programmját s nyomban 
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hozzá is fogott annak öt-hat évre 
tervezett megvalósításához. 

A mult évben az állami elemi nép-
iskolák negyedik sorozata került szer-
vezés alá. Mielőtt ezen új szervezéseket 
részletesen ismertetnők, olvasóinkat 
bizonyára érdekelni fogja, kogy a már 
működésben levő állami elemi nép-
iskoláink népesedését, fejlődését meg-
ismertessük. 

A közoktatási kormány minden tanév 
megnyiltával beköveteli az ország összes 
állami elemi népiskoláiból a beiratkozott 
tanulók anyanyelv, vallás és egyéb 
viszonyai szerint szerkesztett hiteles 
kimutatását. Ebből megállapíthatjuk, 
hogy a most folyó 1901/902-ik tanév-
ben van az országban összesen 1817 
állami elemi népiskola, ezek közül 
283 fiu, 297 leány és 1287 vegyes 
népiskola. Működik ezekben összesen 
3750 állami tanító. 

Az állami elemi népiskolákba a folyó 
tanévben jár összesen 252.261 tan-
köteles, még pedig magyar anyanyelvű 
137.538, német 39.894,'román 24.121, 
tót 35.508, szerb 2833, horvát 3600, 
rutén 7593, egyéb 1174. 

Vallásra nézve: róm. kath. 132.407, 
gör. kath. 23.445, gör. kel. 16.232, ág. ev. 
16.635, ev. ref. 39.954, unitárius 2729, 
izraelita 20.624. Mindennapi iskolába 
jár 206.163, gazdasági ismétlő-iskolába 
33.931, általános ismétlő-iskolába 12.167. 

Az állami elemi népiskolák népes-
ségének emelkedését a következő adatok 
muta t ják: 1895-ben állami elemi 
iskolába jár t 104.674; — 1896-ban 
121.511; — 1897-ben 148.906; — 
1898-ban 173.776; — 1899-ben 
193.318; — 1900-ban 224.158; a 
most folyó tanévben 252.261 tanköteles. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

= Űj iskolák építése a kincstári telepes 
községek részére. A m. kir. földmívelésügyi 
minister a kincstári telepes községek elemi 
népoktatásügyének és kisdedóvásának rende-

zésére a községek anyagi és kulturális meg-
izmosodása czéljából az 1901.-ik évben is 
nemes áldozatkészséget tanúsított. Már régebben 
kijelentette, hogy mindazon kincstári telepes 
községekben, melyekben a kultuszminister 
hajlandó állami elemi iskolát szervezni, tár-
czája terhére fölépíti a szükséges tantermeket, 
tanítólakásokat és viseli az első berendezés 
költségeit. Ezen kijelentéséhez képest az 1900-ik 
évben épített iskolákon kívül az 1901.-ik évben: 
Beihlenházán, Felső-Muzslyán és Józseffal ván 
2— 2 tantermet, Apatinban 2 tanítói lakást, 
Újváron, Almás-Kamaráson és Medgyes-Bod-
záson 1 — 1 tantermet és 1 — 1 tanítói lakást, 
Majlátfalván 1 tantermet és 2 tanítói lakást, 
Józseffalván pedig kisdedóvodát; összesen 10 
tantermet 7 tanítólakást és 1 óvodát építtetett. 
Az 1902.-ik évre pedig elrendelte a föld-
mívelésügyi minister, hogy Puszta-Földváron 
és Székely-Kevén 2—2 tanterem és ugyanannyi 
tanítói lakás, Gizellafalván, Szapáryfalván, 
Zimándújfalun és Kübekházán 1—1 tanterem 
és 1 — 1 tanítói lakás, Kunágotán 2 tanterem, 
Mező-Kovácsházán 3 tanterem, 1 tanítói lakás 
és 2 szoba nőtlen tanítók részére, Nagy-
Kamaráson 4 tanterem és egy tanítói lakás, 
Sándor egyházán 4 tanterem és 3 tanítói lakás, 
Aurélházán pedig kisdedóvoda épület emel-
tessék tárczája terhére az 1902/903.-ik iskolai 
év kezdetéig. Ez ismét 21 tanterem, 14 tanítói 
lakás és 1 kisdedóvoda lesz. A m. kir. föld-
mívelésügyi minister e hazafias áldozatkészsége 
méltán megérdemli nemcsak azon szegény 
magyar nép háláját, a melynek fölemelése 
érdekében a minister úr cselekedett, hanem az 
egész magyar nemzetét is. 

Tanítóképzés és tanítói szak-
vizsgálat. 

A ki a napi- és szaklapokat figyelemmel 
kisérte, annak meg kellett győződnie arról, 
hogy a tanítóvilág a jelenben dívó nevelés és 
és oktatási betegségek eredetét nem a tanítók 
képesítésének formájában, hanem nevelésök 
módjában találta föl. E tény sok vigasztalást 
nyújt a jövőre, mert azt igazolja, hogy Magyar 
ország törekvő tanítói logikusan gondolkoznak. 
A szaklapokban elmondták tanítótársaink 
véleményüket a mai tanítóképzésről. 



6. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

Egy betűt sem olvastam arról, a mit Margitai 
J . állít, hogy tanítóképzésünk jó irányban halad; 
ellenkezőleg, valamennyi egész határozottsággal 
kel ki a tanítóképzők jelen munkája ellen. 
A mai tanítóképzők nem nevelnek, hanem elő-
adnak. Ezt állítják mindannyian. Higyje el 
M. J. igazgató úr, a néptanító van elsősorban 
arra hivatva, hogy Ítéletet mondjon a mi 
munkálkodásunk értéke fölött. Nem rettenetes 
dolog-e az, ha minduntalan azt kell hallanunk, 
hogy a tanítóképző a tanítójelölteknek annyi 
gyakorlati ügyességet sem ad meg, a mennyi 
az első önálló tanítói lépés helyes megtéte-
léhez szükséges ? Azután meg engedje meg, 
hogy egy dologra hívjam föl becses figyelmét. 

En népnevelésünk való állapotáról nem 
pusztán az íróasztalnál, sem pusztán a szak-
lapok és tanítógyülések útján alkotom meg 
dologképemet, hanem főképen ama igaz, benső 
testvéri szeretetből eredő őszinte bizalom 
alapján, a melyet bennem és tanítótestvéreimben 
az egyiivétartozás érzete hoz létre. Az emberek 
nem mindig ugyanazok. Másoknak látszanak, 
mikor az újságba czikkelyt írnak; újra mások, 
ha a tanítógyülésen előadást tartanak és 
megint mások, midőn kebelbarátjukkal beszélik 
meg ügyes-bajos dolgaikat. 

Hogy tanít ótársaink nagy sokasága nem a 
tanítói képesítés módjában, hanem a tanító-
képzés újjászervezésében, különösen a természet-
szerű fejlődés örök törvényeivel való harmonikus 
összeegyeztetésében ismerte föl — igen helye-
sen — azt az erőt, a mely úgy a tanítói állás, 
mint a tanítóképzés szinvonalát emeli, az 
elvitázhatatlan. 

M. J . azt mondja, hogy mihelyt a tanító-
jelöltek alap- és szakvizsgálatot tesznek, a 
társadalom jobban fogja méltányolni a tanítói 
oklevél értékét. Ez nagyon veszedelmes tan. 
Ez annyit jelent: „Adtál uram, érettségi bizo-
nyítványt és szakvizsgálati oklevelet, íme, 
most már magasabb szinvonalon állok, nagyobb 
tekintélyem is van." 

Mi ez? Ez nem egyéb, mint látszat, forma. 
Hát azért, mert a jelen társadalom mindent 
látszatról, külszinről itél meg, nekünk is arra 
kell szabnunk élethivatásunkat ? Tétethetünk 
mi a tanítójelöltekkel akár doktorátust, nem 
fog használni semmit a népnevelés belső éle-
tének, ha meg nem adjuk nekik azt a gyakor-
lati műveltséget, a mely mesterségük okos 
megkezdéséhez okvetetlenül szükséges, 

M. J . ezeket í r ja : „ A fiatal tanító a képző-
intézetben szerzett elméleti s gyakorlati mód-
szertani ismereteit és készségeit majd érvényre 
tudja emelni . . . . 1—2 évi gyakorlat után 
mutassa be a vizsgáló-bizottság előtt, hogy 

igyekezett a képző-intézetben szerzett mód-
szertani ismereteit az életben alkalmazni." 

Nem szentesítése-e ez annak a tanítóképzői 
állapotnak, a mely a mostani tarthatatlan 
népiskolai viszonyokat hozta létre ? Csak előre! 
Szegény tanítóképzőint. tanuló! A száraz köny v-
bölcseséggel gyötörtek eddig. Ha M. J. igaz-
gató úr álláspontjára helyezkednének az összes 
hazai tanítóképzők, ezután is keserves kínlódás 
lenne a te sorsod. Nem panaszkodhatol, hogy 
nem láttál intézetedben elég képet vagy után-
zatot s olykor-olykor el nem jutottál a gya-
korló-iskolába is; nem vádolhatsz bennünket, 
hogy mi nem lelkiismeretesen prelegáltunk s 
rá nem erőszakoltunk a rengeteg mennyiségű 
tudomány betanulására. Igazán agyon boldo-
gítunk. Azután mondja csak valaki, hogy nem 
vagy okos, hogy értelmi életed nem gazdag. 
A tanítógyüléseken csak úgy dobálódzol a 
klasszikusokkal. Az öregebb tanítói nemzedék 
félrevonul, nem meri veled fölvenni a harczot. 
De úgy-e, megakadsz a legeslegyszerűbb 
gyakorlati föllépésnél? Összeszeded egész erődet. 
A mi ma nem sikerül, majd dűlőre viszed 
holnap. Van benned önérzet, lelkiismeret. 
Dolgozol, izzadsz, csak úgy gyöngyözik hom-
lokod. Kimerülsz, akár a szorgalmas munkás. 
És az eredmény? 

No, de nem folytatom tovább. Hát ez az 
állapot nem maradhat így. Volt idő, a mikor 
a polgári iskolákat ipartan-műhelyekkel kö-
tötték össze. Ma egy sincs. Megölte őket a 
rendszer, a képzés módja. Szegény polgári 
iskolai tanulók! Ti is sokat tanultatok az 
ipartanból. Tanáraitok valóban nagyon szépen 
magyaráztak. Műhelyeitek is voltak s még-
sem boldogultatok. Miért ? Mert titeket is úgy 
képeztek az asztalos és lakatos pályákra, a mint 
M. J . igazgató úr akarja a képző-intézetek 
tanulóit tanítókká képezni. 

0 azt mondja: „1—2 évi gyakorlat után 
mutassa be a bizottság előtt, hogy igyekezett 
a képző intézetben szerzett módszertani ismere-
teit az életben alkalmazni." Méltóztassanak ezt 
újra átolvasni. 

Mit jelent? Azt, hogy a megmagyarázott 
elméletet vágd be jól, majd, ha elvégezted a 
4. évfolyamot, alkalmad lesz 1—2 évi gyakor-
latra s azután bemutathatod a vizsgáló bizott-
ság előtt, hogy tudtad az elméletet a gyakor-
latra alkalmazni. 

M. J. tervezete szerint az érettségit tett 
tanítójelöltnek még csak tanítósegédi képesí-
tése lenne. 

Hihető-e, hogy a tanítóképzés mai módjával 
a tanítóképző tanuló négy év alatt tényleg 
meg is szerzi a tanítósegédi ügyességet ? 

Hogy senki rám ne olvashassa, a mit az 
6* 
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egyszeri papról: „Vizet prédikál és bort 
iszik" elmondom, mint neveljük mi Léván 
tanulóinkat tanítókká. Csak valahogy dicseke-
désnek ne vegyék! Én a mi példánkat ismerem 
a legjobban, tehát ezzel kell, hogy állításának 
veszedelmes voltát bebizonyítsam. 

Mi a való életet veszszük belső tartalmával 
és azt tar t juk: „Ugy neveld a tanulót tanítóvá, 
hogy a nemzet eszményi hivatásának meg is 
tudjon felelni." Ennélfogva a forma, a külszin 
csak annyi becscsel bír mi előttünk, a mennyi 
becse egy keretnek lehet a kép körül. Nem 
arra törekszünk elsősorban, hogy a növendék 
fejét megtömjük rengeteg elméleti értékkel 
bíró ismeretekkel s arra, hogy a fiatal tanító 
az ő iskolájában teljesen magára hagyatva több 
havi önálló tanítói gyakorlat után belejöjjön a 
tanítás művészetébe," hanem alkalmat adunk 
minden tanítványunknak, hogy a mi példa-
adásunhat minél többször utánozza, majd 
önállóan is gyakorolja. Mit értek „a mi 
példaadásunk" alatt? Nem azt, hogy a kated-
ráról elsoroljuk neki a nevelés- és oktatási 
igazságokra vezető gyakorlati példákat, hanem 
azt, hogy a hely szinén megjelenve a gyakor-
lati munka ezer és ezer eseteit, a valót 
érzékeltetjük. 

Ott vagyunk mindennap 7 —8-ig s délután 
1—2-ig a gyakorló-iskolában. A gyakorló-
iskolai tanító egész nap. Yelünk van állandóan 
4 első- és 4 másodéves növendék. A nyolcz 
növendékből 2 első- és 2 másodéves egész 
napra, a többi csak a gyülekezés idejére 
marad a gyakorló-iskolában, vagy az udvaron. 
Én, mint a pedagógia tanára ott vagyok velők 
mindennap 7—8-ig ós 1—2-ig. A mikor a 
gyakorló-iskolai tanító megérkezik, ő veszi át 
tőlem a példaadás nevelő munkáját. 

Hogy mit végzünk egy iskolai éven át 
7—8-ig és délután 1—2-ig, arra nézve mi 
részletes munkatervet állapítottunk meg. Fölös-
leges mondanom, előre megállapított terv 
szerint folyik a növendékeknek tanítókká való 
nevelése a tulajdonképeni közvetlen tanítás 
folyamán is. 

Négy év alatt minden növendékünk legalább 
80—90-szer van velünk a gyakorló-iskolai 
gyermekek társaságában a gyülekezés ideje 
alatt, 80—90-szer a gyakorló-iskolában folyó 
tanítások idején s az egy, két, négy félórai, 
fél- és egésznapi gyakorlati tanításokat együvé 
foglalva legkevesebb 70—80 félórai tanítást 
végez. 

Mi először gyűjtjük a testi és lelki nevelés 
anyagát s azután a közvetlen tapasztalatokból 
vonatjuk el a tanulságot (az elméletet). A mikor 
ebben növendékeink korhoz mért készségre 
tettek szer1-, akkor rendezzük, osztályozzuk 

az ismereteket s haladunk az elvontról az 
érzékire. 

Ez a szoktató, példaadó, utánzó és önmun-
káló eljárás kedvelteti meg a növendékekkel 
a gyermeket s leendő hivatását. Erre van a 
mi hazánk tanítóságának szüksége s nem 
érettségi és szakvizsgálati oklevélre. 

Majd ha a hazai tanítóképzés ilyen vagy 
ehhez hasonló módon átalakult, akkor beszél-
hetünk az alap- és szakvizsgálati rendszerről. 

Az bizonyos, hogy a tanítónevelés magasz-
tos föladata egész embert kiván. A ki xígy 
gondolkozik, hogy elvégezte kötelességét, ha 
heti 10—18 óráját lelkiismeretesen megtar-
tartotta, az — tiszta dolog — a tanítókép-
zésnek a külszin, a látszat szerint való újjá-
szervezésére szorul. A pedagógia tanárának 
bizony-bizony ott kell lennie mindenütt, a hol 
a tanuló gyakorlati kiképzésére alkalom nyílik 
s így heti óráinak száma, ha igazgató, nem 
7—10, hanem 28—30. 

Hiábavaló minden okoskodás. A ki komo-
lyan akarja a tanítóképzők nevelő munkáját, 
annak helyt is kell állania, de nemcsak szóval, 
hanem tetteL 

Végül még válaszolnom kell M. J . igazgató 
úr azon állítására, hogy én Horvát-Szlavon-
ország népoktatásügyét csak hirből ismerem. 
Ez nem áll, mert én ott voltam a hely szinén 
háromizben is és az a lángoló fajszeretet, a 
melyet minden alkalommal tapasztaltam, az 
igaz tisztelet érzésével tölt el ma is. 

(Léva.) Láng Mihály. 

Az iskolai mulasztásokról. 
Sok szó esett már arról az „Utasítás"-ról, 

melyet az állami elemi népiskolák gondnoksága 
és ezen iskolák tanítói, illetve igazgatói számára 
adott ki a közoktatási kormány. 

Birálgatásba nem bocsátkozom. Örülök, hogy 
javultak az állapotok. Csupán az iskolai 
mulasztások megszüntetésére vonatkozó pontról 
és ezzel kapcsolatban a mai igazolatlan mulasz-
tásokról akarok megemlékezni. 

Ezen utasítás 33. §-a értelmében minden 
hónap 15.-én és utolsó napján az igazolatlan 
mulasztásokról névszerinti kimutatást készit 
minden tanító. E kimutatásokat az igazgató a 
gondnoksághoz küldi kézbesítő - könyvvel. A 
gondnokság a kimutatásokat ugyancsak kézbe-
sítő - könyv mellett a községi elöljárósághoz 
küldi, hogy ez 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
4. §-a értelmében a mulasztók szüleit meg-
büntesse. Ha a községi elöljáróság hanyagul 
járna el, a gondnokság nyomban jelentést tesz 
a kir. tanfelügyelőségnek. 
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Az utasítás e rendelkezése mindenesetre a 
baj orvoslását czélozza. S ha a gondnokság 
nem az elöljáróság tagjaiból volna rendszerint 
összeállítva, a czélt ily módon el is lehetne 
érni. De itt az a bökkenő, hogy a községi 
előjárók egyben gondnoksági tagok is. Pedig 
e két tisztség már az első tekintetre is 
összeférhetetlennek tűnik elénk. Hiszen csak 
nem fogja a gondnokság önmagát följelenteni, 
hogy kötelességét nem teljesíti! S bekövet-
kezhetik az, hogy a tanító jelenti föl a községi 
elöljáróságot, azaz a gondnokságot, pedig a 
följelentgetés nem valami kedves dolog és nem 
hinném, hogy háladatos volna a följelentőre 
nézve is. 

Nekünk — tanítóknak — kell megtennünk 
mindazokat, a miket saját hatáskörünkben 
megtehetünk az igazolatlan mulasztások meg-
szüntetése érdekében. Megjegyzem, hogy itt 
csak a mulasztások megszüntetéséről van szó 
és nem az iskola benépesítéséről. E kettő nagyon 
különböző dolog. 

Az iskola tanév elei benépítésénél a községi 
elöljáróságnak kötelességét föltétlenül és el-
marad hatatlanul kell teljesítenie figyelmeztetések 
és, ha szükséges, bírságolások alakjában minden 
hanyag szülővel szemben. S ezt a községi elöl-
járóság — még ha a gondnokságban van is — 
megteszi. Minden község előjárósága tudja, 
hogy mit vonna maga után az iskola be nem 
népesítése. Ezt be nem várják. Azonban a 
már benépesített iskola növendékeinek későbbi 
mulasztásai megszüntetésénél legtöbb helyen 
édes-keveset tesznek a községi elöljárók. 

Az évközi mulasztások megszüntetésénél 
sok eszköz áll a mi rendelkezésünkre is. Csak 
bánni kell velők. 

Czipőkiány, favágás, fahordás, hideg és 
távolság sok esetben igazolatlan mulasztásnak 
van föltüntetve, mert a szegény embernek 
nem volt kit küldenie a tanítóhoz gyermeke 
kimaradásának igazolására. Az ilyen igazolatlan 
mulasztást mindenkor a tanító intézze el saját 
hatáskörében, a nélkül, hogy azt kimutassa s 
a szegény szülőt zálogoltatással zaklassa. 

A későn jövés és a péntek délutáni kimaradás 
(a zsidóknál) szintén olyan természetű mulasztás, 
a mit okkal-móddal maga a tanító megszün-
tethet. Ha a későn följövés és péntek délutáni 
kimaradás egyeseknél csak szórványosan fordul 
elő, akkor azt szép szóval igyekezzünk meg-
szüntetni. Ha azonban ezt valamelyik tanít-
ványunk következetesen tenné, akkor szigorúbb 
eljáráshoz nyuljunk. Az ilyen gyermeket, ha 
8 óra helyett 8 és V2 órakor jön föl az 
iskolába, V» órára a tanítás után az iskolában 
visszatartjuk; vagy, ha péntek délután föl 
nem jön, akkor a következő tanítási nap két 

óra hosszat visszatartjuk az iskolában és pedig 
d. e. egy, és d. u. szintén egy óra hosszat. 

Következetes eljárásunk a bajt megszünteti. 
Vannak iskolakerülők is. Az ilyenek szüleit — 

a kik nem hibásak — pénzbüntetéssel sújtani 
igazságtalan dolog volna. Ámde azt nem mindig 
respektáljuk. Az iskolakerülö is igazolatlanul 
mulaszt. Kimutatjuk. S a községi elöljáróság 
nem bünteti — panaszoljuk. 

De miért kerüli a gyermek az iskolát? . . . 
Rossz hajlama, rossz társaságokhoz vezérli őt, 
vagy egyes nehezebb tantárgyak órái alól akar 
szabadulni s föl nem jön az iskolába. 

Az első bajt a szülővel együtt orvosoljuk. 
Mihelyt fölfedeztük a bűnt, közöljük a szülővel, 
figyelmeztetvén őt a következményekre. S ha 
a pácziens nem javul, minden kimaradásának 
okát kutassuk ki s alkalmas tanítványunk útján 
üzenjük meg a szülőknek s közösen állapodjunk 
meg velők a büntetésben, mely a gyermeket 
hibájától előbb-utóbb megszabadítsa. Mulasztási 
kimutatásokkal e hibát meg nem szüntethetjük. 
Utóvégre is a pénzbüntetés az iskolát csak 
meggyülölteti a szülővel; de, ha a tanító a 
nevelésben a szülő segítségére siet (és nem 
bírságoltat), csak hivatását tölti be és nem 
tesz többet. 

Az egyes nehezebb tantárgyak órái elől 
való megugrás ügyének elbírálása két oldalú. 
Egyik oldal a tanító, a másik a tanítvány 
arczképét mutatja. S leghelyesebben akkor 
járunk el a baj orvoslásánál, ha először is 
önmagunkat vizsgáljuk meg . . . . s a gyerek 
az órák elől majd nem ugrik meg. 

Leggyakrabban mulasztanak mezei munká-
latok beálltával, a mikor a nagyobb gyermeket 
segítségre használják föl a szülők. 

A mezei munkáknál a szülőket gyermekeik 
segítő munkájától megfosztani nem lehet ; sőt 
inkább a gyermekeket arra kell nevelnünk, 
hogy szüleiknek minden munkáiknál segítsenek. 
S ezt az iskola minden hátránya nélkül meg-
tehetjük. A nagy szünidőn kívül az őszi és 
tavaszi nagyobb mezei munkánál áll be a 
tömeges mulasztás. Hogy ez igen hosszú ideig 
ne akadályozza a tanítót a rendszeres tanítás-
ban, hívja össze a szülőket egy közös érte-
kezletre s őszszel és tavaszszal az általuk kivánt 
időben 2—2 heti szünidőt adjon ki azzal a 
kikötéssel, hogy ezt a szülőkért teszi; de érette 

: viszont kivánja meg azt, hogy a szorgalmi 
időt máskor mulasztásokkal ne csonkítsák meg. 
S tapasztalásból állítom — az ilyen eljárás 
sikerhez vezet. 

Ezek figyelembevételével a gondnoksági új 
utasítás érintett pontja ellen nem lehet kifo-
gásunk; sőt annak intenczióját csak helyesel-
hetjük. 
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Az új utasítás a mai alakjában arra ösztönöz 
bennünket, hogy pedagógiai arravalóságunkat 
kellően érvényesítsük az iskolában és ezen 
kívül is s ennek következménye az lesz, hogy 
az iskola népszerű, a tanító pedig szeretett 
egyéniség lesz a községben s az igazolatlan 
mulasztások is megszűnnek, a gyűlöletes bírsá-
golások nélkül. 

Addig ne kételkedjünk az itt elmondottak-
ban, a mig azokat meg nem próbáljuk. En 
megpróbáltam. 

(Fehö- Visó.J Mihály Ferencz. 

..Foglalkozzunk a néppel." 
— Levél a szerkesztőhöz. — 

Az új század hajnalán egy szebb jövő 
csillagát látom ragyogni a magyar tanítóvilág 
egén. Látom a valódi néptanítót, a mint az 
iskolán kívül népe között jár-kel; látom a 
községi s népkönyvtárakat; hallom az utolsó 
falucskában is az ifjúsági dalegyletek édes-bús 
melódiáit; buzdulok a gazdasági iskolák föl-
virágzásán: s glóriával övezve ott látom min-
denütt a néptanítóban a lelkes vezért, a kit 
közönsége rajongó, hálás szeretettel vesz körül 
s kinek megjelenése melegséget, fényt, áldást 
hint a népre, mert vele szeretette], igaz 
szeretettel foglalkozik . . . . 

Még fülünkben zúg „az aradi vészharang" 
s ma a nagyrabecsülés zászlaját ismét tisz-
telettel kell meghajtanunk egy nemesen gon-
dolkozó alak, Dózsa Endre, Kolozsmegye al-
ispánja előtt, a ki — e téren — egy eddig 
soha nem hallott rendelettel lepte meg a 
vármegye közigazgatási tisztviselőit. A rendelet 
a „Magyar Közigazgatás" czímű heti lap, 
deczember 22.-iki, 5l.-ik számában „Társa-
dalmi igazgatás" alatti vezérczikk kapcsán 
jelent meg. 

Kedves kötelességet velek teljesíteni, midőn 
e jeles s a közigazgatás terén úttörő rendeletet 
lapunkban is ismertetem. Azt hiszem, meg-
érdemli, hogy mindnyájan ismerjük s abból 
még nagyobb kedvet, még fokozottabb mun-
kásságot merítsünk, mert hiszen nemcsak a 
közigazgatási tisztviselőknek, de nekünk, nép-
tanítóknak is szól az. 

Hadd beszéljen azonban maga a rendelet. 
Kolozsvármegye alispánja a vármegye fő-

szolgabíráihoz és a r. t. városok tanácsához 
1901. évi 16.924. szám alatt a következő 
körrendeletet adta ki: „A községi élet fejlő-
dése rendén hova-tovább mindinkább érez-
hetővé válik azon társadalmi elzárkózottság, 
mely a köznépet a birtokos és honoráczior 
osztálytól elválasztja. Ez elzárkózottság mind-
inkább kizárja a kölcsönös bizalmat és a köl-

csönös szeretetet. A bizalom és szeretet hiánya 
a népet megfosztja természetes vezetőjétől és. 
fogékonynyá teszi bármily irányú izgatás iránt. 
Az a természetes befolyás, mely az együttélés 
rendén úgy gazdasági életünknek, mint nem-
zeti fejlődésünknek észrevétlenül egyengetné 
utait, áthárul olyan elemekre, melyek nemzeti 
intézményeinket nem ismerik vagy félre-
ismerik. 

Szükséges, hogy a birtokos osztály a köz-
ségek társadalmi és közéletének vezetését 
vegye át. Szükséges, hogy a népben ezen 
vezetés czélzatainak tisztasága gyökeret verjen. 
Szükséges, hogy a bizalom e vezetésre jogo-
sultság és képesség iránt a népben fölkel-
tessék. 

Közvetlen hozzá kell jutni a népnek érzelmi 
világához és anyagi érdekeinek istápolásához. 

Azon utak közül, melyeken a birtokosság 
a népérzelem világához legkönnyebben juthat 
e l : a legelső a kisdedóvókban, gyermek-
menedékházakban, iskolákban járó gyermekek 
fölkarolása. 

A közelgő karácsony-ünnepekre a birto-
kosság egyetértve a honorácziórokkal, a köz-
épületekben az egész község ünnepévé teheti a 
karácsony - ünnepeket. Egyénenként a nagy 
czélhoz mérten kevés áldozattal a gyermeken 
át megnyerheti a körülötte lakó munkásnép 
szeretetét s míg a jótett érzése már magában 
jutalom, az érzelmi összhang fölkeltésével 
a nemzeti egység fejlődésének tesz minden 
birtokos szolgálatot. Gondoskodni kell a nép 
gyermekeinek karácsonyi megajándékozásáról. 

Azon utak közül, melyeken a birtokosság 
a nép anyagi érdekeinek istápolásához hozzá-
járulni tud, a legelső, hogy gazdasága ok-
szerű vitelében, erejének jövedelmező fölhasz-
nálásában önzetlen és hasznos tanácscsal 
lássa el. 

A szürke téli esték, mikor a falusi földes-
úrra, a lelkészre, a tanítóra reá nehezedik az 
egyedüllét, vagy az unalom érzete, mikor a 
köztisztviselő — elfáradva a szabályzatokkal 
körülírt munkájának tömkelegében — keresi 
az életet: keresse föl a népét. Hivja össze az 
iskolában vagy községházában a mindennapi 
élet gondjainak megbeszélésére. Érdeklődjék 
sorsa iránt, adjon gyakorlati gazdasági kér-
désekről utasításokat, ismertetéseket, fölvilá-
gosításokat. Tanácsolja a helyi viszonyok 
szerint erők egyesítésére, az idő intenzívebb 
fölhasználására. Tegye osztályosává a nemzeti 
erő fejlődésének, a nemzeti öntudatnak. 

A földesúri asszony, a lelkészné, a tanítóné, 
a köztisztviselőné gyűjtse össze olykor a 
község értelmesebb asszonyait, tanítsa meg 
gyakorlati tlőadással, hogyan tehetné köny-
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nyebbé magának a nép a megélhetés gondjait, 
gazdasszonyi munkájával hogyan és hol folyhat 
be a nép asszonya öregbítésére, vagy jobb 
beosztására a család keresetének. 

Reá kell mutatnunk azon jelentékeny szerep-
körre, melyet a birtokosság a községi társa-
dalom vezetésében elhanyagolt. Reá kell mu-
tatnunk különösen azért, mert a népélet 
vezetése éppen az elhanyagoltatás miatt ki 
van szolgáltatva az esetlegességnek. Ez eset-
legesség a mi vegyes ajkú törvényhatóságunk-
ban mindenütt kedvez törvényhatóságunk 
öröklött hagyományának, az egységes magyar 
nemzeti közszellemnek. 

Kolozsvármegyének úgy közigazgatási, mint 
községi tisztviselőiről föltételezem, hogy átértik 
rendelkezésem czélzatát és a közvetlen érint-
kezéssel fokozatosan fejlesztendik és megszilár-
dítják a nép és annak hivatalok vezető osztálya 
közötti kölcsönhatást. Ezen körrendeletem a 
vármegye hivatalos közlönyében megjelenik s 
intézkedés teendő, hogy minden birtokosnak, 
lelkész aek, tanítónak is bemutattassék." 

Szükséges-e tovább is beszélni ezen rendelet 
magasztosságáról ? Nem. Leteszem a tollat s 
élvezem azon kedélyhangulat nemességét, melyet 
bennem a rendelet iutencziója fölébresztett. 
Szeretet! Te leghatalmasabb taneszköz, hirdesd 
az aranyszavakat: „Foglalkozzunk a néppel!" 

(Herencsvölgy, I.-Karvacz.) Jókövi Emil. 

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

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 9310. sz.) 
A m. kir. vallás- és közokt. minister a kir. 

tanfelügyelők iskolalátogatásai alkalmával a 
tanítótestületekkel fölveendő jegyzőkönyvekre 
nézve az iskolalátogatásokat szabályozó 1901. 
évi 12.955. sz. körrendelet kapcsán A 
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez 69.686/901. 
sz. a. következő elvi jelentőségű rendeletet 
intézte: 

évi jelentésére f. évi 12.955. 
sz. a. kelt rendeletem kapcsán értesítem, hogy 
(Czím) iskolalátogatásai alkalmával a tanítói 
testületekkel tartandó értekezletekről fölveendő 
jegyzőkönyv, minthogy ez értekezlet (a Czím-
nek). mint az állami iskolafelügyeleti joga 
képviselőjének az 1876. évi XXVIII. 5. §-ából 
folyó hivatalos eljárása az állam hivatalos 
nyelvén, magyar nyelven szerkesztendő, tekin-
tet nélkül azon iskola tannyelvére, melynél az 
iskolalátogatás végeztetett. Minthogy pedig az 
1876. évi XXVIII. t.-cz. 5. §-ának 1. pontjá-
ban foglalt ama világos rendelkezése szerint, 
hogy a kir. tanfelügyelő e czélból úgy a pol-
gári valamint a hitfelekezeti iskolaszékekkel s 

községi és egyházközségi hatóságokkal, úgy-
szintén az iskolák felsőbb hatóságaival, vala-
mint a társulati és magán intézetek felsősé-
geivel közvetlenül is érintkezik, a 3. pont b) 
betűje alattiak szerint pedig az iskolai okta-
tást illetőleg: ha hiányokat tapasztal (a kir. 
tanfelügyelő) figyelmezteti a tanítót, értesíti az 
iskola illetékes felsőbbségét, végül ugyan-e S. 
4. pontja szerint felügyel, hogy az iskolák 
külső ügyei az illető polgári avagy hitközségi 
elöljárók által a törvény értelmében rendben 
tartassanak. 

Mindezekből világosan következik, hogy a 
kir. tanfelügyelő iskolalátogatásai alkalmával 
szerzett tapasztalatairól és a tapasztalt 
hiányokról nemcsak jogosítva van közvetlenül 
értesíteni az iskolaszékeket és a tanítókat, 
hanem a közvetlen rendelkezés kizárásával 
kötelessége is, a minek gyakorlására a tanító-
testülettel való értekezlettartás csak egyhébb 
formája, melyet azon okból tartok szükséges-
nek, hogy ezen esetleg tett figyelmeztéseknek 
nyoma legyen. 

Egyébként (Czím) tapintatától függ, hogy 
bizonyos esetekben melyik eljárás czélszerübb : 
vájjon a tanítókkal való közvetetlen egyéni 
érintkezés, avagy a tapasztalatoknak a tanító-
testületekkel való közlése. A hol (Czím) azt 
látja, hogy ez utóbbi eljárás nehézséggel, vagy 
kellemetlen utókövetkezményekkel járna, min-
denesetre az előbbi eljárást alkalmazza. Buda-
pest, 1902 február hó 8-án. A minister meg-
hagyásából : Halász Ferencz, oszt.-tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította : gróf Wal'is 

Gyuláné, szül. Somogyi Ilonának, a ki a döb-
röntei róm. kath. elemi iskola és tanítói lakás 
építési költségei fedezésére 6000 koronát ado-
mányozott ; Sombory Lajos cs. és kir. kamarás 
magyar - nagyzsombori földbirtokosnak azon 
nagylelkű hazafias áldozatkészségeért. melvlyel 
állami óvoda czéljaira egy 14.000 korona 
értékű házas-telket adományozott és „Sombory 
Margit" czímen 17.855 korona összegből álló 
alapítványt te t t ; Kyri Jakab német-nagy-szt-
miklósi lakos részére, a ki a szerb-nagy-szt-
miklósi állami polgári iskola részére 500 
korona értékű természetrajzi gyűjteményt ado-
mányozott ; a zalatnai jótékony nőegyletnek 
azon áldozatkészségeért, melylyel a karácsonyi 
ünnepek alkalmával a zalatnai áll. el. iskolába 
járó növendékeit 325 korona értékű ruhazattal 
látta el; a temesvári községi iskolaszéknek, 
továbbá a Tigris jour fix társaságnak, Httma-
niias társaságnak, Talmud Tóra segélyegylet-
nek, valamint a Tanulói segélyegyldnek, a 
melyek ottani szegénysorsú tanulók fölsegélye-
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zésére különböző pénzösszegeket adományoztak; 
a salgótarjáni kőszénbánya részvény-társaság-
nak azon áldozatkészségeért, melylyel a tár-
saság petrozsényi igazgatósága az általa fön-
tartott aninosza-telepi elemi iskola szegény-
sorsú tanulói között 239 korona értékű 
ruhaneműt osztott ki ; a „besztercze - naszódi 
faipar-részvénytársaság" igazgatóságának azon 
áldozatkészségeért, melylyel a borgó- beszterczei, 
domkáti és valemarei áll. el. isk. fejlesztése 
érdekében mintegy 20.000 korona összeget 
fordított. 

Kinevezte: Margitai József csáktornyai 
áll. el. tanítóképző, Teres Sándor budapesti 
Fröbel-féle tanítónő- és Láng Mihály lévai áll. 
elsmi tanítóképző-intézeti igazgatókat eddigi 
minőségükben s jelenlegi állomásukon való 
meghagyás mellett a VII. fiz. oszt. 3.-ik foko-
zatába ; továbbá Bittenbinder Miklós buda-
pesti áll. elemi tanítónő-, Balázs Endre znió-
váraljai, Snasel Ferencz budapesti, Xagél 
Sándor bajai állami tanítóképző-, Exner Leó 
hódmezővásárhelyi óvónőképző és Versengi 
Gábor kolozsvári áll. tanítónőképző-intézeti 
r. tanárokat eddigi minőségükben s jelenlegi 
állomáshelyükön való meghagyás mellett a VIII. 
fiz. oszt. 3.-ik fokozatába; továbbá Mihalik 
Lajos a szabadkai áll, elemi tanítónőképző-
intézethez szolgálattételre beosztott gyógy-
paedagogiai r. tanárt és Staab Lénárd győri 
áll. tanítónőképző-intézeti zenetanárt, valamint 
Gaál Imre kunfélegyházai, Dékáni/ Mihály 
csáktornyai, Kardhordó László pápai s Tömör 
Boldizsár csáktornyai áll. el. tanítóképző-
intézeti s.-tanárokat r. tanárokká a IX. fiz. 
oszt. 2 -ik fokozatába szintén jelenlegi állomás-
helyükön való meghagyás mellett; és végül 
Végh József kolozsvári, Mandola Aladár mo-
dori, Heves György dévai, Barabás Endre 
székely-keresztúri, Kurucz Ernő temesvári, 
Mojzes Miklós csurgói, Maeskásy Zoltán kolozs-
vári, Desics József bajai, Bocskay István 
székely-keresztúri és Szalatsy Rezső polg. isk. 
tanítót, áll. el. tanítóképző-intézeti megbízott 
tanárjelölteket, jelenlegi állomás helyükön való 
meghagyás mellett, áll. el. tanítóképző-intézeti 
s.-tanárokká a X. fiz. oszt. 3.-ik fokozatába; 
Kurovszky Cornélia oki. kisdedóvónőt az oláh-
láposbányai állami óvodához kisdedóvónővé; 
Boskoványi Zsófia oki. óvónőt a berzeviczei 
áll. kisdedóvodához r. óvónővé; Pálinkás Béla 
olL tanítót a hasznos-felsőhutai áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítóvá; Tóth Irma oki. óvónőt a 
podheringi áll. óvodához óvónővé; Biró Jolán 
oki. kisdedóvónőt a zsdenyovai áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé; Iván Erzsébet oki. 
kisdedóvónőt az iványi áll. óvodához kisded-
óvónővé ; Fekete Mária oki. tanítónőt a szank-

móriezgáti áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Habéi Lujza oki. óvónőt a garam-szt-benedeki 
állami kisdedóvodához óvónővé; Hortobágyi 
Ágoston oki. tanítót a XI.-ik fiz. oszt. 3.-ik 
fokozatába az árvavármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez tollnokká. 

Előléptette: Somogyi Géza znióváraljai áll. 
el. tanítóképző-intézeti igazgatót a VII. fiz. 
oszt. 3.-ik fokozatából a 2.-ik fokozatba; Boga 
Károly dévai, Orbók Mór kolozsvári, Scherer 
Sándor bajai áll. tanítóképző és Wollmann 
Elma pozsmyi áll. el. tanítónőképző-intézeti 
igazgatókat a VIII. fiz. oszt. 2.-ik fokozatából 
az l.-ső fokozatba; Csepreghy Endre kun-
félegyházai, Kovásy Zoltán máramaros-szigeti 
áll. tanítóképző, Dúzs Mária eperjesi áll. el. 
tanítónőképző, Steinitzer Vilma hódmező-
vásárhelyi áll. óvónőképző-intézeti és Ujváry 
Mihály székely-keresztúri áll. tanítóképző-inté-
zeti igazgatókat a VIII. fiz. oszt. 3.-ik foko-
zatából a 2.-ik fokozatba; továbbá Mihalicska 
István bajai, Miklós Gergely budapesti, Hodinka 
Ágost sárospataki és Lázárics János dévai áll. 
tanítóképző intézeti r. tanárokat a VIII. fiz. 
oszt. 2.-ik fokozatából az l.-ső fokozatba; 
Belányi Tivadar pozsonyi áll. tanítónőképző, 
Kibédy Lajos dévai, Bodrogi Gyula máramaros-
szigeti, Sztankovics János modori, Krausz 
Sándor kolozsvári és Polász Imre aradi áll. 
el. tanítóképző-intézeti r. tanárokat a VUT. 
fiz. oszt. 3.-ik fokozatából a 2.-ik fokozatba; 
továbbá Kövesknti Jenő pápai, Karoling Mihály 
iglói, Böszler Béla temesvári, Bellosits Béla 
bajai áll. el. tanítóképző, Mohar József győri 
áll. el. tanítónőképző és Amberg József pápai 
áll. el. tanítóképző-intézeti r. tanárokat a IX. 
fiz. oszt. 2.-ik fokozatából az l.-ső fokozatba; 
végül Kárpáti Ernő máramarosszigeti állami 
tanítóképző, Watzesch Gizella budapesti áll. 
el. tanítónőképző-intézeti r. tanítónőt, G-rész 
Ernő temesvári, Adorján Miklós csurgói, 
Gzöndör Sándor temesvári, Benedek Samu 
kolozsvári, Ulrich Vendel znióváraljai és Sztan-
kovics Alajos modori áll. el. tanítóképző-intézeti 
s.-tanárokat a X. fiz. oszt. 2.-ik fokozatából 
az l.-ső fokozatba; valamint Kirchmayer 
Győző znióváraljai, Ilrabetz Nándor temesvári, 
Paksy Győző csáktornyai áll. el. tanítóképző-
intézeti s.-tanárokat, Mangesius Mária eperjesi, 
Kuszákné-Bánóczi Róza győri, Bartók Béláné 
pozsonyi, Watzesch Janka győri, Eitner Lud-
milla budapesti áll. el. tanítónőképző-intézeti 
r. tanítónőket, Gyarmathy József losonczi áll. 
el. tanítóképző-intézeti s.-tanárt a X. fizetési 
oszt. 3.-ik fokozatából a 2.-ik fokozatba; és 
Blumenféld József znióváraljai áll. tanítóképző-
intézeti gyakorló-iskolai tanítót a XI. fiz. oszt. 
3.-ik fokozatából a 2.-ik fokozatba. 
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Pestalozzi emlékezete. 
Foglalkozzunk a néppel! hangzik ma az 

országban mindenütt. Es tudjátok-e tanító-
társaim, hogyan kell a néppel foglalkozni ? 
Tanuljátok meg Pestalozzitól, a tanítók tanító-
jától, a nép legjobb és legönzetlenebb barát-
jától ! 

1827 febr. 17.-én, tehát 75 évvel ezelőtt 
halt meg a nép legelső és legnagyobb barát ja : 
Pestalozzi. Újítsuk föl emlékét, hogy nagyobb 
buzgalomra intsen az ő példája arra, miként kell 
a népet szeretni. 0 maga koldus volt, és „élt 
mint egy koldus, hogy megtanítsa a koldusokat 
ember-módra élni," mondja egy életrajzírója. 

Egész lényét egyetlen szóval jellemezhetjük : 
szeretet. Szeretet a nép, szeretet a gyermekek, 
főleg a szegény gyermekek iránt, szeretet a 
tanítói pálya és annak minden virága és még 
több tövise iránt: ez éltette, ez lelkesítette, ez 
öntött bizalmat beléje a legrosszabb időkben. 
Pedig ezekből bőven kijutott neki. 

Áldásos működését Neuhofban, északi Svájcz-
ban kezdte. Miután gazdasága tönkrement, 
neje segítségével szegényházat alapított és élt 
az ott összegyülekezett 40 —50 hontalan gyer-
meknek, kik mindenünnen, Zürichből, Bernből, 
Baselből jöttek hozzá annak hallatára, hogy 
ingyen ruhát és élelmet kapnak. Rakonczátlan, 
semmirevaló, tudatlan, a tudás iránt legkevésbbé 
sem fogékony had volt az, de Pestalozzi 
szerette őket, föláldozta értük nappalait, 
éjjeleit, megosztotta velük minden vagyonát. 
Iparkodott őket valamire megtanítani és bár 
látta, hogy legtöbbje csak az új ruhát várja, 
hogy megszökjék, me'gsem csüggedt el. Határ-
talan volt bizalma az ember jó természetéhez. 
Miért ne legyen a mai tanítónak bizalma a nép 
jó hajlamaihoz? 

S midőn a gyermekek anyagilag teljesen 
tönkretették, midőn látta, hogy mindenét 
ezekre az érdemtelenekre pazarolta, midőn 
koldusbotján kívül semmije sem maradt már : 
akkor ébredt föl benne igazán a gondolat és 
válik szilárd határozattá: „Iskolamester akarok 
lenni!" Az iskola gyermekei juttatják koldus-
ságra, és ő iskolamester akar lenni! 

És hogyan fog hozzá? A franczia forradalom 
elpusztította Stanz városát, annak környékén 
kóborgott egy nagy raj apátlan-anyátlan gyerek, 
négy évesek, öt évesek, meg 10 — 12 évesek 

is. Pestalozzi fölszedi ezeket az útról és oktatni 
akarja. A sok közül alig volt tíz, a ki a betűket 
ismerte, a tisztaságot pedig egy sem. Pesta-
lozzi egészen egyedül — női segítség nélkül — 
vezette, tanította, ápolta és eltartotta őket. 
E munkássága kilencz hónapig tartott, a 
franeziák kaszárnyát csináltak az ő iskolájából 
s neki távoznia kellett. 

Most kezdődik pedagógiai pályájának leg-
dicsőbb korszaka a burgdorfi és az ifferteni 
iskolákban. Nézzétek csak, mint jár kabát és 
nyakkendő nélkül hevesen föl s alá, mint 
mutogat és magyaráz a burgdorfi ősi kárpi-
tokon, melyek egyszersmind iskolaeszközökül 
szolgáltak neki! Nem kellett neki tankönyv, 
nem volt más segédeszköze, mint az ott talált 
emlékek, meg a legnyitottabb könyv: a 
természet: ezekre alapítja szemléleti tanítását. 
Minő hévvel beszél! Ifferteni iskolája már oly 
hírnévnek örvendett, hogy tanulók, tanítók 
egyaránt jöttek hozzá, közelről s távolról, még 
Amerikából is. 

Pestalozzi a szemléleti tanítás megalapítója. 
S ha tudjuk, hogy ma minden tauítás, kezdve 
az elemi abc-től föl a legmagasabb akadémiai 
tudományosságig a szemléleten alapúi, eleget 
tudunk arra nézve, mennyit köszönhetünk 
Pestalozzinak. 

Mint tanító mai fölfogásunk szerint nem 
mindenben követhető példaképen, de önzetlen-
ségével, páratlan ideálizmusával, határtalan 
szeretetével a gyermeksereg iránt és végtelen 
bizalmával az emberi szeretet hatalmához: 
egyedül áll. 

Tanító volt, a ki nemcsak tanítja a gyer-
mekeket, hanem szivüket-lelküket tanulmánya 
leggondosabb tárgyává tette; tanító volt, a ki 
nem úgy gondolkodott, hogy tanítványai engedel-
meskedjenek neki, hanem ő — a tanító — 
vetette magát alá az ő akaratuknak: nevelő 
volt, a ki nem pénzért vállalja el vásott úrfiak 
vezetését, hanem saját költségein, csekély 
vagyona veszélyeztetésével gyűjt maga köré 
vásott utczagyerekeket és él számukra. 

Végre ember is volt! Képes volt egy talán 
inkább csavargó, mint koldus ismeretlennek 
odaajándékozni utolsó birtokát: ezüst ezipő-
csatját s ő mezítláb járt. 

0 bizonyára nem mondotta magáról e szálló 
mondatot: „Quem dii odere, paedagogum fecere". 

(Miskólcz.) Büchler Hugó. 
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Két bűnös. 
Egy reggeli nyújtózkodás közben — így 

kezdte beszédét az én kollégám — azon 
nevezetes kérdésen törtem a lejemet, hogy: 
Uram s én Istenem, mai napság eshetnek-e 
csudák ? Mert ha nem, akkor az a bizonyos 
takaró, melynek a véginél tovább nyújtózni 
senki fiának nem tanácsos, utóvégre oly tenyér-
nyivé zsugorodik alattam, hogy kezem, lábam 
nyomorékká lészen a nagy összevonogatásnak 
miatta. 

Szükséglet i t t , . . . szükséglet ott! A „tartozik" 
rovat gazdag; a „követel" szegény. Csakugyan 
csudának kell esnie, hogy a hínárból kievicz-
kélhessek. 

Eh, keljünk föl! Százszor is volt már hely-
zetem válságos, százszor is megsegített a jó 
Isten, meg a jd emberek. Majd csak meg-
segítődöm most is. 

Feleségem jó reggel óta kinn foglalatos-
kodott a konyhában. Kimegyek — gondoltam — 
egy kis borúoszlatás okáért. 

Ott a padon végig sorba voltak állítva a 
lábbeliek, szép rendivel, nagyság szerint. Elül 
az enyém, utána a többi, összesen kilencz pár; 
mert, hogy lám ennyi kell. 

Közvetlen a jóreggelt után, minden bővebb 
indokolás mellőzésével, azt az egyenes fölszólítást 
intézte hozzám az én feleségem, hogy nézzem 
meg ezeket a czípőket. Imígy tisztában lévén 
hát föladatom mivolta felől, menten hozzáfogtam 
annak teljesítéséhez, és szorgalmatosan néztem 
a czipőket. 

Valamelyes sejtelmem ugyan kezdett támadni 
az iadok felől, sőt támadt némi gondolatom is; 
nevezetesen, ha valami falu szegényét rászaba-
dítnának, hogy hát íme most válaszszon itt 
magának lábbelit, . . . nem fintorítaná-e el az 
orrát, —- de nem szóltam semmit. 

— Megnézted? 
— Megnéztem, édes. 
— No, látod-e, hogy nem nézted meg. 

Mert csak úgy lehet ám ezeket igazán meg-
nézni, ha az ember nem tiltja fáradságát, 
hauem a kezébe veszi egyenként és figyel-
metesen megvizsgálja elől, hátul; alul fölül; 

'jobbról meg azután balról is. Igaz, hogy ez 
már talán némi munka számba menne, ilyesmi 
pedig — tapasztalat szerint — nem minden 
embertől kivánható. 

Borúoszlatási szempontból mérlegelve, ez a 
társalgás nem indult valami kedvezően; de én 
föltettem magambam, hogy nem tágítok, 
mégis földerítem a légkört. Csak az a baj, 
hogy — hiszen tudod — egy kissé lassú 
járása vagyon az eszemnek. (Más kifogásom 
nem is lehet ellene.) Tudok én okosat gondolni, 

de egy kicsivel mindig idő után vagyok készen 
vele. Es egy fejhosz is sokszor dönt. Hát 
most is, mire én logice rendbe állítottam 
gondolataimat, rég megeredt a szó az én kis 
feleségem ajakán, és sorra vette, amúgy könyv 
nélkül, a család mind a 18 lábbelijének egyedi 
tulajdonságait, oly pontossággal és részletes-
séggel, hogy én csak néztem. Tizennyolcz-
életrajz! Egyik szomorúbb, mint a másik. A 
mulandóságnak, a megsemmisülésnek lehe ára-
dozik szét mindenikből. 

— És most már, édes uramr az iránt óhaj-
tanék tájékozódni, belátod-e, hogy istenházába, 
vagy akárhová is, ilyen lábbeliben . . . azaz, 
hogy engem hagyjunk ki a számításból. De te 
és a gyerekek. Nem előnyösebb-e, csak gazda-
sági szempontból is, jóravaló lábbelivel beszerez-
kedni, mint majd egész télen a doktor, patika? 

— Jó, jó — galambom — de, látod-e, nem 
szabad ám mindent így a keserűbb oldaláról 
fogni fel; az nem életbölcseség. — A lábbeli 
elszakad. — Persze. — Ez egy ténybeli igazság. 
Azonban azt gondolod-e, hogy ez éppen csak 
a mi lábbelinkkel történik így ? Oh ez szomorú 
volna. De nem.. Közös sorsa ez a világ összes 
lábbelijeinek. Es ez a vigasztaló. Sőt többet 
mondok: még magának Jókainak a csizmája 
sem képezhet kivételt a közös törvény alól, 
még az is kiszakadt, — a hogy ő tulajdon 
maga leírja -— még pedig jobbról is, meg balról 
is. Es íme, ő ezt még — nagyon helyesen — 
előnyösnek is tartotta, mert hát, ha egyik 
oldalon bemegy a víz, megvan a mnga rendes 
nyilt útja, hogy a másik oldalon kimehessen. 
Hja, nagy kincs az életbölcseség! (0 egyet 
sóhajtott és nagyon neheztelőleg nézett rám.) 
Tudod, jobb szeretek egy mosolyt száz sóhajnál. 
Tényleg sóhajtozással sohasem sikerült még 
czipőt befoltozni. 

— Hanem bölcselkedéssel igen. Kiséitsd 
meg, kérlek ! Nagy kedved van megint pályázni 
a bölcs nevezetre. Ne sértődjél meg, de olvastam, 
hogy a bölcsek majdnem mind bolondok. F g y 
mondtam: majdnem. Hagyd el, kérlek! Az itt 
a ténybeli igazság, (ezt kurziv betűkkel mondta), 
hogy ezeket a czipőket többé foltozni nem 
lehet, mert akár milyen művész lenne is az a 
czipész, mihez varrja a foltot, ha nincs a 
lyuknak határa? 

Míg én tántoríthatatlan nyugodtsággal a 
viszonválasz megfogalmazásába voltam merülve,, 
oda fordul hozzám és sokkal kedvesebb hangoa 
azt kérdi: — mondjad, édes apja, mily összegre 
rúghat a konvenczió-hátralék ? 

— Igaz biz a ni! Csakhogy az másfelé. . . 
no de mindegy. Jó lesz az czipőre, ni. Éljen ! 
Hogy mennyire rúg ? Hát úgy kevés híján 
30 frt. 



8 . SZÁÍI. N é p t a n í t ó k LAPJA. 1 1 

— Kincs. Kikerül belőle mindnyájunknak. 
Ma d. u. az adósok kiírandók . . . isk.-sz. 
elnök . . . szolgabíró . . . bíró . . . nyolcz 
nap . . . stb. (Ismeri ő már jól az eljárási 
módot.) Hanem 'azután egyet megmondok, és 
ezt nagyon megmondom : semmi czédulázás! 
Már egészen rád kaptak. Csak jönnek a czédu-
láért, aztán szépen kibújnak. Semmi! Tessék 
fizetni! Megszolgálod keserveser. 

Diktum-faktum a lajstrom kiíródott, a kon-
venczió ekzekválódott, némi-némű czédula is 
adódott, de ez titokban tartódott, mert félődött. 

Denikve a bíró beszámol, és pedig úgy esett, 
hogy négyszemközt. Szépen megköszöntem a 
szíves fáradozását, de egyszersmind nem hallgat-
hattam el renden kívül való csudálkozásomat 
a fölött, hogv még az özv. Bugátiné is lerótta 
tartozását, holott két fia már kijárta előttem 
az iskolát, de még eddigien krajczárját nem 
láttam. 

— Nincs is annak, uram. Nincs annak a 
két öreg dunyháján meg három vánkosán kívül 
semmi foghatója. Az árendát is csak úgy szol-
gálja le a lakásától. A mint az egyik dunyháját 
fölírtam, hát nagy sírva-ríva megered ám a 
Juli, és lohol a tanító úrhoz czéduláért; de 
nem találta idehaza. De biz a Juli mégis csak 
jön ám vissza, nagy örömmel. No, Juli, mondok 
mi van? Akkor mondja szép istenáldató szóval, 
hogy a tanítónéasszony sajnálta meg kölcsön-
képpen egy frttal, hogy majd vagy megfizeti, 
•*agy leszolgálja, vagy . . . mi. 

Tehát ő is) ? 
Kő esett le a szivemről. A czédulák köve. 

Miiven könnyű lesz a számadásom! 
Éppen a lámpagyújtásnak, vagy más szóval 

foltozás-kezdetnek ideje volt, mikor a „kincset" 
bevittem. Oda öntöttem az asztalra. Halmaz-
állapotára nézve nem volt megvetendő, - hií z 
többnyire nickelből állt ki. Az én jó feleségem 
szemmel láthatólag megörült neki, gondosan 
meg is olvasta. A „kevés híján 30 írt." csak 
névleges értéknek bizonyult; az aktiv-érték 
alig kerülte meg a 20 at. Vártam a szót, de 
nem szólt semmit; pedig valószinűleg sejtett. 

Két bűnös, egy vádló se. 
Másnap reggel azon kaptam rajt, hogy a 

czipői fölött tartott beható szemlét. 
— Hallod-e, édes apja. Most vizsgálom 

ezeket az én czipőimet tüzetesebben. Hiszen 
nem is olyan siralmas mivoltúak még ezek, 
hogy iigyes kéz rendbe ne tudná szedni. Kár 
volna ezek helyett még új. I t t egy kis varrás, 
ott egy kis folt, meg egy fél t a lp . . . s lesz 
még ebből czipő. 

(Bárány.) Vecsei József. 

. 

IRODALOM. 
Irodalmi Értesítő. A Lampel-Wodianer udvari 

könyvkereskedő czég (Budapesten, Andrássy-út 
21. sz. a.), kiadásában és szerkesztésében 
Irodalmi Értesítő czímmel ú j havi szemle 
indult meg, a melynek czélja állandó érint-
kezést létesíteni a könyvvásárló közönság és a 
könyvkereskedelem között. Az ú j lap élénk 
tartalma, változatossága és alapossága a legjobb 
tájékoztató mindazok számára, a kik a könyvek 
iránt érdeklődnek. A lap képeket és mutat-
ványokat közöl a czég kiválóbb kiadványaiból. 
Tanszer rovatában a tanszeripar újabb fejlő-
dését ismerteti. Különféle rovatában az érdeke-
sebb irodalmi híreket csoportosítja és Könyves-
ház czímmel a magyar, német, franczia és 
angol könyvészeti adatokat közli. Különösen 
ez a rovat az, a mely irodalmunkban hézag-
pótló és az új lapnak általános érdeket ad. 
Közli az ú j lap a zenemüvek bibliográfiáját is. 
A czég kívánatra minden érdeklődőnek ingyen 
megküldi a lapot. 

Megjelentek: A Franklin-Társulat kiadásá-
ban megjelenő, Pecz Vilmostól szerkesztett 
Ókori Lexikonnak a 16-dik füzete, mely a 
munka I-ső kötetének 61 — 64-ik íveit foglalja 
magában. A füzet ára 1 korona; a folytató 
lagos füzetek julius és augusztus kivételével 
a hó 15-ike táján jelennek meg. — A halász 
regénye. Ir ta Szemere György. A ki szereti a 
természetet, gyönyörűségét találja a nádasok 
rejtélyes világában, a ki érdeklődik a régi 
halász- és betyárélet romantikája iránt, a kiben 
van érzék az igazi zamatos magyar nyelv és 
és?járás iránt, olvassa el ezt a regényt. Nem 
fog benne csalódni, sőt jóleső érzéssel teszi le 
kezéből- a kötetet, melyhez hasonló kedves 
dolog mostanában nem sok került a könyv-
piaezra. A Neogrády Antal művé-zi rajzaival 
díszített, csinos kiállítású kötet a Franklin-
Társulat kiadásában jelent meg, ára 2 korona 
80 fillér. 

HIVATALOS RÉSZ, 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Áthelyezte: Nádasné-Ugró Mária kajdanói 

áll. el. isk. tanítónőt a kis és nagy-baábi áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Nagy Endre 
válaszuti áll. el. isk. tanítót a gyerő-vásárhelyi 
ál), el. isk.-hoz jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Illics János 
pancsovai munkaképtelen áll. el. isk. tanító 
részére évi 2216 koronát; Klein Mátyás felső-
mindszenti róm. kath. munkaképtelen tanító 
részére évi 720 koronát. 
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Végkielégítést engedélyezett: Cservenka 
Gizella pozsony-szent-györgyi munkaképtelen 
egyleti óvónőnek 600 koronát; Szerdahelyi 
Adolf siklósi munkaképtelen közs. polg. isk. 
tanító részére évi 1160 koronát. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett: 
néhai Csányi Lajos bakony-tamási volt ág. 
hitv. ev. tanító özv., szül. Pál Erzsébet részére 
évi 303 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
El . I. Reíulve. A b. Hirsch-féle alapítvány 

kezelőségével mi, szerkesztőség, semmiféle össze-
köttetésben sem állunk s így nem is eszközöl-
hetünk ki ott semmit. — Gy. József. Ha csak-
ugyan igaz az, hogy a kihirdetett pályázat fölté-
telei mellőzésével vagy módosításával akarja 
a községi jegyző a megválasztott tanítót díjazni, 
akkor ez ellen tegyen panaszt a közigazgatási 
bizottságnál. Teljes képtelenség az, hogy utóla-
gosan valakitől a julius - augusztusra szóló 
díjazást megtagadják, mert akkor nem tanít. — 
L. M. R. 0 . Tanácsoljuk, hogy a nyugdíj-
ügyben beterjesztendő összes szolgálati bizo-
nyítványt bélyeggel lássa el. Az országos 
bizottság folyamodványt intézett ebben az 
ügyben a közoktatásügyi ministeriumhoz, hogy 
t. i. hivatalosan intéztessék el az ilyen dolog 
és így a tanítók fölmentessenek ebben az 
esetben a bélyegkötelezettség alól. E kérvényre 
eddigelé válasz még nem érkezett. — Másod-
tanító. Ont augusztus 18.-án megválasztották, 
de állását csak 1902 január 6.-án foglalhatta 
el, midőn az iskolaépület teljesen készen volt. 
Ezért az egyháztanács a nevezett 6 hónapra 
a fizetését megtagadta. Ebben az esetben azt 
keli tisztába hozni, vájjon a választás föltéte-
lesen történt-e vagy nem. Mert az megenged-
hetetlen dolog, hogy valaki .fél esztendeig 
kenyér nélkül maradjon mások hibája miatt. 
Vagy választották volna meg egy fél évvel 
később s akkor azonnal elfoglalhatta volna 
állását, vagy ha augusztusban választották meg, 
adtak volna szeptember 1.-én alkalmazást, 
vagy ha nem tudták külső akadályok miatt 
az iskolába bebocsátani, adtak volna fizetést, a 
melyből ön megélhessen. Községi és állami 
tanítóknak állomásaikat a megválasztástól egy 
hónap alatt kell elfoglalniok. Ezen analógia 
szerint ön is köteles lett volna állásán leg-
később szeptember havában jelentkezni s akkor 
azonnal a kir. tanfelügyelő közbeléptével 
intézkedést provokálni. Rendkívüli tájékozat-
lanság a tanító részéről vagy gondatlanság, 
hogy egy fél esztendeig ég és föld között 
lebegett. Most a kir. tan elügyelő útján a 
közigazgatási bizottsághoz forduljon igénye 

érvényesítéseért, ha t. i. nem volt kikötve a 
választásnál, hogy ön csak az iskolaépítkezés 
befejezte után foglalhatja el állását. — Magán-
iskola. Ha tanító a magániskola tulajdonosa 
s igazolni képes, hogy a szülők előzetes tud-
tával oly föltétellel veszi föl iskolájába a jelent-
kező tanulókat, hogy egész évre meg.-zabott 
tandíjat tartoznak fizetni még akkor is. ha 
esetleg a növendék évközben kimaradna: 
ebben az esetben bírói úton is megnyeri 
követelését, mert ez szerződésszerű megállapí-
tásnak tekinthető a két fél között. Mindenek-
előtt a község elöljáróságánál indítson keresetet 
az évi tanításdíj egy részének elvonása miatt. 
Ha ebbe az intézkedésbe a felek bele nem 
nyugosznak, járásbírósági útra kell terelni a 
dolgot. — Tv. Imre. Az illető csendőrőrs-
parancsnok köteles önnek párbért fizetni, 
miután róm. kath. vallású. A közoktatásügyi 
ministerium nem régiben egy esetből kifolyólag 
oly értelmüleg döntött, hogy az állami tiszt-
viselők az illető községben nem vonhatják ki 
magukat saját hitfelekezetük egyházi adózása 
alól. — 1). L. Nem helyesen cselekedett az illető 
tanító, ki a tandíjjal hátralékos tanulót tanítás 
közben hazaküldte. Az illető gyermeket az 
iskolázásban ilyen magánkövetelések miatt 
megakadályozni nem lehet. Ha a tanítónak 
követelni valója van, intézze azt a szülő ellen 
rendes úton, de a tanulástól ne tartsa távol a 
gyermeket e miatt. Túlságos érzékenység 
azonban másrészről, hogy az illető szülő e miatt 
a tanító ellen panaszt emel a kir. tanfelügyelő-
ségnél. Leghelyesebb volna a dolgot békés 
úton elintéznie a tanítónak a szülővel, mert ez 
mindenesetre meggondolatlanúl cselekedett. — 
Y. A. A feleség vagy gyermek életbenlétéről 
szóló igazolványt az anyakönyvi hivatil fogja 
kiállítani, úgy hisszük, 50 kros bélyeggel. 
Különben anyakönyvi hivatalról nem tehető föl, 
hogy több bélyeget követelne. — Z. Dezső. 
Ha jelenlegi állása jövedelméhez (hiványilag) 
az összes tankötelesek után járó tandíj és 
faváltság taitoíik, ezt a megváltási összeget 
csakis, a tényleg az ön iskolájához tartozó 
tankötelesektől szedheti be. Miután nem biz-
tosíttatott megválasztásakor, hogy legalább 
hány tankötelestől jár önnek ilyen tandíj 
és faváltság, s mivel most egy második tanítói 
állás szerveztetik és ezáltal az ön tanítványainak 
létszáma apadása következtében mintegy 160 
koronával csökken a jövedelme, méltányos 
dolognak tartjuk, hogy az iskolaföntartó más 
úton iparkodjék önt eme nagy Veszteségért 
kárpótolni. Esetleg, ha a körülmények igazolják 
a jogosultságot, államsegély útján való kiegé-
szítést kell kieszközölni, mert hiszen megtör-
ténhetik, hogy ezáltal önnek már nem lesz 
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800 koronát elérő fizetése. — A. Z. Izr. hitfele-
kezeti tanító is tartozik hitközségi adót fizetni, 
ha ez alól az egyházi hatóság személyesen 
nem mentette föl. Izr. tanítók nyugdíj-ügyé-
ben kétségkívül figyelmet érdemel a Gabella 
és húsvéti kenyér értéke. Mint minden feleke-
zetnél, úgy az izraelitáknál is részesülnek a 
tanítók oly egyházi illetményekben, melyek 
kizárólag tanítói járulékok és melyeket nekik 
rendszerint díjlevélileg is biztosítanak. Minek 
folytán azok a törvény értelmében a nyugdíj-
igény megállapításánál is beszámítandó téte-
lekként szerepelnek. Ily járulékok többek között 
az úgynevezett Gabella és a húsvéti kenyerek 
szolgáltatása. Eddig azonban ezen tételek a 
nyugdíjba beszámítható összeg megállapításánál 
köztudomás szerint figyelmen kívül hagyattak, 
holott a magas ministeriumnak Gömör- és 
Kis - Hontvármegyék tanfelügyelőségéhez az 
1897. évben 61.071. sz. a. intézett döntvénye 
alapján a Gabella, húsvéti kenyerek szolgálta-
tása az izr. tanítóknál tanítói illetményeknek 
minősíttetnek és így minden kétséget kizá-
rólag a nyugdíj, illetőleg végellátási összeg 
kiszabásánál is tekintetbe veendők. Csekélynek 
látszó ugyan azon összeg, melylyel ennek 
révén a nyugdíjigény emelhető, de ha tekin-
tetbe veszszük az izr. tanítóknak a legtöbb 
helyen amúgy is nagyon szűkre szabott díja-
zását és ebből kifolyólag azon összeg csekély 
voltát, melyre nyugdíj czímén számíthatnak, úgy 
valóságos jótétemény lenne, ha a föntemlített 
czímek egyenértékéül számított átlag 70—80 
koronával a nyugdíjigény emeltetnék. Ebben 
a kérdésben leghelyesebben járnának el, ha az 
orsz. izr. tanítóegyesület minél előbb folya-
modványt adna be a közokt. minister úrhoz. — 
Szitnya. Az iparos-tanoncziskola ügyében a 
kir. tanfelügyelő adhatná meg önnek a kellő 
választ. — L. D. 1898 előtt az állami kor-
pótlékra vonatkozólag az 1880. évi szabály-
rendelet volt az irányadó. Ha differencziát lát, 
a kir. tanfelügyelő úrnál kell az ily dolgot 
rendezni. Esetleg folyamodhatik a ministerium-
hoz. — G. G. A tanító hadmentességi adót 
nem köteles fizetni. — Sz. A kir. tanfelügyelő-
séghez forduljon útbaigazításért. Pereskedési 
ügybe nem avatkozunk. — Cs. L. Szólítsa föl 
még egyszer az iskolaföntartót hátralékos 
díjának lefizetésére. Ha nem használ, per útján 
érvényesítheti követelését, minthogy magán-
szerződésről van szó. — B. J. Ha állami 
érvényű oklevélről van szó, a hatását 10 év 
multán sem vesztette el. A felekezeteknél 
régebbi időben olyan tanítói minősítést is adtak 
ki, melyek egy bizonyos egyházmegyére szóltak. 
Ezek nem tanítóképezdei képesítések voltak.— 
K. I. Mura-Szerdahely. Az új gondnoksági 

„Utasítás" 22. §-ának 3. pontja értelmében 
kréta, írószerek, szivacs stb. beszerzésére 10 
kor. — irodaátalány czímén pedig az igazgató-
tanítónak 20 kor. irányozandó elő az áll. iskola 
költségvetésében. Ön azt kérdi, vájjon ez utóbbi 
20 K. tételben egyúttal benfoglaltatik-e az ig.-
tanító tantermére eső 10 kor. írószer-átalány is. 
Erre illetékes helyen nyert informáczió alapján 
azt válaszolhatjuk, hogy benfoglaltatik. — 
R. R. Csak attól az időtől fogva kaphat 
fizetést, a mikor állását tényleg elfoglalta. Az 
államsegély kieszközlése az iskolafőntartó gondja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Zsilinszky Mihály államtitkár, mint 

a M. Tud. Akadémia r. tagja, a mult héten 
tartotta meg székfoglalóját egy kiválóan érdekes 
értekezéssel, mely bevezetése egy most készülő 
munkájának, melynek czíme: „Nemzetek sze-
repe az emberiség történelmében." A tudós 
szerző arra az eredményre jut, hogy a külön-
böző nemzetek a fejlődés proczesszusában 
megtartják ugyan nemzeti jellemüket, nemzeti 
egyéniségüket, de a magasabb egység hatása 
alól el nem vonhatják magukat. Kiemeli azt, 
hogy az újabb fölfedezések, a közgazdaság 
nagyarányú fejlődése, sőt az egész modern 
kultúrának iránya az emberi nem egységének • 
megvalósítása felé tör. A végtanulság pedig az, 
hogy az emberi élet örökös küzdelemből áll. 
Ha e küzdelem megszűnnék, ha nem élne 
lelkünkben a haladás természetes ösztöne, 
akkor megszűnnék maga az élet is. — Az 
akadémikusok és az egybegyűlt nagyszámú 
hallgatóság osztatlan figyelemmel hallgatták 

a fölötte érdekes fölolvasást. 
— Világ folyása. A mult hét legneveze-

tesebb külföldi eseménye az volt, hogy Anglia 
és Japán közt szerződés jött létre, melynek 
éle Oroszország mandzsúriai politikája ellen van 
irányozva. Az orosz sajtó még eddig hallgat, 
de általában azt hiszik, hogy Oroszország 
válasza a Kinával kötött vagy kötendő orosz-
kinai szövetség közzététele lesz. — Triesztben 
sajnálatraméltó dolgok történtek a mult hét 
végén. A munkások általános sztrájkja alkal-
mából összeütközés volt a nép és a katonaság 
közt. A katonák több ízben használták fegy-
verüket és a népből mintegy tizenketten rögtön 
meghaltak, sokan meg súlyosan megsebesültek. 
F. hó 15.-én estefelé kihirdették a választott 
bíróság döntését, mely a munkások ügyének 
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kedvez, mire a nyugalom némileg helyreállt. 
Az osztrák kormány azonban kihirdettette 
Triesztre nézve az ostrom állapotot. — A dél-
afrikai harcdérről, a hol Dewettnek ismét 
sikerült az angolok „vasgyűrűjéböl" kimene-
külnie, az a meglepő hír érkezik, hogy Kit-
chener fővezér áprilisban Londonba érkezik, a 
honnét „fontos és sürgős dolgok miatt" Indiába 
kell utaznia Ez hivatalos elismerése volna 
Kitchener teljes kudarczának. 

— Kitiltott tankönyv. A m. kir. vallás-
és közoktatásügyi minister a következő czímű 
könyvet „Slabikár a Prvá Citanka pre skoly 
evanjelické a. v. A'vdal nitransky seniorát 
nákladom Jána bezu v. Senici. V. Senici, 
1806 Tlacou Jana Bezu a spol" az 57-ik 
lapon foglalt, a magyar nyelv tanulása ellen 
irányuló verséért az összes magyarors?ági elemi 
népiskolák használatából eltiltotta. 

— Tápintézet Hosonban. A mosoni állami 
elemi iskola derék igazgatója: Garami Béla 
dicséretreméltó dolgot művelt, midőn a m. évben 
szegény tanulók tápintézetére gyűjtést indított. 
Az ottani társadalom meghallgatta a kérő szót 
s a mosoni állami elemi iskolai tápintézet ez 
évben is megkezdette eléggé nem magasztal-
ható, áldásos működését. Január 3-ika óta 
naponta 78 gyermek kap tisztességes meleg 
ételt. Nyilvános köszönetet érdemel ezért a 
mosoni nemesszivü társadalom, melynek sorá-
ban a megye 100 s Kiihne E. gépgyártulaj-
donos szintén 100 koronával támogatja a 
tápintézetet, de köszönetet érdemel buzgól-
kodásáért és fáradozásáért a mosoni áll. el. 
iskola testülete és e testület derék igazgatója 
is. íme, ez is egyik módja a „tanítói tekintély" 
emelésének! 

— Tanítóképzö-intézeti növendékek meg-
jutalmazása. A vallás- és közokt. m. kir. 
minister a földmívelési m. kir. minister hozzá-
járulásával Lendvay Dezső budapesti, Tollak 
István bajai, Mudrin István aradi, Biedelmayer 
Sándor csáktornyai, Deák Sándor ós Nemes 
János csurgói, Kay Mátyás kun-félegyházai, 
Kopcza István lévai, Tempfli István losonczi, 
Fiedler Lajos és Tőke Imre modori, Lesznyák 
Róbert iglói, Vékásy József és Imreh Arnold 
m.-szigeti, Horváth Ferencz és Horváth Lajos 
pápai, Keresztes Jenő sárospataki, Ozsváth 
Miklós és Bédiger Károly sz.-keresztúri és 
Fuchs Pál znióváraljai áll. tanítóképzö-intézeti 
növendékek részére a gazdaságtanban, különösen 
a gyümölcsfa-nemesítésben az 1900/901. tanév 
folyamán tanúsított szorgalmuk és tett elő-

menetelük megjutalmazásául egyenkint egy 
drb húsz-koronás aranyat adományozott. 

— A továros népoktatásügye 1901-ben. 
A fővárosi kir. tanfelügyelő jelentése szerint 
a mult évben volt 101.907 iskolaköteles, mely 
szám 6814-gyel való gyarapodást mutat iöl. 
Óvóköteles volt 39.453," tehát 4527-tel több 
mint tavaly. Iskolába járó iskolaköteles volt 
83.224, tehát 1071-gyel kevesebb mint tavaly. 
Óvodákba járó óvóköteles volt 9711, tehát 
1709-czel több, mint tavaly. Mivel nyilván-
tartást névszerint nem vezettek, ezeket az 
adatokat az 1901. évi népszámlálási munká-
latok alapján állították össze. A legszomorúbb 
adat az, hogy a főváros iskoláiban 296 vándor-
osztály van, a mi legalább is 10 nagy elemi 
iskolai épületnek felel meg. A tanfelügyelőség 
részéről a lefolyt érben 461 napon 537 iskola-
látogatás történt, a melyből kifolyólag 1843 
tanító oktatását hallgatták meg A községi 
iskolák fejlődésérőt a tanfelügyelő elismeréssel 
nyilatkozik s utal arra, hogy úgy a tanítóság, 
mint a társadalom ezeknek az iskoláknak belső 
életére nagy gondot fordít. 

— A kis-kun-halasiak a Tanítók Házáért. 
A halasi közs. isk. tanítótestülete januárban 
hangversenyt rendezett a Tanítók Háza javára, 
mely 527 koronát jövedelmezett. Most meg 
Szalay Zsigmond közs. isk. igazgató, a ki ritka 
buzgalmat fejt ki e nemes ügy szogálatában, 
ezeket írja nekünk: „ A helybeli gazdasági bank 
a Tanítók Házának 50 koronát volt szives 
adományozni. Február 1.-én tartott közgyűlé-
sünkön Bornemisza Benő, Gaál István, Kádár 
Antal, Paczolay Győző, Túlit Péter kartársak 
léptek be az Eötvös-alapba 3—3 korona évi 
tagsági díjjal. A „Tanítók Háza gyufája" nagy 
fogyasztásnak örvend, mert 3 kereskedőnk 
állandóan raktáron tartja; hogy maguk a kor-
társak legbuzgóbb terjesztői: önként érthető." 
Hiszen ha csak minden tizedik, sőt ötvenedik 
helyen annyit tennének a Tanítók Háza érde-
kében, mint Halason, nem állana az Eötvös-alap 
súlyos válság előtt! 

— Gazdakörök szervezése a községekben. 
A Magyar Gazdaszövetség legutóbb tartott köz-
gyűlésén elhatározta, hogy a gazdatársadalom 
szervezése s a kisgazdáknak a társidaimi mű-
ködés körébe való bevonása czéljából országos 
mozgalmat indít, mert nyilvánvaló, hogy-erő-
teljes és egységes gazda-közvéleményt teremteni 
s a gazdák kívánságának nyomatékot szerezni 
csak úgy lehet, ha a kisgazdák is tömörülnek 
s mint hatalmis és tekintélyes szervezet köve-
telik jogos kivánságaik figyelembevételét. Eddig 
a kisgazdák mint oldott kéve lézengtek s egy-
másnak panaszolták súlyos bajaikat, de szer-
vezkedni nem tudtak, annak daczára, liogy ők 
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képezik az ország gerinczét, lelkét, kenyér-
adóját. Ezen szervezkedést akarja most a 
Magyar Gazdaszövetség megindítani és elő-
mozdítani, megbízván Meskó Pált, a Magyar 
Gazdaszövetség titkárát, hogy támogassa a 
földmívelő-népnek azon derék barátait, kik 
együttérezve a földmívelő-néppel, annak sok 
mindenféle baján segíteni akarnak. A szervez-
kedés legczélszerübben Gazdakörök létesítése 
által történik. Gazdakört minden községben 
lehet alakítani, hol a lelkész, a tanító, vagy 
a jegyző, valamelyik intelligens gazda vagy 
értelmesebb földmívelő ezen jó ügyet a föld-
míveléssel foglalkozók jóvolta érdekében föl-
karolni hajlandó. Ezen derék népbarátok for-
duljanak Meskó Pálhoz a Magyar Gazdaszövetség 
titkárához, (lakik a f. évi márezius hó végéig 
Nvitrán, azontúl Budapesten), kitől a gazdakör-
alakítás tekintetében útbaigazítást nyerhetnek. 
A gazdakörök föladata: a község és a tagok 
összes gazdasági érdekeinek előmozdítása, 
mezőgazdasági ismeretek terjesztése, tenyész-
állatok beszerzése, hatósági intézkedések, ren-
deletek, községi és iskolaügyek megbeszélése, 
a jótékonyság és felebaráti szeretet fejlesztése, 
gazdasági szükségletek közös beszerzése, ter-
mények közös értékesítése, a hazai ipar különösen 
a helyi kisiparosok támogatása, előnyös kölcsön-
ügyletek közvetítése, közbenjárás terhes adós-
ságok konvertálásánál, a szövetkezés előnyeinek 
ismertetése, olvasókör és könyvtár létesítése, 
szóval a község lakói összes anyagi, erkölcsi 
és szellemi igényeinek kielégítése. Minden 
gazdakör tagjává lesz a Magyar Gazdaszövet-
ségnek. összeköttetést tart fönn a vármegye 
gazdasági egyesületével s kívánságait ezek 
útján a legfölsőbb hatóságok előtt is nyoma-
tékkal tolmácsolhatja. A Magyar Gazdaszövetség 
támogatja a gazdaköröket könyvtáraik berende-
zésénél, közbenjár a tekintetben,hogy alapokat 
kedvezményes árban kapják, gondoskodik 
szakemberekről, kik a gazdakörben gazdasági 
és társadalmi kérdésekről előadást tartanak, 
gondoskodik vidékenkint megbízható szak-
tanácsadókról, kik a gazdakörök tagjainak a hét 
bizonyos meghatározott napjain, adó, katonai, 
telekkönyvi, peres, hitelmüveleti s más ügyek-
ben útbaigazítással szolgálnak. Alapszabály-
tervezetet mindenkinek készséggel küld Meskó 
Pál, a Magyar Gazdaszövetség titkára, (lakik: 
márcziushó végéig Nyitrán,azontúlBudapesten). 

— A fővárosi tanítók segélyegyesülete. 
Néhai Zichy Antal 1873-ban a pesti tanítók 
részére segély egyesületet létesített. Az egyesület 
azóta szépen fölvirágzott, a mennyiben, mint a 
legutóbbi kimutatásból kitűnik, az egyesületnek 
az 1901. év végén 160 ezer korona vagyona 
volt. Különösen a mult évben növekedett az 

az egyesület vagyona, a mennyiben az állam-
sorsjáték jövedelméből 25 ezer koronát kapott 
az egyesület. Hogy mily jótékonyságot gya-
korol az egyesület, kitűnik a következő szám-
adatokból is: 155 tag 49.410 korona kamat-
mentes kölcsönt kapott ; temetkezési jutalékra 
6300 koronát; egyesületi tagok gyermekei 
segélyezésére 1200 és özvegyek segélyezésére 
648 koronát költöttek. 

— A Tanítók Háza javára az enyingi ev. 
ref. énekkar f. hó 2.-án mulatságot rendezett, 
mely jól sikerült, mert a mondott czélra 108 K. 
71 fillért jövedelmezett, pedig a saját pénztára 
javára is jutott ugyanennyi. A hangversenyen 
közreműködtek: Székely Margit k. a. czimbalom-, 
Knopp Árpád gordonka-játékkal, Moharos 
Gyula és Kallós Béla szavalattal. „Csekély az 
összeg, írja nekünk Vincze Ferencz kartársunk, 
csak kis porszem azon szép és magasztos ügy 
létesítéséhez, melyet nagy vezéreink oly odaadó, 
önzetlen lelkesültséggel igyekeznek diadalra 
vinni; de jele annak, hogy bár lassan megy 
előre az ügy a közöny és nemtörődés göröngyös 
utain, mégis mozog a föld." Ez az összeg nem 
„csekély", csak az a baj, hogy kis szigetke a 
tanítóság közönyének Óceánjában!'— Az Erdő-
vidéki Tanítótestület 1000koronás alapítványának 
törlesztésére 400 koronát küldött be hozzánk 
Tarcsafalvi Albert, e tanítótestület érdemes 
elnöke, a ki az Eötvös-alap érdekében dicséretes 
buzgóságot fejt ki. 

— Számtani módszer az egyesületi 
gyűléseken. Egy buzgó állami tanférfiu így 
írt hozzám e hóban: „ A számtani oktatás 
érdekében tanítóköri üléseinken többek közt 
már rég proponáltam, hogy dr. Ebent föl 
kellene kérni, sziveskednék egy járásköri 
ülésünkön számológépe kezelését gyakorlatilag 
bemutatni; de mindig napirendre tértek fölötte. 
Most hogy ministerünk a meddő tanítóegyesü-
leti üléseket rendeletileg irányította, kezdik 
belátni törekvésem helyességét. Elnöki meg-
bizásból kérem tehát a következő kérdésekre 
kegyesen válaszolni: 1. sziveskednék-e tavaszi 
gyülésünkön számgépével gyakorlati előadást 
tartani? 2. mennyibe kerülne ez egyesületünk-
nek? sat." — Alulírt egyszersmindenkorra 
kijelentem, a mit már évek előtt közöltem e 
lapokban, hogy főleg népesebb gyűlésekre 
szívesen megyek és pedig teljesen díjtalanul. 
Három évvel ezelőtt egy képezdében önkényt 
fölajálták az útiköltséget, pedig ott hívatlanul 
tartottam előadást; köszönettel visszautasí-
tottam. Kívánhatnám ugyan kiadásaim meg-
térítését s ezt, ha már nincs szükségem reá, 
fölajálhatnám valamely tanítói jótékony czélra. 
De nem akarok egyik zsebbe nyúlni, hogy a 
másikba tegyem, a mit ott találok. Maradok 
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tehát a mellett, hogy módszeremet passióból, 
és azért ingyen terjesztem a közoktatás javára. 
Dr. Ében. 

— Rövid hirek. A Magyar Nyelvőrt a 
vallás- és oktatásügyi minister úr folyó évi 
I. 28. 291. eln. sz. a. ugyanannak a száz 
népiskolának rendelte meg állami költségen, a 
mely a mult évben is kapta. A „M. Nyelvőr" 
szerkesztője ezúttal fölkéri a többi áll. elemi 
iskolák igazgató-tanítóit, jelentsék egy-egy 
lev.-lapon, vájjon óhajtanák-e 1903-ra a folyó-
iratot. Óhajtásukat a lehetőség korlátai közt 
figyelembe fogják venni. (Mutatvány példányt 
mindenki kaphat.'A szerkesztőség czíme: Buda-
pest VII., New-York palota.) — A „Bátyoh és 
vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezetének" 
az ügyvezetője: Szabó Gyula tanító — kese-
rűen panaszkodván hozzánk intézett levelében 
a tanítóságnak az Eötvös-alap iránt tanúsított 
közönyössége miatt — újra fölhívja kartársait a 
mi iparezikkeinknek, melyeket a nevezett szövet-
kezet megrendelt, a fölkarolására. Szabó kar-
társunk megütközik azon a „néma közönyön," 
a mit a tanítóság a saját ügyei iránt tanúsít 
még akkor is, midőn nem kérnek tőle áldozatot. 
Mi előttünk ez már nem újság, mert hiszen 
ez a „néma közöny" sodorta az Eötvös-alapot 
oly válságba, melyből nem tudjuk mi módon 
fog kieviezkélni! — Egy tanító ajándéha. 
Kerezsi Mihály beodrai tanító a f. iskolai évre 
nemcsak összes mindennapi tanulóit látta el 
ingyen a szükséges olvasó-könyvekkel, hanem 
a gazdasági ipnétlő-iskolába járó tanulók 
részére is ingyen 25 drb gazdasági könyvet 
adott, a miért a beodrai iskolaszéki elnök 
lapunk utján is köszönetet mond nevezett 
áldozatkész kartársunknak. — Köszönet. Vargha 
István bátyánk lapunk útján mond köszönetet 
mindazoknak, a kik félszázados tanítói jubi-
leuma alkalmából szerencsekivánataikkal ke-
resték föl s kivánja, hogy „minden kartársa 
oly nyugodt lélekkel és megelégedéssel érje 
meg a dicső, nemes és díszes tanítói pályán 
az ötven évet, mint működő néptanító," mint 
a hogy ő „testi, lelki erővel és örömmel 
megérte." Megragadjuk ezt az alkalmat, hogy 
ismételten sok szerencsét kívánjunk Vargha 
bátyánknak a jól megérdemlett'nyugalomhoz! — 
XIII. Leó pápa uralkodásának negyedszázados 
évfordulójára, mely febr. 20.-án lesz, a herczeg-
primás rendeletére, Walter Gyula dr. főegyház-
megyei főtanfelügyelő körlevélileg intézkedett, 
hogy a róm. kath. iskolák emlék-ünnepet 
rendezzenek. — A hishegyesi gazdasági ism-
iskolát f. hó 9.-én nyitotta meg, nagyszámú 
közönség jelenlétében, Kiss Károly földbirtokos 
az iskola elnöke, a ki lelkes szavakban ismer-
tette ezen intézmény fontosságát. Alexy Pál 

gazd. szak-tan. előadta az általa szerkesztett 
üzemtervet részletezvén annak minden egyes 
ágát. A közönség érdeklődéssel viseltetik az új 
iskola iránt. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: az enyingi ev. ref. énekkar által ren-
dezett mulatság jövedelméből (bek. Vincze 
Sándor tanító) 108 K, 71 f . ; Bertalan Vincze, 
Esztergom (tiszteletdíjából) 5 K.; Bene Lajos 
(tiszteletdíjából) 2 K.: Fuchs Leó urad. szám-
tartó (P.-Jakabszállás) 3 K.; Rosenfeld Károly, 
Bács-Martonos 2 K.; Kozár Mihály, Ipp (az 
általa rendezett gyermekmulatság jövedelméből) 
6 K. 35 f. —- 2. Eötvös-alapra: Bertalan 
Vincze (tags. díja) 3 K.; „Erdővidéki Tanító-
testület1'' (1000 - koronás alapítványa törlesz-
tésére) 400 K.; Csatáry Kálmán, Pogány-Szt.-
Péter („meghalt kis fia emlékére") 11 K. 40 f.;; 
Tompa József, Felső-Dema (tags. díja) 3 K.; 
Tolnai Ábrahám (m. és f. évi tags. díja) 
6 K.; Rosenfeld Károly (tags. díja) 3 K. 
Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Halálozás. Kempf Antal volt pápóczi 
nyugalmazott kántortanító, élete 69., áldásos 
működése 47-ik évében bosszú szenvedés után 
elhunyt. — Benedek Samu, a kolozsvári m. kir. 
áll. tanítóképezde tanára, az erdélyi ev. ref. 
egyházkerület közgyűlésének és a kolozsvári 
ev. ref. egyházközség képviselőtestületének 
tagja életének 65 ik évében jobblétre szende-
rült. Az érdemes tanférfiú arczképét és élet-
rajzát a Magyar Tanítók Naptára (1901 évf.) 
közölte. — Polesinczky János nemesrádi 
kántortanító a kiskomáromi tanítókör elnöke 
41 - éves korában hirtelen elhunyt. Áldás 
emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletékben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját11 (központi raktár: V. Iter., 
Lipót-körút 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) és a 
„Tanítók Háza szappanját" (központi raktár: 
VI. Lázár-u. 12. sz.) 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., "VVesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : Állami népoktatás. H . — Új iskolák 
építése a kincstári telepes községek részére. — 
Tanítóképzés és szakvizsgálat. Láng Mihály. — Az 
iskolai mulasztásokról. Mihály Ferencz. — „Foglal-
kozzunk a néppel." Jókövi Emil. — Hivatalos rész. — 
S z ü n ó r a : Pestalozzi emlékezete. Bücliler Hugó. — 
Két bűnös. Vécsei József. — Irodalom. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapest, 1902 Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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6004. számhoz. 
~ 1902 

PÁLYÁZAT. 
A polgárosított magyar határőrvidék tanulmányi 

alapjából rendszeresített ösztöndíj-állomások közül az 
1901 902. tanév kezdetétől betöltendő két egyenkint 
240 azaz kettőszáznégy ven koronás állomás, polgári, 
fold míves, középipar, iparművészeti és felső keres-
kedelmi iskolai tanulók részére. 

Ezen ösztöndíjra elsősorban a polgárosított magyar 
határőrvidék kötelékébe tartozott szegénysorsú szülők 
gyermekei, másodsorban pedig azon szegénysorsú 
tanulók tarthatnak igényt, kik a polgárosított magyar 
határőrvidéki községek valamelyikének illetőségéhez 
tartoznak, az említett tanintézetek valamelyikének 
tanulói s ott jeles, vagy legalább jó előmenetelt s jó 
erkölcsi magaviseletet tanúsítanak. 

Pályázók kötelesek a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímzett magyar nyelvű kérvényeiket 
fölszerelni a mult tanévben nyert iskolai bizonyít-
ványnyal. szegénységüket, jelen tanévi tanulmányaikat 
s azon körülményt tanúsító hatósági bizonyítványnyal, 
hogy szüleik a polgárosított magyar határőrvidéken 
községi illetőséggel bírnak. Oly folyamodók, kiknek 
szülei egykor a magyar határőrvidék kötelékébe tar-
toztak különösen figyelmeztetnek, hogy ezen körül-
ményt hitelesen igazolni el ne mulaszszák. 

A kérvények legkésőbb 1902. évi márczius hó végéig 
azon tanintézet igazgatóságához nyújtandók be, 
melynél folyamodók tanulmányaikat folytatják. 

A nem magyar nyelvű mellékletek hiteles magyar 
fordítással látandók el, elkésve benyújtott, vagy 
hiányosai! fölszerelt, folyamodványok figyelembe nem 
vehetők. 

Budapesten, 1902. évi február hó 5-én. 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi 

( 8 h —1 1) •uiinistertöl. 

PÁLYÁZATOK. 
Oscsadn iczán (Trencsén) róm. kath. kántortanítói 

állomás, üresedésben lévén, ezennel folyó évi márcz. 
4-ére pályázat hirdettetik. Évi jövedelem készpénzben 
legkevesebb 1200 korona. Pályázni óhajtó képesített, 
töKéletesen tót és magyar nyelvben jártas legyen, 
és határnapon személyeBenmegjelennitartozik. Minden 
öt év után 100 koronával több. (134—111- 3) 

R á c z k e r e s z t u r l (Fejérmegye) államilag segélyzett 
községi népiskolánál egy tanítói állás jött üresedésbe, 
melyre pályázat hirdettetik. Fizetése: 762 korona, 
1 öl keményfa, egy bútorozott szoba. Kötelme : egy 
beosztott osztályban és az ismétlő-iskolában tanítani. 
Pályázhatni márczius 6-áig, Az állás azonnal elfog-
lalandó. A folyamodványok főt. Keresztes György, 
plébános iskolaszéki elnökhöz küldendők. Kócsi Mayer 
Gyula, ig.-tanító. Ráczkeresztur, p. Martonvásár. 

(168—II—2) 
Alólírott róni. kath. segédkántort keres. Feltételek 

levélben közöltetnek. Khirer József. K i s k u n -
Dorosmán. (193—III— 1) 

Pályázat, A pohorel lai (Gömörm.) r. kath. nép-
iskolánállemondás folytán üresedésbejött másodtanítói 
állomásra márczius 8-ig pályázat hirdettetik. Évi 
fizetés 800 korona havi utólagos részletekben fizetve ; 
24 méter fa beszállítva; egy szoba, konyha, élés-
kamra és pitvarból álló lakás. A lakószoba a leg-
szükségesebb bútorral el van látva. Kötelessége: 
I—III. népes vegyes osztály, valamint az ismétlők 
felének önálló tanítása. Tanítási nyelv: tót-magyar. 
Tanítónők is pályázhatnak. A folyamodványok Dollák 
Rezső plébános, iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(191—1—1) 

P u s z t a - s z e n t - t o r n y a i uradalmi iskolához okle-
veles tanító kerestetik, megkívántatik kimutatható 
jártasság a gazdasági teendőkben, mivel nyári szün-
idők alatt felügyelői teendőket köteles végezni cséplés 

I és kukoriczatörés alkalmával. Évi illetmény : készpénz 
! 400 korona, 1480 liter conventió buza, 740 liter árpa, 

50 kgr. só, 1 tehéntartás, 2200 öl tengeriföld, lakás, 
kerthasználat, 4 folyóméter öl fa és tandíj 2 korona, 
3 havi fölmondás kiköttetik. Bizonyítvány másolatok. 

I melyek vissza nem küldetnek, Kiss Endre intéző úrhoz 
! Nagyszénás intézendők. (162 III 2) 

V garam-szent -mik lós i (Zólyomm.) r. k. nép-
iskolához tanítónő kerestetik. JövedelmQállamsegélylyel 
800 korona. Lakása: 2 szép szoba, 1 konyha, 1 kamra. 

I Kötelessége : az I. és II. osztályt vezetni s a leányokat 
a kézimunkában oktatni. Folyamodványok Plébániai 
Hivatal-ra Garam-Szent-Miklóson (u. p. Zólyom-Szent-
András) czímezve február 28-áig küldendők. 

(190—1—1) 
A német - sz t . -grót i r. kath. népiskolához osztály-

tanító kerestetik. Kötelessége a 3 alsó osztályt önállóan 
vezetni s az ismétlősöket fölváltva oktatni, .esetleg a 
kántoriakban is segédkezni. Nyelv: német-magyar. 
Fizetése : egy polgári évre 800 korona, 400 korona a 
község, 400 korona államsegély útján ; és bútorozott 
szoba. Az állást elnyerni óhajtó okleveles pályázók 
folyamodványaikat márczius hó 9-ig az iskolaszéki 
elnökhöz Német-Szt.-Grótra (Vasm.) küldjék. 

(176—1—1) 
Kassai egyházmegye. Erdő-horvát i , posta hely-

ben, Zemplénvármegye, vasúti állomás Liszka-Tolcsva, 
róm. kath. kántortanító kerestetik. Jövedelme: nyolcz-
száz korona az iskolaszéktől havi részletekben. Kétszáz 
korona stóla. Hat szekér száraz tűzifa a saját részére. 
Minden ismétlő gyermek után egy korona. Az iskola, 
fűtéséről a gyermekek gondoskodnak. Csak magyarul 
kell tudni. Az állomás mielőbb elfoglalandó. Erdő-
Horváti. 1902 február 10. Somsák Elek, plébános. 

( 1 7 8 - 1 - 1 ) 
G y e r g y ó - A l fa lv i (Csikm.) r. kath. iskolájánál 

helyettes tanító kerestetik. Fizetés : havi 30 korona 
és ágynemű nélkül teljes ellátás. Okmányok iskola-
székhez küldendők. Páll, tanító. (198—1—1) 

1900 novemberi tanfelügyelői rendelet értelmében, 
a kényszerűségből oklevéltelen, képezdétlen tanítóval, 
ideiglenesen elfoglalt sárköz i ref. tanítói állomásra 
pályázat meghirdettetik, okleveles tanítók részére. 
Javadalom : 900 korona. Részletezve: ötven véka 
tiszta rostált buza ; 24 véka szem-tengeri; négy hold 
szántó megszántva; 3 hold kaszálóföld folyamatos 
használata; nyolcz öl keményfa beszállítva ; kétszáz-
húsz korona tandíj ; borpénz ; egyszáznyolczvannyolcz 
korona államsegély ; egyszáz korona korpótlék, esetleg 
egyszáz korona ismétlő-iskolatanítási tisztdíj. Három 
szobás padozott lakás, házikert, czintermi gyümölcsös. 
Kérvények, okmányok, tudakozódások ref. lelkészi 
hivatalhoz Sárközre (u. p. Sárköz-Újlak) márczius 
tizenötödikéig küldendők, de választás csak június 
tizeimyolczadikán lesz. Gál Péter. ref. lelkész. 

(184—H-l ) 
A szemcse-csehii községi iskolaszék a volt tanító-

nak állami tanítóvá történt kinevezése miatt üre-
sedésbe jött s z e m c s e - p u s z t a i községi tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazása: 800 korona törzs-
fizetés ; 120 korona fűtési átalány, melyből az iskola 
is fűtendő ; 40 korona tisztogatási átalány ; ismétlő-

| iskoláért 25 korona; beiratási díj minden gyermek 
! után 40 fillér: 600 I^J-öl föld és természetbeni lakás. 

Kellően fölszerelt kérvények folyó évi márczius 5-ig 
alant írt iskolaszéki elnöknél benyújtandók. Csak 
róm. kath., okleveles tanítónők és nőtlen tanítók 

! pályázhatnak. Róm." kath. hittan tanítása kötelező. 
I Szemcse-Puszta (u. p. Tolna-Tamási), 1902 február 12. 

Flaschner Fülöp, iskolaszéki elnök. (185—U—1) 
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Helyettes vagy segédtanítói állást keres képezdei 
magántanuló. Wédel, N a g y - K e r e k i (Biharm.) 

(171 I 1) 
Pályázat: Az irsal ág. hitv. ev. egyház lemondás 

folytán megüresedett magyar-tót kántortanítói állo-
mására feltételes pályázatot hirdet. Kötelesség: 3 
osztályú vegyesiskola vezetése; esetleg a mezőgazd. 
ism.-iskolában való tanítás külön díjazás mellett; 
főleg az összes kántori teendők végzése, szükség esetén 
a lelkész kisegítése. Javadalom: Jó lakás, mellék-
épületek s kerten kívül föld (27 hold), termény és 
készpénzben legkevesebb 1500 korona addig, míg 
maga teljesíti az összes kántori teendőket; a második 
kántortanító beállítása után 1200 korona. Bővebb 
fölvilágosítással alulírott lelkész szolgál, kihez a kellően 
felszerelt kérvények f. év és hó 28-ig beküldendők. 
A jelöltek próbát tartoznak tenni magyar és tót 
nyelven. Kelt Irsán, (Pestm., u. p. Alb.-Irsa) 1902 
február 10-én. Jankó Károly, ev. lelkész. (175-1—l) 

A bes se i evang. reform, előkönyörgő-ta.nítói állásra 
pályázat hirdettetik. A fizetés a földbérletet a ter-
mények értékét s a készpénzt, — melyből 324 kor. 
államsegély — összevéve, 1000 koronára tehető. 
Kötelessége a megválasztott tanítónak, a tanítás az 
istenitisztelet végzésen kívül a számadások és a 
j.-könyvek vezetése is. Az állás f. é. szept. l-ig elfog-
lalandó. Kellőleg fölszerelt kérvények f. é. márcz. 15-ig 
Nagy-Sallóba az esperesi hivatalhoz küldendők. Pózba 
1902 február 11. Bihary Kálmán, lelkész. 

A baracska i evang. reform, előkönyörgő-tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 150 kor. kész-
pénz, 13 szapu buza, 5 szapu árpa, 2 öl fa, 3/< hold 
rét, 10 hold szántóföld, 4 akó bor, Va hold kender-
föld, kert, 'A házhely után erdő-illetőség, 3/t hold 
szőllőtalaj, évenkint 4-szer malomsor. A szőllőnek 
munkáját egészen, a szántóföldét pedig felerészben az 
egyházközség végezteti. Kötelesség: a tanítás és 
istenitisztelet végzésén kívül a számadások és jegyző-
könyvek vezetése. Az állás f. é. szept. l-ig elfogla-
landó. A kellőleg fölszerelt kérvények f. é. márezius 
15-ig Nagy-Sallóba az esperesi hivatalhoz küldendők. 
Pózba, 1902 február 11. Bihary Kálmán, lelkész. 

(186—II—1) 
A l ancsuk i róni. kath. kántortanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Javadalmazása: Két szobából és 
melléképületekből álló lakás ; telek legelőilletékkel; 
3 hold ré t ; 800 [ > ö l beltelek; a földeket a tanító 
mívelteti; 125 mérő gabona, mely részben tiszta buza, 
részben kétszeres, részben rozs ; mintegy 125 fr t pár-
bér és tandíj ; mintegy 70 frt stólailleték; 5 méteröl 
kemény tűzifa, melyet a község a tanító udvarára 
szállít; 21 frt ismétlő-iskola díj ; a szükséges malom-
fuvarokat a község szolgáltatja. Kötelessége : A 
IV—V—VI. egyesített vegyes osztályokat taní t ja ; a 
kántori teendőket végzi; tanulóit mindennemű isteni-
tiszteletre vezeti; az osztálytanítónőnek évnegyedes 
utólagos részletekben 120 frtot fizet. Tannyelv: magyar 
és német. A kérvények a lancsuki róm. kath. plébánia-
hivatalhoz intézendők. Az állomást tanév közben el-
hagyni nem szabad. A márezius 13-án délelőtt 9 órakor 
tartandó próbára a pályázó megjelenni köteles. 

(177-1—1) 
Pályázat a zababa i evang. ref. kántortanítói elő-

könyörgői állásra. Fizetése: készpénz 30 korona ; 
buza 12 szapu; 7 kat. hold föld; 108 korona 98 
fillérnek kamata; 4 akó bor, míg általános bortermés 
lesz, helyette 4 szapu buza; tandíj rendes iskolások-
tól á 5 korona; ismétlősöktől 40 korona, község 
fizeti; 86 korona államsegély; kommúnió kenyérért 
és borért 2 szapu buza; vagy mindezek helyett 800 
korona, 'A évi előleges részletekben. Az állás 1902 
szeptember foglalandó el. Kérvények márezius 15-ig 
nt. Juhász Pál esperes úrhoz küldendők Nagy-Salló 
(Barsmegye). ( 1 8 9 - I V - 1 ) 

A dobrács-apát i ev. ref. előkönyörgő kántortanítói 
állásra márcz. l - ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 
kényelmes lakás, melléképületekkel, nagy házikert 
(egy holdnyi) 800 kor. készpénz (melyből 600 kor. 
államsegély) havi előleges részletekben. Oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok Balogh István felügyelő-
lelkészhez Kis-Kólcsra beküldendők. Állás azonnal 
elfoglalandó, ü . p. Ombod. (Szatmárm.) (173—1 -1) 

Zala-Szent-Grót plébánia, T ü s k e - S z e n t - P é t e r 
fiókhitközségben (vasút állomás) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik február 27-én dél-
előtt 10 órára. Jövedelem: lakáson kívül államsegélylyel 
mindent készpénzbe számítva 1150 korona. Tanköteles 
55. Személyes megjelenés kívánatos. Kérvények Koller 
Ignácz czímére Zaía-Szent-Grótra (pósta) küldendők. 

( 1 9 2 - 1 - 1 ) 
A kanaki (Torontálm.) róm. kath. fiókegyház 

iskolájánál kántortanítói állás megüresedvén, a melyre 
ezennel f. évi márezius hó 10-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése : évi 400 korona készpénz, 25 pozsonyi buza, 
25 pozsonyi kukoricza, 2 öl kemény tűzifa, elegendő 
szalma fűtésre, 12 korona irodaátalány, 600 Q]-ölnyi 
konyhakert, 2 szoba, 1 konyha, 700 lélek utáni stóla-
jövedelem. Köteles: a mindennapi, ismétlő-tanulókat, 
valamint a. hitoktatást végezni ; a kántori teendők 
mellett a húsvéti böjti időben a templomi ájtatosságot 
tartani. Kivántatik a magyar, dalmát esetleg bolgár 
nyelv ismerete. A kellőleg fölszerelt kérvények a 
kanaki róm. kath iskolaszékre czímezve, főt. Vuchetich 
István bókai plébános úrhoz Bókára beterjesztendők. 
Az iskolaszék. (200-11—1) 

H I R D E T É S E K . 

állami tanítónő járási székhelyről bármely kis helyre. 
Fölvilágosít Neubauer Elemér, Kapnik-Bányán . 

(182-1—1) 
f r ' 

A 7 A T A N T T f t a ^ márezius 15-én növen-
fl.li i l i n l l l i u , dékeivel s dalárdájával a 
hazafias dalok gyöngyeit akarja énekeltetni, szerezze 

meg Hj. F ö v e n y e s s y B. 
I ) a l o s k ö n y v é t . 

Ára 1 korona. Portó 10 fillér. Kapható Szikszói) . 
( 1 9 9 - 1 - 1 ) 

i C H ő s t j e l e n t m e g 
Rózsavölgyi és Társa 

cs. és kir. udvari zeneműkiadóknál 
B U D A P E S T E N , IV., Kris tóf - tér 3. szám. 

Kik voltak a honvédek? 
Melodráma. Szövege : 

T ó t h K á l m á n t ó l . 
Zongorára és hegedűre szerzé: 

A l f ö l d i L á s z l ó . 
Ára: 2 korona. Ids-

Ajánljuk a t. tanítói karnak a márezius 15-én rende-
zendő iskolai ünnepélyekre. (183—I—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(.VIII. bővített, új kiadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30 , díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esitergomm.) (2160 - X X — 13) 
Budapesten. 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NKITANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E B J U M . 

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

Megkapha t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az 5ssz33 - óvodák, elemi, felső ruíp^ co po ' j "* ' 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban i n g y e n . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolso pósta világosan kiírandó. 

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

A h i rde tések á r szabása . — A pályázat i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés n tán 6 fillér fizetendő Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési dí j < lő re küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy lietvenkotted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í jak is 
e lőre a k iadóhiva ta lba küldendők. 

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

Kéziratokat nem atlnnlt vissza. 

r 
Állami népoktatás. 

(H.) Már említettük, hogy a közök 
ta tás i kormánytól mi sem áll távolabb, 
mint a népoktatás teljes, erőszakos 
államosítása. Fényesen igazolja ezen 
helyes politikát az a jó indulat, a 
melylyel a kormány a felekezeti taní tók 
fizetésének kiegészítésénél az 1893 : 
XXVI.- törvényczikk alapján eljár. 

E tekintetben igen figyelemreméltó 
adatok állanak rendelkezésünkre. Ugyanis 
a róm. kath. iskoláknál összesen 2072 
tanítónak a fizetése, összesen 662.368 
koronával van államsegélylyel kiegé-
szítve, vagyis az összes róm. kath. taní-
tóknak 23.7%-a részesül államsegélyben. 
Korpótlékot nyer 3021 róm. kath. 
tanító, az összesnek 34.6%-a, összesen 
302.100 korona erejéig. A róm. kath. 
tanítók részére engedélyezett állam-
segély főösszege immár 964.463 K., 
vagyis a róm. kath. iskolák összes 
föntartási költségeinek 1 1.4%-át az 
állam viseli. 

A többi hitfelekezeteknél az állam-
segélyezés mérve a következő: 964 
gör. kath. tanító (45.9%) 331.285 K. 
fizetéskiegészítési és 746 (35.5%) 74.600 
korona korpótlék, összesen 405.885 K. 
államsegélyt nyer, a mely a föntartási 
összköltségnek 26.3%-a. 912 ev. ref. 
tanító (32%) 320.827 korona fizetés-
kiegészítést és 1725 (61.6%) 172.600 

korona korpótlékot, összesen 493.427 
korona államsegélyt élvez (16.3%); 342 
ág. ev. tanító (16.3%) 99.279 korona, 
illetve 803 tanító (38.2°/..) 80.000 K., 
együtt 179.579 korona ( 7 . 6 % ) ; — 101 
gör. kel. (4.9%) 26.050 korona, illetve 
132 tanító (6%) 13.200 korona, együtt 
39.250 korona (2.1%); — 36 unitárius 
(92.2%) 15.882 korona, illetve 19 
(47.5%) 1900 korona, együtt 17.7S2 
korona ( 4 1 . i % ) : — 68 izraelita (7.64° o) 
19.889 korona, illetve 341 tanító (38.7° ..) 
34.100 korona, együtt 53.989 korona 
( 4 . 3 % ) ; végre 376 községi ( 9 . 6 % ) 
153.100 korona, illetve 724 taní tó 
(18.6%) 72.400 korona, együtt 225.500 
korona (3.4%) államsegélyt élvez. 

Együttvéve 4872 felekezeti, illetve 
községi tanító, vagyis az összlétszám-
nak 21%-a 1,628.675 korona fizetés-
kiegészítést, továbbá 7511 tanító (32.8° ») 
együtt 751.200 korona évötödös kor-
pótlékot élvez. Az összes államsegély 
2,379.875 korona, a mely az összes 
föntartási költségeknek 9.47%-át teszi. 
Ezenkívül az 1893. évi XXVI. t.-czikk 
életbelépte előtt fennállott községi 
elemi népiskolák föntartására 340.000 
korona államsegély fordíttatik. 

Es most át térünk az 1901. évben lé-
tesült állami iskolai szervezésekre. Ezek 
között legtöbb figyelemre méltó az 
Osztrák - Magyar államvasút - társulat 
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által Krassó-Szörényvármegyében fön-
tar to t t iskolák államosítása. 18, jobbára 
nemzetiségi községben összesen 65 
tanítói állomással vétetik folyó év 
szeptember 1.-én állami kezelésbe a 

V í b i ^ s , f f & t é á y t f c 
szétválasztására a szükséges tanítói 
állások rendszeresíttetnek. Ezen állami 
iskolák magyar nemzeti szempontból 
nagy missiót lesznek hivatva betölteni. 

A kincstári telepes községek oktatás-
ügyének államosítása, a földmívelési 
minister úr hathatós támogatásával 
folytatást nyer nyolcz községben. — 
Nyitravármegyében, a Morvaországgal 
határos járásokban összesen 16 tanítói 
állással szerveztetnek új állami iskolák, 
a melyek mindenike erős védvára leend 

a hazafias népnevelésnek a pánszláv 
áramlattal szemben. Zalavármegyébeti 
a Muraköz hazafias népnevelésének 
további megerősítését hét új állami" 
iskola fogja munkálni. Szatmárott, 
északkelet] ~ Magyarország ezen egyik 
jelentékeny góczpontján a mostani szét-
tagolt, és sok hiányban szenvedő nép-
nevelést, egységes, mintaszerű magyar 
nemzeti népnevelés fogja fölváltani. 
Igen örvendetes Zsombolya község nép-
oktatásának államosítása, a hol ez a 
derék, hazafias sváb község nagy áldo-
zatokat hoz, csakhogy magyar nemzeti 
népoktatást biztosítson gyermekei szá-
mára. 

Az 1901. évi államosítások részletes 
kimutatása a következő: 

a •a Q X 

A község neve 

A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 
állo-
más 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 
A megnyitás ideje 

O XJ1 magyar vegyes 
száma igen nem korona 

1 
2 
3 

Abau j -Tornavárm. 

Felső-Mislye. . . 
Forró 
Kovácsvágás-Huta 

• igen 
)1 
V 

vegyes 
n 
r) 

2 
3 
1 

igen 
n 
n 

104 
200 

. Róm. kath. iskola 
államosítása 

1 1902 szept. 1. 

-

4 
5 
6 
7 

Aradvárm. 

Csálai szőlőtelep . 
Medgyes-Bodzás . 
Nagy-Varjas . . 
Szt-Leányfalva . . 

igen 
igen 

igen 

vegyes 
n 
n 
n 

1 

3 

2 
2 

igen 
n 
n » . 

650 

Kincstári telep. 
1901 szeptember 1. 

Kincstári telep. 
1902 szeptember 1. 

Róm. kath. iskola álla-
mosítása 1902 szept. 1. 
1902/908. tanév. IX/1. 

8 
9 

Barsvárm. 

Kovácsi . . . . 
n . . . . 

igen 
n 

fiú 
leány 

2 
2 

igen 
r> 

• • | 1902 szept. 1. 

10 
11 

Bács-Bodroghvárm. 

) Bodrog- ( 
) monostorszeg ) 

• igen 
n 

fiú 
leány 

4 
4 

igen 
» • j 4000 | 1902 szept. 1. 

12 

13 
1 4 

Biharvárm. 

Feketeerdő 
üveggyár . . . 

Mező- Telegdi gyárt. 
Szerep községhez 

tartozó hosszú-
háti tanya . . 

• 

igen 
vegyes 

n 

rt 

2 
1 

2 

igen 
» 

r> 

600 
200 Ipari telep, 

j 1902 szept. 1. 
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A. község neve 

A lakosság 
anyanyelve 

magyar | vegyes 

A 
Az tanítói 

iskola állo-
neme más 

száma 

vegyes 1 

fiú 4 
leány 3 

fiú 3 
leány 2 

vegyes 2 

vegyes 1 

vegyes 2 
n 1 

vegyes 1 

vegyes 2 

vegyes 1 
n 3 

n 2 
fiú 8 

leány 7 
fiú 2 

leány 2 
vegyes 1 

n 1 
n 3 
n 1 

fiú 4 
leány 3 

fiú 4 
leány 3 

fiú 3 
leány 2 

fiú 2 
leány 2 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

16 
17 
18 
19 

20 

21 

22 
23 

24 

Brassóvárm. 

Predeál M. Á. V. 

Csanádvárm. 

Kunágota . . . . 
n . . . . 

Pitvaros . . . . 
r> . . . . 

Csikvárm. 

Gyergyó- Békás 

Csongrádvárm. 

Horgos -Ottömös 
puszta . . . . 

Gömör-Kishontvárm. 

Madabula . . . . 
Kudua 

Hunyadvárm. 

Fornádia . . . . 

igen 

igen 

igen 

2 5 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

J.-Nagykun-Sz.-várm. 

Tisza-Süly . . . 

Krassó-Szörényvárm. 

Tomesti üvegygyár 
telep . . . 

Ferenczfalva 
Szekul . . . 
Resiczabánya 

n 
Bányabogsán « 
Neumark . . 
Vaskő . . . 
Szászkabánya 
Kohldorf . . 
Aninna . . . 

igen 

Stájerlak . . 
n • * 

Oraviczabánya 

Girlovabánya 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

igen 

5200 

Emke 100 

nem 

>89.60^ 

1901 szept. 1. 

Kincstári telep. 
1902 szept. 1. 

Magyar tankötelesek 
iskolátlanok 1J02 szept. 1. 

Iskolátlan 1902 IX/1. 

Iskolátlan 
1902 szept. 1. 

Iskolátlan 1902 IX/1. 

1902 IX/1. 

Ipari telep. 1902 IX/1. 

-g *o 

a > t — ° ** 
^ cí -

-cb bc— a 
. 2 

s: 03 

a> w O-, 
tMílS -^ > B £ 

s -ca •-< 
• va> -2 
•<3 U o -o> 

^ :0 ^ 
r oq — <M 
s cfl 0 

01 

N p 
< Í4 

9* 
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A lakosság Az 
A 

tanítói 
Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 
1 N OQ 

A község neve anyanyelve iskola 
neme 

állo-
más 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 
A megnyitás ideje 

o m magyar vegyes szama igen nem korona 

45 
46 
47 
48 
49 
50 

Dognácska . . . 
n . . . 

Moldova . . . . 
Román-Resicza 
Padina-Matei . . 
Kallina 

Máramarosvárm. 

igen 
n 
n 
n 
n 
n 

fiú 
leány 
vegyes 

n 
n 
n 

2 
2 
3 
1 
1 
1 

igen 
n 
n 
n 
n 
n 

| 89.6 02 

Az Osztrák-Magyar 
államvasút-társulat 

Krassó-Szörényvárm. 
birtokain levő iskolák-

nak államosítása. 
1902 szept, hó 1. 

51 Sziget-Kamara . . 

Nagy-Kükülló'várm. 

• 
igen vegyes 1 igen • • 1901 szept. 1. 

52 Nagysink . . . . 
• igen vegyes 2 igen • • 1901 szept. 1. 

Nyít ravárm. 
A fegyintézeti alkalma-
zottat gyermekei részére. 
Áll. segélyezett községi 

iskola 1901 IX/1. 
1902 szept. 1. 

Iskolátlan 
: 1902 szept. 1. 

53 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 

63 

65 
64 

Lipótvár . . . . 

Bélapataka . . . 
Brusznó és Jaloveez 
Gajdéi 
Kis-Csausa . . . 
Kis-Prónaés Pollusz 
Nevidze . . . . 
Kosztolna . . . . 
Krajna községhez 

tartozó Dolinyi 
irtvány . . . . 

Verbócz- Osztriorch 
irtvány . . . . 

Verbócz-Vapenik 
irtvány . . . . 

Verbó-Pratnik irtv. 
Verbó-Lajda irtv. 

P. -P . -S . -K . -K . -várm. 

igen 

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 

71 

n 

i) 
i) 
n 

vegyes 

n 
n 
Y) 
n 
n » 

n 

n 

n 

n 
n 
n 

2 

2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

nem 

n 
Y) 
Y) 
Y) 
n 
r> 
11 

Y) 

Y) 

n 
n 
Y) 

A fegyintézeti alkalma-
zottat gyermekei részére. 
Áll. segélyezett községi 

iskola 1901 IX/1. 
1902 szept. 1. 

Iskolátlan 
: 1902 szept. 1. 

66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 

Tápió-Bicske . . 
n n ' 

Pomáz 

Békásmegyeri tiszt-
viselő-telep . . 

Csobánka . . . . 
Vecsés-tíjtelep . . 

Pozsonyvárm. 

i g e n 

n 
igen 

n 

n 
n 
n 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

v e g y e s 
» 

n 

3 
3 
3 
2 

1 
3 
1 

igen 
T) 
n 
r> 
» 

» n 

J 1900 ) Áll. segélyezett közs. 
( iskola 1902 szept. 1. 

| 1901 szept. 1. 

1901 szept. 16. 

73 

74 

Pozsonyi rendező-
pályaudvar . . 

Vajas-Vatta . . . igen 
igen vegyes 

n 
2 
1 

igen 
1) 

1 

• 

• 

1901 szept. 1. 
Iskolátlan 1901 IX/1. 
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g 
s 
m 

A község neve 

A lakosság 
anyanyelve 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

Biztosítva 
van-e az 
elhelyezés 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 
A megnyitás ideje 

O 
72 magyar vegyes 

szama igen nem korona « 

Somogyvárm. 

75 
76 

Nagy-Atád . . . 
JI n . . . 

Sopronvárm. 

i gen 
Y) • 

fiú 
leány 

2 
2 

igen 
» • 

[ 2800 ) Községi iskola álla-
j mosítása 1901 IX 1. 

77 Gyalóka . . . . 

Szatmárvárm. 

i g e n • v e g y e s 1 igen * * Iskolátlan 1902 IX 1. 

78 
79 

Szatmár-Németi . 
JÍ n 

igen 
5} 

fiú 

leány 
16 
16 

igen 
n 

| 52.000 1902 IX/1. 
1902 1X/1. 

80 
Szi lágyvárm. 

Ardó 

T e m e s v á r m . 

igen vegyes 1 
6000 k< 
segélylj 

a liö 

^r. áll. 
el épít 
zség 50 Iskolátlan 1902 IX/1. 

81 
82 

Kissoda 
Geríenyes. . . . 

Torontá lvárm. 

igen 
n 

vegyes 
n 

1 
1 

igen 
n • 

1901 IX/1. 
1902 IX/1. 

83 
84 
85 
86 
87 
88 

Keglevichháza . . 
Szerb-Ittebe . . . 
Zsombolya . . . 

n . . . 
Kübekháza . . . 

71 . . . 

igen 
V 

» 

» 

vegyes 
n 

fiú 
leány 

fiú 
leány 

2 
1 
7 
6 
2 
2 

igen » 

n 

n 

V) 

r> 

344 
1100 

J 14.000 

J 1100 

1 Telepes község 
1 1901 IX/1. 
í Községi iskolák álla-
j mosítása 1901 IX 1. 
i Kincstári telep, 
j 1902 IX 1. 

Kincstári telep. 
1905 IX/1. 

Telepes község. 
1902 IX/1. 

89 
90 

Te'rvár-Puszta . . 
Ujhely 

T r e n c s é n v á r m . 

J> 

JJ 

vegyes 
n 

1 
1 

n 

• 

1 Telepes község 
1 1901 IX/1. 
í Községi iskolák álla-
j mosítása 1901 IX 1. 
i Kincstári telep, 
j 1902 IX 1. 

Kincstári telep. 
1905 IX/1. 

Telepes község. 
1902 IX/1. 

91 
92 

Závada 
Hlozsa . . . <. . 

igen 
» 

vegyes 
» 

1 
1 

igen 
r> 

• 
100 ) Iskolátlan 

| 1902 IX/1. 

93 
94 

Ungvárm. 

Bunkócz . . . . 
Gerény 

Vasvárm. 

igen 
n 

vegyes 
» 

1 
2 

igen 
V • 

• 

Tarlhatatlan V'ZS. iskola 
államosítása 1902 IX/1. 

1902 IX/1. 

95 Iiákosd 

Zalavárm. 

• igen vegyes 1 igen • • Iskolátlan 1901 XIII . 

96 
97 
98 
99 

100 

Csáktornya . . . 
n . . . 

Nagyfalu . . . . 
T u r c s i s c s e . . . . 
Dráva-Szt-Mibály 

igen 
J> 

35 

n 

fiú 
leány 

vegyes 

n 

i ) 

4 
4 
1 
2 
1 

igen 
n 
" 

r 

n 

j 10.000 J 1902 IX/1. 

Iskolátlan 1901 IX/1. 
Áll. segélyezett községi 

iskola 1S02 IX/1. 
Iskolátlan 1902 IX/1. 
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A község neve 
A lakosság 
anyanyelve 

magyar vegyes 

Az 
iskola 
neme 

A 
tanítói 

állo-
más 

száma 

Biztosítva 
van-e az 

elhelyezés 

igen nem 

A község 
által 

kötelezett 
évi hozzá-

járulás 

korona 

A megnyitás ideje 

101 Oreehovicza e's 
Vullária . . . 

102 Podbreszt . . . . 

Z e m p l é n v á r m . 

103 ] Lazony 
104 J TavarnaésPolyánka 
105 Széphalom és Hosz-

szúláz . . . . 

igen 

igen 

vegyes 

vegyes igen 

6000 korona 
segélylyel a 
község épít 

520 
130 

650 

Iskoláfclan 
1902 IX 1. 

Rum. kath. iskola névleg 
létezik. 19U1 IX/1. 

Hóm. kath. iskola álla-
mosítása 1901 IX/1. 

Iskolátlan 1902 IX 1. 

Ö s s z e s í t ó s 

Az 1901.-ik évben 85 községben 
szerveztetett állami elemi iskola, ezek 
közül: a) tiszta magyar lakosságú 10 
község; b) vegyes, részben tiszta nem-
zetiségű 75 község; c) eddig iskolával 
(tanítással) nem birt 22 község; d) a 
községek közül 2 telepes község, 6 kincs-
tári, 3 ipari telep, e) Szerveztetett ezen 
községekben összesen 105 iskola, még 
pedig: 18 fiú, 18 leány és 69 vegyes 
iskola; ez utóbbiak közül 41 egytanítós 
osztatlan népiskola; f ) rendszeresíttetett 
ezen iskoláknál összesen 245 tanítói 

(tanítónői) állomás; g) a 105 iskola 
közül 88-nak törvényszerű elhelyezését 
az illető községek biztosították : 15 iskolát 
a kincstár építtet; 2 községnek állam-
segélyt engedélyez; h) az államosított 
iskolák közül 4 államsegélyes községi, 
5 felekezeti iskola volt. i) 105 állami 
iskola közül tényleg megnyílt 1901. 
évben 22, 1902. év folyamán 83 nyilik 
meg, j) az állami elemi iskolák föntar-
tásához a lözségek, vagy más testületek 
által biztosított hozzájárulások évi ösz-
szege: 184.740 koronát tesz ki. 

Ifjúsági egyesületek. 
( M n n k a t e r v ö k é s h á z i r e n d j ü k : . ) 

Az ifjúsági egyesület munkatervének a 
gazdasági ismétlő-iskolákból kell kinőnie. Ma 
azonban még a gazdasági ismétlő - iskolák 
sincsenek túl a kezdet nehézségein. Igaz, hogy 
példátlanul álló nagy hódításokat tesznek és 
ez által nagyban emelik a nép anyagi és szel-
lemi előbbrehaladását, de még mindig messze 
vagyunk attól az időtől, a mikor minden nép-
iskola mellett a czélnak teljesen megfelelő 
gazdasági ismétlő-iskola lesz, hogy harmadik 
évfolyamából az ifjúság raját bocsássa ki 
minden évben, a kiknek ismereteire — mint 
alapra — az ifjúsági egyesületek munkarendjét 
és tananyagát összeállíthassuk. Ettől még 
messze vagyunk. De ebből nem szabad azt 
következtetnünk, hogy már most az ifjúsági 

egyesületek érdekében a cselekedet terére lépni 
idő előtti dolog volna. 

Az ifjúsági egyesületek szervezésével addig 
várnunk nem lehet, a míg azok munkaköre a 
gazdasági ismétlő - iskolákat végzett ifjúság 
igényei szerint országosan és egységesen 
szervezhető lesz. 

Meg kell alkudnunk a helyzettel. 
Az ifjúságot kényszerrel nem szoríthatjuk 

arra, hogy az ifjúsági egyesületnek tagja legyen. 
Oly vonzó dolgokról kell tehát gondoskodnunk, 
melyek a czél elérésére segítsenek bennünket 
és az ifjakat belépésre ösztönözzék. 

Sokan, mielőtt megpróbálták volna, szórakoz-
tató dolgokra gondoltak a czél. elérése 
érdekében. Engem a gyakorlati élet ebből 
kiábrándított. Szerencsém, hogy nemcsak 
szórakoztató dolgokkal, de egyszersmind elmé-
leti előadásokkal is a czél szolgálatába állottam; 
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mert bizony az elméleti előadásokat a teremben 
ember-ember hátán hallgatják: de előadások 
után szórakozásra alig egynehányan. maradnak. 
Igaz, hogy ez még változik, mert a s'zórakozók 
száma is lassan. emelkedik; de e körülmény 
bizonyossá tett afelől, hogy szórakoztató 
dolgok a kezdet nehézségének leküzdésére nem 
alkalmasak. 

A. tagok azért lépnek az egyesületbe, hogy 
ott okos dolgokat halljanak. S erre a nép 
szája íze szerint tartott előadások a legalkal-
masabbak. 

Ámde ilyen előadásokat tartani nem olyan 
könnyű, mint előre hiszszük. Csak oly dologról 
tartsunk mi tanítók előadást, a mi a legked-
vesebb tárgyunk és a miben alaposan tájékozya 
vagyunk; szóval: a minek megismertetéséhez 
nagy kedvet érzünk magunkban. A többi tár-
gyakra oly férfiakat nyerjünk meg és minél 
többet, a kik az előadandó dolgokban teljesen 
otthonosak, hogy kedvvel és szeretettel foglal-
kozzanak a tárgygyal. Ez által előadásuk érde-
kes és biztos lesz; lebilincselik a hallgatóság 
figyelmét s egyszersmind a jövő előadásra azok 
számát megkétszerezik. 

Míg ellenben egy-két nem eléggé sikerült 
előadás következménye szembeötlően meg-
látszik a következő vasárnapi hallgatók meg-
csappant számán is. 

Sőt tudakolni fogják a következő vasárnapi 
előadók neveit is, hogy a szájuk íze szerint 
beszélő előadók előadásáról valahogyan el ne 
maradjanak. 

Mikor tehát a terv földolgozásához fogunk 
s az ifjúsági egyesületet megalakítjuk, az itt 
fölemlített körülménynyel jóelőre számolnunk 
kell, mert másként iljusági egyesületünk halva 
fog születni. 

A czél. Minden embernek életczélja a 
boldogság. 'Mi, e hazának fiai, csak akkor 
leszünk igazán boldogok, ha — mint egy anya 
gyermekei — testvéries érzéssel, vonzalommal 
viseltetünk egymás iránt s e haza határain 
belül lakók mindnyájan hűen és igazán sze-
retjük hazánkat. 

Tudjuk azt, hogy a kiket Magyarország 
keblén táplál, azoknak kivétel nélkül egyenlőek 
a jogaik és kötelességeik; azt is tudjuk, hogy 
e haza minden fia már születésénél fogva 
magyar polgár; de azt, hogy itt nem nevek-
szik mindenki ilyennek, összetett kezekkel mái-
nem nézhetjük; pedig hogy nem mindenki 
nevekszik ilyennek, azt is tudjuk. Már pedig 
úgy sem az ország, sem lakói igazán boldogok 
nem lehetnek. 

Nem minden ember találja föl egyben és 

egyenlően a boldogságát. Azon állapotnak 
megnyerése, melyben boldognak érzi magát az 
ember, sok körülménytől függ. De bármily 
körülmény közt sem lehet boldog az ember, 
a ki magyar polgárnak születik és felnővén, 
nem ennek érzi magát; vagy bármely más 
hazában is születik, de nem annak a hazának 
nevekszik s mégis ott él. 

A nép boldogságának első föltétele az Isten 
és a haza szeretete. Isten és a haza szerete-
tének fönséges érzete a boldogságnak alapja. 
Ez szabja meg egész életünk folyásának irányát. 
Csak Istent és hazát szerető polgárokat óhaj-
tunk mi látni a magyar földön. 

A mai népoktatási rendszerrel a népoktatás 
ügye hiányos. Wlassics Gyula vallás- és köz-
oktatásügyi minister úr az ifjúsági egyesületek 
szervezésével e hiányt megszünteti. A gazdasági 
ismétlo-iskolát végzett 15-éves ifjú még nem 
polgár. Az ifjúsági egyesületeknek föladata a 
15-évös ifjút a népiskolától átvenni és addig 
nevelni a népiskola által megadott irányban, 
a míg az ifjúból (katona vagy) polgár ember lesz. 

Íme, egyedüli czélunk: az ifjúságból igazi és 
boldog magyar polgárokat nevelni. Az ifjúsági 
egyesületek keretében végzett minden egyéb 
munkánk csak eszköz legyen e nagy czél 
eléréséhez. 

A czél elérhetésének főbb föltételei. Itt azon 
fontosabb föltételek megemlítésére szorítkozom, 
melyek bármelyikének hiányával munkánk sikere 
veszélyeztetve volna. 

Első föltétel az ifjúság gondolkozásának, 
érzelmeinek az iskola falain belül a gazdasági 
ismétlő-iskolai órákon a czél irányába való 
terelése, a szülők megnyerése s az intelligenczia 
köréből az arra hivatottak közreműködésének 
biztosítása. Második föltétel az egyesület 5 évi 
munkatervének czélszerű összeállítása, hogy 
abból minden tanító és közreműködő — a 
helyi viszonyok összeegyeztetésével — kellő 
útbaigazítást nyerjen teendőire nézve. Harma-
dik és az előbbieknél — talán — fontosabb 
kellék: a tanító munkaerejének fölszabadítása. 

I. Az első föltétel megoldást nyer, ha a 
tanító lelkiismeretes munkássága folytán isko-
lája hat osztályra lesz mindenütt kifejlesztve 
s ez alapon a gazdasági ismétlő-iskola szép 
ismeretekkel bíró növendékekkel lesz benépe-
sítve. Ha ez meglesz, az ilyen ifjúságot, különösen 
nemzetiségi vidékeken elhelyezett állami iskolák 
mellett, útbaigazító, vezető nélkül 15 éves 
korában az élet rögös útján szabadjára bocsá-
tani s nevelő-tanítással átadott ismereteket, 
érzelmet, magyar beszédet a szivekből és 
fejekből a feledés ködébe ereszteni, mint a 
hogy ez a mai népoktatási viszonyok mellett 
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megtörténhetik: olyan mulasztás lenne, mely a 
népoktatás eredményét egész kétségessé tenné. 
Ezért minden további mulasztás elkerülésével 
oly intelligens egyénekkel kell érintkeznünk 
községünkben, vagy városunkban, a kik fölada-
tuuk megoldásában segítségünkre jönnek s a 
kikkel nevelő oktató munkánkat okosan meg-
oszthatjuk. Ez a szövetkezés különösen kez-
detben elmaradhatatlan abból az okból, hogy 
az összejöveteleken való megjelenésükkel az 
intelligencia tagjai vonzó befolyást gyakorol-
janak az ifjúságra, valamint a szülőkre is és 
viselkedésükkel, társalgásukkal előnyösen befoly-
janik az ifjúság modorára, erkölcsiségére 
minden irányban. E közreműködésük kezdetben 
a siker biztosítására hatalmas tényezőnek fog 
bizonyulni. 

A szülőkkel való szoros kapcsolatot sohasem 
szabad föladni. Olyan szerepkört kell részökre az 
egyesület keretén belül mindenkorra biztosítani, 
hogy azáltal folytonosan ébren tartassék az 
ifjúságban a szülők és idősebbek iránti tisz-
telet. Az egyesületi házirend megállapításánál 
e körülmény különös figyelemben részesítendő, 
hogy a szülőket és idősebb egyéneket is meg-
nyerjük czéljaink támogatására s egyszersmind 
alkalom adassék azoknak is az önképzésre és 
hazafias érzelmeiknek kifejlesztésére, valamint 
arra, hogy régi, rossz szokásaikat elfeledhessék, 
vagy azoknak helytelenségét belátva, undorral 
forduljanak el azoktól tudatosan, készakarva 
Ha az első föltétel ígv az ifjúság, a szülők s 
néhány intelligens ember megnyerésével meg-
oldást nyert, akkor közös megbeszélés alapján 
részletes munkaterv összeállítására jön a sor. 
Ekkorra a tanítónak már előre el kellett 
készülnie a tervvel, mert a megbeszélés azért 
válik főképpen szükségessé, hogy a munka-
tervet közös elhatározás eredményének tekintsék 
a közreműködők. 

II. Szükségünk van egy öt évi munkaanyagot 
felölelő tervre, mely azután a helyi körülmé-
nyek figyelembevételével dolgozandó föl apró 
részleteiben, a következő szempontokból: 1. A 
vallásosság ápolása. 2. Gazdasági, kertészeti, 
erdészeti ismeretek. 3. A magyar haza törté-
nelme, földrajza. 4. Kereskedelmi és szövetke-
zeti dolgok. 5. Polgári jogok és kötelességek. 
Ügyiratok. 6. A házi ipar és általában a hazai 
ipar ügye. 7. Az egészség föntartásának szabá-
lyai. 8. A haza összes lakói együttérzésének 
kifejlesztésére, ápolására irányuló előadások. 
9. Mulatságok és estélyek rendezése stb. Az 
1-ső ponttól a 7-dikig fölsorolt szakok al-
csoportokra osztandók különállóan öt évfo-
lyamra úgy, hogy minden évben (az öt éven belül) 
más más alcsoport legyen letárgyalva, meg-
ismertetve egészen önállóan a többi tananyagtól 

a terv szigorú betartásával, hogy bármely évben 
belépő tag a 15-ik éve betöltésétől 20-ik 
életéve betöltéséig az összes csoportokat meg-
ismerje, a munkaterv előtte teljes földolgozást 
nyerjen; de azért a már megismert dolgok 
ismétlésének unalmat keltő meghallgatására ne 
legyen kárhoztatva az összes öt év alatt. 

Elsősorban figyelembe veendők továbbá a 
helyi állapotok szerint a népnek megszünte-
tendő rossz szokásai. Ez nemcsak vidékenkint 
de egy községben nyelvi megoszlás szerint is 
különböző. Máramaros egyik kis városkájában 
lakom. Itt a mi oláh népünk a hét bármely 
napján is, de különösen vasárnap délután 
asszonyostul együtt keresi föl a korcsmát és 
csak késő este bandukol párosával hazafelé, vagy 
a szomszéd korcsmába. A vasárnap délutáni 
korcsmai táncz és közben egv kis parázs vere-
kedés ősi virtus. Máskülönben e népünk igen 
tisztességtudó; csak az a baja még. hogy a 
betűt gyűlöli. Városkánk lakosainak másik fele 
német nyelvű. A betűnek ma még ez sem nagy 
barátja; korcsmázónak azonban nem mondható. 
Vallásos nép. Tisztességludásuk sincs úgv 
kifejlődve, mint azt románjainknál tapasztaljuk, 
íme, egy kis víros két külön nyelvű népének 
szokásai mennyire eltérők. A rossz szokásokat — 
természetesen — egy csapásra nem lehet 
megszüntetni, csakis tervszerű, kitartó mun-
kával az ifjúsági egyesületek keretében. 

III. A tanító munkaerejének fölszabadítása 
és mindenkori biztosítása fontos kivánság. 

Ma a mindennapos és ismétlő-iskolai okta-
tással az állami elemi tanító köteles hetenkint 
34 óráig terjedő tanítást végezni. Ha még 
ehhez számítjuk az ifjúsági egyesületekben 
leendő szereplését, mely valószínűleg vasár -
naponkint délután 5 órától 7 óráig terjedő idő 
alatt fogja a tanítót igénybe venni, heti óráinak 
száma 37-re fog fölemelkedni, nem számítva 
ide a házi nyelvtani, számtani dolgozatok és 
rajzfüzetek javítását, napi tanításokra, havi 
gyűlésekre való elkészülését. Ez így egy kicsit 
sok lesz. Sem ereje, sem kedve nem lehet a 
tanítónak annyi munka tetejében az alapos 
önképzésre, mit az ifjúsági egyesület vezetése 
megkíván. Ezért a 34 óra keretébe kell 
beosztani a tanítónak az ifjúsági egyesületekben 
való szereplését is. Ez különösen akkor válik 
lehetségessé, ha a tanító az intelligenczia 
közreműködő támogatását megnyerte. A hétköz-
napi gyakorlati órák csak tanítótestülettel bíró 
iskoláknál tarthatók meg egész terjedelműkben, 
a hol a munka megosztható. 

(Második közlemény a jövő számban.) 
(Felső- Visó.J Mihály Ferencz. 
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Magyar szavak és szólásmódok c • 
jegyzéke. 

Nem is oly régen hangzott el az a szüntelen 
tartő panasz, sopánkodás, hogy elemi iskoláink-
ban a magyar nyelvtanítás eredeti rendeltetését, 
czélját szem elől tévesztvén: az életre kihitóvá 
tétele végett — puszta eszközzé zsugorodott 
össze. 

Azt sem mondhatjuk, hogy mindaz, a miről 
akkor szó volt, csupa légből kapott üres frázis 
szüleménye lett volna. Nem! A tények azt 
kézzelfoghatóan illusztrálják, hogy minő hiányos 
helyesírási, stiláris gyakorlottsággal és szó-
kincsesei távozik (m >g inkább távozott) a 
növendék az iskolából. S a mi fő — fájdalom 
— még a meglevőt sem voltak képesek hasz-
nukra fordítani. 

Csak a ki figyelemmel kisérte a szülők és 
növendékek szókincsét, nyelvi ismeretét, a ki 
gondolkozott is azon az elszomorító jelenségen, 
melyet kivált a katonai szolgálat ideje alatt 
haza, író legény-fiu nyelvismeretén tapasztal, 
midőn szegény levetkőzve a magyar nyelvbeli 
ismeretét, megfeledkezve egyedüli kincséről: 
zengzetes édes anyanyelvéről — tudomány 
színezetűnek tartja — ha soraiba vagy egy 
idegen szót vegyíthet. A legtöbb pláne annyira 
vitte már, hogy egy és ugyanazon mondat 
3—4 nyelv töredékéből van össze hányva. Csak 
úgy sajog a szivem, ha látom, hogy ez a 
jelenség nem hogy kevesbednék, de napról-napra 
terjed, szaporodik. Ez már az „uzus"! 

Keresem az okát. Nem soká kell tapogatnom, 
hogy rá is mutassak. Fájdalom, ebben is arra 
a következtetésre kell jutnom, mely a mi 
nemzeti élet-üterünket a legveszélyesebben 
érintheti: a gyenge, nem eléggé izmos hazafias 
nevelésben 

Tudvalevő dolog, hogy hazánk heterogén 
ajkú nemzetet alkotván: benne sokféle nemze-
tiségű és vallású iskola terjeszti a maga édes, 
féltve őrzött elveit, szokásait. S hogjT ezek 
között épp a nímet az, a mely -a mi nemzeti 
szokásainkat, nyelvünket közvetlen közelről azért 
is hatással érinti, mert előtte, mint kulturnép, 
sok tekintetben példány-képül szolgál. 

Úgyde hadd tanuljon bárki bárkitől, csak 
nemzeti szilárd jelleméről, nyelvéről meg ne 
feledkeznék, mert ez egyenlő az aradi vész-
harang kongásával. Valamely nemzet hazafi-
ságának, nemzeti érzület :nek megítélésében 
két fontos tényező lehet: a vallás-erkölcs és 
a nemzeti nyelvismeret. Ezeket kell nekünk 
helylyel-közel figyelmünkre méltatnunk. Üdvös 
munkát teljesítene a tanítóság, ha egyebek 
mellett a magyar nyelv szókincsét is érdemleges 
gondjaiba fogadná, ha megértetné, hogy az az 

idegen szó után való kapkodás, melylyel ma 
telítve van a levegő is, hálátlan, üres igyekezet. 

Neveljük hát nyelvére és vallás-erkölcsére 
büszkének népünket, hogy ne férjen ő hozzá 
idegen nemzeti ízű és színezetű gondolkozás 
még távolról se! 

Adjunk alkalmat növendékeinknek arra, hogy 
szerezzenek elegendő magyar szókincset. 

Éppen ezért óhajtandónak vélném a nép-
iskolában a magyar nyelvtanítás szempontjából 
alapul azt, hogy az olvasással kapcsolatosan 
az egyes szavak értelmezésére lehető nagy 
gond fordíttassák. Szakítsunk már végleg az 
el néleti tanításmóddal. Tanítsunk és neveljünk 
az életre. 

Legyen az I. osztálytól a legfelsőig különös 
gond fordítva arra, hogy az olvasás tanítása 
alatt előforduló szavak, szólásmódok föltétlen 
hozzátartozékai a sikeres tanításnak. Időről-
időre figyelemmel legyünk arra is, hogy mind-
azok a szavak hibátlanul le is Írandók és 
megtanulandók. így haladva, nem puszta hézagos 
munkát teljesítünk, de czélhoz vezető szakszerű 
eljárást 

Én már második éve kísérletezek ezzel az 
olvasás-tanítási móddal; növendékeimmel egy 
kis jegyzéket készíttetek, melybe ők a nem 
közönséges szókat, illetve magyarázatát is 
hűségesen bejegyezgetik; s mondhatom, nagy 
sikert tapasztalok mrnkámon. Ez — mondjam-e-1 

— örömmel tölt el! 
Szó-ismeret, helyes leirás és értelmes beszéd 

mégse kicsinylendő dolgok, melyek mind az 
olvasás-tanítás gyakorlati kivitelétől függnek. 

(Mayyar-Nemegyén.) Makó Béla. 

— Járásköri ülés. A békésmegyei ált. 
tanítóegyesület szeghalmi járásköre febr. 15-én 
Füzesgyarmaton szépen sikerült közgyűlést 
tartott. Rezes Gizella sikerült gyakorlati taní-
tása után Láng Hermin óvónő a kisdedóvó-
intézet czéljáról olvasott föl, a tanítóság anyagi 
helyzetéről Lázár István tartott fölolvasást s 
ennek kapcsán a „szatmár-ugocsa m. gör. kath. 
tanítóegyesület" által kiadott memorandumot 
ismertette. Ezt követte Stépán József fölolvasása 
„Mi czélszerűbb: a szülők látogatása-e vagy a 
szülői értekezlet?" cz. vitatételről. Beható vita 
után kimondta a közgyűlés, hogy legczél-
szerűbbnek találja nép- és olvasókörökben, 
kaszinókban megfelelő tölolvasások, értekezések 
által győzni meg a szülőket az iskola és család 
öszhangzatos és czélirányos nevelésének szük-
ségéről és fontosságáról. S csak, ha így mint-
egy elő van készítve, vezethet czélra a szülői 
értekezletek tervszerű munkássága, esetleg a 
szülők látogatása. 



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 . SZÁÍI. 

\ XX. század igazi népnevelői. 
Ezen a czímen megjelent Sassi Nagy Lajos 

szegedi tanárnak, már jeleztük, fölötte érdekes 
munkája. 

Az érdemes szerző ezt a könyvet a község 
három vezérének: a tanítóknak, a lelkészeknek 
és a jegyzőknek s végül minden igaz magyarnak 
ajánlja; ez a nagy munkásságra valló munka 
arra irányul, hogy egyrészt a fekete szemüvegen 
keresztül nézőket meggyőzze fajunk, nemzetünk 
haladásáról, hivatásáról s jövőjéről, másrészt 
pedig a mindent rózsaszínű fátyolon keresztül 
szemlélőkkel megismertesse az igazi valóságot, 
a mely a tennivalók egész lánezolatát mutatja 
be. Tettre, munkára szólít föl mindenkit, hogy 
a nemzetek szellemi és anyagi harczában a 
magyar nemzet a művelt külfölddel föl vehesse 
a versenyt s ebből a versenyből Magyarország 
győztesen kerüljön ki. 

A tanítók, lelkészek és jegyzők teendőit 
dióhéjba szorítva mondja el, hogy azokat 
kibővítve, a vezetésük alatt álló községek 
népeinél alkalmazva, elősegítsék és megteremtsék 
édes hazánk erkölcsi és anyagi emelkedését. 
Ezeknek a szellemi harczosoknak kell a minden 
bajok kútforrását, a közönyt, a nem bánomságot 
megtörni, fajunkkal karöltve járó hibáinkat 
csökkenteni s erényeinket fokozni. 

Irodalmunkban ez az első mű, a mely terv-
szerűen és öntudatosan tájékoztatja a község 
vezéreit a népműveltség, a népboldogítás szent 
és magasztos eszméiről. A legigazabb tudással, 
a legnagyobb lelkiismeretességgel és lángoló 
honszerelemmel megírt nagyérdekü könyv 
körvonalozza a tanítóság, a papság és jegyzőség 
közgazdasági, társadalmi, erkölcsi, hazafias és 
népneveit'i teendőit, hogy a nemzetmentők 
kicsiny, de lelkes táborához csatlakozzék a 
tettre kész szellemi vezérek hatalmas és számot-
tevő serege; a munka írója a közös nemzeti 
erő fejlesztésére, a haza felvirágoztatására 
irányuló nagy és általános munkára, cselekvésre 
szólítja föl a haza minden polgárát. 

A bevezetés a gazdasági és a szellemi haladást 
előmozdító eszmékkel foglalkozik, a melyeket 
minden igaz néptanítónak meg kell ismernie, 
hogv a népet — a vele való folytonos érintkezés 
alkalmával — ellássa hasznos és életrevaló 
tanácscsal, utasítá sal; mert ezekkel fölvértezve 
bátran kiállhat a tettek mezejére, a hol a 

szellemi s a gazdasági előrehaladás, avagy 
stagnálás dől el. Szellemi harczra hívja föl a 
hazát újból meghódító tanítók 28 ezer főből 
álló hatalmas táborát, hogy legyenek erkölcs-
nemesítők, társadalmi vezetők, önzetlen hazafiak, 
gyermek- és felnőtt-,oktatók, egyszóval valódi 
néptanítók. 

„A magyar faj jövője" cz. alatt az író meg-
dönthetetlen alapon történeti visszapillantást 
vet a múltra, ismerteti a jelent és elénk vará-
zsolja azt a szebb és boldogabb jövőt, a mely-
nek megvalósulásában rejlik létünk, önálló-
ságunk, függetlenségünk és szabadságunk s a 
melynek eljövetelével beteljesedik a világ szín-
padán szereplő nagy férfiak eme jóslata: a 
birodalom súlypontja Magi arországon s ennek 
fővárosában, Budapesten lesz! Kiérzik itt a 
szerzőnek a magyar nemzet iránt érzett nagy 
szeretete, mert minden sor arról tesz tanú-
bizonyságot, hogy szivének minden idegszála 
hazájához tapad, a hol megvan minden erő, 
minden földi tökéletesség, a hol dúsan terein 
az aranykalász, a mely megadja nekünk nz 
imádsággal megáldott mindennapi kenyerünket! 

„Közgazdasági czélok és teendők," fejezete 
alatt a szerző széleskörű tudással ismerteti 
hazánk közgazdasági állapotát. 

Lángoló lelkesültséggel tárgyalja a kormány 
azon fölemlítésre méltó tetteit, a melyek meg-
alkotják a helyes gazdasági politikát. A kor-
mány pl. szivvel-lélekkel támogatta és szervezte 
a kis emberek, — a ruthének — és a telepítés 
ügyét; igyekszik megakadályozni, megszüntetni 
a magyar nemzet sorvadását, édes testvéreink 
elpusztulását, a kivándorlást. Körűitek intő 
gondossággal buzdít gazdasági egyesületek, 
szövetkezetek fölállítása érdekében; a leg-
nagyobb elismeréssel emlékezik meg a föld-
mívelési kormány gazdasági politikájáról. Annak 
elmondása után, hogy mit tett a társadalom, 
az irodalom, a tanítóság, a papok és a jegyzők 
a vagyoni jólét és gazdasági függetlenségünk 
kivívására, tárgyalja a szerző a magyarságért, 
a magyar nemzet dicsőségeért, boldogságáért 
érzett izzó lelkesedésével a mezőgazdasági 
czélokat és teendőket. A magyar kisgazdák 
boldogulásának megállapítására kívánatosnak 
tartja az olcsó hitelt, a takarékosságot, a szak-
értelmet, a közlekedési eszközök jóságát, általá-
ban az okos gazdálkodást és azt, hogy ezeket 
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és ezeknek ügyeit vegye pártfogásába a 
törvény, az állam és a társadalom. 

Hazánk birtok-politikáját a kiváló író — a 
közölt statisztikai adatok alapján — károsnak 
mondja, mert ez hátráltatja a fajföntartó 
parasztság számbeli szaporodását. A magyar 
birodalom 2.795,885 gazdaságából a közép- és 
nagybirtokok száma csak 24,774, míg a 
törpe- és kisbirtokok 2.771,111-re rúgnak. Es 
ennek a 2.771,111 törpe- és kisbirtokos paraszt-
gazdának csak 22.664,125 k. hold birtoka van, 
míg a 24,774 közép- és nagybirtokosnak van 
18.856,153 k. holdja. Ebből kiindulva joggal 
kérdezi a szerző: „lehet-e ennél helytelenebb 
birtokelosztódás ?". . . így pusztulunk, veszünk; 
ennek gátat vetne, ha a törpe- és kisbii tokosok 
mérsékelt bérért földet kapnának, ha a kert-
szerű gazdaságot megtanulnák. A község vezetői 
leikök egész erejével hassanak oda, hogy a 
magyar gazda közönyét megtörjék, azt helyes 
újításoknak megnyerjék. Yédő szeretettel veszi 
körül az író a középlirtokos osztályt is, a 
melynek talpraállítása nemzeti kötelesség! 

Érdekesen és buzdítólag szól a hazai ipar 
pártolásáról is és a kereskedelem föllendítésérő]. 

Ezzel a könyv elsó része, „Közgazdaságunk'1 

befejezést nyer s következik a második rész 
,,Társadalmunk" czím alatt. A társadalmi 
czélokra és teendőkre vonatkozólag a szerző a 
többek között ezeket mondja: „A magyar 
társadalom czélja nem más, mint olyan egységes, 
együttérző és erős társadalmi élet megterem-
tése, a mely egyfelől szellemi és anyagi segéd-
kezet nyújt az államnak nemzetmentő nagy 
munkájában ott, a hol az állam ereje nem 
elegendő, másfelől, hogy őre s hü kifejezője 
legyen a nemzeti érdekeknek s hogy e»czélját 
mindenkivel, magával az államhatalommal 
szemben is érvényesítse!" Pár sor s mégis 
olyan nagybecsű és fontos programm, hogyha a 
társadalom minden tagja — erejéhez képest — 
igyekezik ezt a haza boldogságáért megvalósítani, 
akkor a nagy Széchenyi szerint: „élni és virá-
gozni fog a nekem annyira drága keleti raj!' 

Szerző 16 oldalon — mindvégig a legnagyobb 
éberséggel — tárgyalja azokat a teendőket, a 
melyek az egységes társadalom megteremtésére, 
fajunk jövőjének biztosítására okvetetlenül 
szükségesek. 

Az író szivében a nemes érzelmek lég-
in agasztosabbja: az önzetlen hazaszeretet 
elolthatatlan lángja ég! Erről győz meg ben-
nünket az a meleg honszeretettől át- és áthatott 
czikk, melyet szerző a kivándorlásnak és a 
telepítésnek szentelt. 

A könyv harmadik része az „Erkölcsiség"-ről 
mond el sok örökbecsű igazságot. Itt is a tettek 

terére kell lépnünk s „czélul kell kitűznünk 
az erkölcsök tisztaságát, a vallásos életet, hogy 
mindkettő régi fönségében r igvogjon !" — A 
szerző a nagyterjedelmű, érdekes munka 
negyedik részében „Hazafiság" cz. alatt buzdít 
és lelkesír, minden irodaliti és helyi esemény 
fölhasználására,hogy magyarságunk küzdelmeit, 
hírét, dicsőségét megismertessük, a hazafiság 
tüzét föléleszthessük. S erre a leghivatottabb 
a magyar tanítóság. 

Az érdekes munka ötödik része a ,, Nép-
oktatás'' ügyével foglalkozik. Visszapillantást 
vet a magyar népnevelésre, a melyről csak 
Eötvös József br. minisztersége óta beszélhetünk. 
Szép és meleg szavakban adózik szeretett 
vezérünknek, a tanítóság jóltevő atyjának 
Wlassics Gyula dr. ministernek, a ki szóval 
és tettel dolgozik és munkálkodik „munkatársai'' 
anyagi és erkölcsi jólétének megalapításában s 
a ki kiváló és osztatlan figyelemben részesíti a 
népoktatást, mint az egységes magyar nemzeti 
művelődés alapját A népoktatást hathatósan 
előmozdító intézkedések fölemlítése mellett 
ügyesen csoportosítja a tapasztalt hiányokat 
és teendőket, nagy elismeréssel írván a minden 
nagv czél megteremtésére tettre kész, gigászi 
munkásságot kifejtő tanítóságról. 

A hatodik része az Irodalom"-mai foglal-
kőzik; szerkő óhajtja, hogy a magyar sajtó 
legyen minden fontosabb eszmének szószólója, 
megvédöje. Legyen zászlóvivő a nemes és tiszta 
eszmék harcziban. Ide iktatta azoknak a köz-
gazdasági müvek, lapok, folyóiratok, közhasznú 
munkák, szépirodalmi és tudományos művek 
czímeit, árát és kiadóhivatalát, a melyekből a 
nép s ennek vezetői hasznos ismereteket 
gyűjthetnek. 

Végül a hetedik rész tárgyalja a tanítók 
(jegyzők, papok) jogos követeléseit a népme>ttó' 
munkáért. Szerző, miután a legnagyobb elis-
meréssel emlékezik meg a tanítóság sokoldalú 
tevékenységéről, nemzetmentő munkásságáról, 
nehéz kötelességeiről, kivánja és sürgeti a 
tanítóság tisztességes díjazását. Összehasonlítja 
a külföld tanítóinak díjazását a mieinkkel s 
arra a szomorú tapasztalatra jut, hogy vala-
mennyi ország jobb díjazásban részesíti tanítóit, 
mint Magyarország! A jegyzők és papok 
fizetésének rendezését is sürgeti. 

Ez az érdemes könyv nagyterjedelmű (194 
oldal), szép kiállítású és ára mégis rendkívül 
olcsó, t. i. 1 kor., a melyhez postaköltségül 
még 10 fillér csatolandó. Igen kívánatos, hogy 
ezt az eszmékben gazdag müvet minden tanító, 
pap, jegyző, minden igaz magyar megszerezze. 

(Szeged.) Lantos Béla.• 
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IRODALOM. 
Megjelentek: a Franklin-Társulat kiadásában 

az Ókori Lexikon 17. füzete; ára 1 K., a 
folytatólagos füzetek julius és augusztus kivé-
telével a lió 15.-e táján jelennek meg. — A 
király könyve. Történeti elbeszélés. I r ta : Mos-
dóssy Imre. Kitűnő ifjúsági olvasmány. Melegen 
ajánljuk. Ara kötve 50 fillér. Lampel R. ki-
adása. Ugyancsak ennél a czégnél: Lélektan, 
tekintettel a nevelés föladataira. Tanítóképzők 
II. osztálya számára írta: dr. Báló József. 
Ara 1 K. 80 f. Hasznos olvasmányok. „Iparosok 
olvasót árának" f. é. 5. és 6. száma. Ara 1 K. 
20 f. — Tanulmányuti jegyzetek;, az osztrák 
és németbirodalmi intézetekről. I r ta : Herodek 
Károly; ára 2 K. (Fritz Ármin, József-körút 
9. sz.) — Tárcza-novellák. Irta Lengyel József 
nyiregyházai ev. ref. tanító. — A térképolvasás 
meth idikája. I r ta : Pataki Lajos tanítóképző-
int. tanár (Szatmár); ára 40 fillér. — A gyer-
mekek pedagógiai czélú megfigyelése; írta dr. 
Haló József. — Szövetkezeti iitmuta'ó, különös 
tekinteltél a gyakorlati követélményekre. Irta dr. 
Kele Antal (Zalaegerszeg). Megrendelhető a 
szerzőnél 8 K..60 fillérért. Nagyon jó, gyakorlati 
könyv. (592. oldal.) — A közigazgatási könyv-
tár következő füzetei: A vásárcsarnoki keres-
kedés kézikönyve. Összeállította : Alap Dezső. 
Ajánló előszóval ellátta: Ziegler Nándor, Buda-
pest székesfőváros vásárcsarnokainak igazgatója. 
A „Közigazgatási Könyvtár" ebben a füzetben 
a vidéki termelő-közönségnek 'a budapesti 
vásárcsarnokokkal való közvetlen összeköttetését 
kívánja előmozdítani. A füzet szerzője érdekesen 
és tanulságosan közli mindazt, a mi az érdekelt 
termelőket és az ezek tájékoztatására hivatott 
községi elöljáróságokat a termény-értékesítés 
nálunk még új nemének minél szélesebb körök-
ben való meghonosítására ösztönözheti. A hegy-
községek közigazgatása. í r t a : Dr. Vásárhelyi 
Zoltán, m. kir. földmívelésügyi min. fogalmazó. 
Ára egy-egy füzetnek 1 K. 20 f. A községi 
közigazgatás a m. kir. közigazgatási híróság 
gyakorlatában. A m. kir. közigazgatási bíróság 
által községi közgazgatási ügyekben hozott 
döntvények és elvi határozatok rendszeres 
gyűjteménye. Kettős füzet ára 2 K. 40 fillér. 
Kapható a „Közigazgatási Könyvtár" kiadó-
hivatalában (Budapest, VI., Váczi-körút 61. sz.) 
és minden könyvkereskedésben. — Kár pótolji 
Völgyek. Útirajz ; írta Bomhányi Sándor, 
fővárosi tanító; ára 50 fillér, megrendelhető a 
szerzőnél: Budapest, VI., Szondy-utcza 79. sz. 
Ez a 84 oldah'a terjedő füzet pontos tájékozást 
nyújt, czélszerü időbeosztást és olcsó költség-
vetést ad a Garam-mellékéről, a Vágvölgyéről stb. 

H I V A T A L 0 S RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek.) 
1898. évi 49.841 sz. a. kelt körrendeletem 

kapcsán fölhívom a tanfelügyelőséget, hogy a 
dr. Havas Gyula szerkesztésében Budapesten 
megjelenő „Magyar Pestalozzi" czímfl pedagó-
giai hetilapot, mely a gyakorlati nevelésnek, a 
jelleinképzésnek és családi nevelésnek már 
eddig is kiváló szolgálatokat tett s ekkép jeles 
segédeszköznek bizonyult, a nevelésre hivatott 
tanítók és szülők kezében egyaránt a fenható-
sága a"att álló minden fokozatú állami, álla-
milag segélyezett községi és községi népoktatási 
tanintézetek tanítóinak, iskolai hatóságainak, 
megrendelésre melegen ajánlja, azon állami 
népiskolák részére pedig, a melyeknél a be-
iratási díjakból e czélra fedezet áll rendelke-
zéfre, a tanítói könyvtár részére rendeltesse 
meg. Buzdítsa egyúttal a tanítókat, hogy ezen 
lap megrendelésére alkalmas módon a szülőket 
is hívják föl. 

Budapesten, 1902. évi február hó 5.-én. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a „ Borsodi 

Bán> tatár mulatnak", a mely a rudóbányai társu-
lati iskola szegénysorsú növendékeinek 1000 
korona értékű ruhaneműt ajándékozott; az 
„ Urikány Ztilvölgyi Magyar kőszénbánya 
részvénytársulat tisztviselői olvasókörének" azon 
áldozatkészségeért, melylyel a lupényi áll. el. 
iskola 254 növendékét 1500 korona értékű 
ruhaneművel látta el; a salgótarjáni kőszén-
bánya részvénytársaság petrozsényi bányaigaz-
gatóságának, mivel a petrozsényi állami elemi 
iskolába járó szegény tanulóinak 873 korona 
64 fillér értékű téliruhát és az ottani zárdába 
járó gyermekek számára 81 korona 14 fillér 
értékű posztó és vászonneműt adományozott; 
Schlesinger és Polákovits budapesti czég, Wolf 
Adolf szegedi lakos, és Czinner és Társa 
szegedi czég birtokos társaknak, a kik a kis-
kun-dorozsmai állami elemi iskola részére egy 
560 korona becsértékü ingatlant ajándékoztak; 
báró Szentkereszty Béla árkosi lakos áll. el. isk. 
gondnoksági elnöknek azon áldozatkészségéért, o o _ o 
melylyel az ottani áll. el. iskola és óvoda 60 
növendékét mintegy 265 korona értékű ruhával 
látta el ; a petrozsényi fillérestély rendező 
Bizottságának, mivel az ottani áll. el. iskolába 
járó tanulók fölruházására 320 koronát adomá-
nyozott; a hatvani első magyar Asztaltársa-
ságnak, a mért az ottani áll. el. iskolába járó 
26 szegény tanulónak 460 korona értékű 
ruhát adományozott. 
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Kinevezte: ViJa Ilona debreczeni országos 
tanítói árvaházi s.-árvaanyát a kecskeméti 
orsz. tanítói árvaházhoz második árvaanyává; 
Szász Irén oki. tanítónőt az új-dávidházai áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítónővé; Filippi János 
oki. tanítót a Józseffalvi áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá; Massányiné-Czikány Mária oki. óvónőt 
áll. kisdedóvónővé nevezte ki és szolgálattételre 
a „Felvi léki Magyar Közművelődési Egylet" 
által Alsó-Köröskényben föntartott kisdedóvó-
dához rendelte; Bíró Erzsébet oki. kisded-
óvónőt a fehértemplomi II. áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Gróff Gizella oki. kisdedóvónőt 
a perluki II. sz. áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé. 

Áthelyezte: Müller. Károlyné, szül. Szende 
Mária fehértemi lomi áll. óvónőt a báziás-telepi 
áll. kisdedóvodához jelen minőségében; Szilágyi 
Tamás és Szilági,iné-Benes Irén kövendi, meg 
Kovács László és Bálintné-Szentpéteri Erzsi 
alsó-felső-szent-mihályfalvi áll. el. isk. tanítókat, 
ill tanítónőket kölcsönösen; Specziár Angyalka 
báziástelepi áll. óvónőt a rákos-keresztúri áll. 
kisdedóvodához jelen minőségében; Schuster 
Mária szepes-olaszii áll. óvónőt a tiszanánai 
áll. óvodához jelen minőségében. 

Yégleg megerősítette: Arnovlyevics Milena 
temesváraljai magyar-szerb tannyelvű közs. el. 
isk. r. tanítónőt jeleb állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Ballás Etel új-
dávidházai munkaképtelen áll. el. isk. tanítónő 
részére évi 420 koronát; 

Gyám, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Duchnovszky Antal királyházai róm. kath. 
tanító özv., szül. Almássy Petronella részére 
évi 407 koronát; néh. Kressák Pál nyugd. 
kecskeméti felső népisk. tanító özv., szül. 
Dianovszky Jozefa részére évi 640 koronát; 
néh. Zsn/mond Imre lipárti róm. kath. el. isk. 
volt tanító özv., szül. Kecskédi Francziska és 
Margit nevű kiskorú árvája részére együtt évi 
493 korona 50 fi iért; néh. Szilaski Mladen 
zombori gör. kel. tanító özv., szül. Buzadzsity 
Paulina részére évi 628 koronát;néh. Lasztovics 
Lukács szabadkai közs. tanítóözv.szül. Laczkovics 
Ágnes részére évi 700 koronát; néh. Sipos 
László bujáki nyugd. volt róm. kath. tanító özv., 
szül. Csernus Mária részére évi 370 koronát. 

TANÍT Óh TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók, Tanácsadója cz. útmutató 

könyvet, mélynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister minden állami elemi 
iskola számára elrendelte, a többi iskoláknak 
meg ajánlotta, csak lapunk szerkesztőségében 
lehet (legczélszeriibben postaidálványon) meg-
rendelni.j Fűzött példány ára 2 K. 60 f . 

(gondnoksági utasítással együtt 2 K. SO f.), 
kötött példány ára 3 K. (gondnoksági utasí-
tással együtt 3 K. 20 f.). Ajánlott küldés 
45 fillérrel több. Gondnoksági utasítás 24 fil-
lérért rendelhető meg szerkesztőségünkben. — 
A tanítók biztosítási ügyében többen for-
dultak úgy hozzánk, mint a Gazdák Biztosító 
Szövetkezetéhez (VIII., Baross utcza 10. sz.) 
jelentve csatlakozásukat, kérve képviseleti 
megbízást stb. Köszönetet mondva a szíves 
érdeklődésért, tudatjuk az illetőkkel, hogy a 
tanítók életbktosítúsa csak julius elsején fogja 
kezdetét venni. Uj biztosítási ág szervezése 
mindig több hónapot vesz igénybe s a tanítók 
biztodtási ügyében most folynak az élőmunká-
latok. Lapunkban az ügy minden stádiumát 
jelezni fogjuk, valamint hírt adunk majd 
arról is, ha az Eötvös-alap biztosítási irodája 
megkezdi a működését. — K. J. Turupolya. 
Azok az ismétlő-iskolaköteles korban levő 
leányok, ha ministeri engedélylyel férjhez 
mentek, nem kötelesek ismétlő-iskolába járni. — 
R. Les. A kir. tanfelügyelő útján küldje be kér-
vényét a ministeriumhoz az atyja elhalta után 
még segélyezésre szorult 13-éves árva ellátása 
czéljából. Családi értesítővel kell igazolni a 
nevezett árva igényének jogosultságát, — Sz. 
Gy. Ideiglenes tanítóvá történt megválasztása-
kor állítólag írásban megigérték önnek, hogy 
ha az oklevelet egy év alatt megszerzi, rendes 
tanítóvá léptetik elő, s ugyanakkor 200 koro 
nával javítják az ideiglenes évre 600 koronában 
megszabott fizetését. Ön az oklevelet meg-
szerezte. Az új díjlevél kiállítása végett előző 
díjlevelét a lelkész állítólag magához vette, 
időközben azonban az illető lelkész elhunyt, s 
mostani hivatalbeli utódja önnek nem akarja 
megadni a kérdéses 200 korona fizetésemelést. 
Ebben a bonyolult kérdésben mielőtt ön további 
lépéseket tenne, gondoskodnia kell arról, hogy 
azok az élő tanuk (gondnok stb.) a kik az 
első díjlevelet vagy választási jegyzőkönyvet 
aláírták, igazolni tudják-e, hogy csakugyan így 
történt a dolog. Utána keh nézni továbbá 
vagy iskolaszéki vagy presbiteri jegyzőkönyv-
ben, vájjon az ideiglenes választás alkalmával 
bejegyezték-e ezeket a föltételeket. Ha ekként 
megszerezte a bizonyítékokat, akkor szólítsa 
föl Írásban az iskolaföntartót, hogy a biztosí-
tott 800 koronányi jövedelmét egész összegben 
adja ki s kérjen írásbeli határozatot. Ha kérését 
megtagadják, akkor indítsa meg rendes köz 
igazgatási úton ^ fizetéscsonkítás czímen az 
eljárást. — J. Á. A tanítók csak abban az 
esetben nősülhetnek kivételes nősülési engedély 
nélkül, ha mint tanítók vagy mint tanítójelöltek 
osztattak he vagy helyeztettek át utólag a 
póttartalékhoz; föltéve, hogy a nősülés idején 
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8-heti katonai kiképzés végett nem állna éppen 
tényleges szolgálatban. Miután ön még sor alá 
sem került, ministeri engedély nélkül nem 
nősülhet. — K. R. Nincs róla tudomásunk, 
hogy méhészettel foglalkozó tanítóknak kölcsönt 
vagy segélyt nyújtanak. Vámossy Mihály nyug. 
főgymnásiumi igazgató Bpesten adhatna leg-
inkább fölvilágosítást ebben az ügyben. — 
H. L. Nyugdíjazott állapotban megnősült tanító 
özvegye az országos alapból nem tarthat ellá-
tásra igényt. Legföljebb rendkívüli segélyért 
folyamodhatnék, ha olyan nyomorban van, mint 
ön írja. A kir. tanfelügyelőség útján kell a 
niinisteriumhoz beadni a folyamodványt. — 
l . E. Stájerlak. Magánvizsgálatot csak min. 
engedély alapján lehet tenni; a kérvényt 
mindig annál az intézetnél kell beadni, a hol 
az illető vizsgálatot szándékozik tenni. Kisded-
óvónőképző van p. Hódmezővásárhelyen; kérjen 
az ottani igazgatóságtól értesítőt, a miből 
tájékozást szerezhet. — R. J. Nagyon sajnáljuk, 
de lehetetlen. Hetenkint 5—6 czikket közöl-
hetünk csak s hozzánk nap nap mellett ennyi 
érkezik be, a fölösleg (a nem közölhető erikk) 
tehát hónaponkint 120—130. Hanem azért ne 
legyen ám haragosunk, mert hiszen nekünk 
olvasókra is szükségünk van! — R. K. tanítónő. 
Tanítónők — válaszbélyeget mellékelve — 
fürdőkedvezmények dolgában forduljanak a 
Mária Dorothea-egyesület titkári hivatalához: 
IX., E í-kel u. 19. — 0 . L. Papos. A „ Ferencz 
József-intézet" a II. kerületben (Ilona-u.) van, 
nyilvános gimnáziummal ös-szekötve; inter-
nátusába'csak gimnáziumi ifjakat vesznek föl.— 
B . D . A nyugdíjban levő tanító rövid időre is 
csak a kir, tanfelüg} elő tudtával fogadhat el 
ideiglenesen tanítói hivatalt. Ez azért történik, 
mert összeférhetetlen dolog volna, hogy valaki 
fizetést kapjon szervezett tanítói állás után 
s e mellett ugyancsak szervezett tanítói állás 
után nyugdíja legyen. A nagy tanító hiány miatt 
mostanában gyakrabban előfordul, hogy nyug-
díjas tanítók ideiglenesen megbizatnak valamely 
üresedésfjen levő tanítói hivatal viselésével. De 
ennek is mindig a kir- tanfelügyelő tudtával 
és beleegyezésével kell történnie, miután ők 
vannak hivatva a megye területén ellenőrizni: 
vájjon megtartják-e a hatóságok a nyugdíjra 
vonatkozó ministeri rendelkezéseket? — H. D. 
Díjlevele szerint a hitközség tartozik a tanítói 
földek munkáját teljesíteni. Eme munkálatok 
értékét díjlevelében 66 Írttal tüntették ki. 
Miután ön hivatala után használt iöldjét bérbe 
akarja adni, kérdés köteles-e a hitközség a 
munkáltatás értékét önnek pénzben évenkint 
megtériteni ? E kérdést csak a méltányosság 
alapján lehet megoldani. Talán a fele értéket 
megfizetné a hitközség, mert hiszen kijelentette, 

hogy inkább a munkát teljesíti a bérlőnek, 
mintsem megváltsa a munka értékét. E körül-
ményt a tanítónak is méltányolnia kell Némely 
hitközség oly szegény, hogy a hívők a sokféle 
adóztatás miatt egyházi és iskolai kötelezett-
ségeiknek természetbeli munkával tesznek eleget. 
Ezt a munkát, ha nehezen is, de eltudják 
végezni saját teendőik mellett; pénzt azonban 
ugyanakkor nem tudnak teremteni. Ajánljuk 
ennélfogva, egyezzék ki 33 fr t évi munkadíj-
váltságban. — Sz. P. 1. Csak a rendes tanítói 
működésben töltött éveket szokták beszámítani 
korpótlék alapjául. 2. Ha élte 24.-ik évét 
betöltötte és okleveles tanár s egyszersmind 
rendszeresített tanítói állásban működik, akkor 
egy év leforgása alatt be kell terjeszteni kér-
vényét a nyugdíjintézetbe való fölvételért, hogy 
időbeli vesztesége ne legyen. Ha egy év multán 
terjeszti be folyamodványát, akkor csak a 
beterjesztés évétől számítják a nyugdíjjogosult-
ságot. — H. László. Vizsgálatra készüléséhez 
Misik Zsigmond uradalmi tanítónál (Alsó-
Cikola, u, p. Duna-Adony) megkaphatja a szük-
séges könyveket. Mindenesetre leghelyesebben 
cselekszik, ha használt jegyzeteket is szerez. — 
Kr. A. Többféle iskolapad között válogathat. 
Nemcsak kereskedők és tanszergyárosok foglal-
koznak ezzel, hanem tudomásunk szerint egy 
gyöngyösi kartársunk is készít czélszerü padokat. 
Mindenesetre jól teszi ön ha ebben az esetben 
Miklós Gergely tanár úrhoz fordul a Paedago-
giumba (Budapest, I. ker. Győri-út). A tanszer-
múzeum részéről bírált tárgyakról ő adhat 
legbiztosabb fölvilágosítást. — Kr. R. Községi 
képviseleti taggá lehet a tanító. Ha önnek ezen 
bizalmi állása folytán esetleg képviselőtestületi 
ülésre kellene mennie oly időben, a mikor tanítás 
van, csak az iskolaszék, illetve gondnoksági 
elnök beleegyezésével szabadulhat az iskolából, 
megfelelő intézkedés mellett. — M. Sándor. 
Mint tényleg tanítói állásban működő egyénnek 
joga van kérni, hogy tavasz helyett az iskolai 
szünidőben mehessen fegyvergyakorlatra. Községi 
jegyzőjük ebben az irányban útbaigazíthatja. Ne n 
helyesen cselekednék, ha inkább tavasszal 
akarna gyakorlatra menni, mert e miatt az 
iskolai tanítás szenvedne, s ebben az esetben 
az iskolafentartó a helyettesítés költségét öntől 
követelhetné azon a czímen, hogy nem volt 
köteles éppen akkor menni gyakorlatra, — Br. (*. 
On a más felekezetű növendékektől csak abban 
az esetben követelhet külön tandíjat, ha erre 
díjlevele vagy utólagosan alkotott iskolaszéki 
határozat följogosítja. Miután az illető más 
hitközségtől készpénzfizetést kap, nem tartjuk 
méltányosnak, hogy ezenfelül"még külön tandíj 
pótlékot is követeljen az illető hitközség 
növendékeitől. —• W. V. R. A. 1. A csonka 
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iskolai esztencőre 1891 november 1.-től 1892. 
évi augusztus 31.-ig jogosan alkalmazták önt 
mint helyettes tanítót, kivált ha a tanító elhalta 
után fél évre nem kaphattak alkalmas helyettest. 
Augusztus 31.-ig azonban gondoskodni kell az 
állás végleges betöltéséről. Figyelmeztesse az 
iskolaszéket erre a kérdésre. 2. A tanító 
özvegyének a nyugdíját férje halála után fél 
év elteltével folyósítják. Folyamodni kell azonban 
a tanító halála után minélelőbb, hogy idejében 
elintézhessék az ügyet. — L. Gy. A legelő 
használa ának joga nem függ a tanítói föld 
használatától. A helyi körülmények irányadók. 
Ha pl. minden 3 hold után egy marhalegel-
tetési jog is van a közös legelőből, akkor ettől 
a jogtól önt sem foszhatják meg. A községi 
elöljáróságnál és az iskolafentartó hatóságnál 
megtudhatja a szükséges adatokat. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Ö császári és apostoli kir. Fölsége 

a bánki ágost. hitv. evang. iskola és tanítólak 
építéséhez 500 koronát méltóztatott magán-
pénztárából legkegyelmesebben engedélyezni. 

— Az ifjúsági egyesületekről lapunk mai 
számában egy ilyen ifjúsági egyesület szer-
vezőjének : Mihály Ferencz felső-visói állami 
iskolai igazgató-tanítónak a tollából czikk-
sorozatot kezdünk meg, melynek elolvasását 
ajánljuk mindazoknak, a kik ez ügy irányt 
érdeklődnek. Ez a czikksorozat gyakorlati 
útmutatás lesz a teendőkre nézve. A közok-
tatásügyi minister közelebb rendelettel fogja 
ezt az ügyet szabályozni s a rendelethez 
alapszabály-minta is lesz csatolva. 

— Szeretetházi Nevelök Országos Egye-
sülete czímmel új egyesület alakult a 
fővárosban, melynek czélja az árvák nevelés-
ügyét rendszeresen fejleszteni s az eddiginél 
biztosabb alapokra fektetni. Kiváló gondját 
fogja képezni az egyesületnek az árvaházi 
nevelők külön képesítésének ügye s ezek 
erkölcsi, anyagi és társadalmi állásának eme-
lése. Az egyesületbe, melynek alapszabályait a 
belügy minister már jóváhagyta, eddig 24 hazai 
árva- és szeretetház, illetve javító intézet vé-
tette föl magát 54 taggal. Az ideiglenes 
tisztikar most fölhívja a tagokat, hogy a vég-
leges megalakulás czéljából egybehívandó köz-
gyűlés idejére nyilatkozzanak. E közgyűlés 
foglalkoznék már az árvaházak belső szervezé-
sének kérdésével s ezen intézetek nevelőinek 
nyugdíjügyével. Az egyesület kö"elekébe.lepni 
kivánó árva- és szeretetházi, valamint javító-
intézeti nevelők ebbeli szándékukat tudassák 
Somlyay József székesfővárosi Mayer-árvaházi 

igazgatóval, mint az egyesület ideiglenes elnö-
kével (Budapest, I. ker., Városm íjor-utcza 
31. szám), hogy fölvételök eszközölhető legyen 
s a legközelebbi közgyűlésre már ők is meg-
hivathassanak. 

— Értesítés. A m. kir. rajztanárvizsgáló-
bizottság elnöksége figyelmezteti az 1900/901. 
tanév végén javitó- vagy ismétlő vizsgálatra 
utasított jelölteket, hogy a folyó tanév végén 
tartandó képesítő-vizsgálatra jelentkezés iránti 
kérvényüket f. é. márczius hó 15.-ig nynjtsák 
be az elnökségnél. Budapesten, 1902. évi 
február hó 6.-án. Kelety Gusztáv, kir. tanácsos, 
a m. kir. rajztanárvizsgáló bizottság elnöke. 

— Az Eötvös-alap 1902. évi költségvetése. 
a) Bevétel: 1. Ösztöndíjak és segélyek számlá-
járól 1901. évről 6057 47 K.; 2. Évdíjak 
felerésze 1902. évről 2500'00 K ; 3. Tőkésítési 
alap (Eötvös-alap) kamatja 4000'00 K.; 4. 
Adományokból 1900 00 K.; 5. Közös költ-
ségek megtérítéséül a Tanítók Háza alapjának 
jövedelméből 2465 00 K.; 6. Szabad asztalok 
értéke 21.00000 K. Összesen 37,922"47 K. 
Levonva a kiadást 30,853"32 K., marad 1903. 
évre 7069'15 K. b) Kiadás: 1 Ösztöndíjakra 
és segélyekre: a) a lekötött alapítványok 
kamatjából nevezetesen: a Gyertyánify István-
féle alapítvány kamatja 100 K.; a Lederer 
Ábrahám-féle alapítvány kamatja 100 K.; a 
Zirzen Janka féle alapítvány kamatja 100 K.; 
a Rökk Szilárd- és Pál-féle alapítvány kamatja 
200 K.; a Békey Imre-féle alapítvány kamatja 
évi díjak fedezésére 40 K.; a Szőke Ltvau-
iéi e alapítvány kamatja évi díjak fedezésére 
8 K.; az Orley Sándor-féle alapítvány kamatja 
100 K. ; a Péterfy Sándor féle alapítvány 
kamatja 140 K.; a báró Hirsch Mór é féle 
alapítvány kamatja 300 K.; a Jordán Ferencz-
féle alapítvány kamatja 100 K.; a Mijthe'mi-
féle alap kamatja 400 K.; Erzsébet alapítvány 
kamatja 800 K.; Szepesmegyei tan.-egyesül-1 
alapítvány kamatja 100 K.; a Luttenberger 
Ágost-féle alapítvány kamatja 100 K. ; a 
Kossuth Lajos féle alapítvány kamatja 100 K.; 
a Zichy Antal féle alapítvány kamatja 100 K.; 

b) Ösztöndíjakra és segélyekre föntartott 
6057-47 koronából 4300 K. = 7048 00 K.; 
2. Kamatok tőkésítésére: Grand alapnak 4 32 K.; 
Szathmáry alapnak 136' K.; = 140 32 K.; 
3. Költségekre: személyi kiadások 1097 K.; 
dologi kiadások 1368 K.; előre nem latható 
kiadasok 200 K. = 2665.00 K.; 4. Szabad asz-
talok értéke 21.000-00 K. Összesen: 30.853 32 K. 

— Köszönés és czímzés. A sepsiszent-
györgyi tanítói kör tapasztalván, hogy a 
társadalom köszöntésében, a régi, hagyományos 
jó szokásoktól eltérőleg, az időnek, illetve 
napnak minden szakában e köszöntést gyako-
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rolja: „Csókolom kezét", „Kisztihand" s ezt 
a köszönési formát ma már nemcsak felnőttek, 
intelligens emberek, hanem napszámosok, cse-
lédek, gyermekek, sőt az útszéli koldusok is 
egyaránt használják, mely köszöntés sem az 
érzésnek, sem a tiszteletnek, annál kevésbbé 
a jó kívánatnak még csak látszatával sem bír, 
határozatilag kimondta: a sepsiszentgyörgyi 
tanítói körnek minden tagja a vezetése alatti 
iskolában odatörekszik, hogy az említett divatos 
köszönési formáról a gyermekek leszokjanak s 
e helyett a régi, vallásos érzés megnyilatkozá-
sával kapcsolatos köszönések gyakoroltassanak 
úgy az iskolában, mint az iskolán kívül. E 
köszönési módok: „jó reggelt, jó napot, jó 
estét adjon Isten". Az iskolában idegenek 
fogadása: „Isten hozta," idegenektől bucsu-
zóul: „Isten áldja." Ugyanez a tanítói kör 
határozatilag kimondta, hogy a Sepsiszent-
györgyi Székely Társaság által a czímkórság 
ellen megindított mozgalmat helyesli, mivel 
maga is úgy van meggyőződve, hogy az illeték-
telen czímek hiúságra túlköltekezésekre, fény-
űzésre, anyagi romlásra vezetnek, ezért a maga 
kebelében az illetéktelen czímzéseket nem 
használja, sőt azt sem tanítványaitól, sem 
másoktól el nem fogadja. 

— A Magjai- Nyelvőr februári füzete a 
következő líjabb kérdéseket intézi nyelvünk 
barátaihoz: 1. Hol és minő értelemmel mondja 
a nép a következő szavakat: ária, bóka, bukoj, 
rabár, cabol, cigle, cikk, cirák, csarna, csid, 
c&urnyi (öntözni?), édélkedik, finyi, foglár, gorond, 
gyimbor, gyömeg, homáj, halánték, humyáz, 
hüllő, husajó, igla, Hány v. ilánka, jerek 
(jövök,) kallangos bot, kandalló, karszügyön, 
kohantani, komótyu, kusztony, leffenté, mános, 
medveszeder, nyárnyú, nyárnyas, nyirettyű, or-
mány, orny, pályázik, pandalló, pikkely, pon-
gyola, porond, romha, ronyha, süv, süvölvény, 
szakáll,hárító, szemlél, szivola, szreaa, tana, 
tanaj, tarjagos, tukorga, üde, üdít, üdül? 2. A 
halánték szót hol ismerik és hogy ejtik ki? 
A hol nem ismerik, mit mondanak helyette ? 
3. Mondják-e: beér valakit e. h. utolér? betart 
valami hat hétbe? nekinyúlnak a lovak? 
4. Mondja-e a nép: árverés, árverez, végrehajt, 
végrehajtás, bankjegy, összeg? 5. Mondja-e a 
nép az ama v. amaz névmást főnév előtt? 
pl. ama fák, amaz ökrök? 6. El-e még ez a 
sztílásmód: árkon túl v. árkon kívül hegymester? 
mi az értelme és mi az eredete ? Minden egyes 
válasz külön nyolczadívre Írandó. 

— Rövid hirek. A „Magyarnyelv Tanítása 
másajkú iskolákban" czímű vérért önyv III. 
(befejező) kötete megjelent és 4 koronáért a 
szerzőnél: Gramma Döme Biharvármegye kir. 
segédtanfelügyelőjénél rendelhető meg Nagy-

Váradon. — A girálti áll. el. iskola testülete 
Eperjesen létesítendő tanítói internátus javára 
tánczczal egybekötött műkedvelői előadást ren-
dezett, mely 144 K. 64 fillért jövedelmezett. — 
A Maros-Tordamegyei Alt. Tanító-Egyesület 
elnöksége fölhívta a kartársakat a „Tanítók 
Háza gyufájának" fogyasztására és terjesztésére 
azzal a megokolással, hogy kétségtelen, hogy 
ez a gyufa a legjobb az összes forgalomban 
lévő gyufák között s a mellett a mult évben 
4096 korona 74 fillért jövedelmezett a Tanítók 
Házának. — Szülői értekezlet. Gyöngyösön a 
felső-városi áll. elemi isk. tanítótestülete a 
„Gyöngyösi Ifjúsági Egyesület" által rendezett 
szavalási ünnepélylyel összekötött szülői érte-
kezletet tartolt, Vargha Tivadar elnöklete és a 
közönség nagy részvéte mellett. — A Tanítók 
Háza gyufáját a viczai fogyasztási szövetkezet 
Kulcsár Imre kántortanító ajánlatára mái-
második éve árusítja s a közönség annyira 
megkedvelte, hogy már más gyufát nem is 
akar elfogadni. — Gyűlés. Az „Udvarhely-
megyei Tanítóegyesület" az udvarhelyi róm. 
kath. esperes kerületi tanítói körrel együttesen 
Székelyudvarhelyen, f. é. márczius hó 13.-án 
délelőtt 10 órakor a vármegyeház dísztermében 
rendkívüli közgyűlés tart, melyen Sándor 
Mózes királyi tanácsos, nyugalomba vonult tan-
felügyelőtől búcsúznak. 

— Halálozás. Korocz Dániel szikszói ref. 
tanító f. hó 18.-án életének 43.-ik évében, 
hosszas szenvedés után elhunyt. — Szentgyörgyi 
István marosvásárhelyi közs. isk. tanító, életé-
nek 60.-ik, tanítói működésének 39.-ik évében 
f. hó 19.-én meghalt. — Denkler Gáspár paksi 
róm. kath. elemi fiúiskolái tanító f. hó 15.-én 
reggel élte 27. évében meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden mayyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár : V. k> r., 
Lipót-kőrút 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) 
és a „Tanítók Háza szappanját" (központi 
raktár: VI., Lázár-utcza 12. sz.). 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8. sz., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23'a. sz. 

rolja: „Csókolom kezét", „Kisztihand" s ezt 
a köszönési formát ma már nemcsak felnőttek, 
intelligens emberek, hanem napszámosok, cse-
lédek, gyermekek, sőt az útszéli koldusok is 
egyaránt használják, mely köszöntés sem az 
érzésnek, sem a tiszteletnek, annál kevésbbé 
a jó kívánatnak még csak látszatával sem bír, 
határozatilag kimondta: a sepsiszentgyörgyi 
tanítói körnek minden tagja a vezetése alatti 
iskolában odatörekszik, hogy az említett divatos 
köszönési formáról a gyermekek leszokjanak s 
e helyett a régi, vallásos érzés megnyilatkozá-
sával kapcsolatos köszönések gyakoroltassanak 
úgy az iskolában, mint az iskolán kívül. E 
köszönési módok: „jó reggelt, jó napot, jó 
estét adjon Isten". Az iskolában idegenek 
fogadása: „Isten hozta," idegenektől bucsu-
zóul: „Isten áldja." Ugyanez a tanítói kör 
határozatilag kimondta, hogy a Sepsiszent-
györgyi Székely Társaság által a czímkórság 
ellen megindított mozgalmat helyesli, mivel 
maga is úgy van meggyőződve, hogy az illeték-
telen czímek hiúságra túlköltekezésekre, fény-
űzésre, anyagi romlásra vezetnek, ezért a maga 
kebelében az illetéktelen czímzéseket nem 
használja, sőt azt sem tanítványaitól, sem 
másoktól el nem fogadja. 

— A Magjai- Nyelvőr februári füzete a 
következő líjabb kérdéseket intézi nyelvünk 
barátaihoz: 1. Hol és minő értelemmel mondja 
a nép a következő szavakat: ária, bóka, bukoj, 
rabár, cabol, cigle, cikk, cirák, csarna, csid, 
c&urnyi (öntözni?), édélkedik, finyi, foglár, gorond, 
gyimbor, gyömeg, homáj, halánték, humyáz, 
hüllő, husajó, igla, Hány v. ilánka, jerek 
(jövök,) kallangos bot, kandalló, karszügyön, 
kohantani, komótyu, kusztony, leffenté, mános, 
medveszeder, nyárnyú, nyárnyas, nyirettyű, or-
mány, orny, pályázik, pandalló, pikkely, pon-
gyola, porond, romha, ronyha, süv, süvölvény, 
szakáll,hárító, szemlél, szivola, szreaa, tana, 
tanaj, tarjagos, tukorga, üde, üdít, üdül? 2. A 
halánték szót hol ismerik és hogy ejtik ki? 
A hol nem ismerik, mit mondanak helyette ? 
3. Mondják-e: beér valakit e. h. utolér? betart 
valami hat hétbe? nekinyúlnak a lovak? 
4. Mondja-e a nép: árverés, árverez, végrehajt, 
végrehajtás, bankjegy, összeg? 5. Mondja-e a 
nép az ama v. amaz névmást főnév előtt? 
pl. ama fák, amaz ökrök? 6. El-e még ez a 
sztílásmód: árkon túl v. árkon kívül hegymester? 
mi az értelme és mi az eredete ? Minden egyes 
válasz külön nyolczadívre Írandó. 

— Rövid hirek. A „Magyarnyelv Tanítása 
másajkú iskolákban" czímű vérért önyv III. 
(befejező) kötete megjelent és 4 koronáért a 
szerzőnél: Gramma Döme Biharvármegye kir. 
segédtanfelügyelőjénél rendelhető meg Nagy-

T a r t a l o m : Állami népoktatás. H. — Ifjúsági 
egyesületek. Mihály Ferencz, — Magyar szavak és 
szólásmódok jegyzéke. Bakó Béla. — S z ü n ó r a : A 
XX. század igazi népnevelői. Lantos Béla. — Iro-
dalom. — Hivatalos rész. — Tanítók Tanácsadója. — 
Különfélék. 

rolja: „Csókolom kezét", „Kisztihand" s ezt 
a köszönési formát ma már nemcsak felnőttek, 
intelligens emberek, hanem napszámosok, cse-
lédek, gyermekek, sőt az útszéli koldusok is 
egyaránt használják, mely köszöntés sem az 
érzésnek, sem a tiszteletnek, annál kevésbbé 
a jó kívánatnak még csak látszatával sem bír, 
határozatilag kimondta: a sepsiszentgyörgyi 
tanítói körnek minden tagja a vezetése alatti 
iskolában odatörekszik, hogy az említett divatos 
köszönési formáról a gyermekek leszokjanak s 
e helyett a régi, vallásos érzés megnyilatkozá-
sával kapcsolatos köszönések gyakoroltassanak 
úgy az iskolában, mint az iskolán kívül. E 
köszönési módok: „jó reggelt, jó napot, jó 
estét adjon Isten". Az iskolában idegenek 
fogadása: „Isten hozta," idegenektől bucsu-
zóul: „Isten áldja." Ugyanez a tanítói kör 
határozatilag kimondta, hogy a Sepsiszent-
györgyi Székely Társaság által a czímkórság 
ellen megindított mozgalmat helyesli, mivel 
maga is úgy van meggyőződve, hogy az illeték-
telen czímek hiúságra túlköltekezésekre, fény-
űzésre, anyagi romlásra vezetnek, ezért a maga 
kebelében az illetéktelen czímzéseket nem 
használja, sőt azt sem tanítványaitól, sem 
másoktól el nem fogadja. 

— A Magjai- Nyelvőr februári füzete a 
következő líjabb kérdéseket intézi nyelvünk 
barátaihoz: 1. Hol és minő értelemmel mondja 
a nép a következő szavakat: ária, bóka, bukoj, 
rabár, cabol, cigle, cikk, cirák, csarna, csid, 
c&urnyi (öntözni?), édélkedik, finyi, foglár, gorond, 
gyimbor, gyömeg, homáj, halánték, humyáz, 
hüllő, husajó, igla, Hány v. ilánka, jerek 
(jövök,) kallangos bot, kandalló, karszügyön, 
kohantani, komótyu, kusztony, leffenté, mános, 
medveszeder, nyárnyú, nyárnyas, nyirettyű, or-
mány, orny, pályázik, pandalló, pikkely, pon-
gyola, porond, romha, ronyha, süv, süvölvény, 
szakáll,hárító, szemlél, szivola, szreaa, tana, 
tanaj, tarjagos, tukorga, üde, üdít, üdül? 2. A 
halánték szót hol ismerik és hogy ejtik ki? 
A hol nem ismerik, mit mondanak helyette ? 
3. Mondják-e: beér valakit e. h. utolér? betart 
valami hat hétbe? nekinyúlnak a lovak? 
4. Mondja-e a nép: árverés, árverez, végrehajt, 
végrehajtás, bankjegy, összeg? 5. Mondja-e a 
nép az ama v. amaz névmást főnév előtt? 
pl. ama fák, amaz ökrök? 6. El-e még ez a 
sztílásmód: árkon túl v. árkon kívül hegymester? 
mi az értelme és mi az eredete ? Minden egyes 
válasz külön nyolczadívre Írandó. 

— Rövid hirek. A „Magyarnyelv Tanítása 
másajkú iskolákban" czímű vérért önyv III. 
(befejező) kötete megjelent és 4 koronáért a 
szerzőnél: Gramma Döme Biharvármegye kir. 
segédtanfelügyelőjénél rendelhető meg Nagy-

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

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
P u s z t a - s z e n t - t o r n y a i uradalmi iskolához okle-

veles tanító kerestetik, megkívántatik kimutatható 
jártasság a gazdasági teendőkben, mivel nyári szün-
idők alatt felügyelői teendőket, köteles végezni cséplés . 
és kukoriczatörés alkalmával. Evi illetmény : készpénz 
400 korona, 1480 liter conventió buza, 740 liter árpa, 
50 kgr. só, 1 tehéntartás, 2200 öl tengeriföld, lakás, 
kerthasználat, 4 folyóméter öl fa és tandíj 2 korona, 
3 havi fölmondás kiköttetik. Bizonyítvány másolatok, 
melyek vissza nem küldetnek, Kiss Endre intéző úrhoz 
Nagyszénás intézendők. (162—III 3) 

Alólírott róm. kath. segédkántort keres. Feltételek 
levélben közöltetnek. Khirer József. K i s k u n -
Dorosmán. (193—III—2) 

1900 novemberi tanfelügyelői rendelet értelmében, 
a kényszerűségből oklevéltelen, képezdétlen tanítóval, 
ideiglenesen elfoglalt sárköz i ref. tanítói állomásra 
pályázat meghirdettetik, okleveles tanítók részére. 
.Tavadalom : 900 korona. Részletezve : ötven véka 
tiszta rostált buza ; 24 véka szem-tengeri; négy hold 
•szántó megszántva; 3 hold kaszálóföld folyamatos 
használata; nyolcz öl keményfa beszállítva; kétszáz-
húsz korona tandíj ; borpénz : egyszáznyolczvannyolcz 
korona államsegély ; egyszáz korona korpótlék, esetleg 
egyszáz korona ismétlő-iskolatanítási tisztdíj. Három 
szobás padozott lakás, házikert, czintermi gyümölcsös. 
Kérvények, okmányok, tudakozódások ref. lelkészi 
hivatalhoz Sárközre (u. p. Sárköz-Újlak) márczius | 
tizenötödikéig küldendők, de választás csak junius 
tizennyolczadikán lesz. Gá! Péter, ref. lelkész. 

(184—II—2) 
A szemcse-csehii községi iskolaszék a volt tanító-

nak állami tanítóvá történt kinevezése miatt üre-
sedésbe jött s z e m c s e - p u s z t a i községi tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazása: 800 korona törzs-
fizetés ; 120 korona fűtési átalány, melyből az iskola 
is fűtendő; 40 korona tisztogatási átalány ; ismétlő-
iskoláért 25 korona; beiratási díj minden gyermek 
után 40 fillér; 600 Q|-öl föld és természetbeni lakás. 
Kellően fölszerelt kérvények folyó évi márczius 5-ig 
alant írt iskolaszéki elnöknél benyújtandók. Csak 
róm. kath., okleveles tanítónők és nőtlen tanítók 
pályázhatnak. Róm. kath. hittan tanítása kötelező. 
Szemcse-Puszta (u. p. Tolna-Tamási), 1902 február 12. 
Elaschner Fülöp, iskolaszéki elnök. (185—II —2) 

Pályázat a z a b a b a i evang. ref. kántortanítói elő-
könyörgői állásra. Fizetése: készpénz 30 korona ; 
buza 12 szapu; 7 kat. hold föld; 108 korona 98 
fillérnek kamata; 4 akó bor, míg általános bortermés 
lesz, helyette 4 szapu buza; tandíj rendes iskolások-
tól á 5 korona; ismétlősöktől 40 korona, község 
fizeti; 86 korona államsegély ; kommúnió kenyérért 
és borért 2 szapu buza: vagy mindezek helyett 800 
korona, ' J évi előleges részletekben. Az állás 1902 
szeptember foglalandó el. Kérvények márczius 15-ig 
nt. Juhász Pál esperes úrhoz küldendők Nagy-Salló 
(Barsmegye). (189-IV--2) j 

A kanaki (Torontálm.) róm. kath. fiókegyház ' 
iskolájánál kántortanítói állás megüresedvén, a melyre 
ezennel f. évi márczius hó 10-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése : évi 400 korona készpénz, 25 pozsonyi buza. 
25 pozsonyi kukoricza, 2 öl kemény tűzifa, elegendő 
szalma fűtésre, 12 korona irodaátalány, 600 | -ölnyi 
konyhakert, 2 szoba, 1 konyha, 700 lélek utáni stóla-
jövedelem. Köteles : a mindennapi, ismétlő-tanulókat-, 
valamint a hitoktatást végezni; a kántori teendők : 
mellett a húsvéti böjti időben a templomi ájtatosságot j 
tartani. Kívántatik a magyar, dalmát esetleg bolgár 
nyelv ismerete. A kellőleg fölszerelt kérvények a 
kanaki róm. kath. iskolaszékre czímezve, főt. Yuchctich 
látván bókai plébános úrhoz Bókára beterjesztendők. 
Az iskolaszék. (200—II—2) 

A b e s s e i evang. reform, előkönyörgő-tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. A'fizetés a földbérletet a ter-
mények értékét s a készpénzt, — melyből 324 kor. 
államsegély — összevéve, 1000 koronára tehető. 
Kötelessége a megválasztott tanítónak, a tanítás az 
istenitisztelet végzésen kívül a számadások és a 
j.-könyvek vezetése is. Az állás f. é. szept. l-ig elfog-
lalandó. Kellőleg fölszerelt kérvények f. é. márcz. 15-ig 
Nagy-Sallóba az esperesi hivatalhoz küldendők. Pózba, 
1902 február 11. Bihary Kálmán, lelkész. 

A baracska i evang. reform, előkönyörgő-tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetés: 150 kor. kész-
pénz, 13 szapu buza, 5 szapu árpa, 2 öl fa, V< hold 
rét, 10 hold szántóföld, 4 akó bor, '/s hold kender-
föld, kert, V2 házhely után erdő-illetőség, s/« hold 
szőllőtalaj, évenkint 4-szer malomsor. A szőllőnek 
munkáját egészen, a szántóföldét pedig felerészben az 
egyházközség végezteti. Kötelesség: a tanítás és 
istenitisztelet végzésén kívül a számadások és jegyző-
könyvek vezetése. Az állás f. é. szept. l- ig elfogla-
landó. A kellőleg fölszerelt'kérvények f. é. márczius 
15-ig Nagy-Sallóba az esperesi hivatalhoz küldendők. 
Pózba, 1902 február 11. Bihary Kálmán, lelkész. 

(186—II—2) 
B e r z o v a i államilag segélyezett községi iskolánál 

tanítói állás betöltendő jövedelem 800 korona, lakás 
ennek hiányában 100 korona lakbér. Pályázati kér-
vények 1902 márczius hetedikéig küldendők. S/.okoly 
Sándor iskolaszéki elnökhöz Berzovára. (214—I—1) 

P ö l ö s k e i róm. kath. kántortanítói állomásra pá-
lyázat 1902 már. 15. Jövedelme: két szoba, konyha, 
istálló, sertésól és kert. 800 korona fizetés negyedévi 
részletekben, két öl fa 36 korona. Stoláris átlag 24 
korona, 860 korona, 636 korona tanítói 224 korona 
kántori díj. Kérvények Magyar-Székre (Baranya) 
plébánia-hivatalhoz küldendők. Rathmann Boldizsár, 
elnök. (212-1—1) 

A murga i (Tolnám.) róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : páronkint 2 kor. 
14 mérő buza, 20 mérő rozs, 3 öl fa behozatva és 
fölaprítva. Páronkint 1 kor. borpénz, ismétlősökérl 
20 kor., pótlék 48 kor. Mindez tetszés szerint meg-
váltatik 10 krval. Párszám 55'/z. Földje: 3712 TJ-öl; 
legeltetési joga ; kertje 2 darabban; circa 200 [j-öl . 
Urasági kegyadomány 32 kor. 600 Ó-öl föld. Minden-
napi iskolások után egyenkint 40 fill., pusztai iskolá-
soktól 1 kor. Püspöki kegyadomány 1905-ig 100 kor. 
évenkint. Azután Maronitsnéhai zombai plébános alapít-
ványának ennél jóval nagyobb kamatösszege. Temetési 
stóla. Ünnepeken, vasárnapokon kápolnában kántor-
kodik. Tannyelv: német-magyar. Folyamodványok 
február végéig Zombára (Tolnamegye) plébániára 
küldendők. (201—1—1) 

Egy róm. kath. magánzó oki. állandó-gyermek-
menedékházvezetőnő ajánlkozik áll. v. nyári-, menedék-
házak vezetésére, az ország bármely részében, magán 
intézetet is elfogadnék, czím, T. V. Budapest , I.. 
Csaba-út 2. sz. III., 13. (149 111—1) 

B é c s é r e (Pozsonym.) róm. kath. oki. tanító keres-
tetik. Fizetése: 800 kor. és korpótlék. Lakása: egv 
bútorozott szoba fűtéssel. Pályázati határidő ezen 
hirdetés megjelenésétől 8 nap. Személyes megjelenés 
előnyös. Bezák István, iskolaszéki elnök. (205 —1—1) 

A háromfa-agarév i (Somogym.) r. kath. iskola-
szék 800 korona fizetés, bútorozott szoba és téli-
fűtéssel, a második tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Oki. fiatal tanító urak kérvényeiket Doby Yincze elnök 
úrhoz küldjék márczius l-ig. Iskolaszék. (202—I—1) 

Alsó-Lehota (Zólyomiu.) evang. tanítói állomásra 
márcz. 20-ig palyázat hirdettetik. Fizetése 900 korona 
(700 kor. készpénz) és lakás. Orgonálásban való jár-
tasság megkivántatik. Levelek Kovács Dániel lelkész-
hez Felső-Lehota, p. Zólyom-Brezó küldendők. 

(217—II—1) 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

N a g y v á r a d v á r o s községi elemi iskolájánál két 
tanítói állás lesz betöltendő. Az állások javadalmazása: 
1200 = Egyezerkettőszáz korona évi alapfizetés, 
400 - - Négyszáz korona évi lakbérilletmény és tör-
vényes korpótlék. A születést, eddigi működést és a 
képesítést igazoló hiteles okmányokkal felszerelt kér-
vények Nagyváradváros községi iskolaszékéhez intézve 
f. évi márezius 15-ig alulírt elnökhöz küldendők. Az 
állások, melyekre csak férfiak pályázhatnak, a választás 
jóváhagyása után azonnal elfoglalandók. Nagyvárad, 
1902 február 17-én. Hegyesi Márton, iskolaszéki elnök. 

(206—1—1) 
Kenderesre (Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.) ápril 1-től 

a tanév végéig helyettes róm, kath. tanítót vagy 
tanítónőt keresek. Fizetése: havonkint 30 korona, 
vasaláson kívül teljes ellátás. Stenczel Kálmánná. 

(216-1—1) 
K a m o c s a i (Komáromm.) református iskolához 

harmadtanító kerestetik. Fizetése: havonkint 66 kor. 
66 fillér ; egyszobás lakás legszükségesebb bútorzattal. 
Első osztályt és szerdán délután ismétlősőket tanítandja. 
Tanítónők és IV. éves képezdészek is pályázhatnak 
márezius nyolezadikáig: Református lelkészhez. 

(215-1—1) 
T ü s k e - S z e n t - G y ö r g y ö n (Zalam.. Muraköz) róm. 

kath. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Márezius 
10-re. Jövedelme: 315 frt készpénz, 2 öl kemény 
tűzifa fejében 20 frt — 2 hold 1200 Q ö l számítva 
holdját jó minőségű szántóföld, és egy bútorozott 
szoba, a tannyelv magyar és horvát, a horvát 
nyelvet bírók előnynyel bírnak. Folyamodhatnak taní-
tónők is. Évközben az állás el nem hagyható. Fel-
szerelt kérvények Peczek György iskolaszéki elnökhöz 
küldendők u. p. Mura-Király. Az állás azonnal elfog-
lalható. Egy próbaév kikötéssel. (218—1—1) 

T ü s k e - S z e n t - G y ö r g y ö n (Zalam., Muraköz) róm. 
kath, kántortanító állásra pályázat hirdettetik: jöve-
delme mint tanítónak 315 frt készpénz, 2 öl kemény 
tűzifa fejében 20 frt. — 4 hold jó minőségű szántó-
föld és kaszáló. Kántori javadalma készpénzben 110 
frt. 6 öl kemény tűzifa fejében 60 frt, stolaris jöve-
delme 200 frt körül s a temető mellett '/a hold 
szántóföld. Mint kántortanítónak van 2 szobából álló 
szép lakása, konyha, éléskamara,, pincze és gazdasági 
épületek, gyümölcsös és konyhakerttel. A horvát-
nyelv ismerete szükséges. Nős kántortanító — okleveles 
tanítónővel előnynyel bir. Egy próba év kikötéssel. A 
felszerelt kérvények márezius 10-ig iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Próba márezius 12-én leend személyes 
megjelenés kéretik. Peczek György iskolaszéki elnök. 
U. p. Mura-király. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(218—1—1) 
E lap 6. számában hirdetett tarnaszentmar ia i 

(Hevesm.) kántortanítói állásra vonatkozó pályázat 
határideje márezius 20-ig meghosszabbíttatik. 

(219—1—1) 
A tó t -aradácz i ágost. hitv. evang. egyházban 

előléptetés folytán egy tanítói állás, melyre nők is 
pályázhatnak, betöltésre vár. Javadalom: szabad 
lakás és házikerten kívül évi 640 korona; a lakás 
belsejének meszelésére évi átalányul 16 korona (kívül 
a lakást az egyház meszelteti); irószer-szükségletekre 
évenkint 12 korona. Kötelesség: az első és második 
osztályú mindennapi tankötelesek tanítása. A meny-
nyiben az állás kántori teendők végzésére is képes 
tanítóval lesz betöltve, külön javadalma a kántorko-
dásért, a melyet két kántortanító társával váltakozva 
fog végezni: stólán kívül évi 120 korona s oft'er-
torium czímén évi átalányul 12 korona. A korpótlékot 
az egyház tanítói államsegélyből kapják. A tannyelv : 
tót. Pályázati kérvények f. évi márezius hó 15-ik 
napjáig Kiss Kálmán ev. lelkészhez Tót-Aradáczra 
(Torontálvárm.) küldendők. (222 II- 1) 

Okleveles óvónő, óvónőnek, tanítónőnek, vagy 
keresztény űri családhoz gyermekek mellé ajánlkozik ; 
szives megkeresések: N. N. Eger, poste restante 
kéretnek. (220—1—1) 

Ennél a kir. országos fegyintézetnél egy a XI. 
fizetési osztályba sorozott, tehát egyelőre 1000 ko-
rona fizetéssel és 360 korona lakpénzzel javadalmazott 
tanítói állás betöltendő. Ezen állásra csupán okleveles 
tanítók pályázhatnak. Igazolandó az orgonálásban és 
énekben való oly jártasság, a milyen a róm. kath. 
isteni tiszteletben való segédkezéshez elégséges. A 
hivatalos magyar nyelv tudása föltétlenül szükséges, 
a szerb, román vagy tót nyelvek bírása előnyt ad. 
Az életkort, honosságot és előéletet, képzettséget és 
hadkötelezettségi viszonyt igazoló szabályszerűen 
bélyegzett folyamodványok az illetékes előljáró ható-
ság útján 1902 márezius 16-ig hozzám benyújthatók. 
Kir. orsz. fegvintézeti igazgatóság Váczon , 1902 
február 17-én. *Balkay. (207-1—1) 

A k o l o z s v á r i kir. javítóintézetnél előléptetés 
folytán megüresedett családfői állásra, melylyel az 
1893. évi IV. t.-cz. X. fizetési osztályának megfelelő 
1600 korona alapfizetés, természetbeni lakás és nőtlen 
egyén részére, az intézet közös éttermében, igénybe 
vehető szabad élelmezés (reggeli ebéd és vacsora) 
van egybekötve, ezennel nyilvános pályázatot hir-
detek. Ezen állásra oly polgári- és elemi iskolai 
okleveles tanítók pályázhatnak, kik a nevelés terén 
több év óta eredménynyel működtek. A pályázók az 
oklevélen kívül keresztlevelüket és azon okmányokat 
mutassák be, a melyekkel erkölcsi magaviseletüket, 
társadalmi életmódjukat, egészségi állapotukat, had-
kötelezettségi és családi viszonyaikat, úgyszintén 
eddigi működésüket hitelesen tudják igazolni. Azon 
pályázók, kik az ének és torna tanítás, valamint a 
kertészet és háziipar valamely ágában jártasok, 
előnybe részesülnek. A kellően fölszerelt és sajátkezüleg 
írt folyamodványt a nagyméltóságú m, kir. Igazság-
ügyi Ministeriumhoz kell czímezni s f. é. márcz. 13-ig 
alulírt igazgatósághoz benyújtani, illetve a hivatali 
főnök közvetítésével beküldeni. A betöltendő családfői 
állással kapcsolatos szolgálati teendőkről az igazgatóság 
ad szó- vagy Írásbeli megkeresésre részletes fölvilágo-
sítást. Az új családfő egyelőre csak kisérletképen fog 
alkalmaztatni, a mennyiben a végleges kinevezés 
legalább is egy évi sikeres szolgálattól tétetik függővé. 
A kir. javítóintézet igazgatósága Kolozsvárt, 1902 
február hó 17-én. Kovács József, igazgató. 

(208—III—1) 

H I R D E T É S E K . 

Hidegen folyó oltóviasz 
dobozonkint 50 f. 1 — 2 K kapható V a r g a 

Sándornál , Turkeve . (204—1—1) 

& as« $ « « « & « » ÍB & $ a*« as & as a? a? se a m 

? / 
A 7 A T A N T T f l a ^ márezius 15-én növen-
JXL ti l n l l l l U , dékeivel s dalárdájával a 
hazafias dalok gyöngyeit akarja énekeltetni, szerezze 

meg i f l . F ö v e n y e s s y B. 1 3 a l o s k ö n y v é t 
Ára 1 korona. Portó 10 fillér. Kapható Sz ikszón . 

(228—1—1) 
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Egy egész új, négy oktávás 3 változatú 

h a r m ó n i u m 
iskolával együtt 1'20 koronáért eladó. Levélbeni 
megkeresések ezíme S z i l v á s s y Mariska, Koszorús . 

(195—1—1) 

ÜÜ 

K a r t á r s a k ! 
Telepemen '/a millió gyökeres és sima oltvány, 
minden faj amerikai és európai szőllővesző olcsó 
áron kapható. Kartársak 5",o jutalékban részesülnek. 
Brogl i Béla, tanító, S z á s z v á r - M á z a (Baranyam.). 

(196—II—1) 

$ O <S> ©€>€> © © • © • O © O O €> §•€>€><3> €> 

Harmónium 
4"/» oktávás három változattal Dangl - gyártmány 
alig használt eladó Lója F e r e n c z tanítónál, 

K e v e r m e s e n . (194—1—1) 

© O O O <3> €> €» <S> €> © © O © €> © €» O © 

Egy 5 változatú orgona jutányos áron. 

Harmóniumok 100 koronától följebb, árjegyzék bér-
mentve. K i e p s z e l I s tván , B e s z t e r c z e b á n y á n . 

( 2 1 0 - 1 - 1 ) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották, irujyen. Köbölkút . 

(Esztergomra.) (2160 - X X - 1 4 I 

Az amerikai cottage-orgonák 
köuiggrátzi gyárának raktára : 

P A J K K R E Z S Ó é s T Á R S A 
-m B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József -körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A. gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Á r a 120 k o r o n á i é i f ö l j e b b . 
8 k o r o n á s r é s z l e t e k b e n i s . 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentre. 
5 éri jótállás. (247—5fJ—42) 

S z ö l ö o l t v á n y o k ! B o r ! 
Gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fa jban; alanyvesszök Riparia, Portális, Vitis Solonis. 
Rupestris Monticola ; direkttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a, bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható : 

S ö p j i n g E n d r e 
(104—XV—4) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

S®"©® B a B s g a g g s 
i ' i d*°í. Hí i ' i í% i ' i '<»>• W /ty V '<tv '<»>" <»v "í(í 

Sz íves figyelmébe 
ajánljuk a Te l jes Földrajz i At laszra vonat-
kozólag e lap 1901 nov. 28-iki számában közzétett 
hirdetésünket. Az ennek folytán beérkezett tömeges 

megrendelések mutatják, hogy a 

Teljes Földrajzi Atlasz 
megjelenése a t. tanítóság körében szükséget pótol. 
Ára díszes vászonkötésben 10 korona s a t . tanító 
urak havi 2 koronás részletfizetés mellett is meg-
szerezhetik. Gyűjtőknek 6 példány után egyet 

ingyen adunk. 
Budapest , 1902 február 5-én. 

Magyar Földrajzi Intézet, 
(158-111-3) V. ker., Rudolf-rakpart 8. sz. 

vV Xffe xty. »tt vls v»i j f c j f e á f e 2>*i i ' t »'» w « w <w w w w <•>• w «>o 

Polgár Sándor 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest , VII. ker., Erzsébet -körut 50. s z á m 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, ortliopaediai ( űzök es járó-
gépek, valamint műláb és míikéz saját műhelyeben 

a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

F e n t i c z ímre ü g y e l n i t e s sék . ""Bű 
(2126—X—8) 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása által, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
E r é l y e s 1104. sz. a. Blockner J. 
hird. irodájába, Budapest, Siitő-

utcza 6/B. sz. czímzendők. (31—VIII—6) 
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t t t t t t t t t t t t t t t t t f t t t t t t t t t t t ^ 

e l ő f i z e t é s i á r a : 

Egész évre Í O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. - 5 0 fill. 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatóséighoz küldendők be. 

mim-
A m. k i r . tucl.-egyetemi n y o m d a i g a z g a t ó s á g a . 

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

i-JJ 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A J 1 . 1 A A A A " A A V ^ j 

^ f k ^JÍL -JRs. — f i* - J Í L . J I L . -jiL.^/R^ ^„Tl., 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket sziveskedjenek szem előtt tartani. 

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

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

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

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

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

VI. A könyvküldemények portó alá esnek, a térképek és nyomtatványok ellenben, ha nettó-
áruk előlegesen beküldetik, portómentes hatóságok, hivatalok és intézeteknek postán portómén -
tusén, küldetnek mey ; ha ellenbon utánvét mellett rendeltetnek még, ezek is portókötelesek s a portót, 
a megrendelő tartozik viselni. 

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1902 évi február hó. 

A m . k i r . t u d . - e g y e t e t n i n y o m d a i g a z g a t ó s á g a . 

Budapesten. 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROH-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEH., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézi rá tolta/t, rt-^m ad-ixiilc vissza. 

Osztály-ismétlés. 
(k. h.) A Magyarországi Tanítók Orsz. 

bizottsága lS94-ben magvas elabora-
tuinot adott ki Népoktatási Törvényünk 
Revíziója, czímmel. Ebben a szakavatott 
és még mindig nagyon aktuális tanul-
mányában szinte megdöbbentő módon 
mutatot t rá népoktatási törvényünk 
ama nagy hiányára, hogy a törvényben 
semmi komoly intézkedés sincs arra 
nézve, hogy az elemi oktarás számára 
megszabott ismereteket csakugyan és 
elalkudhatatlanul el is sajátítsa min-
denki. Kern százával, de ezrével töltik 
be évenkint 12—15. életévöket, a kik 
így vagy úgy teljesített iskolalátogatási 
kötelesség után búcsút mondanak az 
iskolának a nélkül, hogy mindazokat az 
elemi ismereteket, melyeket a törvény 
a haza minden polgára számára szük-
ségesnek mondott ki, valósággal meg 
is szerezték volna, sőt bátran elmond-
hatni, hogy eltávoznak a nélkül, hogy 
az elemi ismereteknek a felét, vagy 
csak a negyedét is sajátjoknak mond-
hatnák. Ezekkel szemben az iskola-
kötelezettség elve gyakorlati ered-
ménynyel nem járó üres frázis maradt. 

Az Orsz. Bizottság azonban e nagy-
szabású tanulmányában nemcsak rámu-
ta tot t az égető bajra, hanem azonnal 
megjelölte az orvoslás módját is, a 
mennyiben az általános tankötelezettség 

elvének gyakorlati megvalósulása érde-
kében kimondandónak tartotta, hogy 
a népoktatási törvényben megszabott 
ezen kötelezettség oly honpolgári köte-
lesség, mely nélkülözhetetlen s elenged-
hetetlen föltétele minden — későbbi — 
honpolgári jognak; sőt még a meg-
élhetésnek is .— a magyar állam 
kötelékén belül — e kötelességteljesítés 
elengedhetetlen föltétele. Kimondandó-
nak tartotta, hogy sem iparos vagy 
kereskedői pályán tanonczszerződés nem 
köthető oly egyénekkel, sem semmiféle 
munkakörben cseléd vagy munkakönyv 
ki nem állítható olyanok részére, a kik 
érvényes bizonyítvány nyal nem iga-
zolják, hogy népiskolai kötelezettségük-
nek kielégítő eredménynyel eleget tettek. 
Sőt mivel a vagyonosabb, de a műve-
lődés érdekei iránt érzéketlen családok 
körében akadhat, a ki a törvény most 
említett kényszerének hatását nem 
érezi, — kimondandónak tartaná, hogy 
a családalapítás, vagyis a házasságkötés 
föltételei közé is odatartozik a nép-
iskolai kötelezettség teljesítésének iga-
zolása éppen úgy, a mint megkívánják 
a hadkötelezettség teljesítésének bizo-
nyítását. 

Ugyanezt az elvet hirdette György 
Aladár is a „Népnevelők Budapesti 
Egyesületé"-nek 1900. évi január 13.-án 
tar tot t szakosztályi gyűlésén, a hol 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9. SZÁÍI. 

erősen hangsúlyozta, hogy arra kellene 
törekednünk, hogy ne az idő eltelése, 
hanem a tananyag elvégzése után 
kerüljön ki a gyermek az iskolából. 
Norvégiában például nem szabad addig 
senkinek megházasodnia, míg a tan-
anyagot el nem végezte. A tanítóság-
nak hivatása tudatában arra kell töre-
kedni, hogy a népműveltség úgy falun, 
mint városon egy színvonalra emel-
tessék; a tankötelezettség ne csak 
papiroson legyen, hanem igenis meg-
tartassák. 

Népoktatási törvényünk most említett 
nagy hiányát élénken illusztrálja Schön 
József is, („Népn. Lapja" 1901. évf.) a 
ki ezeket í r ja: „Én az idén is 6—8 gyer-
meket bocsátottam el az iskolából, még 
pedig: A kimaradt a II. osztályból, ott 
találta a kor szerencséje, hogy a min-
dennapi iskolázás alul fölszabadult, el-
érvén Isten kegyelméből a 12. évet; B a 
III. osztályból maradt ki; C beiratkozott 
az év elején a IY. osztályba, de csak-
hamar kimaradt, inasnak ment. Ilyen 
^4-król, .B-ékről, C-ékről tud minden 
iskola; sok ezerre tehető az oly tanulók száma, 
a kik elhagyják a mindennapi iskolát a 
nélkül, hogy az elemi ismereteket el-
sajátították volna. A II. osztályból el-
bocsátott 12 éves tanuló sohasem fog 
Magyarország földrajzáról, a magyarok 
történetéről stb. összefüggő ismeretet és 
oktatást nyerni, hiányos marad a B 
tanuló ismerete is, meg a C-é is." 

A kérdés most már az, hogy mikép 
volna lehetséges, a jelenlegi helyzetet 
véve alapul, e szomorú képen változ-
tatni ? Mert abban mindannyiunknak 
egyet kell értenünk, hogy e siralmas 
állapot tovább meg nem maradhat. 
Törvényt egyhamar nem revideálnak. 
Nem marad más hátra, mint a tan-
kötelezettség szigorú végrehajtása és tanítási 
eljárásunknak a tankötelezettséghez mért 
helyes alkalmazása. 

A buzgó, lelkiismeretes és mindenek-
fölött hazafias érzelmű tanítónak soha-

sem szabad szem elől tévesztenie azt, 
hogy népoktatási törvényünk említett 
hiányossága folytán igen könnyen meg-
történhetik, hogy nagyon sok tanuló a 
tanköteles kort betöltve elhagyja az 
iskolát a nélkül, hogy á* haza földjéről 
és történelméről valamit is hallott volna; 
ezért megfeszített erővel kell azon fára-
doznia, hogy soha se jusson abba a 
helyzetbe, hogy akár csak egy tanulót 
is akképen buktasson meg az iskola-
köteles korban, hogy az illetőnek 
osztályt kelljen ismételnie. Nem is 
emlitem azt meg, hogy pedagógiai 
szempontból sem helyeselhető, hogy 
egy 6 vagy 7 éves kis csöppség, — a 
ki picziny eszével föl sem tudja fogni 
a bukás értelmét — drákói szigorral 
osztályoztassék és esetleg osztály-ismét-
lésre utasíttassák; — hanem hivat-
kozom az új Gmdnoksági Utasítás 91. 
$-ara, cl melyben a tankötelezettségre 
való hivatkozással óva intik a tanít t 
bölcs mérsékletre az osztályozásban. Az 
egész Utasításban az osztály-ismétlésről 
sehol sincsen szó. 

Hogy az osztály-ismétlésre való uta-
sítás mennyire megfontolandó, mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy még 
a középiskolákban is szigorúan őrköd-
nek a fölött, hogy a tanár nagyon 
csinján bánjék a buktatással. A „Közép-
iskolai Rendtartás" 41. §-a ugyanis ezt 
mondja : „Az igazgató kötelessége 
őrködni a fölött, hogy osztály-ismét-
lésre csupán azok utasíttassanak, kik 
állandó hanyagság következteben maradtak 
él úgy, hogy mulasztásuk pótlása a követ-
kező felsőbb osztályban önszorgalmuktól nem 
remélhető." 

Mennyivel inkább kell a népiskolá-
ban a buktatástól tartózkodni? Hiszen 
i t t tulaj donképen bűnt követünk el a 
buktatással önmagunk ellen. Gondoljuk 
meg, hogy e fajilag széttagolt ország-
nak erős nemzeti érzelmű és legalább 
is az elemi alapismereteket elsajátított 
népre van szüksége. 
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Minthogy tehát népoktatási tör-
vényünk revízióját egyhamar nem vár-
hatjuk és így a népiskolából való elbo-
csátást még mindig a korhoz, nem 
pedig az elsajátított alapismeretekhez 
kell kötnünk: a nép fia az általános 
népműveltséget csakis az iskolakötele-
zettség szigorú végrehajtásával, a helyes 
tanítási eljárással és ennek folyo-
mányakép az osztály-ismétlés megszün-
tetésével fogja elérni. 

I dülőhelyek, gyermek-szana-
tóriumok. 

Mikor Zichy Mihálynak „Gyermekmentés" 
<czímü elragadó szép szines rajzát szemlélem, 
a gondolatok egész raja vonni rajta át agyamon; 
eszembe ju t : hány gyermek pusztul el hazánk-
ban rossz lakás, oktalan táplálkozás és öröklött 
betegségek miatt. 

Nem lehet czélom e rövid czikk keretében 
•értekezést írni a szünidei gyermektelepek, 
üdülőhelyek és gyermek-szanatóriumokról, ezek 
nagy jelentőségét a nép tanítói előtt bizonyít-
gatni fölösleges volna. "Valahol csak ilyen 
telepek létesültek, külföldön úgy, mint hazánk-
ban, annak leglelkesebb barátai s gyakorlati 
megvalósítói a tanítók. 

Általános szempontból is csak annyit említek, 
hogy az 1898. évi budapesti nemzetközi 
gyermekvédő kongresszus tüzetesen foglalkozott 
ezzel a kérdéssel s megállapodásait irányadók-
nak ismeri el mindenki, a ki ez ügy iránt 
érdeklődik. A kongresszus megállapodásai közül 
csak egy kis részre hivom föl figyelmüket, ez 
a gyenge és görvélyes gyermekek részére 
bizonyos helyeken (sós, jód- és brómos források 
mellett) megfelelő gyermek-szanatóriumok léte-
sítése. 

Mint a tanítói árvaházak csizi gyermek-
szanatóriumának kinevezett vezetője, négy év 
óta kisérem figyelemmel a csizi gyógyvíz által 
elért bámulatos eredményeket, bámulom azt a 
javulást, mely olyan gyermekeknél is gyógyu-
lással végződött, a kiknek a görvély látásukat 
támadta meg, vagy pedig a görvélyes seb 
miatt lábukat akarta az orvos amputálni. 

Közvetetlenül szerzett tapasztalataim alapján 
állítom, hogy egy-egy ilyen hely az emberiségnek 
közkincse s ha egy ilyen forrás valahol a kül-
földön volna, a gyermek-szanatóriumok egész 
sorozata venné azt körül. 

E lapoknak a tanító-árvák csizi szana-
tóriumáról közlött többrendbeli értesítései a 

magyar tanítóságban általános érdeklődést 
keltettek; kit ne indítana hálára a közoktatás-
ügyi kormány lelkes vehetőjének a mi árváink 
iránt tanúsított atyai jósága ?! Nap-nap után 
érkeznek hozzám tudakozódások, kérő levelek 
kartársaim részéről, kik vagy a maguk, vagy 
görvélyes gyermekeik részére szeretnének 
helyet biztosítani a csizi szanatóriumban. 

Ez a tudakozódás és kérdezősködés fájdalmas 
érzéseket okoz nekem, mert a csizi szana-
tórium a tanító - árvák befogadására is szűk, 
éppen ez okból még egy nagyobb és tágasabb 
épület fölállítása iránt most folynak a tár-
gyalások. 

Most már teljes bizonysággal tudom, hogy 
a statisztika a maga kérlelhetetlen igazságával 
hirdeti, hogy a milyen az egységes kép a 
görvélykóros árvák és azok elhalt szüleire 
nézve itt az árvaházban, olyan az odakünn az 
életben is. 

Huszonnyolczezer magyar néptanító nem 
tudna-e ezen a helyzeten segíteni ? Ha meg-
volna közöttünk az egység szoros kapcsa, ha 
érező és szerető szívvel viseltetnénk egymás 
baja iránt, bizony mondom: nagy dolgokat 
cselekednénk; de ha széthúzunk, ha a bajban 
levő mellett közönyösen haladunk el, szavun-
kat, óhajainkat elfújja a feledés, a sikertelenség 
futó homokja. 

Eddig az Eötvös-alap s az azzal kapcsolatos 
Tanítók Háza azon intézmények, melyek közös 
egységes munkára egyesítettek volna mind-
nyájunkat. De hát egyesítettek-e ? Olvassátok 
el csak a Péterfy Sándor lemondó levelét. 
Színarany igazság annak minden sora. Egy 
igazán hibás és az eddig elért sikereket 
veszélyeztető szokás kezd lábra kapni soraink-
ban s ez az a mérhetetlen nemtörődés ''közös 
érdekeinkkel s az a követelődzés, mely az első 
évben befizetett 3 koronáért azonnal 100—200 
koronát nem kér, de követel. 

A fölvetett kérdést illetőleg nekem az a 
nézetem, hogy a magyar tanítóság beteg 
gyermekei részére alkalmas helyeken, mint a 
milyen Csiz is, szanatóriumokat, pihenni vágyó 
tanítók és tanítónők részére üdülőhelyeket 
létesíthet s a kartársi szeretet melege meg-
találja a módozatokat arra, hogy a tanítók 
vézna és beteges gyermekei megfelelő üdülő-
helyekre juthassanak. 

Alig pár forint költséggel a szolyvai állami 
iskolában, a hírneves hársfalvai fürdő mellett 
50-60 alföldi tanító-gyermeknek lehetne szün-
idei gyermektelepet létesíteni. Buziáson az 
állami iskola termei 10—15 vérszegény tanító-
nőnek nyújtanának szállást. N.-Rőczén valóságos 
tanítói üdülő-telepet lehetne létesíteni, az 

1 0 * 
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ozondús levegő mellett mesés olcsó a megélés. 
Mindenesetre legyünk tisztában azzal, hogy 
valamit nekünk is áldoznunk kell, mert az 
önsegély áldozatot föltételez. 

Fájdalom, ezt a kérdést az Eötvös-alappal, 
mely nemsokára két „Tanító Ház" föntar-
tásáról kénytelen gondoskodni, nem hozh ltjuk 
kapcsolatba. 

A Magyar Tanítók Orsz. Bizottsága volna 
olyan testület, mely e kérdést a maga munka-
körébe fölvehetné s a vidéki tanítóegyesületek 
pedig részletes tervekkel járulnának a maguk 
vármegyéik, illetőleg az Orsz. Bizottsághoz. 

Azt tartanám például helyesnek, hogy a 
Gömör, Bereg, Háromszék, Szepes, Sáros, 
Ung stb. vármegyék tanítóegyesületei foglal-
koznának e kérdéssel s megállapítanák: vár-
megyéjük területén hol és miként lehetne 
szünidei gyermektelepet, tanítói üdülő helyet, 
avagy kiváló gyógyforrás mellett gyermek-
szanatóriumot létesíteni, a hol arra utalt tanítók, 
tanítónők és tanító - gyermekek üdülhetnének. 

Ha minden vármegye tanítósága például a 
tavaszi járásköri gyűléseken összeírná az ilyen 
üdülőhelyre jelentkezőket, már május hó végén 
a beosztást, lehetőleg a kívánalmak szerint, 
figyelembe lehetne venni. 

A magyar tanítóság ily irányú törekvése — 
én hiszem — hozzájárulna ahhoz is, hogy a 
magyar haza szebb és kiesebb helyeire még a 
nagyközönség figyelme is fölhivatnék. 

Távolról sem akarok e rövid czikkel egyebet 
elérni, mint azt, hogy e kérdésre irányozzam 
a magyar tanítóság figyelmét, mert valljuk be: 
tájékozatlanok vagyunk s egymás érdekeinek 
istápolására és egymás segítségére vajmi 
keveset tettünk eddig. 

Az állami tanítók országos egyesülete a 
mult évben vagy 15 fürdőhelyen szerzett 
tagjai számára kedvezményeket, de mennyivel 
inkább kieszközölhetnék azt az egyes tanító-
egyesületek vezetői, kik a tulajdonosokkal 
közvetetlenül érinkezhetnének, 

Fontosnak, nagy jelentőségűnek tartom e 
kérdés helyes irányban való megoldását, mert 
ez nagy és fontos nemzeti érdekekkel is kap-
csolatos. 

Legyen ez a czikk a kérdés megbeszélésének 
bevezetője; én itt kijelentem, hogy a kérdés 
gyakorlati megvalósításával ezután is foglal-
kozni fogok. 

Ne feledjük: „Segíts magadon, az Isten is 
úgy segít meg!" 

(Debreczen.) Kozma László. 

Az eszmék jegyében. 
A tanügyi sajtó produktív munkássága 

visszatükrözője és kifejezője azon eszméknek 
és törekvéseknek, a melyek a tanügyi köz-
véleményt időnkint foglalkoztatják; viszont e 
munkásságban, mint tükörben rajzolódik le 
híven ama társadalom, hibáival és erényeivel 
egyetemben. Az említett munkásság az utóbbi 
időben az eszmék jegyében halad. A szorosan 
vett didaktikai és metodikai kérdések nem 
érdekelnek, vagy, mintha az ezekhez fűződő 
problémák minden részökben megoldattak 
volna: a sajtó munkásait nem foglalkoztatják. 
A mindennapi kenyérért folytatott küzdelem 
— bizalmát helyezvén talán az atyai gon-
doskodásba — kisebb hullámokat ver s a 
tanítóság eszmékért küzd, eszméket vet a 
felszínre, ezeket vitatja meg és viszi bele 
működésébe, a mi törekvésének bizonyos 
nemes, hogy úgy mondjam : altruisztikus 
jelleget ad. 

A nép tanítóit érdeklőleg, e lapok hasáb-
jairól már igen sok eszme ment a tanítóság 
köztudatába s keltett ott nemcsak gondolatokat, 
de motívuma lett igen sokszor a nemesebb 
munkásságnak is. Mindezek között — mostaná-
ban — legjellegzetesebb az, mely a tanítói 
állás tekintélyének emelését tűzte ki czéljául, 
emelését ez állásnak oda, a melv helyzetben 
az, az igazi kultúrnépnek társadalmában áll. 
Eme törekvésekben, a fölvetett eszmékben 
igen sok jóakarat van, több mint a mennyi 
azok gyakorlatiassága, mert megvalósulásuk 
bizony: csak a jövő zenéje. Sokkal fejlettebb 
kultúrviszonyok kellenek ahhoz, hogy mindama 
követelmények megvalósulhassanak. De én látom 
a jövő tanítóját, azt a most ideálisnak képzelt 
tanítót, a kiben mindama kellékek megtalál-
hatók. Bizonyára más szervezetünek kell lennie 
a tanítóképzésnek. Nem lehetne ezt a kérdést, 
a középiskolák egységesítésének kérdésével 
egyszerre megoldani ? Mi az akadálya annak, 
hogy az általános műveltséghez szükségesek 
tanítása különválasztassék a szakképzéstől? Én 
e nélkül nem tudok ideális tanítóképzést el-
képzelni. Talán az erdészek, gazdászok, stb. 
képzése — bár más természetű — ez irányban 
nem tekinthető mérvadónak? Avagy a tanító 
nem kell, hogy szakember legyen, esetleg a 
tanítói állás természete oly messze áll az említett 
állásokétól, hogy párhuzamba nem állíthatjuk 
őket ? — Mindeme kérdésekre — azt hiszem — 
majd csak a jövő felel. 

Igaz másrészről, hogy a tanítóképzésnél igen 
nehéz azt a demarkacionális vonalat meg-
határozni, a mely a szakképzést az általános 
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műveltség kellékeitől elválasztja, mivel a kettő 
néha egybekapcsolódik s elválaszthatatlan. 

A tanítóképzést illetőleg, szerintem nem a 
már létező állapotokra kellene építeni, hanem 
a tényleges viszonyokon javítani. Mert itt 
tényleg volna javítani való; a tanítóképzés, 
jelen szervezetében — a közfölfogás szerint — 
tökéletlen alkotás. De nem lehet másként, a 
mikor e szervezetnek, minden előképzettség 
nélküli növendékekre is számítania kellett; a 
fölvételi vizsgálatot ugyanis másnak, mint 
formalitásnak nem tekinthetjük. Igaz, a viszo-
nyok — tanítóhiány lévén eddig — tényleg 
olyanok voltak, hogy egyáltalán nem állt a 
képzők érdekében, a tanítópályára lépést meg-
nehezíteni. s éppen csak az említett okból 
kellett a szervezetet úgy fölépíteni, hogy az, 
az elemi ismeretektől kezdve, mindent fel-
öleljen ; ez persze csak a szorosan vett gyakor-
lati képzés rovására eshetett. 

A tanítóképzésnek a szakképzés felé kell, a 
jelen viszonyok között is, inkább hajolnia; erre 
fektetendő a fősuly. Épüljön e végből kizárólag 
négy középiskolai osztályra. Az általános 
ismeretek három osztályra szorítandók. a 
negyedik év leginkább a gyakorlati képzésre 
fordíttatik. A tanító-növendékek önképzése 
kiváló figyelem tárgyát képezze. 

A jövő kor tanítójában egyesülnie kell a 
széles látkörű tudásnak az ideális nevelő képes-
ségekkel. Minél nagyobb mértékben fejleszti 
ki ezeket az iskola, annál közelebb áll hiva-
tásanak megvalósításához. 

Egyelőre azt hiszem, hogy a tanítóság a 
maga körében kell hogy tegyen, munkálkodjék 
jövőjének megalapításán. Mert elvégre is, az 
az ifjú tanítónemzedék, a mely mostanában a 
képzőkből kikerül, igen sok idealizmust, ambí-
cziót, munka- és hivatásszeretetet és minden-
esetre annyi tudást hoz magával, a mennyi a 
mai viszonyok keretében egy tanítónak — a 
kire, hogy a kor színvonalán maradhasson: 
folytonos önképzés vár — az öntudatosabb 
tanulás alapjául elegendő. Szerintem inkább a 
gyakorlati készültség tekintetében van a hiá-
nyosság. A gyakorló-iskolában úgyszólván csak 
vendég a tanítónövendék, s mikor az életbe 
kerül, hoz magával igen sok és szép eszmét, 
de aránylag kevés gyakorlati ismeretet. De a 
kezdő emberben igen nagy az ambíczió és így 
kitűnő tanítóvá válhatik, ha kedvező körül-
mények közé kerül. Csakhogy igen gyakran 
az történik, hogy megválasztanak valakit taní-
tóvá, elfoglalja mondjuk a II. osztályt, s aztán 
abban marad vagy 10—15 évig. Hát kérem a 
15. évben már csak napszámos munkát végez 
és elfeledte minden pedagógiai ismeretét. 

A kezdő tanítónak végig kellene minden osztályt 
tanítania, a legjobb pedig az volna, ha teljesen 
osztatlan iskolába kerülhetne, mert ez az ember 
minden tudását igénybe veszi. Egyébiránt a 
váltakozó rendszerre minden tanítónak az 
érdekében igen nagy szükség volna. Ennek 
indokolásánál pedig lehetne beszélni: egyforma 
munkáról, egymás működésének nagyobb meg-
becsüléséről, igazi képzettségéről, helyettesítésről, 
a tanítói hivatás valódi betöltéséről, stb., dehát 
ezek mind igen ismert dolgok. 

Eszmékről lévén szó, hadd álok én is elő 
egygyel; motiválásánál hivatkozhatom arra 
az — azt hiszem mindenki áltál elfogadható — 
igazságra, hogy: minden tanítótól lehet valamit 
tanulni. A metodikai és didaktikai, valamint a 
pedagógiai kérdéseknek ma már járt utai 
vannak; ezeknek, a mai fogalmak szerint mind 
megvitatott és elfogadott tételei a tanítóság 
köztudatában vannak és egyértelműleg, egy-
öntetűen szolgálnak a tanítás és nevelés vezér-
eszméiül. Mindazonáltal, úgyszólván minden 
egyes tárgy tanításánál vannak egyes, hogy 
úgy mondjam gyakorlati fogások, a melyek az 
egyéniség bélyegét viselvén magukon, nem 
találhatók föl az egyes pedagógiai munkák 
módszertani részében, de a tanításnak, éppen 
gyakorlatias voltuk miatt, kitűnő segítő-eszközei. 
Vagy hogy konkrét példákra hivatkozzam, az 
egyik tanító pl. igen ügyesen tanítja az éneket, 
hangjegyek szerint; a másiknak pl. a tizedes 
törtek ismertetésénél van valami sajátos, de 
jó módszere, stb. Ugy, hogy ezek annyira ál-
talános érdeküek, hogy kívánatos volna, hogy 
a tanítóság egyetemének köztudatába menjenek 
át. Miután az egymás osztályában való hos-
pitálás nagyon nehezen valósítható meg — bár 
megvalósításáról érdemes gondolkozni — jó 
volna, ha azok a bizonyos egyéni módszerek 
egyenkint összegyűjtve, egy munkában bocsát-
tatnának a tanítóság kezébe. Én olyan nagy 
fontosságot tulajdonítok ennek, hogy azt hiszem: 
a képzőkből kilépő ifjú tanítóságnak e munka 
lenne az, a mi a hívőnek a biblia, mert első 
lépéseinél megbecsülhetetlen szolgálatokat tenne 
a törekvő, * de praktikus ismeretek nélkül 
szűkölködő tanítónak. 

Minél jobban tölti be a tanító hivatását, 
minél nagyobb képességei vannak erre nézve, 
annál magasabbra emelkedik az őt figyelő 
társadalom szemében, annál jobban becsüli ez 
meg szolgálatait, és annál nagyobb erkölcsi és 
anyagi elismerésre tarthat igényt a társadalom 
részéről. 

(Török-Becse.) TJnd Gyula. 
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A tanköteles gyermekek korcsmá-
rozása ellen. 

Minden szülőnek szivén fekszik gyermekei-
nek jóléte, éppen ezen körülmény indította 
Veszprémvármegye kir. tanfelügyelőjét, Papp 
Sándort, hogy a vármegyei törvényhatósági 
bizottság egyik ülésén a korcsmározásból szár-
mazó bajok ellen óvintézkedések megtételére 
egy szabályrendeletet adatott ki, melyet a követ-
kező szavak kiséretében valamennyi iskolaszék-
nek megküldött volt: 

Egy fontos közerkölcsi, közrendi, valamint 
közegészségi és nemzetgazdasági ügyben van 
szerencsém becses figyelmét és hathatós támo-
gatását kérni. 

Vannak törvényeink és intézményeink, melyek 
a korcsmahitelt s a korcsmai zárórát korlá-
tozva szabályozzák; utóbb pedig vármegyénk-
ben is történt gondoskodás arról, hogy 15 
éven aluli gyermekek a korcsmáktól s ily 
helyeknél tartandó tánczmulatságoktól távol 
tartassanak. 

A tekintetes Iskolaszék bizonyára maga is 
tudja s érzi, hogy milyen kimondhatatlan az 
a lelki-testi kár, mely avval jár, ha a serdülő 
két nembeli iskolai ifjúság az említett helyeken 
megfordul, milyen kimondhatatlan gúny az, 
a midőn minden vallás-erkölcsi tanítás és 
nevelés daczára, nagyobb tanköteleseink ott a 
garázda, buja, részeg, iszákos voltuknál fogva 
az emberiségből kivetkőzött esztelen felnőttek 
példáját látják, azon maguk is indulnak, dor-
bézolnak, jó lelkészükre és tanítójukra, kik 
őket fájós tekintettel tehetetlenül nézik és 
fenyegetik, ördögi örömmel vigyorognak. 

Hogy nem túlozok, hivatkozhatom mind-
nyájunkra, hisz tanúi voltunk az ilyen jele-
neteknek. 

S hogy egészségi, vagyoni önállóság tekin-
tetében hová lesz az ily növendékekből fel-
növekedő. nemzetség, attól a fontos nemzet-
gazdasági tekintettől ez alkalommal még 
egészen eltekintek. 

Csak arra vagyok bátor a tekintetes Iskola-
szék becses figyelmét fölhivni, hogy miután 
minden olyan törvény, intézmény és rendelet 
hatálytalan, a mely végrehajtásában ellen nem 
őriztetik, szankcziót nem nyer, legyen szive3 a 
tekintetes Iskolaszék e per excellentiam fontos 
népnevelési ügyben az ellenőrzést elvállalni, 
mi czélból az arra vonatkozó vármegyei 
szabályrendeletnek egy példányát / alatt 
mellékelve, tisztelettel fölkérem szíveskedjék 
minden tudomására jutott ellen nem őrizett 
esetet, — ha t. i. 15 éven aluli gyermek 
maga tartózkodik vagy mulat a fönt jelzett 

helyeken, melyekben a kérdéses szabály-
rendeletnek kifüggesztve kell lennie, a kir. 
tanfelügyelőség tudomására is juttatni 

Noha a világot egyszerre nem javithatjuk 
meg s a közigazgatási hatóságokat a fegyelmi 
esetek bejelentésével eleinte nagyon megfogjuk 
terhelni, mégis biztos az a remény, hogy a 
közjót már néhány következetes szigorral 
teljesített végrehajtás példájával is nagyon 
előmozdítjuk, lelkiismeretünket megnyugtatjuk 
s a további gonosz eseteket megakadályozzuk.. 

Fölkérem erre az Isten és emberiség nevében.. 
Veszprém, 1902. évi január hó 25.-én., 

Papp Sándor, kir. tanfelügyelő. 
Veszprémvármegye ide vonatkozó Szabály-

rendelete így hangzik: 
1. §. 15 éven aluli gyermekeknek a korcs-

mákban, sörházakban és pálinka vagy szesz-
mérő helyiségekben a szülők, fölmenő rokonok 
vagy felnőtt testvérek felügyelete nélkül tar-
tózkodni, és ily helyeken szeszes italokat 
fogyasztani tilos. 

2. §. A korcsmárosok, sörháztulajdonosok 
és pálinka vagy szeszmérők kötelesek az 1. 
g-ban megjelölt hozzátartozók nélkül helyi-
ségeikben megjelent 15 éven aluli gyermekeket 
onnét eltávolítani. Az itt elsorolt nyilvános-
mulatóhelyek tulajdonosai felügyelni tartoznak 
arra is, hogy a helyiségeikben rendezett nyil-
vános táncz mulatságokban a 15 éven aluli 
gyermekek a szülők, fölmenő rokonok vagy 
felnőtt testvérek felügyelete nélkül részt ne 
vegyenek, s a mennyiben a fönt körülirt 
rokoni felügyelet nélkül megjelennének, azonnal 
eltávolíttassanak. 

3. §. A községi elöljáróság kötelessége ezen 
szabályrendeletnek a megnevezett iizlétek 
tulajdonosai részéről való szigorú betartását 
ellenőrizni, s a tapasztalt mulasztásokat esetről-
esetre a járási főszolgabírói, illetőleg rendőr-
kapitányi hivatalnál haladéktalanul bejelenteni,, 
az ott talált gyermekeket pedig szülőik vagy 
gyámjaikhoz hazakísérni. 

4. §. Azon korcsmáros, sörháztulajdonos, 
pálinka vagy szeszmérő, a ki a jelen szabály-
rendelet 2. §-ában körülirt kötelességét meg-
szegi, kihágást követ el, és első izben 5—10 
koronáig, ismétlés esetén pedig 10—100 ko-
ronáig terjedhető s a községi szegény-alap 
javára fordítandó pénzbirsággal büntettetik. 

5. §. Ha a községi elöljáróság az ezen 
szabályrendelet 3. §-ában reá rótt ellenőrzési 
kötelességét elmulasztja, fegyelmi uton bün-
tettetik. 

6. §. Jelen szabályrendelet megsértésével 
elkövetett kihágások eseteiben I. fokban a 
járási főszolgabíró, r. t. városokban a rendőr-
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kapitány, II. fokban a vármegye alispánja, 
III. fokban pedig a belügyminister itél. 

7. §. Ezen szabályrendelet a belügyminister 
jóváhagyása után azonnal életbe lép és a 
korcsmákban, sörházakban, pálinka vagy szesz-
mérő helyiségekben, s az egyéb nyilvános 
mulató helyeken mindenki által láthatóan 
kifüggesztendő. 

Az il]usági egyesületekről. 
A segéd-eszközök megválasztásáról. A mint 

egy olyan tervet összeállítani nem lehet, mely 
minden helyen alakítandó ifjúsági egyesület 
munkakörét megállapítsa, éppen úgy könyvet 
sem Írhatunk az ismertetendő tananyag ki-
merítésével. 

Segéd-eszközökhöz kell folyamodnunk. 
A földmívelési ministerium kiadványában 

megjelenő gazdasági irányú rendkívüli olcsó, 
a nép nyelvén írt, kitűnő szakkönyvek az 
ifjúsági egyesületek működésénél nélkülözhetet-
lenek. E szakhoz tartozó előadásainkat e 
szakkönyvek figyelembevételével kell rendez-
nünk s e könyveket a nép közt terjesztenünk. 

A többi szakoknál már nem vagyunk ilyen 
szerencsések. Pedig ilyen könyvek terjesztése 
a többi szakokból is nagyon ráférne a népre. 
Egészségi ügyünk, iparunk és kereskedelmünk 
iigve nagyon reászorul a nép közt a fölkaro-
lásra. E tárgyak ismertetésénél szakemberek 
tanácsát kell kikérnünk s szaktekintélyek által 
szerkesztett könyveket tanulmányoznunk, hogy 
a népnek csak azt az ismeretet adjuk át, a 
mi a legszükségesebb és a legjobb. 

.1 tervről. Minden helyen teljesen érvénye-
síthető részletes tervet összeállítani nem lehet. 
Erre nézve a helyi körülmények és viszonyok 
az irányadók. Az ifjúsági egyesületek munka-
köre, mindenütt a helyi igények és az országos 
érdekek összeegyeztetéséből nőjön ki. 

Tervem vázlatát közöltem a Néptanítók 
Lapja f. é. 5. számának 8. oldalán. Ez a terv 
azonban nem tekintendő minden helyi érdeket 
fölkarolónak, hanem inkább útmutatónak arra 
nézve, hogy miképen kell tervünk összeállítá-
sánál eljárnunk, működésünket minden kapko-
dástól menten a czél felé irányítanunk. 

Időhöz kötött tervszerű haladást csakis az 
elméleti előadásokra nézve lehet megállapítani. 
A gyakorlati teendőiuk idejét szintén meg-
határozzuk; de haladásunkat időhöz nem köt-
hetjük — előre. 

Elméleti előadásainkat vasárnapokra tegyük; 
mert akkor hallgatóink száma nagyobb, mint 
hétköznapokon lenne. A gyakorlati órák hét-
köznapokra tiizendők ki; rendszerint estékre. 

Az elméleti előadások öt évi tételeinek szakok 

szerinti csoportosítása. I. A vallásosság ápolása. 
A vallásosság ápolására irányuló 50 előadás 
anyagának vázlatos megemlítését itt elhagyom. 
De az 50 előadás ama czéllal van előirányozva, 
hogy bármely vallásfelekezetnél a vallásos 
érzés megerősödésével együtt szilárduljon meg 
a népben az a tudat, hogy a vallás és nemze-
tiség nem egy dolog s akármilyen vallásúak 
legyenek is a polgárok, azért mind egyenlőek. 
S hogy más tárgyú előadások közt a val-
lásosság ápolására ilyen tekintélyes óraszám 
van előirányozva, azt — különösen nemzeti-
ségi vidékeken hazafias lelkészek megnyeré-
sével — az ügy érdeke teszi szükségessé. 
Ezen óraszám azonban le is apadhat s helyet 
adhat más irányú előadásoknak is, ha azt a 
helyi viszonyok úgy kívánják. 

II. A gazdasági ismeretek köre. E czélra 
75 előadás van előirányozva. 

a) Földmívelés. 1. A talajmívélés s a trá-
gyázás különböző nemeinek rövid megismerte-
tése. Feltalaj, altalaj. Termőréteg. A talaj 
nemei. A talaj előkészítése. A meg nem felelő 
talaj átalakítása. A levegő, fagy, eső stb. 
befolyása a talajra. Különböző szántások. 
Kertek rigolirozása. Istálló - és műtrágya. 
Mindezek a gazdasági ismétlő-iskolában mái-
látottak és hallottak kibővítésére, állandósítá-
sára való tekintetből adatnak elő. 

2. Vetés, ültetés, ápolás, védekezés. A vetőmag 
kiválasztása, előkészítése; a vetés idejének 
megállapítása; a vetés keresztülvitele. A vető-
gépekről. Szórva és sorba vető gép. Az elvetett 
mag betakarása. Hengerezés, boronálás. Az 
ültetendő növényekről a gazdaságban. Föld-
forgatás, gyomlálás; kapálás; ritkítás; növényi 
és állati ellenségek; növények betegségei; ezek 
elleni védekezésekről. 

3. Üzemtervekről; a haza, rozs, árpa és zab 
termeléséről. Szabad gazdálkodási rendszer, 
külterjes és belterjes gazdálkodás. Viszonyaink-
nak megfelelő rendszer s vetésforgók meg-
állapítása. — Oszi buza. A megfelelő talajról 
és annak buzavetés alá való előkészítéséről. 
Vetőmag minősége és a területnek megfelelő 
mennyisége. További teendők. — A tavaszi 
buza, rozs, árpa és zab termelése ugyanoly 
körültekintéssel ismertetendő meg, mint az 
őszi buza. 

4. Hüvelyes növények. A hüvelyes vetemé-
nyek közös tulajdonsága, hogy az altalajból 
táplálkoznak s a levegőből sok légenyt vesznek 
magukba. Gabonanemű növények előtt terme-
lendők. Fölfutó és gyalog-paszuly (bab) kuko-
ricza közt vetve vagy külön ültetve. Ennek 
míveléséről és betakarításáról. A borsó, lencse 
és a bükköny termeléséről. 

5. Kapás-növényekről. A kapás-növények 
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termesztésének ideje alatt is tart a talajban a 
tápanyagok előkészítése. A kapás-növények 
vetőmagjának minősége és a területhez viszonyló 
mennyisége. A kapálás és a további teendők. 
Betakarítás. A kóró levágása utáni szántás 
őszszel. A betakarított tengeri kiszárítása. 
A kóró és a cső héja, mint takarmány. Bur-
gonya talaja s ültetésre való előkészítése stb. 
A burgonya betegségei. Répafélékről. Káposzta-
termelésről. Tök és dinnye. 

6. Fonalas és olajtartalmú növényekről. Len-
és kendertermelés. A terméshozamnak ipari 
czélokra való előkészítése. 

7. A kereskedelmi növények közül a dohány 
termelése. A dohány válfajai. Mind a meleget 
szereti. Fűszeres növények kerti termelése. 
Komló termelése. 

2. Teljes trágyázás. Szerves és szervetlen 
(ásványi) trágyáról. Teljes trágyák, minden 
növényi tápanyaggal. A növényi tápanyagokat 
alkotó elemek: éleny, légeny, köneny, széneny, 
mész, vas, kén, foszfor, kálium, magnézium. 
A fold a vízből élenyt, könenyt s a növények 
és állatok életműködése folytán a levegőből 
szénsavat bőven kap; kén, vas és magnézium 
a talajban fölösen van; leggyakrabban pótolni 
kell a légeny. kálium, foszfor és egyes helyeken 
a mész hiányát. Különböző trágyáknak és 
növényeknek egymáshoz való viszonyuk. A 
talajnemek maguktartása a trágyához. Istálló-
trágya. Sertés- és juhtrágya. Komposzt. Ló-
trágya. A szántóföldre mikor kell a trágya és 
mennyi kell ? 

9. Egyoldalú trágyázás. Légeny-trágyák. 
Foszfor-trágyák. Káli, mész, gypsz. A mű-
trágyákkal az istállótrágyát nem lehet helyet-
tesíteni, csak kiegészíteni. A műtrágyázás 
föltételei és keresztülvitele. 

10 Pillangós-virágú takarmány-növények. 
A lóhere a vetésforgóban. Lóhere-vetésre a 
talaj előkészítése, Magmennyiség. Kaszálás 
ideje. A takarmány szárításának módja és 
állandó helyre rakása. Az aranka irtása. A 
magtermelésre hagyott második kaszálás alá 
jövő lóherével való elbánás. Luezerna alá a 
talaj mívelése. Altalajt porhanyító ekéről. A 
luezerna vetésforgóba nem való. Védő növény-
nvel (tavaszi árpával) vetendő. Baltacím 
vetésének megkedveltetése hegyi kopár vidé-
keken különös figyelemben részesítendő. 

11. Ismertebb takarmány növények. Zabos 
bükköny. Árpás bükköny. Fűkeverékek. Mohar. 
Csalamádé. 

12. A rét mívelése. A természetes rétekről. 
Mesterséges rétek. Trágyázásuk és a vízára-
dások hatása. A rét fölhasználása, ápolása. 
A rétek növényzetének megismertetése. 

13. Alagcsövezésről. A mocsaras rétek vizé-

nek levezetése. Nyilt árkok és fedett árkok. 
A lecsapott területek okszerű fölhasználása. 

14. A hegyi rétekről és havasi legelőkről. 
A havasi gazdálkodás megismertetése. 

15. Magánosok és községek legelőiről. Liba-, 
sertés,- juh,- bivaly,- szarvasmarha- és lólegelők 
ismertetése A legelőre bocsátható állat mennyi-
sége arányban legyen a legelő nagyságával. 
A legelőkön a fertőző betegségek terjedésének 
megakadályozási módjáról. 

16. Földmérés. A mérőláncz és pózna fölada-
tának ismertetése. Különböző alakú földterü-
letek fölmérésénél követendő eljárások. 

17. A birtok berendezéséről és a számvi-
telről. Az épületek elhelyezése, nagysága. Állat 
állomány. Gazdasági fölszerelés. Az ingatlan 
vagyon értékének számontartása. Állatok, gépek 
és szerszámok értéke. A munka és befektetés. 
Az évi haszon kiszámítása. Minő számadási 
jegyzetek szükségesek a tiszta jövedelem 
kiszámításához, hogy abból megfelelően lehessen 
következtetni az okos költekezésre is. 

18. A gazdasági gépek és eszközök meg-
ismertetése. Mily előnyökkel jár a gazdára nézve 
a gépek és gazdasági eszközök beszerzése ? 
A beszerzés módjáról. A gépek használása. 

19. A munkaerőnek arányban kell lennie a 
földolgozás alatt álló földterülettel, az egész 
földbirtokkal és a termelési rendszerrel. Nagy 
munkaerőre alkotott gépeket több kis gazda 
együtt vegyen. Minő gazdaságban szükségesek 
különösen a jármos állatok és azokból mennyi P 

20. A növénytermelés és az állattenyésztés 
kölcsönös viszonyának megismertetése, hogy ez 
képezze az okszerű gazdálkodás kulcsát 

A szőllőmívelés ismertetését itt föl nem 
vettem az elméleti előadások közt, a mennyiben 
e terv inkább szőllőt nem termő hegyvidékek 
állami és nem állami gazdasági ismétlő-iskolái 
fölé szervezendő ifjúsági egyesületeknek van 
szánva. Azonban szőllőtermő vidékeken leg-
alább 20 előadást erre is kell fordítani az e 
tervben felölelt előadásokon fölül. Megjegyzem 
itt azt is, hogy az idevonatkozó terv megállapí-
tásánál a földmívelési ministerium kiadványá-
ban megjelent „Útmutatás a szőllőmívelésre" 
cz. könyv veendő irányadóul, mely könyvet a 
nép közt kell terjesztenünk s előadásainkat az 
abban foglaltak megértésére irányítanunk. 

Hasonlóan járjunk el a földmívelési minis-
terium többi kiadványaival szemben is, mert 
azok jósága kifogástalan és olcsósága utánozha-
tatlan; azokat kizárólag a nép javáért adták ki. 

(Harmadik közlemény a jövő számban.) 

(Felső- Visó.) Mihály Ferencz. 



1 0 . SZÁM; NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

Felhívás Magyarország 
tanítónőihez! 

Elszáll a lelkem messze-messze és gondolat-
ban szivére öleli azt a lényt, kit nem láttam, 
nem ismertem soha, de a kiről mégis tudom, 
hogy nemesen érző szive van. Nem beszéltem 
vele soha, csupán egy gyöngybetüs levele 
fekszik előttem, melyben arra kér, hogy 
szóljak a szivetekhez, hogy ez a kicsi jószág 
értse meg édes Apánknak, Péterfy Sándornak 
fajdalmát, melyet ő akkor érezett, mikor beadta 
lemondó levelét; hogy kérjelek, lelkesítselek 
benneteket : lépjetek be mindannyian az 
Eötvös-alap tagjai közé. Igen, egy mélyen érző 
tanítónő arra kér, hogy szóljak én hozzátok, 
hogy gyógyítsátok meg ennek a nagy ember-
nek fájó szivét, puha kezeitekkel kötözzétek 
be vérző sebét. 

Nézem, nézem a gyöngybetüs levelet és a 
mint olvasom, könyes lesz tőle mind a két 
szemem: hisz olyan nagy dolgot kiván tőlem 
az a kis tanítónő, ki valahol messze, Gyula -
Jováncsán szövögeti ábrándos gondolatait. 

Azt kivánja tőlem egyik testvérem, hogy 
nyissam beszédre ajkamat és én örömmel 
teljesítem szivének óhaját, annak daczára, hogy 
én nem születtem arra, hogy megtanítsak 
valakit lelkesíteni. De hiszen kell is titeket 
lelkesíteni 1 Nem, erre nem szorulnak azok, 
kiknek érző a szivük és én nem is teszek 
egyebet, kérlek benneteket csupán. Kérlek, 
egy lelkes testvéretek nevében is, jöjjetek 
szerető Atyátokhoz, gyógyítsátok meg Öt! 
Jöjjetek, mit a férfiak elmulasztottak eddig, 
tegyétek meg ti, édes testvéreim ! Bizonyítsátok 
be. hogy föllendül az az ügyT, melyet a nők 
ölelnek föl; sikere lesz annak a mozgalomnak, 
melyet ti kezdetek meg és melynek véghez-
viteléhez tanácsadótok volt gyengéd lelketek, 
melegen érző szivetek. Ne engedjétek, hogy 
szomorúan ébredjen föl egy szerető testvéretek, 
ki messze-messze tőletek arról álmodik, hogy 
nem lesz tanítónő szép Magyarországon, ki e 
szent ügy oltárára le nem teszi filléreit. 

Tegyétek meg kérésemet és oszlassátok 
el azt az aggodalmat, hogy ti nem fogjátok 
elolvasni soraimat. Olvassátok el, hiszen test-
véretek irta és szabad-e félretenni olvasatlanul 
testvéreteknek levelét? Azt mondják, sok 
tanítónő nem olvassa a „Néptanítók Lapjá"-t, 
ezt a szégyent mossuk le magunkról, mondjuk: 
„Igenis, olvassuk! Bizonysága ez a három 
korona, melylyel belépünk az „Eötvös-alap" 
tagjai közé." 

Tegyétek meg, hadd örüljön neki egy áldott 
lelkű ember, hadd mondja sirva-nevetve: 

„Szeretnek engem, gondolnak reám Magyar-
ország tanítónői és én boldog vagyok, hogy 
ezek az áldott lelkű teremtések az én 
leányaim!" 

Tegyétek meg, hadd örüljek én is, hadd 
mondom el sirva-nevetve: „Szeretlek benne-
teket, áldást kérek reátok és boldog a szivem, 
mert Magyarország tanítónői bebizonyították, 
hogy egymásnak igazán szerető testvérei." 

(Sopron- ÚjlakJ Oszolj/ Jolán. 

— Az Eötvös-alap és a Tanítók Háza 
támogatásáról a puji járáskör gyűlésén Saltó 
Károly állami tanító elmés fölolvasást tartott 
és a következő „kötelezvényt" ajánlotta el-
fogadásra: „Alulírottak, együttes elhatározással, 
kötelezzük magunkat arra, hogy az 1901. évi 
január l.-étől fogva, az „Eötvös-alap Országos 
Tanítóegyesületnek" állandóan rendes tagjai 
leszünk és a 3 (három) korona évi tagdíjat 
mindig pontosan be is fogjuk fizetni." A járás-
kör valamennyi tagja készséggel irta alá a 
kötelezvényt. Egynek a kivételével addig 
— sajnos — senki sem volt tagja az „Eötvös-
alap"-nak. Ugyanekkor 50 koronás részesjegyet 
is vettek néhányan. 

— A t ízegytöl. Kétértelmű szók nem ké-
pezik a nyelv előnyét és pedig annálinkább, 
minél közelebb állnak egymáshoz a fogalmak. 
Nem vagyok nyelvész, de a számtanban tudom, 
hogy nyelvünk több kétértelműséget mellőzhet. 
Ilyen a rész, melyet ok- és szükség nélkül 
alkalmaznak egészekre is. 3-nak 1 nem része, 
hanem osztálya s így l-nek harmadosztálya 
1 harmadrész. Sokkal hátrányosabb a tíz 
kétértelműsége. A kezdő tíznek mondja a 
sokaságot, később ugyanaz alatt egységet kell 
értenie. Vezérkönyvemben is így szerepel a 
tíz azon utasítással, hogy annak idején figyel-
meztessük a tanulókat annak kétértelmű hasz-
nálatára. De belátom, hogy ezzel nem sokat 
nyernek a számolástól úgyis idegenkedő kis 
tanulók. Azért tehát arra kérem vezérkönyvem 
olvasóit, hogy a X óraszámmal jelölt tízegv-
séget mindenkor tizegynek mondják és mon-
dassák ha az magányosan áll, mert összeté-
telben már fogalom-zavar nélkül használható 
a puszta tíz is. így: egy, . . . kilencz, tízegy 
(X), tizésegy (XI), tizéskettő (XII) sat. Össze-
adásnál lesz: tizegy meg egy az tizésegy 
(X-j-1 az XI) sat. Pótlásnál: tízegy meg hány 
az tizésegy? Kivonásnál: tízésegyből tízegy 
marad egv, sat. Dr. Ében. 
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SZIJNORA 
Ifjúsági könyvtárak. 

Gondatlan írók gyakran garázdálkodnak az 
aranyifjúság virágos mezején. Durva kézzel 
letördelik, lábbal tiporják az ártatlan szív 
virágait, a naiv lélek nemes hajtásait. Az 
okozott kárért senkisem felel; nincs annak 
számonkérő, büntető hatósága. Sőt gyakran a 
tettest sem lehet kinyomozni, mert nem tud-
hatjuk: a magára hagyott ifjú melyik őrizetlen 
pillanatban szenvedett kárt. 

Tanügyi körökben ismerik ezt a veszedelmet. 
Tettek is néha egyet mást; a gyökeres orvoslás 
azonban még hátra van. A Polgári Iskola cz. 
szaklap, Göőz József dr. szerkesztése alatt 
megkezdette az ifjúsági könyvtárba szánt 
müvek megrostálását. 1887-ben a szerkesztő és 
Neményi Imre, Gyula;/ Béla dr., Baráti Lajos, 
Kleiszner Bezső összesen 69 müvet bíráltak 
meg tervszerűen. Az elitélt müvek közül 
egyetlen egy sem jutott be polgári iskolai 
ifjúsági könyvtárba. Ez volt a fáradság 
erkölcsi jutalma. A Mária Dorothea-Egyesület 
az anyák és nevelők tájékoztatására adott ki 
jegyzéket az ifjúsági olvasmányokról s ebben 
60 magyar művet is megjelöltek. Sébestyénné-
Stetina Ilona és György Aladár hasznos út-
mutatást irtak eme jegyzékhez. A közép-
iskolai tanárok szintén tüzetes vizsgálat alá 
vették az ifjúság számára való olvasmányokat s 
Szemák István dr. szerkesztésében jegyzékeket 
is adtak az ajánlható müvekről. Az orsz. tanítói 
képviseleti gyűlés (1881) munkálatot készített 
az ifjúsági könyvtárakról s azt a közoktatás-
ügyi minister is jóváhagyta 1882-ben. Leg-
többet foglalkozott az ifjúsági könyvtárak kér-
désével a közoktatásügyi ministerium. Már az 
1868. évi XXXVIII. t.-czikk végrehajtásával 
foglalkozó, majd az 1877. évi Utasítás, az 1889., 
1894., 1895., 1900. évi rendeletek vagy rend-
tartások mind vonatkoznak erre a kérdésre. Leg-
utóbb (1901 julius 4.-én) pedig Wlassics Gyula 
közoktatásügyi minister úr szaktanácskozmányt 
tartott az ifjúsági könyvtárak kérdésében. 

Ily mozgalmak után éppen kapóra jött 
Reményi Imre dr., közoktatásügyi minister 
osztálytanácsos nagyszabású műve, mely „ I f j ú -
sági Könyvtárak és Ifjúsági Olvasmányok" 
czímen (kiadta a Lampel Róbert-féle könyv-
kereskedés. Ára 6 korona, 346 lap) e napok-
ban került liönyvpiaczra. 

Neményi Imre dr. munkája nagy tárgy-
ismerettel s kiváló ügyszeretettel tárgyalja a 
fölvetett kérdést. Históriai tárgyalás után 
önálló okban szól az ifjúsági olvasmányok 
fontosságáról, megválasztásáról, a képeskönyvek-
ről és illusztrácziókról, az ifjúsági könyvtárak 
kezeléséről; fejtegeti továbbá, hogy mit és 
hogyan olvassanak gyermekeink? 

Nagy szeretettel foglalkozik tárgyával. 
Kiváló szakemberek véleményének csopor-
tosítása mellett meggyőz arról, hogy az 
ifjúsági olvasmány pedagógiai tekinteteken 
kívül szoeziál-politikai nézőpont alá is tar-
tozik. Ennek alapján szembe kell szállani a 
szocziálisták utópikus ábrándjával. Az iskolázás 
utolsó éveiben egy - egy szocziálista - iratot 
— vagy belőle alkalmas részletet — olvas-
tatva mintegy önmagukkal, a növendékekkel 
saját erkölcsi érzületök alapján kell meg-
czáfoltatni^ a téves és a társadalomra káros 
fölfogást. így megedzve, növendékeit a magyar 
iskola nyugodt lélekkel bocsáthatja ki az élet 
küzdőporondjára; meg fogják állani helyüket 
a szocziális ábrándok csalóka fényénél is. 

Psychologiai és általános nevelési néző-
pontból kárhoztatja a családok ama rossz 
szokását, hogy a napilapokat a gyerekek előtt 
hevertetik s alkalmat nyújtanak a napi hírek 
közt leányszöktetési, rablógyilkossági, női 
hütlenségi, sikkasztási stb. esetek, apró hirde-
tések pikantériái lopva olvasására. Barátja a 
jó ifjúsági lapnak, ha az legfeljebb 2 hetenkint 
jelenik meg; de követeli a tartalom és stylus 
kifogástalan voltát nemcsak az itjú értelme, 
meghatározott színvonala, hanem hazafias 
lélek és nemzeti szellem szempontjából is. 
Példákat szeretne látni a hősiesség, önzetlenség, 
áldozatkészség, alkotmányszeretet, királyhűség, 
stb. nemes eszméinek megértésére, hazai út-
és helyi leírásokra, magyar népmesékre. Mindezt 
eredeti forrásokból vagy legjobb nemzeti 
íróink müveiből válogatva. 

Igen becses gyakorlati útmutatást ád az 
ifjúsági könyvtárak helyes kezelésére, a munkák 
csoportosítására, katalógus készítésére s az 
olvastatás módjára. 

Neményi Imre dr. műve nemesak a szürke 
theoriák légkörében mozog, hanem széleskörű 
olvasottsága és személyes tapasztalat alapján 
kitűnő útbaigazítást ad arra nézve, hogy az 
ifjúsági könyvtár miként legyen igazán nevelő 
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hatású kiegészítője a tanítástervnek; eszköze 
az egyéni hajlam fejlesztésének; szoktató az 
olvasmányok megválogatására. Ez a legtiize-
tesebb tanulmány az ifjúsági könyvtárak kér-
désében, mely nemcsak a baj kútfejére mutat 
reá, hanem gyógyító szerről is gondoskodik. 
A közoktatásügyi minister úr korszakos intéz-
kedése alkalmából megbecsülhetetlen tájé-
koztatót nyer a tanítovilág ebből a rendkívüli 
buzgalommal, széleskörű tárgyismerettel megirt 
munkából. Meggyőződésünk szerint az ifjúsági 
könyvtárak kérdésének sikeres megoldását 
nagyban elősegítheti Neményi Imre dr. számos 
tanácsának elfogadása és követése. Ajánljuk e 
művet minden tanító, tanár és tanügybarát 
pártfogásába. 

(Budapest.) Göőz József dr. 

HIVATALOS RÉSZ, 
0 cs. és. ap. kir. Felsége a martosi ev. ref. 

iskola és tanítói lak építési czéljára 200 koronát 
méltóztatott magánpénztárából legkegyelme-
sebben engedélyezni. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
a következő czímü irkákat: Számtani gyakor-
latok, tervezték Fonda A. és Smoquina L. 
I—V. füzet, a hivatalos birálat alapján az 1—2. 
sz. füzeteket a népiskolák alsó osztályai: a 
3—5. számuakat pedig a népiskolák féltőbb 
osztályai, a 4. és 5. számúakat pedig a polgári 
iskolák használatára (5504/1902) engedélyezte 
azon föltétel mellett, hogy a füzetek hazai 
gyártmányú papírból készüljenek, a mi a 
boríték kivételével a gyár vízjelével igazolandó. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Pesthy Jenöné szül. Nusser 

Róza oki. kisdedóvónőt a szepes-olaszii áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé; Koós Mária 
oki. kisdedóvónőt a galgói áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Godácsy Gizella oki. tanítónőt 
a sztrabicsói áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Csatáry Lajos oki. tanítót a poklosteleki áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Wallner Gyula oki. 
tanítót a verespataki áll. el. népisk.-hoz r. 
tanítóvá kinevezte és az igazgatói teendők 
ellátásával megbízta. 

Áthelyezte: Pataki Vilma galgói állami 
kisdedóvónőt a szepes-olaszii 1. számú áll. 
óvodához jelen minőségében; Csollán Dezső 
udvardi közs. gazd. ism.-isk. gazd. szaktanítót 
a székudvari közs. gazd. ism.-isk.-hoz jelen 
minőségében. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Drozdik Ágoston bács-petrovoszellói róm. 

kath. volt tanító özv., szül. Horváth Etel és 
László nevű kiskorú árvája részére együtt évi 
775 korona 60 fillért; néh. Iváncsó András 
timsori gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Puskás Karolina és 4 kiskorú árvája részére 
együtt évi 605 koronát; Strasser Antal szegedi 
volt izr. tanító özv., szül. Kohn Júlia részére 
évi 680 koronát; néh. Kovács György magyar-
óvári áll. el. isk. volt ig.- tanító özv., szül. 
Németh Irén részére évi 640 koronát és 2 
kiskorú árvája részére együtt 213 korona 32 
fillért; néhai Oláh Miklós magyi róm. kath. el. 
isk. kántortanító özv., szül. Héner Viktória 
részére évi 316 koronát; néhai Ghicu János 
mariseli g. kath. el. isk. nyugd. volt tanító 
özv., szül. Fodor Mária és Korrél nevű kis-
korú árvája részére együtt évi 350 koronát; 
néhai Szabó Gábor szécsi-szt-lászlói ev. ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Szűcs Hermina, valamint 
Dénes és Mária nevű két kiskorú árvája részére 
együtt évi 666 korona 66 fillért; néhai Gödri 
Lajos pókai ev. ref. nyugd. volt el. isk. tanító 
özv., szül. Ménasági Krisztina részére évi 300 
koronát. 

Jutalomdíjat engedélyezett: Princz Ágoston 
kalsai, Böjthe Lajos magyarigeni, Szabó Gyula 
maros-csúcs-koppándi, Popperné-Reichenberger 
Ilona nagy-buttyini, Dzsunya Natália bác-s-
kereszturi, Balogh Kálmán kunosvágási, Bárányi 
Antal tőkési, Gáspár Ármin borgó-prundi, 
Kemény Andor tinódi, Nagy Gyula brassói, 
Pőlly Ferencz puszta-zámori, Krizsán Gábor 
törcsvári, Wirkerné-Oroszlányi Júlia nagy -
rőczei, Benczédy István árapataki, Molnárné-
Dávid Sarolta brádi, Nagy János szász-bonyhai, 
Benke Zsigmond gy erő vásárhelyi, Mendly Lajos 
lugosi, Czunya Traján bozovicsi, Gallasz Paula 
liptó-szt.-miklósi, Szembratovics Szilárd mára-
maros-szigeti, Schmid Vilmos tisza-karácsony-
falvi, Moser János nemesvölgyi, Jenne Ede 
medgyesi, Nagy Imre losonczi, Maszányi Béla 
alsó - köröskényi, Fodorovszky Jenő bártfai, 
Marosán Kornél aranyos-megyesi, Szakács 
Károly nagy-szebeni, Draveczky Ede sztrázsai, 
Dobay László magyar-poroszlói, Tulogdyné-
Nagy Ilona alsó-járai, Takó Antal torontál-
szécsányi, Háray Gyula pruszkai, Gregorovics 
József tót-pronai, Ilku Pétéi* szirmai, Bodó 
Sándor fekete-mezői, Eigl Maxenez vághegvi, 
Major Károly hodosáni, Takács János kazoni 
és Paulinyi Ágoston tót-pelsőczi állami elemi 
iskolai tanítók, ill. tanítónők; Herr Sebestyén 
m.-kéméndi, Branyiczky Endre végegyházai, 
Popovits Tamás bosorodi, Sülé Antal pálfalvi, 
Bukva Andor antalfalvi, Stoia Tivadar vesztényi, 
Cservinszky Györgyné új-pécsi és Fischerné-
Dugovich Betti csáktornyai községi elemi iskolai 
tanítók, illetve tanítónők; Koleszár Mária 
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enyiczkei, Hermann Gyula galsai, Fischer 
József baranyaván, Ruzsicska Anna maholányi, 
Kovucsics Pál b.-csabai, Kálnai Károly sárisápi, 
Kulinyi József hodrusbányai, Szám Ferenez 
komárom-tarjáni, Orbán Mihály böő-i, Zubék 
József szeniczi, ifj. Luzsa Mátyás dévény-
ujfalusi, Bercánszky József bubatini, Takács 
Lajos bursáki, Krump .Anna nádasdi, Wéber 
István szépfalusi, Peckán István baáni, Magdics 
Károly felső-csatári és Schneider Dániel nagy-
vázsonyi római katholikus elemi iskolai tanítók, 
ÜL tanítónők; Balázs Elek nagy - lucskai, 
Gaganetz Viktor irotai, Gróza Tivadar nántűi, 
Oegúr János somlyó - csehi, Boros László 
szárazpataki és Kurucz János ruda-bányácskai 
görög katholikus elemi iskolai tanítók; Bere 
János remeczei, Stojkovics Miklós brassó-
polgárszegi, Marin György zabolai, Rád Máté 
görgény-szent-imrei és Milics Danicza magyar-
szredistyei görög keleti elemi iskolai tanítók, 
illetve tanítónő; Meskó Gáspár pályini, Walter 
Mátyás újverbászi és Keul János nagy-székelyi 
evangélikus református elemi iskolai tanítók; 
Nyemecz János békés-csabai, Berger János 
rozsnyói, Kappel Frigyes petőfalvi, Nitscli 
Mátyás busóczi, Grosch Ödön gyönki és 
Huszágh Lajos sári ágostai hitvallású evangé-
likus elemi iskolai tanítók; Fischer Lipót 
liptó-szent miklósi izraelita elemi iskolai tanító; 
Linul Maczedon naszódi alapítványi elemi 
iskolai tanító; Dancs János egeresi és Práger 
Gusztáv alsó-gallai bányatelepi elemi iskolai 
végre Golda Lipót nándorvölgyi magániskolái 
tanító részére, a magyar nyelv sikeres oktatá-
sában tanúsított kitűnő buzgalmuk elismeréseül 
egyenkint 100 azaz egyszáz koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA, 
Szíves figyelembe. Magánügybon ezentúl 

kivételesen sem valaszolunk a lapban, hanem 
csak czímzett lev. lapon. Kéziratokat, mint a 
lap homlokán olvasható, nem adunk vissza. 
Közlendőkkel bőségesen el vagyunk látva! — 
Iv. I. Akli. Az országos minta - rajziskolába 
c-sak középiskolai érettségi bizonyítvány alapján 
vesznek föl. — K. L. Zágoii. Hogy miképen 
kel használni az. Értesítő-könyvecskét abban 
az esetben, ha egy tanuló osztályt ismétel: 
megmondottuk lapunk 1901. évi 50. számá-
nak 5. oldalán. Tessék olvasni is! — Cs. P. 
A M. Tud. Akadémia helyesírási szabályait 
megrendelheti bármely könyvkereskedésben. — 
Br. S. Tanítói oklevele alapján kérheti fölvételét 
a polgáriskolai képezdébe. Altalános érték szem-
pontjából az nem tesz különbséget, vájjon 
felekezeti vagy állami képezdében nyerte-e 
kiképzését, föltéve, hogy a képesítés törvényes 

formák közt történt. — P. L. S. Állomása 
újra szerveztetvén, a fizetés rendezésének is 
egyidejűleg kellett megtörténnie. Ha akkor 
teljesen érintetlenül hagyták kántori javadalmát, 
most önkényesen nem lehet azt megcsonkítani. 
Forduljon a kir. tanfelügyelőhöz. — A vasi A. 
S. Újlak. Miután csak most szerezte meg ok-
levelét — bár 49 éves, előző szolgálatait nem 
fogják beszámítani a nyugdíjba. Legalább most 
folyamodjék minélélőbb. A fölvételre vonatkozó 
kérvény fölszerelésére nézve a Tanítók Tanács-
adója 169 —170. lapján talál fölvilágosítást. — 
Liebermann S. nevelő. Igazolnia kell, hogy 
a képezde 4.-ik osztályába be van jegyezve, 
mert különben kellemetlensége lehet a sorozás-
nál. — H. V. Nem ismerünk arra nézve általános 
rendelkezést, hogy felekezeti iskolai tanuló az 
ottani államiskolába csak a kézimunka tanulása 
végett járjon be. Ha a kézimunka oktatásért 
külön díjat szednek, az csak a gondnokság 
tudtával történhetik.Forduljon tehát a gondnok-
sághoz fölvilágosításért. — N. Gy. On, mint 
levita működik 22 év óta. Ha mostan a papi 
állást újra akarják szervezni a kongrua alapján — 
nem lehet egyszerűen megszüntetni a levita 
állást, hanem egy időben két állást kell szer-
vezni t. i. a papi állást és külön tanítói állást, 
mely utóbbinak jövedelme legalább a jelenlegi 
tanítói fizetéssel fölérjen. Ragaszkodjék ahhoz, 
fölebbezés folytán is, hogy az ön életében 
tanítói javadalmát semmi czím alatt meg nem 
csonkíthatják. Másik kérdésével, mely kizárólag 
a papi teendők végzésére vonatkozik, forduljon 
bizalommal valamelyik egyházmegyei tanács-
bíróhoz. — 0 .1 . Nem ismerünk oly új törvényt, 
a melylyel a takarékpénztárt erre kötelezni 
lehetne. Miután felekezeti (egyházi) adózásról 
van szó, a takarékpénztár mint jogi személy 
az egyházi funkcziók kiszolgáltatását nem élvezi, 
azt hiszszük : logikai alapon nem is lehet 
azonosnak tekinteni a többi erkölcsi és fizikai 
adófizető egyénnél, a kik mint polgárok hívei 
az egyházközségnek. — D. Tanítói oklevél 
alapján a vasúti tisztképző tanfolyamra nem 
szoktak fölvenni. — S. Gy. Nagyon rosszul 
teszi hogy az úgynevezett meckagabonát ön 
szedi be a hívőktől, holott az az iskolafentartó 
kötelessége. Ez törvényes intézkedés; hivatkozzék 
reá. Miután a főszolgabíró az ön hátralékos 
követeléséből egy gazdának két évi tartozását 
visszaadta, s így az ön jövedelmét nem szolgál-
tatták be teljesen; ha érdemesnek tartja azért 
a summáért az eljárást, várja meg a községi 
elöljárósághoz küldendő szolgabírói iratot, 
kérjen erről hivatalos másolatot vagy Írásbeli 
értesítést és ennek alapján a megyéhez föleb-
bezzen. Mielőtt azonban est tenné, győződjék 
meg, vájjon tagadja-e az illető pár bérfizetésre 
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kötelezett gazda a követelés jogosultságát ? 
Ha igen, akkor minden további lépés előtt ezt 
a kérdést kell tisztázni, mert a megye is csak 
oly fizetési hátralék behajtása iránt intézked-
hetik, a melynek jogosultsága kétségtelen. — 
J. Miklós. A tanító sem bíró, sem esküdt, sem 
községi jegyző, sem közgyám, egyszóval a 
lcözségi elől jár óságnak semmiféle tagjává nem 
lehet 1876. évi XXII. t.-cz. értelmében. Ugyan-
azon törvény szerint, továbbá az 1894. évi 
62.131. számú belügyministeri rendelet alapján 
azonban nyugalmazott tanítót meg lehet válasz-
tani községi bírónak. — Barabás Gy. Ha 
községi adót nem fizet az illető, akkor nem 
gondoljuk, hogy meg volna az a joga, a mit 
levelében említett. — Sz. Gy. Nem tudunk rá 
esetet, hogy a korpótlékot azért nem adnák 
meg valamely felekezeti tanítónak, mert nem 
tagja a nyugdíjegyletnek. (Talán országos 
nyugdíjalapot akart ön mondani ?) Megadják a 
korpótlékot; de ebben az esetben nem vonnak 
le a nyugdíjalap javára. —15. E. Szt.-Audrás. 
Polgári leányiskolának nincsen 5 — 6 osztálya. 
A felsőbb leányiskolák magasabb osztályaiban 
a szaktárgyakat rendszerint középiskolai képe-
sítésű egyének tanítják. — Gr. Ábrahám. A 
hitfelekezeti iskola czéljaira fizetett 5%-ot be-
számítják a községi vagy államiskolák czéljaira 
szedendő 5%>-os adó kivetésénél. Két helyre 
nem tartoznak ugyanazon czímen adózni. Az 
útadó tekintetében önnek sem mondhatunk 
új dolgot. A miket a kereskedelmi minister 
nyilatkozata, s a fönnálló rendeletek alapján 
mondhattunk, azt már közöltük lapunkban. — 
B. D. Tény, hogy az állami tisztviselők, 
katonatisztek, hovédtisztek hivatalaik után járó 
fizetéseikért, illetve nyugdíjaikért községi adót 
nem fizetnek. Nem tartanok helyesnek, hogy 
az iskolaszék végrehajtást indítson a mondott 
követelésekre nézve. Az adóhivataloknál is meg 
kell ezeknek a rendeleteknek lenni. Nézzék 
meg ott az ügy állását. — K. Ártéri költségek 
díja ügyében értesülésünk szerint tárgyalások 
folynak. Az 1902. évi rendeletre való hivat-
kozásnak tévesnek kellett lenni. Az alatt a szám 
alatt nem található. —V. R. A. M. T. Akadémia 
új helyesírást adott ki. Bármely könyvkeres-
kedésben megrendelheti. A párbért személyen-
kint megállapítja díjlevele, de az összes érték 
befolyását nem biztosítja. Nem lehet kártérítést 
követelni fizetéscsonkítás czímén, mert most 
jóval kevesebb párbér fizető van, mint az előző 
évben. Más volna a helyzet, ha e miatt a 
törvényes minimumon alid szállana összes tanítói 
jövedelme. Akkor fizetéskiegészítésnek volna 
helye,esetleg államsegély kieszközlése mellett.— 
11. S. A tanítói kert fáját a tanító tetszése 
szerint nem nyesheti, mert az az iskolafön-

tartó tulajdona. A községi elöljáróság — bizo-
nyára — meg fogja önnek engedni, hogy 
a nagy árnyékvető ágakat lefűrészeltesse a 
törzsek sérelme nélkül. — B. J. Nagyon 
helytelenül tették, hogy a tanítói nyugdíj-
intézet javára a 30 filléres járulékokat a folyó 
évre már nem szedték abból az okból, mert 
a közoktatásügyi minister úr a mult évi 
költségvetés alkalmával kijelentette, hogy ezen 
járulékokat meg fogja szüntetni. A törvényes 
kötelezettségek mindaddig érvényben vaunak, 
míg azokat törvénynyel vagy szabályrende-
lettel meg nem szüntetik. Gondoskodjanak 
róla, hogy mulasztásukat minél előbb pótolják, 
mert az esedékes összeget az adóhivatalnak 
be kell számolnia. - - H. F. Nem ismerünk oly 
püspöki meghagyást, mely elrendelné, hogy 
ha valamely segédtanítói állás államsegélylyel 
önállóvá válik, a kántortanító összes járan-
dóságait, esetleg a segédtanító eltartására 
vonatkozó összeget is csonkitatlanul tartozik 
az iskolaföntartó továbbra is kifizetni. Véle-
ményünk szerint ily esetben méltányos egyez-
ségnek van helye. Azt nem tartanok igazság-
talannak, ha az említett új szerződés követ-
keztében a kántortanító bizonyos összeget 
veszítene eddigi fizetéséből, mert hiszen a 
segédtanító kosztolás a nem fogja ezután ter-
helni. Ha azonban volna oly püspöki intéz-
kedés, mely a föntebbi értelemben még a 
segédtanítói ellátás pénzbeli értékének további 
kifizetését is elrendelné, abban az esetben 
kérjük a katholikus tanító kar társakat: érte-
sítsék szerkesztőségünket ennek a rendeletnek 
főbb pontjairól. Mint precedenst lapunkból 
nyert értesülés alapján jól fölhasználhatnák 
ezt a kath. kántortanítók. — M. Károly. 
Miután torokbajban szenved, s 9 év óta tagja 
a nyugdíj-intézetnek, azt tanácsoljuk, hogy 
gyógyítás czímen kérjen 8 — 10 havi szabad-
ságot, s esetleg csak akkor adja be nyugdíjért 
való folyamodványát, ha 10 hónap múlva tiszti 
orvossal megvizsgáltatván magát, szolgálatra 
képtelen voltát igazolják. Jelenleg csak vég-
kielégítésre tarthatna számot, ez pedig átlag 
véve hasonlíthatatlanul kevesebbet ér, mintha 
egy év multán rendes nyugdíjat kaphatna. 
Torokbajos ember sokáig elélhet, a végkielé-
gítési összeget pedig egy év alatt is el lehet 
költeni. A végkielégítési folyamodványt úgy 
kell fölszerelni, mintha nyugdíjazásért folya-
modnék, csakhogy a végkielégítés jogos alapjá-
nak kimutatására kell fősúlyt fektetni. A 
nyudíjazásra vonatkozó kérvény fölszere-
lését a Tanítók Tanácsadója 180. lapján 
találhatja meg. Katonai ügyében a járás fő-
szolgabírójával érintkezzék. — K. Jáiuw. 
Miután a tanítványok számától függ a tandíj 
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az iskolaföntartó -nem tehet arról, hogy e miatt 
ebben az évben önnek nincsen 100 korona 
tandíj jövedelme. A gazdasági ismétlőért járó 
díjat nem lehet egyszerűen elvonni avval az 
állítással, hogy ön nem tartotta az iskolát. 
Még egyszer szólítsa föl a községi bírót köve-
telése kiszolgáltatására, s .ha megtagadja, 
fölebbezzen a közigazgatási bizottsághoz. — 
l i . D. Ha görögj katholikus vagy róm. kath. 
iskolában működik, akkor az általa fizetésül 
használt föld adódíját köteles fizetni. — 
M. M. Miután a tanító tagja az országos 
nyugdíj-intézetnek, az iskolaföntartó nem mene-
külhet az évi 24 kor. járulék befizetésétől. — 
K. A. S. Másutt is van rá példa, hogy az 
igazgató felesége tanítónő az illető iskolánál. — 
A. S. A nyugdíjügyről szóló kérvényekre mindig 
tegyenek bélyeget a kik mostanában folyamodnak. 
A bélyegmentesség ügye (a tanítók nyugdíj-
ügyére vonatkozólag) melyet lapunk segéd-
szerkesztőjének referálása alapján az országos 
bizottság terjesztett föl mult évi augusztusi 
üléséből kifolyólag — még tárgyalás alatt áll 
a ministeriumban. A pénzügyministerium hozzá-
járulását kell kieszközölni. A nyugdíjalapra 
való levonás végett a nyert új korpótlékot be 
kell jelenteni a közoktatásügyi ministeriumnál. 
Ezt mi lapunkban már megírtuk. Mostanában 
már — külön kérvény beterjesztése nélkül — 
az állami tanítóktól sem vonják le a folyósított 
korpótlék után esedékes %-t. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— Wlassics Gyula dr. vallás- és közok-

tatásügyi ministert Rimaszombat város dísz-
polgárává választotta s az erről szóló dísz-
oklevelet nagyszámú küldöttség nyújtotta át a 
ministernek. A küldöttség szónoka: Kovács 
László városi főjegyző kiemelte beszédében 
azokat az érdemeket, a melyeket Wlassics 
minister nemcsak általában egész nemzeti 
közoktatásunk, de különösen Rimaszombat 
iskolái körül is szerzett. Wlassics Gyula 
minister válaszában utalt arra, mily fontos a 
közélet embereinek sikeres tevékenysége szem-
pontjából az, hogy gyökerük legyen a nemzet 
polgárságának közérzéseiben is. Szívesen tett 
meg a közügy szempontjából minden lehetőt 
Rimaszombat érdekében, mert a magyar faj 
művelődési fajsúlyát a vidéki városoknak, mint 
kultúrális központoknak erősítése és fejlesz-
tése által előmozdítani, közművelődési poli-
tikájának egyik sarkalatos pontját képezi. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
háza befejezte a költségvetés általános vitáját 
s most az egyes tárczák költségvetését tár-
gyalja. A közoktatásügyiről, természetesen, bő 
tudósítást fogunk közölni, de odáig még el-
múlik egy kis idő, mivel a tárgyalás nagyon 
lassú tempóban foly. — A székely akczió örven-
detes lendületet vett azzal, hogy a fővárosi 
nagy pénzintézetek tőkéje megmozdult s áldá-
sosán közre akar hatni a székelyek legégetőbb 
bajainak orvoslásán. A Jelzáloghitelbank Sepsi-
Szent-Ggyörgyön fiókot létesít, a Magyar 
Földhitelintézet pedig törlesztéses kölcsöneivel 
járul hozzá a székelységnek nyomasztó hely-
zetéből való kibontakozásához. Az intézet 
kiküldötte megbízottait Székely udvarhelyre. A 
kiküldöttek eddig mintegy 150.000 korona 
kölcsön megszavazását javasolták és a folya-
modók első sorozata már néhány nap múlva 
megkapja az intézet kölcsönét. A Földhitel-
intézet a székely törlesztéses kölcsönöket nem 
árfolyam szerint, hanem névszerinti teljes kész-
pénz összegében fizeti ki. A kölcsön után az 
adós öt százalék évi járadékot fizet, félévi 
utólagos részletekben, a melyl/el a kölcsönt 
ötven év alatt teljesen letörleszti. Az 5 százalék 
évi járadékból 4 százalék a kamat, 0.64 százalék 
a törlesztés-, 0.06 százalék a tartalékalaphoz 
való járulék és 0.30 százalék egy alap kép-
zésére fordíttatik, a melyből visszatérítik azt 
az összeget, melyet az intézet a mindenkori 
árfolyamkülönbözetre előlegez. A kölcsön, vagy 
annak legalább 200 korona része bármikor, 
minden fölmondás és kárpótlás (storno) nélkül 
visszafizethető. A helyszíni becsléseket, a telek-
könyvi bekebelezéseket s a kölcsönügyben 
szükséges összes teendőket a kiküldöttek 
teljesen díjtalanul végzik, úgy, hogy a folya-
modókat csak a szabályszerű bélyegkiadások 
terhelik. Az intézet szabályai keretén belül 
akként tette lehetővé a kisebb gazdáknak a 
kölcsönhöz való jutást, hogy megengedi leg-
feljebb öt folyamodónak csoportulását egy 
2000 koronás kölcsön fölvételére, egyenkint 
legalább 400 koronával. Ezt az akczióját az 
intézet újabban kiterjesztette és jelentkezéseket 
az összes székely vármegyék területéről elfogad. 

— Az állami tanítók országos egyesü-
letének küldöttsége Ridoch József alelnök 
vezetése mellett február hó 27.-én tisztelgett 
Wlassics Gyula dr. vallás- és közoktatásügyi 
minister úrnál s átadta az állami tanítók anyagi 
helyzete tárgyában szerkesztett újabb kérvényét. 
A minister úr, mint rendesen, most is szivélyesen 
fogadta az állami tanítók küldöttségét s meg-
erősítette ama hírt, hogy az állami tanítók a 



1 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

XI. fizetési osztályba befognak osztatni. Ezen-
kívül megígérte, hogy méltányos és jogos 
kérelmeiket, a mennyiben lehetséges, fokozatosan 
teljesíteni fogja. A tanítói oklevélnek az érett-
ségi bizonyítványnyal egyenértékűnek való 
elismertetésénél nehézségeket lát. Ezen a ki-
hallgatáson is kiviláglott, hogy az állami 
tanítóknak anyagi helyzetök javítását nincs 
aggodalomra okuk, a mennyiben a minister úr 
nagy jóindulattal van irántuk. 

— A gazdasági muukássegély pénztár érde-
kében kifejtendő munkálkodásra a legutóbbi 
alkalommal is fölhívtuk olvasóink figyelmét. 
Mivel az a meggyőződésünk, hogy a tanító 
igen sokat tehet e humánus intézmény nép-
szerűsítése érdekében s vezetője lehet a község 
népének, részünkről kiváló súlyt helyezünk 
arra, hogy a tanítói kar e részben is előljárjon 
a hazafias munkában. Bizonyára minden tanító 
szívesen fog buzgólkodni azon, hogy az intéz-
ményt ismertesse és annak minél több tagot 
szerezzen. Azok társadalmi munkáját, a kik a 
taggyüjtésben szorgalmatoskodnak, nem csak 
a jóra vezetett munkásnép áldó szavai jutal-
mazzák, hanem jutalmazza a földmívelésügvi 
minister is. A munkásnép érdekében kifejtett 
buzgó munkálkodásukért a legutóbbi hónapok-
ban is többen kaptak kitüntető jutalmat; így: 
Kiss István | Tiszapüspöki), Jánosi János 
(l'zibakháza). Könyves Árpád (Ecséd), Trepches 
Henrik (Fogaras), Vargha Gyula (Gegy-Bátori). 
Gaál András (Szentmihály), Szilvása János 
(Tard), Kovács Gyula (Vajka) stb. Az orsz. 
gazdasági munkássegélypénztár iránt érdeklő-
dők levelükkel forduljanak közvetlenül dr. 
-Bartók;/ József ministeri osztálytanácsos, kor-
mánybiztoshoz (Budapest, V., Nádor-utcza, 
Földmívelésügyi ministerium, H em. 78.), vagy 
pedig a segélypénztár igazgatóságához (Nádor-
utcza 32). 

— „Hagyar Nemzeti Irodaiomismertető" 
czímü kézikönyvet írt Göőz József dr. polgári 
iskolák, tanító - és tanítónőképző-intézetek 
számára. Ez érdekes és értékes műnek, melyet 
Lampel R. (Wodianer F. és fiai) udvari könyv-
kereskedése adott ki, ezúttal csak megjelenését 
jelezzük, föntartva magunknak, hogy vissza-
térjünk rá. 

— A Magyar Tanítók Turista-Egyesülete 
február 23. án tartotta jubiláló közgyűlését. 
Elismeréssel adóztak az ülésen megjelent Eötvös 
Loránd báró védnöknek, Molnár Viktor ministeri 
tanácsosnak, a ki a kultuszminister üdvözletének 
és elismerésének is kifejezést adott és Havas 
Rezső dr.-nak, a ki a Földrajzi Társaság nevében 

j üdvözölte az egyesületet. Az egyesületet 1892-ben 
Moussong Géza igazgató szervezte. Hittig Lajos 
titkár bemutatta évi jelentését, valamint az 
egyesületnek ez alkalomra megjelent tízéves 
történetét, mely tanúságot tesz arról, hogy az 
egyesület fönnállása alatt mennyire bejáratta a 
tanítókkal hazánk legnagyobb részét, sőt külföldi 
tanulmányutakra is többször elvitte őket. A/. 
iskolai kirándulások meghonosításán is sokat 
fáradott, sőt a szegény tanulók iskolai kirán-
dulási költségeire 1000 koronát szavazott meg. o o 

— A Magyar Gazdaszövetség és a kis-
gazdák. A Magyar Gazdaszövetség munkás-
ságának javarészét a kisgazdák helyzetének 

, javítására akarván fordítani, egy községi gazda-
köri alapszabálytervezetet dolgozott ki, melyben 
a gazdakör czéljai az alábbiakban vannak föl-
sorolva : a) a község összes gazdasági érdekei-
nek, valamint szellemi és erkölcsi életének éber 
figyelemmel való kisérése s az ezek javítására 
vonatkozó intézkedések kezdeményezése; b) a 
mezőgazdasági ismeretek terjesztése, az ok-
szerű gazdálkodás előmozdítása; c) a község 
oktatás, nevelés, iskola, közegészségi, adó, ház-
tartási, közlekedési, köz- és tűzrendészeti 
ügyeinek megbeszélése és irányítása; d) a köz 
jótékonyság fejlesztése s a nyomorékok és 
szegények istápolása a nők közreműködésének 
bevonásával; e) hatósági intézkedések és ren-
deletek ismertetése, s azok czéljának és hatá-
sának megbeszélése; f ) a községi képviselő-
testület elé kerülő összes ügjek fölötti előzetes 
tanácskozás; g) a községben lakó kisiparosok 
érdekeinek és boldogulásának előmozdítása; 
h) hasznothajtó házi ipar meghonosítása abból 
a ezélból, hogy a mezei munkával foglalkozók-
nak télen át is legyen keresetük; i) a mező -
gazdasági munkások érdekeinek fölkarolása s 
gondoskodás arról, hogy betegség esetén jó 
ápolásban részesüljenek, s hogy munkakép-
telenség esetén is legyen megélhetésük biz-
tosítva ; j) a gazdasági és háztartási szükség-
leti czikkeknek a tagok részére jó minőségben 
és a lehető legjutányosabb áron való beszerzése; 
k) gazdasági terményeknek, valamint a házi-
iparczikkeknek, s a községbeli iparosok készít-
ményeinek jobb árak elérése czéljából való 
közös értékesítése; l) hitel, fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetek létesítése; m) a község-
beli mezőgazdasági termények és ipari készít-
mények jó hírnevének és keresletének fejlesz-
tése; n) jó tenyészállatok és vetőmagvak 
beszerzése a község és a tagok részére; o) intéz-
kedés az iránt, hogy a tagok mind enféle 
ügyes - bajos dolgaikban megbízható szak-
emberektől csekély díjért útbaigazítást kapjanak. 
E czélok elérése érdekében: a) állandó helyi-
séget létesít s abba a tagok részére napi 
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lapokat, gazdasági szaklapokat s más tanulságos 
folyóiratokat járat; létesít továbbá könyvtárt 
is, mely megfelelő rendszabályok mellett szintén 
a tagok rendelkezésére áll; b) állandó össze-
köttetést tart fönn a Magyar Gazdaszövetséggel, 
s abba rendes tagul belép; c) összeköttetést 
tart fönn a vármegyei gazdasági egyesülettel, 
s belép ennek kötelékébe is; d) a község 
gazdasági viszonyainak javítása érdekében 
előterjesztéseket intéz a vármegyei gazdasági 
egyesülethez; e) a községet érintő gazdasági, 
nevelési, iskolai, közegészségi, közlekedési, adó-
zási, köz- és tüzrendészeti ügyekben, továbbá 
a helybeli nyomorékok, elaggott szegények és 
szegény árvagyermekek segélyezése érdekében 
a községi képviselő-testületnek javaslatokat 
tesz s ápoltatásuk, segélyezésük, illetve nevel-
tetésük érdekében társadalmi uton is mozgal-
mat indít, fölkérvén különösen a nőket, hogy 
a szegények és árvák nyomorúságát enyhítsék; 
f)alkalmas időben előadásokat és fölolvasásokat 
rendez olyan köz-, mezőgazdasági és társadalmi 
kérdésekről, melyek iránt a tagok érdeklődnek, 
s melyek ismerete a tagokra nézve fontossággal 
bír; g) ismerteti a tagokkal előadások és föl-
olvasások útján a hitel, fogyasztási és érté-
kesítő szövetkezetek czélját és hasznát, valamint 
azok létesítési módozatait: li) gondoskodik a 
Magyar Gazdaszövetség támogatása mellett 
olyan szakemberekről, kik a gazdakör tagjainak 
adó, illeték, katona, örökösödési és peres 
ügyekben, a hétnek egy meghatározott napját 
csekély díj fizetése mellett tanácsot, útba-
igazítást és fölvilágosítást adnak; i) gondoskodik 
a Magyar Gazdaszövetség támogatása mellett 
a fölolvasások és előadások megtartásához 
alkalmas szakemberekről. Az alapszabályter-
vezet kapható márczius hó közepétől kezdve 
Meskó Pálnál, a Magyar Gazdaszövetség tit-
káránál (lakik márczius hó végéig Nyitrán, 
azontúl Budapesten). 

— Rövid liirek. Irodalmi értesítés. Tisz-
telettel értesítem mindazon kartársaimat, a kik 
„ Szőlészeti olvasókönyvem "-et iskoláikban alkal-
mazták, vagy alkalmazni óhajtják, hogy a 2.-ik 
kiadásból még meglevő készletet az új, képekkel 
ellátott 3.-ik kiadás megjelenéséig félárban, 
tehát dbonkint 40 fillér árban rendelkezésükre 
bocsátom. Nagyvárad, 1902 febr. Vaday József 
ig.-tan. — Értesítés. Azon tanító társaim, kik 
házikertjeiket, vagy udvarukat — avagy valami 
közterületet, nemesített fajtiszta (négy éves 
oltvány 8 fajta) alma vagy körtével akarják 
befásítani, ebbeli szükségleteiket, alulírott 
közvetítésével igen olcsón — darabonkint 20 
krjával — beszerezhetik. Az oltványokból 
mintegy 2000 db fog telepünkről kiszedetni. 
Megkeresések: válasz - levelezőlapon legegy-
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szerübben eszközölhetők. Szilágym,Nagy-Paczal. 
Lendvay Sándor, áll. ig. és gazd. ism.-iskolai 
tanító. — Gyümölcsfa-csemeték. A sárospataki 
áll. tképezde kertjében több százra, menő alma, 
körte és Reine Claude (ringlót) csemete kap-
ható. A csemeték 2—4 évesek, áruk drbonkint 
60 fillér. — Arany János-emlékünnep lesz 
márcz. 8.-án a szilágysomlyói áll. felső leány-
iskolában ; a műsor Arany műveiből van össze-
állítva. — Balaton-Füreden a „Tanítók Há/a 
gyufáját" Singer Izráel és Schlesinger Mór 
kereskedők árusítják, a mire Weisz Péter 
ottani tanító a környékben levő kartársait 
figyelmezteti. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Kováts Imre gyűjtése (Felső-Túr 
községétől és iskolaköteles gyermekeitől) 8 K. 
26 f.; kerek-teleki ker. fogy. szövetkezet (jóté-
kony czélú tánczmulatsága jövedelméből, be-
küldte Horváth Lajos tanító) 8 K. 16 f ; 
gelenczei tanítótestület (tánczmulatsága jövedel-
méből, bek. Pánczél József) 17 K. 23 f. 
(fölülfizettek: János Lajos 1 K.; Freid Lipót 
2 K. 20 f.; Kanyó Albert 1 K.; Kicsi a 
Gyárfás 1 K.; László Imre 1 K.; Márkus 
Imre 1 K.; Pánczél József 2 K.; Szabó Mihály 
2 K.; Szabó Péter 1 K.); hatvani áll. iík. 
tantestülete (szini előadása tiszta jövedelmeként, 
bek. Csontos Alajos) 87 K.; Fuchs Leo ura-
dalmi számtartó 3 K.; Koliányi Gyula, Kolozs-
vár (tiszteletdíjából) 3 K.; Posch Gottlieb 20 f. — 
2. Eötvös-alapra: Papp József, Nyir Cí-aholy 
(tags. díja) 3 K.; Gerhardt Gusztáv, Makó 
(részesjegyének 3. részlete) 10 K.; Szente Gyula, 
Gergeíyi ' (tags. díja 1902-re) 3 K. Átadtuk 
az alap pénztárosának. 

— Halálozás. Ribiczei Nemes Ödön maros-
vásárhelyi polg. iskolai igazgató, életének 58.-ik 
évében meghalt. Áldás emlékére! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker., 
Lipót-körxtt 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) és a 
„Tanítók Háza szappanját" (központi raktár: 
VI. Lázár-u, 12. sz.) 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

Tarta lom : Osztály-ismétlés, Te. h. — Üdülőhelyek, 
gyermek-szanatóriumok. Kozma László. — Az eszmék 
jegyében. Lind Gyula. —» A tanköteles gyermekek 
korcsmározása ellen. — Az ifjúsági egyesületekről. 
Mihály Ferencz. — Felhivás Magyarország tanítónői-
hez ! Oszoly Jolán. — S z ü n ó r a : Ifjúsági könyvtárak. 
Göőz József dr. - Hivatalos rész. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP A U E É D . 

(ilazdasági mimkas-pénztár. 
Hazánk tanítói közt talán egyet-

len egy sincs, ki ne tudná, mily áldásos 
czélokat tűzött ki maga elé a munkás-
és cselédsegélypénztár. De ez az üdvös 
és eléggé nem dicsérhető intézmény sem 
alkot kivételt amaz általános szabály 
alul, mely a kezdet nehézségeiben nyil-
vánul. 

Annak daczára, hogy a gazd. munkás-
és cselédsegélypénztár tagjainak, arány-
lag csekély tagsági díj ellenében, meg-
becsülhetetlen előnyöket biztosít, elterje-
dése még nem áll azon a fokon, a hol 
földmívelő népünk érdekében állnia 
kellene s bár rövid, 1 évi fennállása 
alatt közel 700 esetben nyúj tot t kisebb-
nagyobb segítséget az arra szorult 
tagoknak és azok családjainak, mégis 
eddigelé csak 13.000 tagot számlál, 
holott hazánk lakossága között több 
százezer ember vehetné igénybe tag-
sága folytán •— a segély pénztár által 
nyújtot t jótéteményeket. 

Tudjuk, hogy a hatóság mindent 
elkövet az üdvös intézmény terjesztése 
körül, de a mi népünk a felülről jövő 
leghasznosabb intézkedések iránt is meg-
lehetősen zárkózott és bizalmatlan, meg 
kell tehát ragadnunk az ügy érdekében 
minden kínálkozó alkalmat arra, hogy 
a nép zárkózottságát leküzdjük és bizal-
matlanságát eloszlassuk. Legyünk meg-
győződve, hogy ez a bizalmatlanság 
csak addig fog tartani, míg a segély-
pénztár a községünkben lévő tagok 
egyikén vagy másikán szokott gyorsa-
ságával nem segít, mert mihelyt látja 
a nép, hogy a segélypénztár igéretét 
minden adott esetben gyorsan és kielé-
gítően teljesíti, önként fog sorakozni 
ezen humánus intézmény zászlója alá. 

De, hogy a segélypénztár megmutat-
hassa üdvös tevékenységét. ,az ország 
minden részében tagokkal, még pedig 
nagyszámú tagokkal kell birnia s ezek-
toborzása ama nagy föladat, melyből 
nemcsak a hatóságoknak, hanem a társa-
dalomnak, a társadalom minden réte-
gének ki kell vennie a maga részét. 

Kívül esnék e lapok keretén, ha 
azzal foglalkoznám: miképen járjanak 
el az egyes társadalmi osztályok a 
segítőpénztár tagjainak toborzásában. 
Én csak a gazd. ismétlő iskola ebbeli 
ténykedését akarom megvilágítani azzal, 
hogy elmondom, mit teszünk mi a veze-
tésemre bizott gazd. ismétlő iskolában. 

A gazd. ismétlő iskola tantervét 
— tudvalevő dolog — szorosan a 
60.764. számú ministeri rendelet hatá-
rozza meg ugyan, de nincs kizárva az. 
hogy a helyi körülmények szükséglete 
szerint a tanító a ministeri tantervet 
ne szűkíthetné vagy bővíthetné. Két-
séget sem szenved, hogy a gazd. munkás-
és cselédsegélypénztár eléggé fontos 
arra, hogy tanítása, ismertetése ezen a 
czímen a gazd. ismétlő iskola tantervébe 
belekerüljön. 

És nálunk bele is került. 
Előzőleg írtam a gazd. munkás-

és cselédsegélypénztár igazgatóságának 
(Budapest, V. Nádor-utcza 32. sz.) és 
kértem kellő számú ismertető füzetet 
a segélypénztárról. Az igazgatóság kéré-
semet nyomban teljesítette és meg-
kezdtük a munkát. 

Minden osztályban (iskolánk teljesen 
ki van fejlesztve, 3 évfolyamú. 3 fiu-
és 3 leányosztálylyal) a gazd. szak-
tanító éppen úgy kezelte a gazd. 
munkás- és cselédsegélypénztár ismer-
tetését, apróbb részletekben előadva 
és értelmezve, mint rendes tananyag-
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részt. Az intézmény teljes és részletes 
megismertetése után minden tanuló 
ajándékul kapta az intézmény ismertető 
füzetét azon kötelezettséggel, Hogy 
otthon azt fölolvassák, sőt esténkint 
hivják meg a szomszédokat is a föl-
olvasásra, hogy azok is tudják meg, 
milyen áldásos intézmény a segítő-
pénztár. 

Különös gondot fordítunk arra, hogy 
a tanuló a segélypénztárra vonatkozó 
minden tudni valót kellő sorrendben, 
értelmesen, világosan, emlékezetből el 
tudjon mondani és ha kell, az egyes 
tanulókkal mindaddig ismételjük és 
ismételtetjük az egyes adatokat, szá-
mokat stb., míg a tanuló a segély-
pénztárra vonatkozó minden dolgot 
meg nem tanult. 

Ezzel — egyelőre — azt érjük el, 
hogy a gyermekek szülői, esetleg közeli 
rokonai is tudomást vesznek a segély-
pénztárról, érdeklődnek iránta, beszélnek 
róla és mindig kéznél van egy család-
tag — a gazd. ism. iskola tanulója — 
ki az érdeklődésből fakadó kérdésekre 
készséggel és helyesen válaszolni is 
tud. És még akkor is, ha a segély-
pénztár ismertetésének ügyét befejez-
tük, a szorgalmi idő későbbi folyamán 
sürün intézünk kérdéseket a gyer-
mekekhez a segítőpénztárra vonatkozó-
lag, ébren tart juk az eszmét és a 
mikor idő és alkalom kínálkozik, nem 
fukarkodunk a gyermekek előtt is elis-
merésünkkel adózni a segélypénztár 
intézménye és annak alkotói iránt. 

Hogy a tanító a társadalomban 
szintén apostolkodjék a nemes ügy 
terjesztése körül, az természetes és a 
mint tudom ez irányban a tanítók sok 
helyt igen szép eredménynyel mű-
ködnek. 

Ily módon mielőbb elérjük azt, hogy 
a segítőpénztár intézménye átmegy a 
köztudatba, már pedig minden nagy-
szabású eszme megvalósításának ez az 
első föltétele. 

Azt hiszem, hogy a mi munkánk e 
téren sem lesz meddő. A jég előbb-
utóbb, de megtörik. És ha majd a fel-
tétlenül bekövetkező üdvös eredmény-
ben gyönyörködünk, jól fog esni az a 
tudat, hogy a földmívelő népünk jövőjét 
biztosító nagy munkából a gazdasági 
ismétlő iskola is kivette a maga részét. 

(Zenta.) ffovo.szel János. 

A hüvelyes növények szántóföldi 
termelése. 

A. kerti vetemények között ezen termények 
mívelése egyike a legegyszerűbbeknek, kevésbbé 
intenzív viszonyok között is sikerrel termeszt-
hetők, azonban daczára ennek, nincsenek oly 
mértékben elterjedve, mint az lehetséges és 
kívánatos volna. Pedig a hüvelyesek mívelése 
arra alkalmas viszonyok között nagyon jövedel-
mező mívelési ág lehet, mert aránylag csekélv 
termelési költséggel szemben nagy nyers-
jövedelmet szolgáltatnak; mívelésük kevés kézi 
erőt kíván, nem oly igényesek, mint más kerti 
vetemény és nagy előnyük az, hogy mint 
pillangós virágú növények nitrogéngytijtő 
képességüknél fogva a talaj tápanyag-készletét 
nitrogénben gyarapítják. Utánuk a talaj porha-
nyóan és gyommentesen marad vissza, azért 
jó előveteményei a gabonaféléknek. 

Nagyban, piaczi terményként, a paszuly, 
borsó és a lencse termelhető. Ezen három 
hüvelyes közül legértékesebb termény a 
paszuly, azért alábbiakban előbb annak, majd 
pedig az utóbbi kettőnek termelésével foglal-
kozunk. 

A paszuly vagy bab. Perzsiából származó 
egyéves növény. Két faja van: a közönséges 
paszuly (Phaseolus vulgáris L.) és a rsótán-
pasznly (Phaseolus multiflorus Willd.) Előbbi-
nek ismét két válfaja van és ezek: a gyalog-
paszulv (Phas. vulgáris nanus Alf.) és a 
futópaszuly (Phas. vulgáris altus Alf.). Álta-
lánosan a közönséges paszuly két válfaját 
mívelik, azonban szántóföldi termelésre csak 
a gyalogpaszuly számos változványai közül 
választhatunk, mert a futópaszuly karózása 
termelését nagyban költségessé teszi. 

A paszuly a melegebb éghajlatú vidéket 
szereti és a középkötött erőteljes vályogtalajou 
díszlik legjobban. Megterem egyéb talajokon 
is, a száraz homok és nedves agyag kivételével. 
Friss trágyát nem szabad alája adni, azért a 
trágyázást követő második vagy harmadik 
évben vegyük fel a vetésforgóba. Előtte 
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gabonafélét vagy kapás növényt, utánna pedig 
ismét gabonát termelhetünk. A mesterséges 
trágyafélék közül a szuper foszfátot alkalmaz-
hatjuk. 

A talajt vetése előtt porhanyóra kell el-
készíteni. Az őszi mélyszántás után tavaszszal, 
közvetlen a vetés előtt csak grubberolunk 
vagy boronálunk; ha azonban a beültetendő 
terület nagyon tömődött, úgy ismételve szán-
tanunk kell és ekkor középmélyen végeztessük 
azt. A fagyok iránt nagyon érzékeny, azért 
csak április második felében lehet elvetni. 
Sorba vagy fészekbe vethető. Első esetben 
a sortávolságot a termesztett féleség szerint 
30—50 cm.-re, második esetben pedig a sor-
távolt 30—40, a növénytávolt 25—30 cm.-re 
vehetjük Ha fészekbe vetjük a paszulyt, úgy 
az előzőleg boronával és hengerrel elegyen-
getett területen a markőrrel megjelölt helyekre 
kapa után 4—5 magot vetünk. A fészek-
vetésnek sok előnye van a soros vetés fölött 
és felfutó paszulyt csakis fészekbe vetve lehet 
termelni — mert különben nem lehet karózni —, 
azonban a bokorbabot az eljárás egyszerű-
ségénél fogva czélszerűbb lesz szántóföldön 
géppel sorba vetni. Oly termelőnek, ki a 
paszulyt zöld hüvelyek nyerése czéljából nríveli, 
nagyon ajánlható az, hogy a vetést 3—4 
részletben és 8—8 napi időközökben végez-
tesse, mert így a hüvelyek nem fejlődnek ki 
egyszerre, az aratás munkája nem torlódik 
össze és nincs azon veszélynek kitéve, hogy 
a hüvelyek megfásuljanak. Soros vetésnél a 
sortávol a termesztett féleség szerint 30—50 cm., 
fészekvetésnél a sortávol 30—40, a növény-
távol 25—35 cm. lehet. Előbbi esetben a 
vetőmag-szükséglet kat. holdankint 90 —100, 
utóbbi esetben pedig 50—60 liter. 

Ha — cserepesedésre hajlandó talajon — 
kikelés előtt kéreg képződik, úgy azt könnyű 
boronával vagy gyűrűs hengerrel meg kell 
törni, mert a paszuly csirája gyönge ahhoz, 
hogy a kérget áttörje. Ily helyeken czélszeríi 
lesz fészekvetést alkalmazni. Mikor a paszuly 
4—5-ik levelét hozza, először kapáljuk, 
másodszor pedig közvetlenül a virágzás előtt. 
A második kapálással egyúttal gyöngén 
töltögetnek, hogy a paszulytönek állását meg-
erősítsék, azonban magasra töltögetni nem 
szabad a földet, mert ha az alsó hüvelyek 
a földhöz érnek, könnyen romlanak. Ezután 
aratásig más ápolásban nem részesül a beül-
tetett terület. 

Az aratást a szerint, hogy zöld hüvelyeket 
vagy száraz paszulyt akarunk termeszteni, két 
időszakban végezhetjük. A zöld hüvelyeket 
akkor aratjuk, ha azok teljesen kifejlődtek 
ugyan, de még oly zsengék, hogy magjokat 

kifejteni nem lehet. Nagyon vigyáznia kell a 
termelőnek ez esetben arra, hogy a hüvelyek 
ne vénüljenek meg, mert az elfásodott, szálkás 
hüvelyek értéktelenek. Ha a learatott hüvelye-
ket azonnal nem szállíthatjuk el, úgy szellős, 
hűvös helyen vékony rétegben elterítve tart-
hatjuk addig, míg piaczra vagy a konzerv-
gyárba küldhetjük. 

A száraz paszulyt akkor arathatjuk, ha a 
hüvelyek legnagyobb része érett, azaz, ha a 
hüvelyből a magvak könnyen kifejthetők és 
szárazak. Valamennyi hüvely teljes megérését 
nem ' czélszerü bevárni, mert a tövek alsó 
hüvelyei ekkor már könnyen felpattannak és 
magjok kipereg. Ott, hoi elegendő és olcsó 
munkaerő áll rendelkezésre, a hüvelyeket 
leszedethetjük és kézzel fejthetjük ki, mert 
ily módon a kipergés következtében beálló 
károkat mellőzhetjük, azonban, ha olcsó kézi 
erővel nem rendelkezünk, akkor kinyüvetjük 
vagy lesarlóztatjuk a paszulytöveket és ponyvás 
szekéren behordatva, cséplőgéppel vagy kézi 
hadaróval csépeltessük el. 

Ha géppel csépeljük a paszulyt, úgy a gépet 
csak lassan hajtassuk és a dobkosarat tágra 
nyittassuk ki. Azonban a gépcséplés így is 
sok magot összetör és értékét csökkenti az 
által, hogy maghéját megrepeszti, azért inkább 
ajánlható kézi hadaróval csépelni a paszulyt. 
Kötöttebb talajokon a tövekhez sok föld tapad, 
azért ily helyen nyüvelés helyett inkább sarlóval 
arassuk, mert ha a cséplés alkalmával paszuly-
szem-nagyságú földszemcsék keverednek hozzá 
— és ez gyakran előfordul —, azok nem 
rostálhatók ki és értékét csökkentik. 

A paszuly kétféle módon értékesíthető: 
zölden, mint hüvelyes paszuly és az érett mag 
kifejtve, mint száraz paszuly. A zöld hüvelyeket 
nálunk csak a kertészek termelik a nagyobb 
városok piaczai és fogyasztása részére, pedig 
nagyban termelve igen jövedelmező termelési 
ág lehet, ha azt konzervgyárak útján értéke-
sítjük. 

Hazánkban, sajnos, ezen iparág nincsen 
oly mérvben és oly irányban kifejlődve, mint 
az kívánatos volna, mert van ugyan néhány 
konzervgyárunk, de azok nagyobbrészt vagy 
kizárólag húskonzervek gyártásával foglal-
koznak, a főzelék- és zöldségkonzerv gyártását 
azonban nem űzik, pedig hogy ezen termények 
ily módon való értékesítése mennyire jövedel-
mező, mutatja Németország és Ausztria példája, 
hol nagyon sok konzervgyár foglalkozik ily 
módon a zöldségek és főzelékfélék feldolgozá-
sával, sőt utóbbi államban a termelők szövet-
kezeti úton létesítettek ily gyárat, mely 
terményeit a tengerészet és hadsereg élelmi 
készleteinek fedezésénél, valamint az északi 
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államok piaczain nagyon magas árakon érté-
kesíti. 

Bármennyire kívánatos volna, hogy nálunk 
ezen iparág és azzal kapcsolatosan e termények 
mívelése föllendüljön, ezen közlemények szűk 
kerete nem engedi meg e kérdés részletesebb 
tárgyalását, azért még csak azt jegyezzük meg, 
miszerint a különböző konzervgyártási módok 
közül legjobb és gazdasági mellék-iparágnak 
nagyon alkalmas e termények szárítás útján 
való konzerválása. A szárított főzelék vagy 
zöldség éppen oly jó, mint a friss. Kitűnően 
eltartható, könnyen és olcsón szállítható a 
legtávolabb vidékekre is, mert a szállítás 
költsége értékéhez arányítva csekély és ily 
módon a termelő oly vidékeket is fogyasztói 
körébe vonhat, melyek e terményeket ezideig 
nélkülözték; nagy előnye továbbá az, hogy 
nem szükségei nagy befektetést s így mellék-
iparágként egyes gazdaságok is űzhetik. 

Zöld hüvelyeket nálunk Újvidék környékén 
termelnek nagyobb mennyiségben és onnan 
évente átlag 60.000 5 kg-os postacsomagban 
szállítják azt külföldi zöldségkonzerváló gyárak-
nak. Zöld hüvely termelésére a paszuly számos 
változványai közül alkalmasak: laza talajra a 
fehér hollandi törpepaszuly. Korán érik, de 
igényes. A sárga törpepaszuly kevésbbé igényes 
féleség, a fehér franczia flageolet szintén korai 
fajta, ilyen a bokor kardpaszuly is; a khinai 
törpepaszuly nagyon termékeny féleség, a 
viasz bokorpaszuly pedig igen Ízletes hüvelye-
ket ad. 

A felsorolt féleségek száraz bab termelésére 
is alkalmasak, azonban nálunk e czélra csak 
az apró és feliéi-szemű változványok termelése 
ajánlható s ilyen a közönséges gyöngy-, a 
rizsgyöngy- és az ezeregyért paszuly. A száraz 
paszuly biztosan és jó áron értékesíthető, mert 
e terményből nagyobb mennyiségű kivitelünk 
van, mely Fiume és Trieszt felé irányul, azon-
ban kereskedelmi czikket csakis az aprószemű 
és fehérszínű paszuly képez, azért — mint 
már fentebb említettük — nagyban csakis 
ilyen féleségek értékesíthetők jó áron. 

A paszuly 9—10 q. száraz babot vagy 
60—80 q. zöld hüvelyt terem kat. holdankint. 
Előbbi 8—12 frton, utóbbi pedig 5—6 frton 
értékesülhet métermázsánkint. Az aránylag 
csekély termelési költséggel szemben tehát 
nagy nyersjövedelmet szolgáltat, azért nemcsak 
közbevetett terményként, hanem főterménynek 
mívelni is ajánlatos. 

A borsó. Dél-Európából származik. Két faja 
van: a fehér vagy halványpiros virágú vetési 
borsó (Pistim sativum L.) és a tarka virágú 
mezei borsó (Pisum arvense L.) Étkezési czé-

lokra az előbbinek számtalanféleségét és vál-
tozványait termelik, melyeket ismét két fő-
csoportba foglalhatunk, ezek: a czukorborsó 
(Pis. sat. saccharatum) és a kifejtő borsó (Pis. 
sat. pachylobum). Előbbinek változványai zöld 
hüvelyek, utóbbinak változványai pedig a ki-
fejtett zöld vagy száraz borsó termelésére 
alkalmasak. 

A borsó a hűvösebb éghajlat alatt és a 
meszes középkötött vályogtalajokon díszlik 
legjobban. Ritthausen vizsgálatai szerint oly 
talajon, mely foszforsavban szegény, nehezen 
főzhető magot terem. A vetésforgóban a 
paszulylyal azonos elhelyezést találhat. Önmaga 
után lehetőleg csak hosszabb időközben ves-
sük, mert a talaj „borsóúnttá" válik. Fris-
sen trágyázott földbe vetni nem szabad. A 
műtrágyák közül szuperfoszfátot adhatunk 
alája. 

A talaj előkészítése, vetése és ápolása a 
paszulyétól csak kevésben tér el. Korán, már-
czius második felében sorba vetik, kat. hol-
dankint 90—110 liter magot számítva 25—35 
czm. sortávol mellett. Kikelés után először és 
virágzás idején másodszor kapáljuk, s ha a 
hüvelyek megszáradtak és bennük a magvak 
kemények, kinyüvetjük, petrenczékbe rakva 
ponyvás szekéren behordatjuk és kicsépeltet-
jük. A borsót a cséplőgép kevésbbé zúzza 
össze, mint a paszulyt, azért tágra nyitott 
dobkosarú cséplőgéppel csépeltethetjük ki. 

A borsót a paszulyhoz hasonlóan zöld hü-
velyek és a száraz mag nyerése czéljából 
termelhetjük, azonban zöld hüvelye nem oly 
kedvelt fogyasztási czikk, mint a paszulvé, 
azért konzervekké is kevesebbet dolgoznak fel 
ilyent, hanem inkább a kifejteit zöld magva-
kat használják e czélra. A zöld hüvelyek ter-
melésére a czukorborsó változványait használ-
ják, de ezeknek termelése szántóföldön azért 
nehézkes, mert nagyon magasra nőnek és mert 
a zöld hüvelyek kevésbbé keresettek és ter-
melésük kevésbbé jövedelmező; továbbiakban 
a kifejtő borsóval foglalkozunk. 

A kifejtő borsónak változványai közül em-
líthetjük a Viktória, Albert herczeg, szepesi 
és braunschweigi zöld borsót, melyek közül 
az orsz. m. kir. növénytermelési kisérleti állo-
más több éven át végzett termelési kisérletei 
alapján hazánkban a Viktória-borsó leginkább 
ajánlható termelésre. 

Zölden a kifejtő borsót akkor arattatjuk, 
ha magja kifejlődött, de még teljesen lágy és 
ekkor piaczi fogyasztásra vagy konzervgyárba 
szállíthatjuk. A száraz borsót — mint már 
említettük — akkor aratjuk, ha magja már 
megkeményedett. 
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•A borsó nagyon kedvelt élelmi czikk és 
jövedelmező termény, azonban nagy hibája, 
hogy termelésének sikerét kétségessé teszi 
egy veszedelmes rovarellenség: a borsózsizsik 
(Bruchus Pisi) és ez az oka annak, hogy a 
borsóval bevetett terület mindinkább csökken. 
Ezen apró, fekete színű, barnás-szürkés sző-
rökkel fedett bogár petéit a fiatal borsóhüve-
lyekbe rakja és ezekből pár nap múlva ki-
bújnak álczái, melyek a magba fúrják magukat 
és ott élősködnek, értéktelenné téve azt. Vé-
dekezésül ajánlják ellene, hogy a zsizsikes 
borsót 2—3 óráig 52° C. hőmérsékü sütő-
kemenczébe tegyék, vagy ezer súlyrészre 
egy súlyrész szénkéneget számítva, zárt edény-
ben öntsék le. Ezen védekezési módokkal 
meg lehet ugyan ölni a zsizsiket, de nagyban 
alkalmazásuk igen nehézkes és oly vidéken, 
hol a zsizsik nagyon el van terjedve, nem 
vezetnek eredményre. Gombabetegségei a bor-
sónak : a rozsda (Uromyces appendiculatus) 
és a közönséges lisztharmat (Erysiphe com-
munis). Utóbbi ellen kénpor hintésével véde-
kezhetünk ugyan, de ezen eljárás nem fizeti 
ki magát. 

Hozama kat. holdankint 7—12 q. szem-
termés, mely métermázsánkint 20—30 koronán 
értékesíthető. 

A lencse. Különböző válfajai közül a közön-
séges vagyr a vetési lencsét (Ervum lens L.) 
termelik. 

A mérsékelt klima növénye, azért a túlságos 
száraz vagy nedves éghajlatú vidéket nem 
szereti. A meszes, mélyrétegfl vályog- vagy 
kevésbbé kötött agyagtalaj legalkalmasabb 
termelésére. Jó erőben levő talajt kiván, azon-
ban a friss trágyázást nem tűri, azért a vetés-
forgóban a trágyázást követő második vagy 
harmadik évben kapás növény után vehető 
fel, vagy pedig két gabona közé ékelhetjük. 

A lencse egymagában vetve is termelhető, 
azonban szára gyönge és könnyen elfekszik a 
földön, azért czélszerü azt más növénynyel 
keverten vetni. Ily czélra legalkalmasabbak a 
gabonafélék, és pedig különösen a tavaszi 
árpa. A lencsét árpával keverten a 80-as 
években kezdették termelni Erdélyben, a Szé-
kelyföldön és oly jó sikerrel, hogy míg azelőtt 
a lencsét a kisgazdák termelték csak helyen-
kmt a szántóföldek szélén, ma már az ú. n. 
lencsés árpa sok helyen igen jövedelmező és 
nagyobb területeken is mívelt termény. 

A talajt a lencsés árpa alá az őszi mély-
szántás után tavaszszal a vetés előtt boroná-
lással vagy grubberolással készítjük elő. A vetés 
ideje márczius második fele vagy április eleje. 
Négy térfogat lencséhez legczélszerübb egy 

térfogat árpát keverni és ezen keverékből 
szórva 60—100 liter, sorba 50—80 liter 
magot vethetünk egy kat. holdra. 

A sorbavetés ajánlatosabb a szórvavete'snél 
és a sortávolságot ez esetben 25—30 czm.-re 
vehetjük. Kikelés után a lencsés árpát egyszer 
megkapáljuk, aratásig más ápolásban csak 
akkor részesítjük, ha a gyomok nagyon föl-
verik azt. Ha a lencse megérett és a magja 
megkeményedik, kaszával learattatjuk és pár 
napig petrenczékben hagyva, ponyvás szeke-
reken behordatjuk és kicsépeltetjük. A kicsé-
pelt és megrostált lencsés árpát meg kell 
triőrözni, hogy belőle az árpát és az apró-
szemű lencsét ez úton kiválaszszuk, mert a 
minőséget és tisztaságot a lencsénél nagyon 
jól fizetik. Legkedveltebb a nagyszemű, zöldes-
sárga szinű lencse, azért termelésre a stocke-
raui vagy a nagy pénzes lencse leginkább 
ajánlhatók. 

A lencse nagyon keresett és jól értékesít-
hető termény, azonban jóminőségü piaczi áru 
termelése oly vidéken, hol a lencsezsizsik 
(Bruchus lenti) nagyon elszaporodott, alig 
lehetséges és ez termelésének elterjedését 
korlátozza. 

Hazánkban a lencsét mint lencsés árpát 
nagyobb területeken mívelik Erdélyben és ott 
a lencsepiacz központja Brassóban van, honnan 
évente 200—250 vaggon lencsét szállítanak 
külföldre. 

Kat. holdankint 4—5 q. árpa és 5—6 q. 
lencse teremhet, ha azt együttesen termeljük. 
A lencse értéke minőség szerint nagyon vál-
tozik, a jóminőségü lencséért 28—36 koronát, 
az apró és silány magért azonban csak 16—20 
koronát fizetnek. A nyersjövedelem tehát meg-
lehetősen nagy és ha a jövedelmi számításnál 
tekintetbe veszszük az aránylag csekély ter-
melési költséget, akkor a lencse termelését 
ott, hol arra a viszonyok kedvezőek, felkaro-
lásra ajánlhatjuk. 

(Magyar-Óvár.) Grábtier Emil. 

Miért kell a háziállatoknak sót 
adni ? 

Mielőtt ezen fölvetett kérdésre érdemlegesen 
felelnénk, Ferenczy F. nyomán a sózás szük-
ségességének alaposabb megértésére a követ-
kezőket kell elmondanunk. 

Az állati szervezetben kétféle sót kell meg-
különböztetni, és pedig elsősorban tudnunk 
kell, hogy az állat szervezetében, annak minden 

I szövetében állandóan jelen van az úgynevezett 
szervezeti só, a melyen kívül a szervezet által 
le nem kötött és a takarmány vagy más úton 
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fölvett só is mindenkor jelen van. A ke't só 
közti lényeges különbség az, hogy a szerve-
zeti só a testben egyenletesen el van oszolva 
és a szervezet által le van kötve, míg a fölvett 
só lekötve nincsen, a testben bizonyos kör-
forgást végez, a híg ürülékkel fölösleges része 
eltávolodik és mennyisége attól lügg, hogy 
mennyire áll módjában az állatnak a só szük-
ségletét kielégítenie. 

Ezen kétféle só föladatát tekintve, a szer-
vezeti sót azon föltétlenül szükséges anyagnak 
kell tekintenünk, a mely nélkül az állat nem 
képes élni, mert a szervezet ezen só apadá-
sával lényeges változáson megy át. Neve-
zetesen, a miként az állatoknak nyújtott sótalan 
takarmány etetésével és destillált víz itatásával 
azt kipróbálták, az állatok egy bizonyos idő 
eltelte után, mikor a szervezeti só legnagyobb 
részét már fölhasználták a sótalan takarmány 
emésztésére, az .illatok megrogynak, testük 
hátsó részét nem bírják, az izomrángatódzás, 
hányás és végül erős hasmenés tünetei jelent-
keznek náluk, a míg el nem pusztulnak. Ebből 
látható, hogy só nélkül az állat élni nem képes. 
A takarmánynyal fölvett só tartja egyensúlyban 
a szervezeti sót, ezenkívül még más föladata 
is van. Ugyanis a sóban gazdagabb és szegé-
nyebb takarmányból eredő tápnedvek a szer-
vezet sejtjein át, a diffúzió törvénye alapján 
egymással közlekednek, a több sót tartalmazó 
tápnedv átszivárog a kevesebb sót tartalma-
zóhoz, miközben magával viszi a táplálko-
záshoz szükséges anyagokat és eszközli a sej-
tekben végbemenő táplálkozást és a sejtek 
növekedését. Vagyis más szóval nevezve ezen 
leírt folyamatokat, só nélkül nincsen táplál-
kozás és növekedés. — Tudva már most azt, 
hogy miért szükséges a sóadagolás, vessük 
föl a második kérdést, ugyan mennyi sóra van 
az állatoknak szükségük ? A sószükséglet 
nagyon természetesen igen sok körülménytől 
függ-

Nem tekintve a hús- és mindent evő állato-
kat, a növényevőknél elsősorban főleg az a 
fontos, hogy mennyiben közelíti meg a 
természetes viszonyokat az állatainknak nyúj-
tott eltartási mód. Minél inkább természetes 
az, annál kevesebb sót igényelnek. A vadon 
élő növényevők nem jutnak sóhoz és ennek 
daczára, mert a táplálék megválasztása tetszé-
sükre van bízva, nem szenvednek sóban hiányt. 
Ennyire természetes tartásról azonban, mivel 
a háziállatainknál nem lehet szó, az adago-

- landó só mennyiségének megállapítása végett 
tudnunk kell' azt, hogy az egyes takarmány-
félékben mennyi só van. Sok só van a füvek-
ben és a szénában (0"42°/o), kevés só pedig 
a szalmafélékben, a gyök- és gúmósnövények-

ben és az abraktakarmányokban van (zab-
szalmában 0.012%, répában 0.009%, burgo-
nyában 0.002%). A takarmányban foglalt 
sómennyiség nagyon természetesen nem felel 
meg minden esetben a fönti adatoknak, mert a 
talaj összetétele, melyen termeltek, erre befo-
lyással van. Mivel azonban erre itt kiterjesz-
kedni nem lehet, átlagos viszonyokat véve 
alapul, naponta az állatok a következő só-
mennyiségeket igénylik: 

ló 15—30 grm, 
fejőstehén . . . . 20 —50 ., 
hízóökör 50—80 ,, 
juh 5—8 
sertés 5 —15 

Mint látjuk, ezen adatok meglehetősen 
széles határok között mozognak. A kisebb 
adagok akkor alkalmazandók, ha sok szénát 
és aránylag kevés abrakot etetünk, nagyobb 
adagokat pedig akkor kell adni, ha kevés sót 
tartalmazó takarmányokat etetünk nagyobb 
mennyiségben, pl. répát, burgonyát, gyári 
moslékot stb. 

A legutóbb említett három takarmánynál 
a só mint fűszer is szerepel, ízletessé teszi 
ezen kevés sót tartalmazó takarmányokat, a 
melyekre só nélkül gyorsan ráunnának az 
állatok. 

A mint fönti összeállításból kitűnt, külö-
nösen a fejőstehenek és a hízómarhák 
igényelnek több sót. Oká ennek ezen állatok 
természetellenes tartása, a minek figyelembe-
vételével azért is czélszerü lesz ezen állatok-
nak több sót adni, mert a hízóállatokat jó 
étvágyban tartja, és úgy ezeknél, mint a fejős-
teheneknél, előmozdítva az anyagcserét a szer-
vezetlen, a tejhozamra is jótékonjran hat. 

Arra nézve, hogy a só miként nyújtassák 
az állatoknak, azt tartják legmegfelelőbbnek, 
ha a kősó darabban fekszik a jászolban a 
lovak vagy szarvasmarhák előtt, hogy azt a 
mikor kívánják, nyalhassák és ezzel kielégít-
hessék sószükségleteiket. A juhoknál, hogy 
egyszerre több is hozzáférhessen, kötélre akaszt-
ják a kősó-darabot, a mely elérhető magas-
ságban lóg az akolban. 

A háziállatok sószükségleteinek kielégítése 
végett a drága kősó helyett a gazda a lénye-
gesen olcsóbb denaturált sót használhatja, a 
mely azért bocsáttatik forgalomba, mert a 
denaturálás következtében emberi táplálékul 
nem használható és azon czélra szolgál, hogy 
a gazdának a só beszerzése, háziállatai részére, 
olcsóbbá legyen téve. x 
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A tanító a koinlóskerthen. 
A mennyire én tudom — sajnos! — kevés 

magyar tanító veheti magára a fenti czímet! 
Keveseknek adatott az meg, hogy iskolájukon 
kívül komlóskertjük is legyen, mégis példa 
nélkül nem állunk. Talán azért is ejtettem ki 
tollamból a fenti czímet, mert hazánk bizonyos 
vidékein épp egy-egy kiváló tanító-mester volt 
ezen intenzív termelési ágnak terjesztője s tol-
karolója. De meg is említem ezen lapokon, hogy a 
Háromszéken Imreh Lajos, ilyefalvi tanító volt 
a komlótermelés megkezdője s ma is előmoz-
dítója, a kinek ezen a téren is olyan tekintélye 
van, hogy pár év előtt az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület egy kisebb tanácsában 
előadást tartott a komlótermelésből saját költ-
sége (!) és tapasztalatai alapján, mely előadás 
nyomtatásban, füzet alakjában megjelenvén, ott 
ma is megkapható; de ott van Mortes Albert 
toron tál-bajafalvi tanító is, a ki a bácskai 
Futtákon megtanulván a komlótermelés mes-
terségét, átköltözködés után azt a Torontálban 
honosította tótnyelvü falvakban, oly vidéken, 
a hol a gabnafélék szimpla termelésén kívül 
mással alig foglalkoznak a népek, ott ma a 
jelentős kulturával 2—3 községben 60—70 
kisgazda foglalkozik. Midőn még fölemlítem, 
hogy pl. a Küküllő vidéken igen sok tanítónak 
van a kertjében egy-egy komlós-parczella, a pél-
dák fölsorolását méltóbban nem fejezhetném be, 
mint azzal, hogy Kolozsvármegye érdemes tan-
felügyelője, Kozma Ferencz, 20 évvel ezelőtt 
lelkes apostola volt a komlótermelésnek, már 
mint tanító is Uch arhelyszéken s a ki utóbb 
gyakorlati és elméleti tapasztalatait egy kis 
könyvecskében is megírta. 

Tudom, sokan fogják kérdezni e hazában, 
hogy mi a haszna a komlótermelésnek s mi a 
czélja ? — sietek is utalni a széles ez országban, 
kicsiben és nagyban elfogyasztott és sokaknak 
kellemes söritalra, melynek az ízén megérzik 
a komló is. A komló tehát a sörgyártás egyik 
nyersanyaga, a másik domináló nyersanyaga 
az árpa. Ezért nevezik ezt az italt inkább 
árpalének. A magyar ember itala a bor, saj-
nos, ma napság már csak inkább a szótárban 
és példabeszédben, mert ez a nemes ital elég 
drága! Munkásosztályunk itala — megint saj-
nos — a pálinka, mert olcsó, s mert kevés is 
megteszi a hatást. A nyugati népek általános 
itala a sör, sőt a német folyékony mindennapi 
kenyérnek nevezi, mert tápláló, jóízű s mert 
olcsó is. Ha már a bor élvezetét nem bírja el 
a mi népünk zsebe — úgy itt is mint a 
nyugaton, az olcsó sörnek kellene a pálinka 
helyébe kerülnie. 

Hiszem, hogy ezt még mi is megérjük. Ha 

mindennapi szükségletként fog fogyni a sör, 
űgy komlótermelésünk is föl fog lendülni, mert 
ma annyi komlót sem állítunk elő, a mennyi 
a 90 magyar sörfőzőnek kell. Ma is körülbelül 
5000 q. komlót kapunk a cseh földről évi 
2,000.000 korona értékben, hát miért nem 
maradhatna ez az összeg is itthon, mikor az 
ország sok vidékén lehetne komlót termelni! 
Déli domboldalokban, védett síkokban, szelid. 
lejtőkön, egyszóval ott a hol a szőlő s tengeri 
megterem, ott a komló is termelhető, de jól 
terem hűvösebb vidékeken is. Sovány földön 

í sekély talajban, vizes helyen s szeles vidéken 
nem érdemes erőltetni. A talajban nem igen 
válogat, ha az elég mély rétegű. A komló 
8—10 méter magasra nő és pedig balról-
jobbra kanyarodó futó évelő növény, a mely-
nek dugványait előre megforgatott földben 
egymástól 1 ölnyire ültetik el. Eláő évben 
inkább a gyökérzet fejlődik, már a második 
évben az inda is fölkapaszkodik, s a tobozokat 
termi. Ezen termés pikkelyei alatt van a sör-
gyártásban használatos komlóliszt. A tobozok 
augusztus elejére fejlődnek ki s telnek meg 
liszttel; akkor szedik le őket, rakják szárít/is 
czéljából nádvesszőkre s 10—12 nap múlva 
2-méteres nagy zsákokba, a mikor aztán már 
jöhet a komlóvevő sörgyáros. 

Igaz, meg kell mondanom, hogy a komló-
termelés nem olcsó dolog. A holdankénti be-
fektetés költsége 600—1000 korona, (hiszen a 
komlóindát 8-méteres karóra vagy drótvázra 
kell futtatni!); az évi munkaköltség is 200— 
300 korona, s ott van még a szárítóhelyiség 
költsége is. De minden kitelik házimunkából i;>. 
A kérdés mármost, mi a haszon P A múlt 
évben pl. az erdösrészi komlóskertekben kat. 
holdanként átlagban 440 klgr. termett s azt 
eladták 100 klgrmonként 110 kor. átlagában. 
Tehát bőtermés volt s közepesnél valamivel 
kisebb ár. Ha holdanként 300 kor. összköltség 
esik, marad tisztán 184 korona holdanként! 
Persze vannak évek, a mikor csak 2—3 q. 
terem, s az ár 250—300 kor. métermázsán-
ként, máskor meg 40 koronára leszáll az ár, 
de jó időkben nagy termések s jó áraink is 
vannak, ha a cseh komlósokat letörte a szél 
és elverte a jég! Meg kell még vallanom azt 
is, hogy nekünk nincs még rendes komló-
kereskedelmünk, s ha nem jönne esetleg a 
komlóvevő, úgy a nyakunkon is maradhat a 
komlótermésünk. Ma ugyan már a segesvári 
komlószövetkezet igyekszik a magyar komló-
nak piaczot teremteni a kormány segítségével, 
de gondoskodik a földmívelésügyi minister úr 
is arról, hogy a kezdő komlótermelök ne áll-
janak támasz nélkül. E czélból szervezte a 
komlótermelési vándortanári állást (székhelye: 
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Kolozsvár) s e szaktanár minden hozzá intézett 
kérdésre megfelel, s egyszóval rendelkezésére 
áll az érdeklődő közönségnek. 

(Kolozsvár.) Csérer Lajos. 

A gazda tavaszi teendője, tekintet-
tel a zab és árpa termelésére. 

Gyakorlati tanítás a gazd. ism. isk. II. évf. fiú-
növendékeinél. 

(Előkészület: egy zacskó szemes - termény, lapos 
tányér, föld. víz. A maggyűjteményből előveendő: 
különféle zab és á rpa ; ha van: kalászból font zab-
és árpakoszorú, ellenkező esetben képben vagy 

rajzban kell azt bemutatni.) 

Kedves gyermekeim! 
A mint felocsúdik a nagy természet téli 

álmából, a földmívelő ember is fölhagy a 
szobához kötött munkálkodással, mert most 
már a mezei foglalkozás köti le minden idejét. 
A szorgalmas gazdára sok és sürgős teendők 
várnak tavasz elején. Az okos és számító 
gazda úgy iparkodik beosztani munkáját s 
úgy rendezi be kis gazdaságát, hogy ne egy-
szerre halmozódjék össze munkája. Rendes 
beosztással mindent a maga idején tud elvé-
gezni. A kapkodás — egyik munkából a 
másikba — sohasem vezet jóra. A „lassan 
járj. tovább érsz" közmondást tartsa a gazda 
szeme előtt s Istenbe vetett bizalommal és 
szorgalmas, helyesen beosztott munkálkodással 
czélt fog érni mindenkor. 

Elmúlt a tél, márczius elején vagyunk, 
vegyük már most sorba: mit tegyen a gazda 
először is mezei gazdaságában s a növényeket 
milyen sorrendbe vesse el talajába. Első teen-
dője legyen a gazdának tél utóján, kora 
tavaszkor az őszivetések gondozása. Tudjátok, 
gyeimekeim. e télen is mily sok eső volt; az 
őszivetéseken, mint a milyenek a takarmány-
rozs. őszibükköny, repcze, ősziárpa és őszi-
búza stb.. sok helyen megállott a víz; ezt 
azokon hagyni nem szabad, hanem keskeny 
árkoeskákat kell húzni s levezetni a vizet, 
nehogy kiázzék a vetés. 

Azt is tapasztalhatjuk így kora tavaszszal, 
hogy őszivetésü növényeink gyökerét felszívta 
a fagy; ez különösen akkor áll elő, ha (mint 
az idei télen is volt) éjjel fagy, nappal pedig 
enged. Hogy az így meglazult földet a növény 
gyökereihez nyomjuk, kora tavaszszal, ha 
földünk már nem nedves, hanem szikkadt 
állapotban van, az őszi vetéseket hengerrel 
megjáratjuk. Hogy későbben hogyan kell 
vetéseinket gondozni, más alkalommal mondom 
el, most csak azon teendőkről beszélek, miket 
a jó gazdának márczius hóban kell végeznie. 

Elmulasztliatlan dolgául tekintse a gazda 
kora tavaszszal megboronálni legelőjét, ka-
szálóját, különösen luczernását. Csak így 
érhetjük el, hogy azok kielégítő termést adnak 
s nem fogunk itt az Alföldön panaszkodni, 
hogy luczernánk 5 — 6 év alatt kivesz, hiszen, 
ha mi, édes gyermekeim, luczemásunkat a 
trágyázáson kívül e semmi költséggel s kevés 
fáradsággal járó müvelésben részesítjük s a 
kora tavaszszal való fogasolását el nem mu-
lasztjuk. a mi jó talajunkon 15—18 évig 
kellene annak jó terméseket adni. Figyeljetek 
csak, mi sok jót eredményez, ha mi legelőin-
ket. kaszálóinkat s luczernásainkat, mihelyt 
a föld megengedi, fogasboronával megjáratjuk. 
Ti is ismeritek ugy-e bár, a vakondtúrásokat. 
Ezeket egyengeti el elsősorban a borona. De 
még azt is tapasztalhattátok, hogy kaszálóin-
kat. luczernásainkat valami mohaféle szokta 
bevonni, mely miatt nem képes a levegő a 
földbe jutni; ezt is megsemmisítjük a boro-
nálással. A földet meglazítjuk vele s így útat 
nyitunk a levegő, melegség s nedvesség beha-
tolásának, minek következtében kaszálóink, 
luczernásaink gyorsabban nőnek, szebben fej-
lődnek. De még egy nagyon fontos munkát 
végzünk a boronálással, nevezetesen: a fogas 
helyenkint elszakítja a luczema gyökereit s ez 
eltépett luczernagyökerek újból hajtanak s így 
bokrosabb, sűrűbb lesz luczernásunk. 

Mondd meg Lajos! mit tesz az okos gazda, 
hogy így tavaszszal sok munkája össze ne 
halmozódjék ? 

Ha a föld fagya kienged, mi a gazda első 
teendője az őszi vetéseken? 

Mikor és miért kell az őszi vetéseket meg-
hengerezni ? 

Mikor és miért kell a legelőket, kaszálókat, 
luczernásokat megboronálni ? N.! 

Jól van! Figyeljetek! Ma még néhány olv 
gazdasági növénye termeléséről tanulunk, miket 
még e hóban kell a talajba juttatni. 

Azt már tudjátok, gyermekeim, hogy a jó 
gazda jó előre elkészíti vetőmagját, azt téli 
időben megrostálja s megtriőrözi. Vetőmagai 
mindig jól érett, nagyszemű, tiszta, hibátlan 
magot használ. Azt is tanultátok már, hogy 
a gazda, ha nem saját termésű magját akarja 
elvetni, hanem a csere vagy vétel útján 
szerzett magot, a melyről nem tudhatja 
biztosan, hogv az nem-e öreg. régi mag. úgv oJ O • O O öii 
csiráztatási próbának kell azt alávetnie. 

Hogyan is kell azt tenni Gábor! Jöjj ki! 
íme itt van minden hozzávaló, e zacskóban 
van mag. itt a tányér, föld és víz. Tedd, a 

1 hogyan én már mutattam azt egy őszszel tar-
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tott leczke alkalmából s beszéld el, a mit 
cselekszel! . . . (A tanuló megteszi.) Azt is 
tudjátok már, hogyan kell szemes terményeink 
vetőmagját az üszög ellen bepáczolni (csávázni). 

Mondd el csak Illés! hogyan járunk el a 
búza becsávázásánál. (Elmondja több fiú is.) 
Helyes! 

No. édes gyermekeim, bemutatok nektek ez 
üvegben egy terményt. Tudom, mindnyájan 
ráismertek. Mi ez ? . . . Ugy van, ez zab. 
Nálunk leginkább kétféle zabot termelünk, 
t. i. bugás- és zászlós-zabot. íme, rajzban 
mindkettőt bemutatom. Ez a bugás-zab, mint 
látjátok, ennek bugája mindenfelé szétágazik; 
ez a másik a zászlós-zab nevű, ennek bugája, 
mint a zászló, csak egyfelé hajlik. A zabot 
kell a gazdának tavaszszal legkorábban elvetnie 
s jó, ha az már márezius hó elején a földbe 
kerül. Azt már tudjátok, hogy tavasziak alá, 
ha őszszel a földet 16 —20 ctm. mélyen fel-
szántottuk, nem kell újra szántanunk, hanem 
a talajt csak porhanyítjuk a boronával. Miért ? 
Kálmán! (F. Hogy ígv a földben levő ned-
vességet visszatartsuk növényeink számára.) 

Zabból kell egy holdra kézzel vetve jó 
földbe 150—170 liter mag. Silányabb talajon 
200—240 ltrt is elvethetünk. Géppel, sorokba 
vetve, már tudjátok, hogy J/± részszel keve-
sebb kell. Tehát mennyi zab kell Lajos géppel 
vetve a jó, mennvi a soványabb földbe ? 
(Felelet: 120—140 ; ' . . . 150—170 liter mag.) 

Mivel a zab csírázásához s kikeléséhez 
megkívánja a nedvességet, figyelmetekbe aján-
lom. hogy géppel vetve gondotok legyen arra, 
hogy a vetősaruk elég mélyen járjanak, hogy 
a zabszemek 4—5 ctm. mélyre kerüljenek a 
földbe. 

A zabot legjobb mindig kapásnövények 
után vetni, vagyis oly helyre, hol előző évben 
tengeri vagy répa termeltetett. Ezeknek leta-
karít ása után mélyen megszántjuk a talajt, 
tavaszszal a boronával összeszedjük a tengeri 
töveket, fölporhanyítjuk a földet s azonnal 
vetjük a zabot. 

A zab nagyon igénytelen növény. Nem 
válogat sem talajban, sem éghajlatban, de 
nagyon hálás, ha jó földbe juttatjuk. Igaz 
ugyan, hogy a felvidéken, a hűvösebb éghajlat 
alatt szebben fejlődik s bővebb hozamot ad, 
mint a mi száraz, meleg Alföldünkön, de itt 
is hoz az szép termést, csak ne sajnáljuk tőle 
a jobb minőségű földet s ennek kellő meg-
mívelését. Sok értelmetlen gazda úgy tekinti 
a zabot, illetve oly bánásmódban részesíti, 
mint a rossz ember a mostoha gyermekét. 
A hitványabb földjét szánja neki. pedig, ha 
tudná, hogy az jó földben, vagy új törésben 
kétannyi termést ad, nem cselekednék így. 

Arról már beszéltem nektek, hogy elvetett 
növényeinket nem szabad csupán a jó Isten 
oltalmára bízni, hanem azokat magunknak is 
kell gondoznunk. ígv zabvetésünkből is ki 
kell szedni idejekorán a benne mutatkozó 
vadrepezét. bogáncsot, aczarot. 

Az Alföldön a zabot szokták legkésőbb 
levágni. Aratása nálunk julius végére, vagy 
augusztus elejére esik, a felvidéken pedig 
szeptember hóra. 

Akkor kell a zabot levágni, midőn azt lát-
juk, hogy bugája, illetve zászlója s az alatta levő 
szár sárgulni kezd, s ha kezünket végig húzzuk 
a bugáján, néhány szem a markunkban marad. 
Sokszor megtörténik, hogy a zab ligetesen érik. 
vagyis egyik helyen már alkalmas a levágásra, 
másik helyen még zöld, ilyen esetben gyer 
mekeim, nem szabad bevárnunk az egész darab 
zabvetésünk beérését, hanem a beért részt 
azonnal vágjuk le, a többit csak 1—2 nap 
múlva, nehogy, mint mondani szokták: a zab 
elrepítsen, vagyis sok érett szem a földre 
hulljon. 

Az összekötött kévéket pár napig a földön 
hagyjuk, majd a kereszteket is, tiogy a zab 
így utánérjen, kiszáradjon, nehogy a hamar 
való összerakással a zab penészt kapjon. Ettől 
a szalmáját is óvni kell, mivel a zabszalma 
jó takarmány. Jó földben teremhet 30—-35 hl. 
zab, míg sovány talajban alig ad G—8 hl. 
termést. 

A zab nagyon keresett czikk. Használják 
lovak abrakolására, de mindenféle állatnak 
kitűnő takarmányul szolgál. Igen jó hatással 
van a zab tenyész-apaállatainknál is. A bikák-, 
kanok- és kosoknak szoktak a párosítási ösz-
tön felébresztése és erejük fentartása czéljából 
naponként egy-egy adag zabot adni. 

Mit kell a gazdának kora tavaszszal legelőbb 
elvetni ? N ! 

Nálunk leginkább milyen zabot termelnek ? 
Mutasd meg e képen, melyik a bugás s melyik 
a zászlós-zab ? Miben különböznek egymástól ? 

Mennyi vetőmag kell a zabból egy holdra ? 
Milyen mélyre kell a zabot a földbe jut-

tatni, N ? 
Miért ? 
Mi után jó a zabot vetni? Hogyan mun-

káljuk meg alája a talajt ? 
Milyen földben terem a zab ? 
Válogatós-e a talajban és éghajlatban ? 
Milyen éghajlat alatt ad bővebb termést? N! 
Az értelmetlen gazda hogyan tekinti a zabot? 
Hogyan kell zabvetésünket gondozni ? 
Mikor van nálunk a zab-aratás ideje s mikor 

a fölvidéken? . . Mit gondolsz, miért? 
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Miről ismerjük föl, hogy a zabot már vágni 
kell? N ! 

Beérik-e az mindig egyszerre? (Nem!) Mit 
tegyen ilyenkor a gazda ? 

Szabad-e a zabkévéket s kereszteket mind-
járt összerakni ? Miért nem ? 

Mennyi zab terem egy hold földön ? 
Mire használják a zabot ? N ! 

No, édes gyermekeim, már most bemutatok 
nektek egy más növényt, illetve terményt, 
melyet a zabvetés végeztével szintén kora 
tavaszszal kell a földbe juttatni. Ti mindnyá-
jan ismeritek az árpát. Van őszi és van tavaszi 
árpa. íme, nézzétek, ezen üvegekben van külön-
féle fajta árpa. De van nekünk árpakalászok-
ból font koszorúnk is.*) 

Az őszi árpa kalásza ime itt van. Ez négy-
soros, emez meg hatsoros. Ezeket őszszel vetik 
el, takarmányozási czélokra. Terméshozama 
sokszor több az őszi árpának, de ez sohasem 
oly értékes, mint a tavaszi árpa. Nézzétek csak 
e koszorúba font kalászokon két sor van. Ez 
tavaszi árpa. Leginkább ennek termelése van 
vidékünkön elterjedve. Eme kétsoros itt 
„Hanna" árpa, melyet különösen sörgyártásra 
használnak. Ha a gazda oly gonddal termeli 
tavaszi árpáját, hogy az sörgyártásra alkalmas 
lesz, úgy gyakran drágábban fizetik meg, mint a 
búzát. A sörárpának fehérnek vagy világossárgás-
nak, de egyenletes színűnek, vékony héjúnak s 
lisztestörésünek kell lennie. Nézzétek, ha e 
szép fehér árpaszemet késsel kettévágom, meg-
győződtök, hogy héja vékony s késemen liszt-
nemű por marad (bemutatja). Ez az igazi sör-
árpa. — — Vágjuk ketté e másik vékonyszemű 
árpát is! Látjátok: ennek héja vastag s üveg-
törésű szinte fényes a belső része. Az ilyen 
már nem alkalmas sörgyártásra. Nagy kár, 
hogy az Alföldünkön beálló száraz meleg nyár 
nem kedvez annyira a sörárpa termelésének. 
Igazi hazája annak a fölvidék. Mindazonáltal 
okszerű földmívelés s növénygondozás mellett 
alföldi gazdáink is szép sikert érhetnek el az 
árpatermelés terén. 

A tavaszi árpa vetésével is sietnünk kell, 
hogy a szelek a földet ki ne szárítsák, s így 
a föld nedvességét a növény fölhasználhassa s 
jól megbokrosodjék. 

Legjobban díszlik az árpa mély rétegű vá-
lyogtalajon. Iparkodjunk lehetőleg kapásnövé-
nyek után vetni, éppen úgy, mint a zabot. 
Adjunk a földnek őszszel jó mély szántást, 
tavaszszal pedig boronával (vagy extirpatorral) 

*) Ha kartársaim iskolája még maggyűjteménynyel 
vagy az említett felszereléssel nem bima, kívánatos, 
hogy a miről előadnak, legalább képben mutassák be. 

porhanyítsuk azt. Tavaszi árpából vetőmagul, 
kézzel vetve kell 140— 160 liter, géppel vetve 
Vi részszel kevesebb. Ha sörárpa termelése a 
czél, mulhatlanul géppel kell vetnünk, hogy a 
vetés lehetőleg egyszerre érjen be. 

Ha földünk az árpavetésnél nem volna elég 
nedves, jó a talajt vetés után meghengerezni, 
hogy az árpa mielőbb kikeljen. De ha á tala-
junk kötött vagy cserepesedésre hajlandó, a 
henger után boronát is járassunk. 

Árpavetésünknek teljesen gyommentesnek 
kell lenni, szedjünk ki közüle minden aczatot, 
vadmustárt s más gyomot. 

Az árpa learatása rzintén különös gondot 
igényel. Ha a rendes időnél előbb levágjuk, 
akkor vékony, aszott, léha szemeket kapunk; 
ha túlérni hagyjuk, akkor meg letörik sok 
kalász feje. Az árpa akkor vágható, midőn a 
szemeket még összenyomhatjuk ujjainkkal s 
azokat viaszkeménységűeknek találjuk. 

Az árpakévéket jól ki kell szárítani s külö-
nösen óvni kell a megázástól. Asztagba hor-
dani legtanácsosabb esteli vagy reggeli órákban, 
midőn kissé szivós, hogy a fej le ne törjék. 

Az árpatermés holdanként 6—15 hektoliter. 
Használják az árpát sörgyártásra s különböző 
takarmányozási czélokra. Héjától lekoptatva, 
„árpakása" név alatt emberi eledelül szolgál. 
Szemesen s darálva nagyon jól etethető a ser-
tésekkel. Szalmája jobb bármily szemestermény 
szalmájánál; de polyvája, mivel szúrós szál-
kája van, nem etethető s csak almozásra al-
kalmas. 

Fölemlítem még, gyermekeim, hogy az árpát 
is jó az üszög ellen becsávázni, hanem ez mái-
könnyebben megy, mint a búzánál. 100 liter 
vízben föloldunk V» klgr. kékkövet, ez oldatba 
teszszük az árpát s jól megforgatjuk benne, 
megmossuk, azután kiveszszük. szétteregetve 
megszárítjuk s másnap elvetjük. 

Milyen árpát különböztetünk meg ? N ? 
Az őszi vagy tavaszi árpa szokott-e többet 
teremni ? 

A „Hanna" árpát mire használják? Mi az 
ismertető jele a jó sörárpának? 

Miért kell a tavaszi árpavetéssel sietnünk ? 
N ? Milyen talajban díszlik jól az árpa? 

Mi a legjobb előveteménye az árpának ? 
Hogyan készítjük el az árpa alá a talajt ? 
Ha sörárpát akarunk termelni, hogyan kell 

azt vetni ? Miért ? 
Mi előnye van a géppel való vetésnek ? 

Hogyan kell gondoznunk árpavetésünket ? N ? 
Mikor kell az árpát levágni? Levágás után 

mit teszünk a kévékkel, mitől óvjuk ezeket, 
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mikor hordhatjuk úgyszólván koczkázat nélkül 
asztagba az árpakereszteket? 

Miért kell learatására különös gondot fordí-
tanunk ? 

Mire használják az árpát? N ! Mire a szal-
máját, polyváját? 

Hogyan csávázzuk be az árpát az üszög 
ellen ? 

Édes gyermekeim! Legközelebb kimegyünk 
a földmíves iskolába (hol ez nincs, valamely 
gazda birtokára) hogy ott a tavaszi munkála-
tokat a gyakorlatban is megnézzük. .Jövő órán 
pedig el fogom nektek mondani a luczerna, 
zabosbükköny, csalamádé stb. vetésmódját s 
e takarmányfélék mikénti gondozását. 
• (Békéscsaba.) Makay István. 

A nemes fűz termelése. 
Hazánk egyes vidékein a kosárkötő-ipar már 

föllendült. De csak egyes vidékein. A legtöbb 
helyen ugyanis még mindig semmittevésben 
tölti a nép az idejét a télen át. A szükség 
még mindig nem tanította meg a paraszt-
embert, hogy úgy mint az angol, minden idejét 
pénzzé tegye. Pedig a nemes fűz termelésének 
kiváló fontossága van, mert hasznos foglal-
kozást nyújt a gyermekeknek, nőknek és 
öregeknek is. 

A fűz a szelid kötöttségű vályogtalajt szereti, 
de jó a humust tartalmazó homoktalaj is, ha 
elégséges nedvességgel bir. 

Ha a füzvesszőt dugványozás által akarjak 
termelni, akkor a talajt mélyíteni, porhanyítani 
kell, mert ekkor nem unja meg a földet s 
tartós lesz. Mélyítő szántást és rigolozást kell 
végeznünk s főleg akkor, hogy ha a beültetendő 
földnek olyat választunk, mely az előtt müvelés 
alatt volt. Az ős^i ültetvény számára nyáron 
készíti elő a talajt a gazda, a tavaszira pedig 
őszszel. Mielőtt a talajt istálló-trágyával jól 
megtrágyázzuk, a túlságos nedves talajt fel-
árkoljuk és az árkokból kihányjuk a földet, 
hogy belőle töltést készíthessünk, a melynek 
tetejébe jön az ültetés. 

Legalkalmasabb fűz a termelésre a mandola-
füz, mert jól hajt, vesszője kitűnően hasad 
és meghámozva szép fehér. Ha mélyen ültetjük 
nagy nedvességet igényel. 

A kender- vagy Teötöfüz hosszú ágakat hajt 
és bőven terem; a mellett anyaga rendkívül 
erős, csak az az egy baja, hogy a rovar károktól 
sokat szenved. 

A bíbor fűz kisebb vesszőjü, mint a 
mandola fűz és nem hámlik oly könnyen. 
Hántott vesszője halaványsárga. A hajtása 
űagyon vékony. Tűri a száraz helyet is. 

Az uralfaz vesszője igen finom, hántott ága 
sárgás-zöld és hamar érik. 

A Jcaspifitz sem válogat a talajban, ágakat 
nem hajt, vesszője rendkívül hosszú, a miért 
nem is terem oly bőven, mint pl. a mandolafüz. 

Az őszi dugványozáshoz a vesszőt akkor 
kell vágni, midőn az megérett, azaz mikor 
levelei lehullottak. A vesszőt 30 cm. hosszúra 
kell metszeni. 

A tavaszi dugványozás czélszerübb és jobb 
is, mint az őszi. Arra ügyeljen mindenki, a ki 
dugványozni akar, hogy igen kora tavaszszal 
vágja le a vesszőt, vagy pedig teheti ezt 
őszszel is; akkor rézsútosan fektetve elföldeljük 
úgy. hogy a dugvány hegye kiálljon a földből. 
A dugványt legczélszerűbb egv-éves vesszőből 
készíteni olyképen, hogy a dugvány metszése 
egy ép, egészséges szem fölé essék. 

Dugványozni már márcziusban lehet úgy 
József-nap táján. A sorok megjelölésére hasz-
náljunk zsinórt és a dugvány-távolságot helyes 
lesz szines szövetdarabokkal megjelölni. A sor-
távol 40—50 cm., a dugványok egymástóli 
távolsága pedig 20—25 cm. lehet. 

A dugványt rézsútosan kell a földbe dugni, 
hogy csak a legutolsó és ép szem maradjon 
kívül. A rügyek mindig fölfelé álljanak és ne 
sértsük meg azokat a földbedugás által, miért 
is jó lyukasztókat használni. 

Jónak bizonyult a fűzet két-három évig meg-
kapálni, a mellett arra is gond fordítandó, 
hogy a gyom el ne nyomja vagy kúszónövények, 
mint a milyenek a folyondár, vagy a vadkomló, 
szeder stb., el ne lepjék. 

A fűz termelésénél kiváló fontossággal bir 
a vessző vágás. Ez akkor történik, mikor a 
vessző megérett és a leveleit elhullatta. A 
vesszők a tőkéről úgy metszessenek le, hogy 
a tőkén maradó vesszőcsonk minél kisebb 
legyen, de azon legalább egy szem maradjon is. 

A nedvében vágott fűz vagy azonnal fel-
dolgoztatik. vagy héjazás alá jön. A fűz héjaz-
hatóságát (hánthatóságát) megtartja 3—5 napig. 
Ha azonban a fűzvesszők elföldeltetnek és föl-
dolgozás előtt újra beáztatnak, úgy ismét 
liéjazhatókká válnak. 

A kosárkötők leginkább csak a héjazott 
vesszőket vásárolják s így a lehántást a 
termelőnek kell végeznie. Ha az őszszel vágott 
és kévékbe kötött vesszőket (egy kévére 
200 drbot számítva) télen akarjuk lehántani, 
úgy azokat fűtött helyiségben egy kádba állít-
juk, melybe circa 10 cm. magasságban vizet 
öntünk. 10—12 nap alatt a fűz héjazhatóvá 
válik. Czélszerünek mutatkozott az állott vizet 
minden 2—3 napban kiönteni s friss vízzel 
pótolni így siettethetjük a fűzvesszők hánt-
hatóságát. 
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Héjazás után, a vessző szái-ítása következik. 
Ezt szép napos időben kell végezni, úgy hogy 
a földre léczeket teszünk és erre fektetjük a 
vesszőket. A többszöri forgatás megkívántató, 
annál is inkább, mert sokszori forgatás által 
a vessző fehérebb és fényesebb lesz. 

Száradás alatt álló vesszőnek nem szabad 
megáznia, mert különben foltos lesz és veszít 
értékéből. 

Röviden ezek volnának a tudnivalók a fűz 
termeléséről. Láthatja tehát mindenki, hogy 
a fűz termelése csekély munkával és kevés költ-
séggel jár. Nagy előnye, hogy termelését 
gyerek-emberek is végezhetik s e mellett 
bátran állíthatjuk, hogy okszerűen kezelve 
jobban fizet, mint a kalászos gabonanövények. 

A magyar tanítóság nemes föladatot végez, 
ha a füztermeléssel megismerteti a gazdákat, 
a kik így a téli rossz időben munkához és 
a mi fődolog, szép kereseti forráshoz is jutnak. 
Kevés befektetéssel igen szép jövedelemre 
tehetnek szert. 

(Moson.) Verner Jenő. 

Gazdasági Tanácsadó. 
A.K. A gyümölcsfák bemeszeléséhez nagyon 

ajánlatos mésztej készítése úgy7 történik, hogy 
100 liter vízbe 3 klg. égetett meszet dob, s 
azt addig keveri, a míg a folyadék teljesen 
egyenletes fehér szinűve válik. — H. E. Ó. 
A majorannát márczius hónapban kell a meleg-
ágyban elvetni, a fiatal palántákat pedig május 
havában ültetjük ki humusos, erőteljes talajba, 
a szabadba. A majorannát virágzása idejében 
metszük le s árnyékos, de szellős helyen 
szárítjuk. — Z. L. J. Forduljon a földmívelés-
ügyi ministerium erdészeti osztályához Buda-
pest, V., Nádor-utcza. — Sz. P. A baromfiak 
trágyája nagyon jól fölhasználható, s kitűnő 
trágyaszert képez. Tisztíttassa ki tyúkóljait és 
galambduczait minden 6 hétben, a trágyát 
hordja össze egy e czélra alkalmas helyiségbe 
kiszáradás végett, aztán törje porrá és keverje 
össze 'A, vagy félannyi földdel. Aztán rakja 
össze garmadába s forgassa meg többször, a 
míg használatba kerül. Különösen a konyha-
kertben, magvetés előtt alkalmazható kitűnő 
eredménynyel e trágyaszer. — Cs. J. N. 
Gyümölcsfacsemetéket kaphat minden nagyobb 
városban a kertésznél, vagy pedig bármelyik 
gazdasági tanintézetnél vagy földmíves iskolánál. 
A földmívelésügyi ministeriumhoz minden év 
deczember hó 31-ig kell a gyümölcsfacseme-
ték kedvezményes adományozása iránti kérelmet 
benyújtani. (Az 1 koronás bélyeget a kérvényre 
tenni el ne mulaszsza) Ugyanott kaphat ingyen, 
ha akár egyszerű levélben irja is meg kérelmét, 

kitűnő szakkönyveket. A gyümölcstermelés és 
értékesítésről szóló munkát, melynek czíme: 
„Termeljünk gyümölcsöt," Molnár István 
kir. tanácsos írta. — P. J. G. Tény, hogy a 
földmívelésügyi minister a folyó évtől kezdve 
többé senkinek oltott fát ingyen nem ad. 
Azonban tanítók, lelkészek és földmívesek ked-
vezményes árban kaphatnak oltott gyümölcs-
fákat, ha szükségleteiket minden év deczember 
31-ig bejelentik a földmívelésügyi ministerium 
gyümölcsészeti osztályában. A kedvezményes 
ár darabonként 20—30 fillért tesz ki. Az a 
rendelet lapunk illető számának „Különfélék" 
cz. rovatában volt közölve. — C. B. S. Azt, 
hogy egy közönséges méhkasban hány méh 
van, eddig még senki meg nem olvasta. Azon-
ban hozzávetőleges és eléggé megbízható szá-
mítást végeztek súlymérések alapján, a midőn 
is azt találták, hogy egy kilogramm súlyra 
circa 10.000 méh esik. Égy kaptárban tehát 
átlag 60.000 méh lakik. Egy-egy méhraj 
súlya néha 4 kilogrammot is kitesz. — 
B. K. A palaczkozott bort nem czélszerű 
homokban tartani, mert a rendesen nedves 
homokban átnyirkosodik a dugasz s penészt 
kap, a mely az üvegbe is behat. Leghelyesebb 
eljárás száraz, hűvös helyen állványra fektetni 
a boros palaczkokat. — F. R. J. A lószer-
számokat czélszerű minden hónapban legalább 
egyszer vaselinnel jól bekenni. Hogy azonban 
a bőrszerszámok fekete szinüket is megtartsák, 
jónak bizonyult a vaselinhez egy kevés kormot 
keverni. — D, M. M. Egy hold földre rendes 
körülmények között 200 métermázsa istálló-
trágyát számítunk, vagyis 20 szekérrel, föltéve 
hogy egy szekérre 10 q-t rakunk. A szántó-
földön egy szekér (v. kocsi) trágyából 10 
kupaczot rakunk 8—8 lépés távolságban. 

T e g y e s e k . 
— Uj szaktanítód gazdasági ismétlő 

iskolák szervezése. A vallás- és közoktatás-
ügyi minister azon mélyreható törekvésének, 
hogy a népoktatást a gyakorlati népélettel 
a legszorosabb összeköttetésbe hozza, újabb 
kiváló bizonyítékát látjuk abban, hogy a mint 
tudjuk, az elmúlt év őszén körrendeletileg 
szólította föl a vármegyék közigazgatási bizott-
ságait azon községek kijelölésére, a melyekben 
azok a vármegyei gazdasági egyesületek meg-
hallgatásával szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskolák fölállítását a helyi gazdasági viszo-
nyokból folyólag szükségesnek és egyúttal 
lehetségesnek is tartják. Ez a felhívás azon* 
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indokból intéztetett a községekhez, mert 
Darányi földmívelési minister úr gondoskodá-
sából ez év őszén ismét 12 oki. néptanító 
végzi el a földmíves iskolákban a kétéves gaz-
dasági tanfolyamot, a kik az ismétlő iskolák-
hoz szaktanítókul lesznek kinevezendők. Ugyan-
akkor megjelölte a minister azon föltételeket 
is, melyek mellett az iskolát szervezni 
hajlandó. Illetékes helyről úgy értesülünk, 
hogy ezen fölszólításra az ország számos 
községe, fölismerve és átérezve a szóban-
forgó iskolától várható szellemi és gazda-
sági föllendülést, dicséretre méltó áldozat-
készséget tanúsított; megajánlta a gyakorlati 
oktatás czéljaira a 20 hold földterületet, az 
intézet és a gyakorlati terület fölszerelését, 
az iskola dologi szükségleteit, tantermet, az 
épületek karban tartását, stb.; úgy, hogy a 
minister már kijelölte azon községeket is, a 
melyekkel a szükséges tárgyalásokat véglege-
sen, jogérvényes formában le kell zárni. Ekképen 
az 1902. évi szeptemberig még 13 új szak-
tanítós gazdasági ismétlő iskola fog szervez-
tetni. A meglevő szaktanítós gazdasági ismétlő 
iskolák szép arányú fejlődése, különösen ez 
iskolákban a leánytanulók nagy száma arra 
indította a ministert, hogy eddig már hat 
intézet számára, névszerint: Bavanistye, Hat-
van, Heves, Szolnok, Nagy-Szalonta, Derecske 
községekbe rendelt ki a konyhakertészet, ház-
tartástan, baromfitenyésztés és kézimunkák 
oktatására állami tanítónőket és a földmívelés-
ügyi ministert felkérte, hogy legalább ezeket 
gyakorlati szakszerű kiképzés czéljából addig 
is, míg ily tanítónők szakképzéséről nagyobb 
számban megfelelő tanfolyamokon lehet gon-
doskodni, — rövidebb tanfolyamba Gödöllőre 
a baromfitenyésztés, Sasvárra a tejkezelés és 
a budapesti kertészeti intézetbe a konyha-
kertészet elsajátítása czéljából rendelje be. 
Mindezek oly nagyfontosságú, örvendetes in-
tézkedések, a melyekből bizton azon remény 
meríthető, a mit a minister úr az 1900. 
évről az országgyűlés elé terjesztett jelentésnek 
a népoktatásról szóló részében a leánygazda-
sági ismétlő iskoláknál maga kifejez: „hogy a 
gazdasági irányzatú oktatás fogja rövid idő 
tdatt áthatni a szorosan vett népoktatást, abba 

életet, pezsgést és oly kultwrtényezőt vivén be, 
mely minden pedagógiai eszköznél hatalmasabb 
erővel fogja az iskolát és a szülői házat össze-
kapcsolni, melynek hatása alatt a szellemi és 
anyagi jólét virágai fognak fakadni 

— A korai burgonya ültetése kivált nagy 
városok közelében kitűnő jövedelmet szolgál-
tathat. Lehetőleg korán érő fajtákat válasz-
szunk ki, s az elültetésre szánt burgonyát 
február havában vagy legkésőbb márczius 
hó első hetében szellős és világos pinczében 
rakjuk egymás, mellé egy deszkaállványra. Ezek 
nemsokára ki fognak csírázni s akkor elültet-
hetők lesznek. A kicsiráztatást olyképen is 
elősegíthetjük, ha egy ládába száraz fürészpor 
közé teszszük a burgonyát, s meleg szobába 
(konyhába) állítjuk. A földnek, melybe a korai 
burgonyát akarjuk elvetni, jó erőben levőnek, 
esetleg jól megtrágyázottnak kell lennie. Leg-
czélszerübb a kézzeli elültetés ásó vagy kapa 
után, a mikor is figyeljünk arra, hogy az 
ültetés alkalmából a csirák fölfelé álljanak s 
egészségesek, épek legyenek. A szállításnál 
esetleg eltörött csirájű burgonyát nem lesz 
czélszerü elültetni, mert az vagy egyáltalán 
nem fog újból csírázni, vagy pedig csak jóval 
későbben, mint a csirával helyesen elültetett 
gumó, s így a növekedésben és érésben is 
hátin fog maradni. A hol az éjjeli erősebb 
fagyoktól kell tartanunk, ott legjobb nem 
egyszerre elültetni az egész burgonyamennyi-
séget. hanem két részletben. Az ültetés ideje 
különben sem állapítható meg teljes pontos-
sággal, mert függ az egyes vidékek éghajlati 
viszonyaitól. Korai burgonyáért még nagyobb 
vidéki városokban is szívesen fizetnek (>—8t 
sőt 10 koronát is métermázsánkint, kivált ha 
kilogrammonkint történhetik az eladás. 

— Az átültetett fák sinylődésének okai. 
Annak, hogy a vásárolt fiatal gyümölcsfák 
kiültetés után gyakran sínylődnek, igen sok 
oka lehet. Legtöbbször a megvásárolt fá t 
hibáztatja ugyan a gazda, de ez sokszor igaz-
ságtalan Ítélet, mert a fa lehet teljesen egész-
séges, bírhat helyesen visszametszett koronával, 
ép gyökérzettel, és mégsem fog a kellő fejlő-
désnek indulni, ha a szükséges tényezőket az 
átültetett területen meg nem találja. Első-
sorban megsínyli az átültetett fa a nem neki 
való talajt. Ennek elkerülése végett, mielőtt 
fát vásárol valaki, tudakozódjék a környéken 
másoktól, a kik ugyanolyan fákat vásároltak 
és azokkal meg vannak elégedve, hogy honnan, 
kitől vették azokat. így másnak tapasztalataiból 
tanulva, forduljon a gazda szintén ezen beszer-
zési forráshoz, feltéve, hogy talaja megegyez 
nagyjában azon talajjal, a melyen a kiültetett. 
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fákat jól díszleni látta. A fát mindig a talaj-
hoz kell választani és nem megfordítva, mert 
ekkor a fa kevésbbé fogja megsinyleni az át-
ültetést, mint ha az teljesen más talaj- és 
klimatikus viszonyok között nevelődve, ezektől 
elütő viszonyok közé kerül. Ezenkívül oka 
lehet az átültetett fiatal fa sinylődésének az 
is. hogy a talaj kiélt, nincs eléggé pihentetve 
és nincsen a faültetésre kellően előkészítve. Ily 
viszonyok közé a fiatal fának nem szabad 
kerülnie, miért is a talaj a kiültetést megelőző 
évben trágyázandó, vagy. ha különben jó termő-
erőben van. s ez elhagyható lenne, a kiültetést 
megelőző őszszel a fa befogadására szolgáló 
gödrök készítendők és télen át nyitva hagyan-
dók hogv a fagy a talajt jól átjárhassa, azt 
megporhanyítsa, s télen át összegyülemlett 
hólé és víz abba jó mélyen behatolhasson. 
Ezenkívül az ültetésnél még arra is tekin-
tettel kell lenni, hogy a fiatal fát oly mélyre 
ültessük, mint volt annakelőtte. Úgy a túlmély, 
mint a túlsekély elültetés oly hiba, a melyre 
nagyon gyakran vezethető vissza a fa sinylő-
dése s a mely hiba, ha megtörtént, egyik 
esetben a föld lehántása, a másik esetben 
pedig annak a fa töve körüli felhalmozása 
által legalább némileg helyrehozható. 

— A boros hordók kezelése. Minden fa-
félében, melyet liorcTókészítésre használnak, 
találunk olyan oldható részeket, melyek, ha 
a borba jutnak, annak izét és szinét meg-
rontják. Ideszámíthatjuk a tölgyfahordókban 
található csersavat, melyet 4—5-szöri forró-
vízzel való mosással kivonhatunk. Sokkal jobb 
ennél 4—5 kiló szódát forróvízben föloldani, 
forrón a hordóba tölteni, leakonázni és gurít-
gatni a hordót, hogy annak minden részével 
érintkezzék az oldat. Ez eljárást mindaddig 
folytatjuk, míg a kiömlő szódaoldat csak 
gyenge barnás-szinü, mire a hordót vízzel 
többször kiöblítjük. Azonban még ezen el-
járás után sem alkalmas az új hordó finomabb 
ó-borok tartására, mert még mindig van benne 
bizonyos oldható anyag, melyet csak hosszabb 
használat után von ki a bor. Ennél az eljárás-
nál hamarább czélhoz vezet, ha friss seprűt 
ugyanannyi vízzel keverve folytonos keverés 
közt fölforralunk, a hordóba beletöltjnk le-
akonázzuk és folyton rázzuk, hogy minden 
része érintkezzék az oldattal. Ez nemcsak hogy 
új anyagokat von ki, hanem a hordó fáját a 
bor alkotó részeivel impregnálja úgy, hogy ha 
vízzel kiöblítjük, aggály nélkül megtölthetjük 
borral. Eczetesedett és dohos hordókat egy-
általán bornak ne használjunk, mert ezen ízek 
gyógyíthatlan betegségei a bornak. Ha más 
hordóval nem rendelkezünk, akkor a fönti 
módon való alapos tisztítás után használjuk 

fogyasztásra való bornak. Jó, ha kevés szeszt 
öntünk belé, meggurítgatjuk, hogy a falát 
mindenütt érje s azután meggynjtjuk, hogy a 
lángja a penészgombákat megölje. Ha olyan 
hordóba akarunk fehér bort tölteni, a melyik-
ben vörös bor volt, akkor forró szódaoldattal 
kell kivonni a vörös bor festanyagát. Eczetes 
hordóba bort egyáltalán ne töltsünk. Az üres 
hordót kiürülés után, ha erős tiszta bor volt 
benne, jól bedugva újabb használatig eltart-
hatjuk, ellenkező esetben, ha a bor kifogyott, 
azonnal a fönti módon kiforrázzuk, megkénez-
zük, a ként belefojtjuk s így három hónapon-
kint a kénezést megújítva, bármeddig eltart-
hatjuk. (Cs. P. J.) 

— Dinnye- és ugorka-termelés. A tapasz-
talt kertészek a dinnye- és ugorka-term élésnél 
vetőmagul rendesen nem friss, hanem több 
éves magot használnak a vetéshez. Az okot 
igen gyakran maguk sem tudják, de tapasz-
talatból tudják azt, hogy öregebb, több éves 
mag után rendesen korábban érő gyümölcsre 
és bővebb termésre számíthatnak. A létérti 
küzdelem nemcsak az állatvilágban, hanem a 
növények világában is föltalálható. A növé-
nyekben is megvan az úgynevezett ösztön, 
a reprodukczionális erő, — a növények is gon-
doskodnak utódaikról, még mielőtt elhalnának. 
S ha a kertész az öreg dinnye- vagy ugorka-
magot veti el, önkénytelenül is kihasználja 
a természet ezen törvényét. Az öregebb mag-
vakból nőtt dinnye és ugorka növése nem 
oly erőteljes ugyan, de a növény sokkal több 
virágot hoz és termése is korábban érik. 
Tekintetbe véve azonban azt, hogy a több 
éves magvak csiraképességükböl veszítenek, 
ezek elvetésénél aránylagosan több magot kell 
egy-egy fészekbe elvetnünk, s kellő míveléssel 
és trágyázással elősegítenünk a növekedést. 

— Fejés előtt a tehenek tőgye langyos 
vizzel megmosandó s puha rongygyal szárazra 
törlendő. Minden egyes tehén fejése után a 
fejő ember mossa meg kezét és szintén törölje 
le szárazra. Azonnal a fejés után a tej sűrű 
sárgaréz-szitán, esetleg tiszta flanell-ruhán át-
szűrendő, s minél hamarább a kamarába 
viendő lehűlés végett. Ha a tejet nem tudjuk 
azonnal értékesíteni, úgy az éjjelen át hűvös 
helyre teszszük el, a tejeskannákra a fedelet 
csak lazán helyezzük, s a kannákat csak köz-
vetlenül a szállítás megkezdése előtt zárjuk 
le légmentesen. Megemlíthetjük ez alkalommal, 
hogy a keresztben való fejéssel löbb és jobb 
tejet nyerhetünk ugyanazon tehénből, mint 
az egyoldalú fejéssel, sőt a tehenek tejének 
zsirosságát is növelhetjük. Ezen tapasztalati 
tények magyarázata a tehén tőgyének boncz-
tani szerkezetében található. 
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Nyílt levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

í'eleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

7. kérdés. A tengeritermelésnél sokan, külö-
nösen a kicsiben termelők, hogy a tengeri 
érését siettessék, a legfelső cső felett a szá-
rat levágják. Mint tudjuk, a tengeriszár tete-
jén van a liimvirágzat, termő virágzata pedig 
a levél tövében fejlődő kukoriczacső. Kérdem: 
mikor termékenyül meg a termő virágzat, a 
cső fejlődésében, vagy midőn a cső az úgy-
nevezett selymét kihányja ? Van-e hatással a 
cső fejlődésére a szár letörése s alkalmazható-e 
e a cső fejlődési időszakában ? (Bárcza.) 

Karniss Nándor. 
N. kérdés. Kaptáras méhcsaládokat akarok 

vásárolni. Kérem velem tudatni, hogy a méhek 
vásárlásánál mire legyek különös figyelemmel, 
hogy erős és egészséges törzsekre tehessek 
szert ? Gátai A. 

kérdés. Kerti lugasok készítésére, vala-
mint verandák és házfalak befuttatására milyen 
szőlőfajta alkalmas s milyen metszési móddal 
mívelendő az ? Papp István. 

Válasz a 4. kérdésre. A 80-as években 
olyan községben laktam, hol nagyszerű kerti 
szőlőmívelést űztek. Oszszel, szüret alkalmával, 
tanítványaim sok szép szőlőt hoztak nekem. 
Gondolkoztam azon, hogy tarthatnám el minél 
több ideig; tettem tehát egy próbát. Csinál-
tam vékony deszkából két ládát, a feneket 
elég sűrűen kilyuggattam s aztán kívül még 
egy fenékdeszkát 6—8 kisebb szeggel — hogy 
majd könnyen el lehessen távolítni, — szegez-
tem rá. A láda két oldalához belől megfelelő 
léczeket szegeztem s ezekre keresztben véko-
nyabb léczpálczácskákat helyeztem el. Ekkor 
egyik ládát a nádfedelü padlásra, másikát pedig 
a pinczébe vittem. A szőlő közül kiválogattam 
a legszebb s ritkás bogyóju fürtöket, s a két 
üres ládához vivén, egyenként a léczecskékre 
aggattam azokat. Végre pedig a napon jól 
kiszárított s azután a tornáczon árnyékban 
kihütött finom homokot sűrű rostán meresz-
tettem s mikor a láda tele lett, a fedelet rá 
erősítettem. Karácsony előtt pár nappal a pin-
czében levő ládát f iibontottam, xígv, hogy két 
emberrel felemeltetvén a 1 dát, annak külső 
fenekét eltávolítottam s az átlyuggatott feneken 
a homokot kifolyattam. Engemet meglepett, 
annyira szép és ép állapotban maradt meg a 
szőlő. A padláson elhelyezett ládát húsvétkor 
bontottam föl, ebben is épen maradt a sző ő, 
csak a bogyók lettek kissé ránczosak. Használat 
előtt vízbe mártogattam úgy egyik, mint másik 
ládából kivett szőlőfürtöket; különben pedig 

alig néhány homokszem ragadt a bogyókhoz. 
Fődolog mindenesetre, hogy az eltenni szán-
dékolt szőlőt nem szabad nedves vagy harma-
tos állapotban a ládába helyezni. A tőkéről a 
fürtöket déltájban kell leszedni s elrakásig 
néhány napig szellős kamarában, vagy padlá-
son egyenként felaggatni. Végre pedig a láda 
magasságához s a fürtök nagyságához képest 
lehet egymás fölibe 2—3, vagy több sort is 
rakni. (Kügy.) Cseh Ferencz. 

Válasz a 4. kérdésre. A csemegeszőlő 
telire való elrakásának egy módját, — melyet 
évek óta a legjobb siker koronázott, — követ-
kezőképen ajánlom foganatosítani. Egy jókora 
cserépedény fenekére hintsünk 5—6 ctm. maga-
san száraz fürészport, melyre egy sorban a 
szőlőfürtöket lerakjuk. Erre ismét 3—4 ctm. 
magas fürészporréteg s ismét szőlőfürtök jön-
nek. Ha már aztán az edény az így felváltva esz-
közölt lerakás után telve lesz, hintsünk a tete-
jére 10 ctm. magasságban fürészport s agyag-
ból készült sárral légmentesen elzárva, tartsuk 
hűvös, száraz helyen. Az eltevésre szánt szőlő-
fürtök megszedésénél tartsuk szem előtt azt. 
hogy a szőlő egészséges, nem túlságosan tömött 
legyen. A szárát pedig a vesszőtől nem letö-
rés, de levágás által távolítsuk el. A szedés 
idejére válaszszunk szép derült időt, s eső 
után 1—3 napig sohse eszközöljük azt. Az 
így szedett s ebakott szőlőfürtök elég üdék 
maradnak. Ha pedig kevéssé megfonnyadtak 
lennének, úgy tegyük pár perczig langyos vízbe. 
(Német-Keér.) Stelczer J. Antal. 

Válasz a 4. kérdésre. Csemegeszőlőnek 
télire való eltevésére, hogy a fürtök lehetőleg 
üdék maradjanak, többféle eljárás van. 1. Leg-
inkább elterjedt eljárás az, midőn a fürtöket 
valamely száraz, könnyen szellőztethető kam-
rában vízszintesen fekvő léczekre felaggatjuk. 
Minden 8—14 napban végignézzük a fürtöket 
s a penészes avagy repedt szemeket éles 
ollóval eltávolítjuk, esetleg ha szükséges, az 
egész fürtöt is, s azután a helyiséget kénnel 
kifüstöljük. így eltarthatjuk karácsonyig, sőt 
enyhe télen még továbbra is. 2. Másik elte-
vési mód, midőn a fürtöket léczekre felaggatva, 
oly helyiségben helyezzük el, melynek hőme'r-
séke közel van a fagyponthoz, mert ily hőfok 
mellett a penészkép/ődés ki van zárva, a párol-
gás pedig nagyon kis mértékben történik. Ily 
helyen a szőlőt könnyen eltarthatjuk tavaszig, 
a nélkül, hogy a szőlő nagyabb mértékben 
ránczosodnék avagy romlana. Ez a legjobb 
eltartási mód, de nem mindig és mindenhol 
kivihető. 3. Szokás még a fürtöt egy darab 
termőhajtással levágni, s úgy elhelyezni, hogy 
a termőhajtás egyik vége vízzel telt befőttes 
üvegben legyen. A vizet többször föl kell fris-
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síteni, esetleg egy kis faszénport a vízbe tenni. 
A kínaiaknál, a hol késő tavaszig lehet friss 
szőlőt kapni, az eljárás egész egyszerű. Erre 
a czélra közönséges tököt használnak föl, a 
belét kiveszik s tele rakják szőlővel, azután 
azon ajtócskával, melyet kivágtak a bél kisze-
désére, gondosan elzárják s pinczébe avagy 
valamely más hűvös helyre rakják. Astrachan-
ban a szőlőt nagy agyagedényekbe teszik, 
azokat légmentesen elzárják s köles közé helye-
zik. Állítólag az ily módon eltett csemege-
szőlőt el lehet tartani 1—2 évig is. Bármely 
eljárást követjük is, csak akkor van fáradozá-
sunknak foganatja, ha csakis finom zamatu 
s vastaghéju szőlőt vettünk az eltevésre, mert 
nem minden fajta érdemli meg a rája fordított 
fáradságot, mivel a szőlő nagy hajlamot mutat 
a romlásra s ránczosodásra. A lehető leggon-
dosabban vizsgáljuk meg a fürtöt eltevés előtt, 
s ha a bogyók valamelyike csak parányi foltot 
vagy ránczosodást mutat, vagy ha a szemek 
szorosan állanak, úgy ollóval kicsipkedjük. 
Mert ha jó izét megtartotta is, szépség hibája 
miatt már sokat veszít az ily szőlő értékéből. 
Az eltevésre szánt szőlőnek teljesen érettnek 
kell lennie. (Torontál-Ujvár.) Trinkl Alajos. 

Válasz a 6. kérdésre. Bizony boszantó az, 
mikor — talán éppen legsietősebb utunkban — 
lovaink minden nógatás daczára sokszor még 
az üres kocsival sem akarnak indítani és szí-
vesebben mennek hátrafelé, mint előre. Nem 
csodálom, ha ilyenkor a türelmetlen kocsis 
nemcsak az ostort, de a nyelét is igénybe 
veszi. Pedig mindez hasztalán! — ütés-verés-
sel ily lovakat megjavítani, csökönyösségükből 
kigyógyítani nem lehet. Szoktak az ily lovak 
hasa alatt szalmát gyújtani. Es ilyenkor ész 
nélkül indítanak azok: de nincs benne köszö-
net. Neki iramodnak, összetörik a kocsit, kárt 
tesznek magokban, vagy másban, e mellett a 
perzselés által elcsúfítjuk őket, veszedelmes és 
nehezen gyógyuló égési sebeket okozunk nekik, 
és mégsem eredményezzük ezzel csökönyös-
ségük kiirtását. Láttam már azt is, hogy mikor 
az ily lovak indítani nem akartak, a kocsi-
saroglyához két erős lovat fogtak s a csökö-
nyös lovakat ezekkel vonatták hátrafelé, mint-
egy megszégyenítésül, hogy ha előre nem 
akarnak haladni, hát menjenek hátra. Tüze-
sebb vérű lovaknál czélt érünk néha ezzel is, 
de a lusta lónál nem. Ily lovat nem tanácsos 
jól indító ló mellé fogni, mert elronthatja 
emezt is úgy, hogy pár hó múlva ez utóbbi sem 
fog indítani. Láttam egyszer, hogy egy ura-
dalmi gazdatiszt az indítani nem akaró lovak-
kal egészen más eljárást követett és 10 eset 
közül 9-ben czélt is ért azzal, s több ily lovat 
teljesen megjavított. Mikor ugyanis a lovak 

indítani nem akartak, illetve indulás után vagy 
menés közben megállani készülődtek, a gazda-
tiszt „cs* „hó-hó* hangoztatás mellett meg-
eresztette a gyeplőszárat, leszállott a kocsiról, 
a lovak elé ment, megveregette, megsimogatta 
őket, mintha maga akarta volna, hogy ne 
indítsanak, illetőleg hogy megálljanak. Aztán 
ismét kocsira ült s egy „nó"! szóra a lovak 
többnyire szépen megindultak. Ha éppen még 
ekkor sem indítottak, ismét úgy tett, mint 
annakelőtte, azzal a különbséggel azonban, 
hogy a lovak megveregetése és megsimogatása 
után — bármennyire is sietős volt utja — 
azokat 1—2, néha 6 óra hosszat is veszteg 
hagyta. Rágyújtott, s a lovakra rá se nézett. 
Pár órai egy helyben állás után bezzeg indul-
tak a lovak, alig lehetett őket megtartani. 
Ezt párszor ismételte s a lovak lassacskán 
hozzászoktak az indításhoz és teljesen fölhagy-
tak a csökönyösséggel. Jóvérű lónak nem kell 
nagyobb büntetés, mintha útközben 4—6 óra 
hosszáig folyton egy helyben állani kénysze-
rítjük. Ez eljárás alkalmazását, melyről magam 
győződtem meg, hogy lassan és a kellő türe-
lemmel a nem elcsigázott lovaknál csaknem 
mindig biztos eredményre vezet, ajánlom min-
denkinek, kinek lovai indítani nem akarnak. Az 
elcsigázott lovak csökönyösségének (helyesen 
indítani nem akarásának) gyógyítására leghatha-
tósabb orvosság a pihenés, elegendő jó takar-
mány, víz és abrak. Jó erőben levő lovaknál 
pedig, a hol a nem indítás már megrögzött szo-
kássá vált, igen gyakran az egyedüli biztos gyógy-
mód az éheztetés vagy a szomjuhoztatás. (Jász-
Alsó-Szent-György.) Ji. Fucsek Gyula. 

Válasz a 6. kérdésre. Lovak csökönyössé-
gének gyógyítása csak igen ritkán jár sikerrel. 
Fődolog a jó bánásmód, tehát ha nem akar 
indítani, ne verjük, üssük az oktalan állatot, 
mert ez által rendesen még jobban elromlik. 
Elfogadhatónak ajánlom, — ha még nem 
nagy mérvű a csökönyösség — a ló farkát egy 
rövid zsinórral a kisefához vagy istránghoz szo-
rosan — a tőben megkötve — oda erősíteni. 
Ez eljárás már sok esetben bizonyult jónak. Ha 
pedig a csökön ősség már nagy mérveket öltött 
s gyakran jelentkezik, tanácslom a lovat eladni. 
(Német-Keér.) Stelczer J. Antal. 

T a r t a l o m : Gazdasági munkás-pénztár. Xovoszel 
János. A hüvelyes növények szántóföldi termelése. 
Grálmer Emil. — Miért kell a háziállatoknak sót 
adni? oo — A tanító a komlóskertben. Csérer Lajos. -
A gazda tavaszi teendője, tekintettel a zab és árpa 
termelésére. MaJcay István. — A nemes fűz termelése. 
Verner Jenó. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyes. — 
Levélszekrény. 

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

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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N É P T A N Í T Ó K L A P J A . 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
WJDAPEST, IX. KEli., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA TKR 3. 

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

A gyermek védelme. 
Milyen fölemelő érzés: a gyenge 

gyermeket védelembe venni, megtar-
tani az emberiség számára s fölnevelni 
a közjó előmozdítására! Mennyi tisz-
teletet és rokonszenvet érdemelnek azok 
a jótékony egyesületek, a melyek zaj-
talanul — a mi fokozza jóságos csele-
kedetük értékét — s minden egyéni 
hiúságról lemondva összerakják fillé-
reiket, hogy menhelyet készítsenek az 
elhagyatott gyermekeknek, jól tartsák 
az éhezőket és fölruházzák a ruhát-
lanokat ! Bizony, bizony! istennek 
kedves dolgot cselekesznek ezek! 

Csakhogy a társadalom magában már 
nem bizonyult eléggé erősnek, hogy 
fokozhassa a jótékonyság munkáját és 
az ország bölcs kormányzói a törvény-
hozás elé vitték az ügyet. Es létre-
jöttek azok a hálára méltó törvények, 
melyek segítségére siettek a nemeslelkű 
társadalomnak a szerencsétlen gyer-
mekek gondozás alá vétele és meg-
mentése magasztos munkájában. 

Ne szóljunk most arról a törvényről, 
mely elrendeli a 3 —6 éves gyermekek-
nek kisdedóvodákba adását azoknak 
ápolása és kellő gondozása végett 
(1891 :XV. törvény czikk), a mely köte-
lességül szabja meg az iskoláztatást 
(1868: XXXV[II. törvényezikk), a mely 

csak hatóság közbejövetelével engedi 
meg a gyermeknek dajkaságba vételét 
és elrendeli a beteg gyermeknek bün-
tetés terhe alatt gyógyíttatását (1876 : 
XIV. törvényezikk), mely az eltévedt 
gyermeket a jó útra visszavezérelni 
akarja (1878 : V. törvényezikk 42., 84., 
85., 86. §.), vagy annak erkölcsét védi 
(1878 :V. törvényezikk 232.. 235., 236., 
247. §., 1879 :XL. törvényezikk 64., 66.. 
68.'§.), vagy testi egészségét oltalmazza 
(1879 : XL. törvényezikk 92., 94., 99., 
106. §.). Elég legyen most szólani csak 
azokról a legújabb törvényekről, melyek 
a szó szoros értelmében a gyermekek-
nek megmentésére vonatkoznak. 

A nyilvános betegápolásról szóló 1898 : 
XXL törvényezikk 3. §-a szerint az 
országos betegápolási alap fedezi: „a 
talált, valamint a hatóságilag elhagyot-
taknak nyilvánított gyermekek után 
7 éves korukig fölmerülő gondozási, 
ápolási és nevelési költségeket, valamint 
a kórházakban szülő nőknek ós szülöt-
teiknek ápolási költségeit." Ugyanezen 
törvény 8. §-a szerint a község tartozik 
gondoskodni „a talált, valamint a ható-

1 ságilag elhagyottaknak nyilvánított gyer-
mekek ápolásáról, eltartásáról és neve-

I léséről 7 éves korukon túl." 
Tehát e törvény szerint már nem 

halhatnak éhen a legszerencsétlenebb 
J gyermekek sem. 
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Igaz, hogy eniiek a törvénynek még 
elég rövid életében is fordultak már 
elő visszaélések s némely hatóságok 
jóhiszeműségét lelketlen emberek sokszor 
kijátszották s így olyan gyermekek is 
nyilváníttattak elhagyottaknak, a kik 
nagyobb vigyázat mellett erre nem 
jogosultak. Megtörtént, hogy az úgy-
nevezett vadházasságban élő cselédek, 
kiknek férjük nagyon is képes lett 
volna eltartani természetes gyermekét, 
az alatt a czím alatt, hogy a gyermek 
törvénytelen, azt elhagyottaknak nyil-
váníttatták (elhallgatván vadházasság-
ban létüket) és aztán a gyermeket 
maguk vették dajkaságba, vagy, hogy 
a törvénytelen gyermek anyja a ter-
mészetes apa ellen gyermektartás iránt 
föl sem lépett, vagy hogy a nagy 
fizetésű dajka — fizetésének összegét 
eltagadva — semmivel sem járult gyer-
mekének eltartásához. Azonban mind-
ezekre a viszszásságokra hamar rá jötték 
felsőbb helyen és a Belügyministernek 
1901. évi 85.100. szám alatt kiadott 
szigorú rendelete után a 7 éven aluli 
gyermekek elhagyottaknak nyilvánítása 
körül ezután már kevésbbé fordulhatnak 
elő ilyen törvénykijátszások . . . 

A mult évben két hatalmas lépést 
te t t előre a törvényhozás a gyermek 
védelmének nemes munkájában, meg-
alkotván ,,az állami gyermek-menhe-
lyekről" 6S cl közsegélyre szoruló 7 
éven fölüli gyermekek gondozásáról" 
szóló törvényeket. 

Az „állami gyermek - menhelyekről" szóló 
1901 : VIII. törvényczikk szerint „a talált, 
valamint hatóságilag elhagyottaknak nyilvá-
nított 7 éven aluli gyermekek védelmére 
Budapesten és az ország különböző vidékein 
állami gyermek-menhelyek állíttatnak föl. A 
vidéki gyermek-menhelyek fokozatosan rend-
szerint olyan helyeken állíttatnak föl, hol 
bábaintézet van és a hol a gyermek-menhely 
életképes működését a helyi társadalom ember-
baráti tevékenysége megfelelően biztosítja. Az 
állami gyermek-menhelyek falain belől csupán 
a beteg, gyenge fejlettségű, különösebb ápolást 
és orvosi gondozást igénylő gyermekek tartat-

nak ; a többiek rendszerint az intézeten kívül 
helyeztetnek el." Mindezekre kötelező a 
kisdedóvásról és a népiskolai közoktatásról 
szóló törvény. 

„ A közsegélyre szoruló 7 éven fölüli gyer-
mekek gondozásáról" szóló 1901 :XXL. törvény-
czikk szerint: „Az állami gyermek-menhelyekbe 
fölvett gyermekek, a mennyiben hetedik élet-
évük betöltésekor törvényhatósági, vagy magán 
árvaházban, avagy valamely más jótékony 
intézetben, vagy egyesületnél el nem helyez-
hetők, 15 éves korukig az állami gyermek-
menhelyek kötelékében maradnak." 

„A 7 éves koruk betöltése után hatóságilag 
elhagyottaknak nyilvánított ily gyermekek 
az állami gyermek-menhelyekbe szintén föl-
vehetők s 15 éves korukig azok kötelékében 
maradnak." 

„Az állami gyermek-menhelyek kötelékébe 
tartozó 7—15 éves gyermekek a viszonyokhoz 
képest a gyermek-menhelyek falain belül tar-
tatnak, vagy pedig megbízható gondviselőknél, 
első sorban gazdáknál és iparosoknál helyez-
tetnek el." 

„Az állami gyermek-menhelyek a köte-
lékükbe tartozó vagy tartozott kiváló tehet-
ségű gyermekeknek — tovább képeztethetésük 
czéljából — a különböző állami intézeteknél 
levő ingyenes ellátási helyekre felvétele érdeké-
ben közbenjárnak . . . " 

íme tehát, nemcsak arról gondos-
kodik ez az áldott törvény, hogy a 
gyermekek el ne pusztuljanak, hanem 
az életre neveli őket, gazdákhoz és 
iparosokhoz adja ki, hogy kezük mun-
kájával keressék meg azután minden-
napi kenyerüket. Sőt a tehetségre is 
különös gondot fordít, hogy az ilyen 
sárba esett gyémánt is érvényesül-
hessen a társadalomban . . . 

Kik a nép között forgunk s jóakarói 
vagyunk: ismertessük meg vele ezeket 
a törvényeket, melyeknek meg nem 
hálálható czélja a szegény szerencsétlen 
gyermekek megvédése, hogy egyetlen 
árva, elhagyatott gyermek se pusztuljon 
el, hanem menedéket találjon az állam 
oltalmában! 

(Budapest.) K. Nagy Sándor. 
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Iskolás gyermekeink egészsége. 
Tanügyi hatóságaink, a szülők s a tanítók 

legnagyobb része is még mindig több gondot 
fordítanak az iskolába járó gyermekek taní-
tására, mint azok nevelésére. Sokan abban a 
téves fölfogásban vannak, hogy a gyermeket 
kiválóan s egyedül a közismeretek megszerzése 
végett kell az iskolába járatni. A testi nevelésre, 
szervezetük kifejlődhetésére vagy éppen semmit, 
vagy alig gondolnak. 

Tanügyünk mezején újabban örvendetes 
élénkséget és munkásságot tapasztalunk, mind-
amellett be kell vallanunk, hogy ez a tevékeny-
ség még nem általános és nem általános az 
érdeklődés s az áldozatkészség sem. Mert a 
jó iskola nem attól függ csupán, hogy a 
növendékek elsajátítsák mindazt, a mire az 
•életben szükségük lesz, hanem a jó iskola 
fontos kelléke az is, hogy a test egészséges 
fejlődésére épp úgy ügyeljen, mint a mily 
gonddal kíséri a léleknek kiművelését. Bár-
melyik félnek túlkapása a másik fél rovására 
történik, már pedig az iskolának egész embert 
kell nevelnie. 

Állami, felekezeti, magán közintézeteinkben — 
tisztelet a kivételeknek — még mindig nagyobb 
gond, fáradság és pénzáldozat van fordítva a 
lelki tehetségek fejlesztésére, az ismeretek föl-
halmozására, mint a gyermek egészségének 
megőrzésére. Ennek megszüntetése végett 
tanácskoznak még most is tanügyi hatóságaink 
körében, hogy körültekintőbb gondot fordít-
sanak a gyermekek testi egészségére, s orvo-
silag konstatáltassék, hogy az egészség veszélyez-
tetése nélkül tanulási czélból hová, mily 
helyre, minő iskola szobába minő szervezetű 
gyermekek járhatnak. Sőt elhatározták, hogy 
minden gyermek egészségéről törzslap vezet-
tessék, mely törzslapot a diák, átlépve egy 
más iskolába, magával vinni köteles. 

Továbbá, hogy évenkint kétízben vizsgáltassák 
meg orvosilag az egész iskola, a midőn is az 
egészségre károsan ható tényezők eltávolíttatnak. 

A test épségére és felüditésére időt és tért 
köteles adni az iskola a gyermekeknek, ha 
elveszi tőlük a hatodik évvel korlátlan szabad-
ságukat. Mert a tantárgyak fölszaporodásával 
a tanulónak mind több és több idejét foglalja 
el az iskola, s e miatt az egészségnek köve-
telését mind kevésbbé teljesítheti. 

Az egy helyen való huzamos ülés, a szobai 
foglalkozást kívánó agymunka koránt sincs 
arányban azzal a szabad idővel, a mit a 
tanuló künn a szabadban, szabadon tölthet el 
testi mozgás között — de szellemi pihenéssel. 
Ez a növekedő baj vitte tanügyi hatóságainkat 
•arra, hogy a testmozgást erőszakosan vigyék 

be az iskolába és azt a kárt, a mit a szellem 
túlerőltetéséve'g a gyermekek testében alkal-
mazhatnánk, mesterségesen hozzuk helyre. 
Egyszóval tornáztatunk. Népiskoláinkban heti 
egy-két órával van képviselve a torna, mely 
tantárgygyá vált. Vagyis növendékeinknek az 
egy-két óra alatt egy heti mozgással kell 
magukat ellátniok, hogy a következő napok 
mozgáshiányát apródonkint ellensúlyozzák. Az 
ily fajta testmozgásnak első sorban is az a 
czélja, hogy a gyermekek teste fölüdüljön, s 
csak másodrendű dolog, hogy a különböző 
tornászati ügyességekre megtanítsák a gyer-
meket. 

Különösen elemi iskoláinkban nincs nagy 
szükség azokra a mesterséges és költséges 
tornaszerekre, a melyekkel a hozzá nem értő 
több kárt tehet, mint hasznot. Nézetem szerint, 
az iskolás gyermekek legjobb gimnasztikája: 
a rend- és szabad-gyakorlatok, s a gyermekek 
előtt legkedvesebb mozgással egybekötött 
karikázás, labdázás, fogós, bújós, ütős stb. 
játékok, melyek mindig künn a szabadban, a 
tiszta levegőn történjenek. Mert másként tör-
ténik még a légzés is a Szobában, és másként 
a szabad levegőn. A tiszta, üde levegőjű kert-
ben vagy tágas udvaron a tüdő ösztönszerűleg 
kitágul, alig győz betelni az éltető, üdítő 
levegővel. Míg az iskolában, legyenek annak 
bármily tágas helyiségei is, alig liheg a gyer-
mek, s a kilehelt s újon beszívott használt 
levegő befolyással van egészségére. 

De hogyan teljesíthesse e fontos kötelességét 
az iskola, melynek a nélkül is kicsiny udvara 
falun gazdasági és egyéb épületekkel, városban 
égbe meredő falakkal, lakásokkal van körül-
véve úgyannyira, hogy sok helyen csak keskeny 
ösvényen juthatnak a növendékek az iskola 
belsejébe ? Sok iskolánk meg az országúton 
van építve, a hol a kocsik által fölvert por 
még a legjobban elzárt ablakon is beszűrődik. 

Árnyas, tágas udvar, hygienikus követel-
ményeknek megfelelő környezet, de különösen 
játszótér tekintetében — a hol a gyermek-
sereg szabadon, korlátozás nélkül működteti a 
tanórák alatt összezsugorodott tüdejét, izmait — 
mostohán van még gondoskodva legtöbb 
iskoláinkban. 

A helyt ülő munkálkodásra nézve, pihenés 
a mozgás. Nem kell hinnünk, hogy a szellemi 
munka nem fáraszt. Az agy munkálkodása épp 
úgy igénybe veszi az anyagcserét, mint az 
izmok vagy bármely más szerv működése. A 
tartós figyelmezés, gondolkodás, tanulás csak 
úgy kimeríti a testet, mint akár a szőlő-
kapálás. 

Lánglelkű ministerünk már tanügyi kormány-
zása kezdetén — de napjainkban is — sokat 
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tett e tekintetben. Középiskoláink tisztán az 
ő körültekintő gondoskodásának köszönhetik, 
hogy a diák sereg már az óraközökben is a 
játéknak, a testi mozgásnak élvezi jótékony 
hatását. De legújabb népiskolai utasításainkban 
is történik intézkedés arra nézve, hogy az 
iskola építése alkalmával elegendő szabad 
udvar, de torna és játszóhely is legyen. 

Valóban tisztelt kartársaim, ha komolyan 
gondolkodunk a napjainkban tapasztalt nevelési 
eljárásunkról, melyet úgy az iskolákban, de az 
életben is tapasztalunk, be kell vallanunk, hogy 
sokban vétkezünk a jövő nemzedék ép, erős 
és egészséges fejlődése ellen. Eléggé igazolják 
állításomat ama megdöbbentő tudósítások, hogy 
a katonának született magyar fajból 100 közül 
alig 30—50 válik be csak katonának! 

É satnyulás oka első sorban is a nép anyagi, 
másodsorban erkölcsi szegénysége, de harmad-
sorban érheti némi vád iskoláinkat is. 

Szaporítjuk a falusi iskolákban is mind-
untalan a tantárgyakat. Nyelv-, szám-, ter-
mészettan, vegy- s alkotmánytant nyomunk a 
falusi gyermekek kezébe s annyira fölhal-
mozódik a sok tanulás és tennivaló azokban, 
hogy mindenre van időnk kiterjeszkedni, csak 
épp azt feledjük el, a mire legelsőbb is gondol-
nunk kellene, hogy tanítsuk meg őket arra, 
hogy mikép óvják meg egészségüket. 

A mit az iskoláktól megtakarítunk, száz-
szorosan elköltjük majd orvosságra s gyógy-
kezeltetésre. 

Mi, kik megvagyunk győződve arról, hogy 
csak ép testben lakhatik ép lélek, fogadjuk 
meg erősen, hogy e régi elvnek megfelelni 
akarunk, hogy iskolás gyermekeink testi 
nevelését, mely nemzetünkre nézve életföltétel — 
elhanyagolni nem fogjuk. S ha nem is birunk 
erre nézve megfelelő eszközökkel, legalább az 
óraközökben a szabad levegőn játszani engedjük 
őket. Iparkodjunk czélunk elérése érdekében 
erőink egyesülését elősegíteni, világosítsuk föl 
a szülőket s ne fáradjunk el folyton küzdeni 
azon akadályok ellen, melyek iskoláinkban a 
testi nevelést még korlátok közé szorítják. 
Akkor nem csak tanítani, de testileg nevelni 
is fogunk. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

A jellemképzésről. 
Az ember lényét legigazibb alakjában jelleme 

mutatja. A kit az élet nehéz harczában elvek 
vezérelnek s kitűzött czéljától semmi el nem 
tántorít, arról azt mondjuk, hogy erős jelleme 
van. A ki azonban elhatározásaiban ingadozó, 
tetteiben kapkodó, azt közönségesen gyenge 
jellemnek mondjuk. 

Jellemes embernek, azonban, valójában csak 
azt nevezhetjük, kinek akarata az erkölcsi-
törvények alá van vetve s gyakorlati bölcse-
ségtől áthatott magaviselete az erkölcsiség 
bélyegét hordja magán. E szerint a jellem 
nem lehet más, mint erkölcsi jellem: az a 
tulajdonsága a léleknek, mely egyes emberek-
ben, mint valami titkos hatalom működik, 
mely által tiszteletet, bizalmat érdemelnek ki 
maguknak, mely karöltve halad a szorgalommal, 
odaadó munkássággal s képessé teszi őket 
nagy alkotásokra. 

Mindama lelki vonások, melyeket a nevelés 
tervszerűen fejt, ki az emberben, kvalifikálhat-
nak ugyan a közpályákra, de a nemesen át-
érzett, becsületes szándék biztosabban vezérli 
az embert élete útján, mint pl. az értelem, 
mely Ítéleteiben nincs szabályozva az önuralom, 
a türelem által. 

Hiszen nincs szebb adománya Istennek, mint 
az észtehetség. De vájjon helyezhetünk-e föl-
tétlen bizalmat abba ? Igen, ha megbízható-
sággal, becsületességgel van párosulva. Az 
egyéni kitűnőség alapja a nyiltszivüség, a 
megbízhatóság, ezzel szorosan összeforrva a 
becsületesség. Ezek azon kellékek, melyek 
megszerzik számunkra az emberek méltány-
lását, vonzalmát. A kiről általánosan tudva 
van, hogy szavainak ura, hogy a mit mond, 
annak minden körülmények között helytt is 
áll, a mit igér, azt be is váltja — bizony az 
nagyfontosságú ember a társadalomban. 

Jellemünk mikénti alakulása tehát nagy 
befolyással van életünk későbbi folyamára s 
épp ezért nem csekély fontossága van a ne-
velésben a jellemképzésnek. 

Mint a nevelésnek általában, úgy a jellem-
képzésnek is a gyermekszobából kell kiindulnia. 
Gyermekkorban legfogékonyabb a lélek s a 
mint ébredező tehetségei a szeretet, a köte-
lességteljesítés, az erény, a becsületesség, — 
avagy a tudatlanság, az önzés és a durvaság 
behatásait szívják magukba, a szerint alakul 
egyéniségünk öntudatlanul nemessé, vagy fara-
gatlanná. 

A míg az ismeretek tervszerű nyújtása egy 
későbbi: a tanköteles kor föladata, addig az 
erkölcsi nevelés súlypontja az élet ez első kor-
szakára helyezendő. Hány embertársunk érzi 
keserű gyümölcsét a házi nevelés fogyatékos-
ságainak! S nemcsak a nép alsóbb osztályá-
ban, de a közép, ú. n. úri osztály nevelési 
rendszereiben is mennyi tudatlansággal, ferde-
séggel kell találkoznunk. S hogy ezt az iskolai 
nevelés mennyire képes ellensúlyozni, igen jól 
tudjuk mi, kik erre hivatva vagyunk. Az 
egyiknek teher a gyermek s Isten ellen vét-
kezve, nem átallja lépten-nyomon éreztetni, a 
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miről az legkevésbbé tehet; a másik éppen 
ellenkezőjét cselekedve, majom-szeretettel veszi 
őt körül. S mivel a gyermekkorban belénk 
oltott eszmék lényeges befolyást gyakorolnak 
jellemünkre, első esetben elhintjük a mogorva, 
mások előtt meghunyászkodó, szolgalelkű jellem 
magvait; másik esetben nyerünk egy durva 
lelkű, önző jellemet, mely az elkényeztetésnek 
természetes következménye. 

Legnagyobb hatása van a jellemfejlődésre 
a példának. S a családi életben kik lehetnek 
•a gyermek példányképei? Az apa és az anya. 
A gyermek utánzó és éles megfigyelő képes-
sége által akaratlanul sajátítja el, szívja magába 
az első benyomásokat. A hol a szülők nincse-
nek áthatva a nevelés nagy fontosságától, vagy, 
a hol érzik azt, de a kivitelben nincs meg a 
kellő gyakorlati érzékük; a hol maguk ta-
nítják gyermekeiket hazudni, másokat gyalázni; 
a hol a háznál örökös a perpatvar, a dur-
vaság s egymással való érintkezéseikben 
hiányzik a szeretet, a nyájasság: fejlődhetik-e 
ott jellem, a maga fenséges, erkölcsi mivoltá-
ban ? Bizonyára nem. „ A fügefára néző fügefa 
gyümölcsöt hoz," mondja a példabeszéd. Éppen 
így van ez a gyermekkel is: lelke a nemes pél-
dáktól nemesedik. Mert legyenek látszólag bár-
milyen kicsinyesek az alakuló jellemre befolyást 
gyakorló tényezők, mint a ködön átszűrődő 
fénv, kihat az az élet későbbi folyamára is. 

Nagy igazságot mond Tompa „Halotti 
beszédeiben," midőn a nevelés fontosságáról 
elmélkedik: „Bölcsőnél kezdődik a nevelés. 
Ritkán, vagy a sors izzó tüzének legmagasabb 
hévfokán veszti el szinét a jellemnek itt nyert 
aománcza; a csorbát, a tévesztés nyomát 
pedig, mint a disztelenítő anyajegyet az arczon, 
holtig hordja az ember." Vigyázzanak tehát 
a szülők, nehogy önmagukban olyan példát 
-állítsanak gyermekeik elé, mely örökre meg-
mételyezi azok ártatlan lelkét! 

De nemcsak a szülők, hanem az egész kör-
nyezet példája hatással van a gyermeki lélek 
fejlődésére. A házhoz járó vendégek, a cse-
lédség, mind megannyi nevelői a gyermeknek. 
Egy meggondolatlan tett, egy-egy elejtett szó 
mélyen bevésődnek annak lelkületébe s alkalom-
adtán nagyon is szabályozzák érzület, avagy 
gondolatbeli megnyilatkozásait. Különösen a 
•cselédség környezetétől óvjuk neveltjeinket. 
Azoknak durva tettei, trágár beszédei, melyek 
még a jóérzésű felnőttet is pirulásra kény-
szerítik, gyakran több évi gondos, szép reményű 
munkánkat tehetik tönkre rövid idő alatt. 
Fájdalom, kisebbszerű háztartásban nem igen 
lehet elkerülni a cselédségnek gyermekeinkre 
való hatását; de okkal, móddal mégis véde-
kezhetünk ellene. 

Majd elkövetkezik az az idő, mikor a családi 
nevelés helyébe a tervszerű, művésziesebb 
iskolai nevelés lép. Itt egy egész új világba 
jut a gyermek. Tanulótársainak különböző 
lelki világa, az iskolai életnek ezer és ezer 
alakban való megnyilatkozása tagadhatatlanul 
rányomják a magok bélyegét annak egyé-
niségére. Itt érvényesítheti a tanító a maga 
igazában nevelői tudását. 

Téves fölfogás az, hogy az iskola az isme-
retek közlése mellett nem lehet egyszersmint 
nevelőintézet is. Ha a tanító úgy kezeli tár-
gyait, hogy a hasznos mellett arra is kiterjed 
figyelme, a mi szép, a mi nemes, a mi a lelket 
fölemeli, a nélkül, hogy kiszabott órájából 
csak egy perczet is elveszített volna, tanított 
és nevelt egy és ugyanazon időben. Mennyi 
alkalom kínálkozik erre a különböző tantárgyak 
kezelésénél! Ott van csak a beszéd- és értelem-
gyakorlat. Már a kezdet kezdetén szoktassuk 
rá növendékeinket, hogy a részeket összes 
érzékeivel szemlélve, úgy próbálja azokból az 
egészet megalkotni. így önmaga rakva azt 
össze, bizonyos szerep jut lelkében a szunyadó 
művészi érzés fejlesztésére is. Szoktassuk rá, 
hogy a különböző alkotásokban ne csak a 
durva anyagot lássa, de azt is, a mi abban 
eszményi. S így, a míg egyfelől művészi érzését 
ápoljuk, a szép érzetének felköltésével neme-
sítőleg hatunk jellemére is. 

Olvasmányaink tárgyalásánál kiváló gondot 
fordítsunk azoknak összeválogatására. Nem 
öntudatos tanító az olyan, ki az olvasókönyvet 
megkezdi az elején és halad azon végig óráról-
órára, úgy, a miként következik. Ma egy 
kedélyképző, holnap talán egy, a természet 
köréből vett olvasmány, majd egy történelmi 
s így tovább. A költemények tanulásánál soha se 
feledjük rövid vonásokban elmondani az illető 
mü szerzőjének életrajzát, hadd lássák, miként 
a szorgalom, az odaadó munkásság, a tanulás 
mire képesítik az embert. Alacsony sorsból is 
emelkedhetik valaki magas polczra, lehet a 
társadalomnak tiszteletreméltó tagja, szerezhet 
magának hírnevet, dicsőséget: csak akarat 
kell — kitartó szorgalom és odaadó munkásság. 

Hát a hazai történelem tanítása ? Hol talál-
hatunk nemesebb alakokat, szebb jellemeket, 
mint éppen nemzeti történelmünkben ? Itt 
teremthetjük meg az emberi erények leg-
fenségesebbikét: a hazaszeretet erényét. Mennyi 
alkalom kínálkozik itt az erkölcsi nevelésre! 

A pártoskodás, irigység, a közügyek iránt 
való közönyösség nemcsak nemzeteket juttat-
nak veszedelembe, de megtermik káros hatá-
sukat a szűkebb körű társadalomra: községre, 
egyházra, családra — megtermik még az 
egyénre is. Ezeréves hazánkat áldozatok árán 
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tudták az ősök föntartani. Ma is áldozatot 
követel. Nemcsak anyagban, de polgárainak 
munkásságában, mértékletes, józan életében, 
egész magatartásában. A közélettől elvonulni: 
hiba; a közmunkákat nem teljesíteni: bűn. 

Munkálnia kell minden embernek, úrnak és 
szolgának egyaránt; a munka tesz nemessé, 
megelégedetté minden embert s csak ott 
boldog az egész, a hol minden egyes pon-
tosan végzi azt a kötelességet, a mit reá mért 
a Gondviselés. 

És végül, a mit legelői kellett volna mon-
danom, itt is a legjobb nevelő: a példa. A 
tanító egyénisége az, a mivel legjobban hathat 
növendékeire. A durva lelkületű, Ítéleteiben 
igazságtalan, ténykedéseiben következetlen, 
elhatározásaiban ingatag tanító, teletömheti 
ugyan növendékei fejét ismerettel, de üresen 
hagyja szivöket s olyan lesz az, mint a csinált 
virág, szín és illat nélküli. 

Örök törvénye a nevelésnek a szeretet. 
Szeretettel közeledjünk növendékeinkhez, úgy 
hat ez lelkületökre, mint a jótékony napsugár, 
mely éltet, melegít, áldást terjeszt mindenfelé. 
Legyünk igazságosak. Csak a valódi érdemet 
jutalmazzuk s ha büntetünk, megfontolva 
tegyük azt. 

Magatartásunk legyen következetes; a mit 
ma kimondtunk, holnap is ahhoz tartsuk ma-
gunkat. 

A különböző panaszos ügyek elintézésénél 
van legtöbb alkalom érvényesíteni önmagunk-
ban a nevelőt. Ez okból nem győzöm eléggé 
hangsúlyozni, végezzen minden tanító ú. n. 
psychologiai megfigyeléseket. Mert a míg ezzel 
egyfelől becses adatokat szolgáltat egy faj 
általános jellemének megállapításához, másfelől 
a tett megfigyeléseket alkalomadtán sikerrel 
értékesítheti a maga részére. 

A nevelés végczélja: embert nevelni, ki 
hivatását rendeltetéséhez méltóan töltse be. 

Földi rendeltetésünk a munka; ez a tények-
ben nyilvánuló jellem próbaköve. Ha azt 
akarjuk tehát, hogy neveltjeink jellemének 
alapja a munkaszeretet legyen, önmagunkat 
állítsuk elébök lelkesítő példányképekül. 

(EtédJ Hozsondai István. 

Az ifjúsági egyesületekről. 
Az állattenyésztésről. 1. Az állattenyésztésről 

általában. A köztünk élő hasznos házi állatok. 
Mindenik szerepe a háztartásban, ruházatunk-
nál s munkánkban stb. 

2. A házi állatok tenyésztése. Egyvért 
tenyésztés, selejtezés. A magállatok megválasz-
tásánál mik veendők figyelembe ? A vidéknek 
megfelelő nemesebb állatfajták meghonosítása. 

3. A pártás. A vemhes állat és ellése. Az 
ellős, vagy vemhes állattal való bánásmód; 
annak szabadban való tartózkodása; takar-
mányozása. Az ellésnél követendő eljárások. 
Elvetélés és okai. Ragályos elvetélés. 

4. A szoptatás és elválasztás a szarvasmar-
hánál. Mennyi tejet szopik a borjú ? A szopta-
tási idő; etetés; az elválasztás keresztülvitele. 
Elválasztás után a borjú takarmányozásáról, 
neveléséről. A tejelő marhák takarmányozása. 

5. A szarvasmarhák takarmányozása istállón. 
Nyári és téli istállózás. Zöld és száraz takar-
mány. Szecskázás. Abrakolás. Marhasót mikép 
és mikor adunk a „jószág "-nak ? Húsbantartó 
takarmányozás heverő állatnál. Nehéz mun-
kában használt ökrök takarmányozása. Fül-
lesztés. Szarvasmarha-hizlalásnál megkülönböz-
teti három időszaki etetés. A hizlalt állatot 
csak súlyának megmérése után adja el a 
gazda. 

6. A legeltetésről. A községek közös lege-
lőinek fontosságáról az állatoknak nyári tartása 
szempontjából. Állattenyésztésre nézve a legelők 
föntartása nélkülözhetetlen még akkor is, ha az 
ily czélra fölhasznált terület míveléssal — 
talán — nagyobb hasznot hozna, mert az a 
haszon csak látszólagos. A legelőkön levő ivó-
vízről. Árnyékos helyek a legelőn. 

7. Tejkezelés. A tej alkotórészei. A tisztaság 
a tejkezelésnél. A tej földolgozása. Tejértéke-
sítő szövetkezetek. 

8. Trágyáról és istállóról. A trágya-telep 
kezelése. Napi teendők az istálló tisztántartá-
sára nézve. Alom. Érett, éretlen és tálért 
trágya. Az istálló levegője. Az istálló belső-
berendezése. 

9. A ló. Magyarország lótenyésztéséről. A 
ló életkorának megállapításáról. Méntelepeink. 
Lófajok. 

10. Csikónevelés. A vemhes kanczákról. 
Ellés. A csikó szoptatásáról és a szoptató 
kancza takarmányozásáról. Elválasztás. A csikó 
további nevelése. 

11. A lovak takarmányozásáról és ápolá-
sáról. A ló gyomra. Száraz takarmány meg-
felelőbb a lónak a vízdús takarmánynál. A 
zöld takarmányon tartott lovak nagy munka 
kifejtésére nsm alkalmasak. Csak legelőn tar-
tott lovat igás munkára fogni nem való. Az 
abrakolás. A ló ápolása, tisztántartása. Helyesen 
összeválasztott lópárról. A ló patkolása. A 
paták gondozása. 

12. Juhokről. Juhfajokról. A gyapjak meg-
ismertetése. Gyapjunyirás és mosás. A juhtej 
földolgozása. Á turó értékesítése. 

13. A bárányok fölnevelése. Legeltetés, téli 
takarmányozás. Tenyésztési eljárások. 

14. A sertés fajtákról és tenyésztésükről. A 
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mangalicza zsírra való sertés és egy pár elter-
jedtebb húsra való sertés. A magállatok ki-
választásáról. A koczák malaczozása. Ápolás, 
gondozás. 

16. Sertéshizlalás. A hizlalási három idő-
szak. Húsra és zsírra való hizlalás. Makkoltatás. 

16. A sertések betegségeiről. Védekezés a 
sertésvész ellen. Leggyakoribb betegségek. 
Az állatorvosok igénybe vétele az állatok 
betegségeinél. 

17. A tyúkok takarmányozása. Magyarfaj. 
Langshan és Plymuth-Rocks. A tojás a háztar-
tásban. A tyúkok takarmányozása oly czéllal, 
hogy az év minden szakában tojással lássa el a 
házat és abból eladásra is maradjon. Hizlaló 
takarmánynyal a tyúk nem tojik. A tojás alkat-
részei. A tyúkok betegségei és a védekezés. 

18. Pulykatenyésztés. A tenyésztésnek meg-
felelő udvarról és ólról. A pulyka takarmányo-
zása. Pulyka-ültetés és fölnevelés. Legeltetésük 
és hizlalásuk. A pulykák betegségei. 

19. Ludak és réczék. Az emdeni lúd. A 
pekingi kacsa. A ludak és réczék takarmányo-
zása. A ludak és réczék ültetése és fölnevelése. 
Hizlalásuk. 

20. • A baromfiak szerepe a közgazdaság 
terén. A rendes gazda udvarában és óljában 
föltalálható házi állatok. (A helyi viszonyoknak 
megfelelő fajta állatok meghonosítása, ter-
jesztése.) 

Gyümölcs kertészet. 1. A faiskolákról. A 
községi faiskola. A gazda kertjében hol helyezze 
el a faiskolát? A talaj megválasztása, meg-
mívelese. A községi faiskola telkének kijelö-
lése, kerítése, üzemterve. 

2. A községi faiskola és a közvagyonosodás. 
A községi faiskolában nevelt és más vidékről 
hozatott gyümölcsfák közti különbség. A köz-
ségi faiskolák föntartásával minő változás áll 
be a község határában és a nép anyagi föl-
boldogulásában. 

3. A fák szaporítása: magról, dugványról, 
bujtásról. gyökérsarjakról és gyökérosztás által. 
Egyes fáknál minő szaporítási mód alkalma-
zandó ? 

4. Az oltásról. Minő fákról és mikor szedjük 
az oltó vesszőt? A párosító oltás és egy pár 
lapozó oltás megismertetése. Mikor végezzük a 
különböző gyümölcsfajoknál az oltást ? S a 
különböző fák természetének minő oltási 
eljárás felel meg? 

5. A szemzésről. Szemzéshez való gallyak 
szedése. A szemzés ideje és keresztülvitele. 
Tavaszszal a vad alany visszametszése. A 
biztosító csapokról. 
6. Oltás és szemzés utján nyert nemes fács-

kák neveléséről. Kapálás, gyomlálás. Törzs- és 
koronanevelés. 

7. A fák ültetése. A fák kiszedése és állandó 
helyükre ültetése s a különböző fáknak meg-
felelő talaj és fekvés megválasztása. 

8. A gyümölcsfák gondozása. Az állandó 
helyre ültetett fáknak első évi és további 
neveléséről. A metszés a fák természetének 
megfelelő legyen. A kapálásról, a törzs gondo-
zásáról, ágak ritkításáról. 

9. A gyümölcsfák betegségei és a védekezés 
módjai. (A vidéken föllépő betegségeket 
és azok elleni védekezést ismertetjük első-
sorban.) A betegségek behurczolása elleni véde-
kezésről. 

10. Kora tavaszi és késő őszi teendőink a 
gyümölcsösben. Az őszi kapálás, fölásás, törzs 
és ágak gondozása, talajjavítás nemcsak a 
fáknak termő képességére vannak befolyással, 
de egyszersmind sok betegségtől és ellenségtől 
mentjük meg fáinkat e munkánkkal. 

11. Nyári és őszi gyümölcsszedésről. Az érés 
ideje a nyári gyümölcsöknél. A téli gyümöl-
csöknek tartóssága mitől függ? A betelelés. 
Téli teendők a gyümölcs eltartásánál. 

12. A gyümölcs értékesítése aszalással. Az 
aszalók megismertetése. Szilva,- körte,- alma-
aszalás. 

13. Lekvárfőzés; szilvapálinka készítés. 
14. Almabor és eczet készítés. 
15. Egyfaju gyümölcsnek nagyban való ter-

meléséről könnyebb értékesítés szempontjából. 
16. Községi és megyei gyümölcsért ékesítő 

szövetkezetekről. 
17. A gyümölcsöskert berendezése. A házi 

szükségletre szánt gyümölcsfák összeválogatása. 
A nagyban való eladásra termelt fák elhe-
lyezéséről. 

18. A gyümölcs a háztartásban. 
19. A gyümölcsösök kerítéséről. A nyúl. A 

törpe fák megismertetése. 
20. A törpe fák nevelése és szerepe a kert 

minél fokozottabb kihasználásánál. 
A gyümölcskertészeten fölül a szakszerű 

konyhakertészet megismertetése is nagyon 
indokolt különösen a városokhoz közel levő 
helyiségekben. Hogy a konyhakertészet ügyét 
mily mértékben kell az ifjúsági körökben föl-
karolni, azt a helyi viszonyok határozzák meg. 
Azt azonban el kell érnünk, hogy a kertész-
kedő szerbeknek ne legyen terük nálunk 
értékesíteni ismereteiket, hanem értékesítsék 
azt itt a mi embereink. 

Méhészet. Gyümölcsöskertet méhes nélkül 
nem is képzelünk. E czélra csak öt elméleti 
előadást vettem föl, mivel itt is inkább a 
gyakorlat teszi az embert mesterré. (A gyakor-
lati ismertetésre nézve a gyak. óráknál intéz-
kedtem.) 1. A méh. A rajzán. A kasok, kap-

; tárok. 2. Méhészeti eszközök. Mézszüret. 
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3. Méhlegelők. 4. A méz és viasz értékesítése. 
5. A méhész* évi teendői. 

Erdészet. Hazánk nagy része hegyes vidék, 
erdőkkel borítva. E vidékek lakóinak e szak-
ból legalább az elemi ismeret megszerzésére 
nagy szükségük van. 

1. A lomblevelű fák ismertetése és érté-
kesítése. 2. A tülevelűfák ismertetése és érté-
kesítése. 3. Erdősítés. 4. Az erdő fölujító 
kezelése, üzemmódja. 5. Az erdők okszerű 
főihasználása. 6. Erdei fű- és lombhasználat. 
7. Makkoltatás. 8. Erdei alomnyerés. 9. A fák 
szállításának módjai. 10. Erdőkárok. 

A helyi viszonyokhoz alkalmazkodó szak-
szerű gazdálkodás megismertetésével népünket 
boldoggá teszszük; terméketlen és egészségtelen 
mocsaras földterületeinket, kopár hegyolda-
lainkat s oktalan gazdálkodással elcsigázott 
birtokainkat virágzó gazdasági területekké s 
diísan jövedelmező gyümölcsösökké változtatjuk. 

A gazdasági dolgok népszerű ismertetésére 
fektettem a legnagyobb súlyt. Nálunk a föld 
(ide értve a hegyoldalakat is) okszerű mívelése 
és kihasználása képezi a nép zöme fölboldo-
gulásának alapját. S különben is az itjusági 
körök működését a gazdasági ismétlő-iskolák 
fölé kell helyeznünk az ott tanultaknak a 
gyakorlati életben való átvitele czéljából. Ez 
tehát a mi főtárgyunk. 

(Negyedik közlemény a jövő számban.) 
(Felső- Vtso.J Mihály Ferencz. 

— Yersecz és vidéke magyar nyelv-
terjesztő-egyesülete most tartotta megXVII-ik 
közgyűlését. Az egyesület a nemzetiségi város-
ban szép tevékenységet fejt ki és czéljai elérésére 
eddigelé több, mint 16.000 K-t áldozott. Rendez 
magyar fölolvasásokat és társas estélyeket a 
magyar dal és zene megkedveltetése érdekében. 
A szegénysorsú tanulókat ingyen iskolai köny-
vekkel látja el és megjutalmazza azokat, a kik 
a magyar nyelv elsajátításában szép előmenetelt 
tettek. Magyar népkönyvtárt alapított. 

— A Budapesti tanítótestület Trajtler 
Károly igazgató elnöklete alatt végre újra életre 
kelt. Az egyesület elnöksége a legkomolyabban 
fogja föl azt a nagy föladatot, melyet a 
tanítóság bizalma reá rótt. Főtörekvése az, 
hogv a székesfőváros tanítótestülete ne csak a 
legnagyobb, hanem a Jegelső is legyen az 
országban. Az új alapszabályzat egyik pontja 
a kerületi köröket létesítette és pedig azért, 
hogy könnyebbé tegye az intenzívebb munkás-
ságot. Dolgozzék s legyen tere is mindenkinek, 
a ki dolgozni akar. Még az se akadályozhasson 
senkit abban, hogy nagyon messze esik a 
czentrumtól. A helvi körök által mindenkinek 

meg lesz az a kis központja, melyben otthonos, 
melyben szabadabban mozoghat. Hogy a munka 
minél hamarabb indulhasson meg, az elnökség O O 
fölhívta a kerületi köröket az alakulásra s a 
választási jegyzőkönyvek beterjesztésének határ 
idejét is kitűzte. A választás eredménye az, 
hogy elnökök lettek: az I. kerületben Hetzer 
József, a Il.-ban Szőts András, a III.-ban 
Szende Antal, a IY.-ben Wehner Gyula, az 
Y.-ben Wolkenberg Gyula, a YL-ban Cserhalmi 
Ferencz, a VIL-ben Száva János, a YIII.-ban 
Barczen János, a IX.-ben Horváth László, a 
X.-ben Egyedy ^Sándor. 

= Nemes Ödön. Marosvásárhely sz. kir. 
város népoktatásügyének és ott is első sorban 
a községi polgári iskolának nagy gyásza van, 
köztiszteletben állott kitűnő igazgatójának 
Nemes Ödönnek (sz. 1844. megh. 1902.) el-
hunytával. A boldogult ritka sokoldalú tehetség 
volt. Huszonnyolcz év óta a polgári iskolának 
egyik büszkesége volt mint elsőrendű rajz-
tanár, ki szerencsés módszerrel és kiváló tehet-
séggel tudta a tanulók százait tanítani 
évenkint oly sikerrel, hogy a tanév végén 
rendezni szokott rajzkiállítások sokszor egész 
látványosságszámba mentek és a közönség 
igen nagy számban vett részt azokon, gyönyör-
ködve a tanítványok fényes előhaladásában. 
Az utolsó öt-hat év óta az iskolának minta-
szerű igazgatója is volt, elöljáróinak teljes 
bizalma alapján, melyre állandóan érdemesítette 
magát. De ez csak kevés része működésének. 
Kiváló nevet szerzett magának az irodalom 
terén is elbeszéléseket, történelmi emlékezé-
seket, műtörténelmi becses ismertetéseket irván 
külön könyvben, lapokban, folyóiratokban; 
mindig szép, választékos és könnyű irály jelle-
mezte munkáit; azonkívül hosszú időn át 
hirlapot is szerkesztett a hetvenes években és 
pedig elismert sikerrel. Gyönyörű könyvtárt 
gyűjtött nagy áldozatokkal; régi pénzgyűjte-
ménye pedig ritkítja párját. A királyi törvény-
széknél mint Írásszakértő működött. Mint 
festő is szép sikerrel működött. Míg egészségi 
körülményei engedték, nemcsak buzgó részt 
vett a politikai és társadalmi életben, hanem 
a maros-tordamegyei általános tanítóegyesület-
nek sok éven át buzgó, lelkes elnöke is volt, 
kinek megnyitó beszédjei sokszor egész tanul-
mányt képeztek — nem levén barátja csupán 
az üres nagy szavaknak; és midőn gyengülő 
egészsége miatt ezen állásától megvált, az 
egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé válasz-
totta. Három gyermeke gyászolja, kik közül 
egyik tanító, a másik tisztviselő, a harmadik, 
a leány atyjának festészeti hajlamait és tehet-
ségét örökölte. A város szinejava vett részt 
temetésén. Legyen emlékezete áldott! (L.) 
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Márcziusi napok. 
Márcziusi dicső, napok 
Daliás regéje 
Megilűeti-e még szivünk. 
Nincs-e feledésbe ?.. . 
Most is enyhe napsugárban 
Fürdik a természet, 
Hát bennünket fogva tart-e 
A régi igézet ? 

Vagy kihalt már sziveinkből 
A szabadság vágya ? 
Es romba dőlt egészen a 
Nagy eszmék oltára ? . . . 
Egyenlőség, testvériség 
Kellett akkor nekünk, 
Lelkesedni, tettre kélni 
Képes-e még lelkünk ? 

Márcziusi nagy napoknak 
Nem lesz többé párjuk. 
Azt az időt, azt a hősit, 
Mind hiába várjuk. 
Elmúlt, elmúlt, vissza nem jön 
E tündér-igézet; 
Ilyet kettőt táblájára 
Nem ír a történet. 

De azért a mi szivünk is 
Megérzi a tavaszt, 
Nagsugaras szellő benne 
Dalt s virágot fakaszt: 
Emlékezet fáklyájánál 
Dalt ád a nagyoknak 
S mi a béke ölén terem, 
Virágot a honnak. 

(NyustyaJ Gergely János. 

Két levél egy házasságról. 
i. 

Kedves barátom 1 Te tulajdonképen nem is 
tudod, hogy mi az életnek a legnagyobb 
boldogsága. Vagy voltál már szerelmes ? De 
úgy igazában, nagyon, olthatatlanul? Ugy-e 
nem voltál? Nos hát akkor sajnállak, szivem 
mélyéből. Mert akkor te megmaradsz olyan 
kiállhatatlan, ucalmas fráternek, a minő én 
voltam még csak egy-két hónap előtt is, 
mielőtt az én drágámat megismertem volna. 

Hiszen emlékezhetel rá milyen kiállhatat-
lannak találtam az életet még csak a nyár 
elején is, mielőtt vakáczióra mentünk. Olvasd 
csak el akkori levelemet, a melyet a vizsgák 
után irtam. Hogy tele van elkeseredéssel, 
gyűlölettel minden iránt! Utáltam az életet, a 
nyarat a pályámat, mindent! Legjobban pedig 

az igazgatómat. És ime micsoda bámulatos 
változáson mentem keresztül azóta! Még az 
igazgatómat is kedves, derék, jóravaló úri 
embernek tartom. És az osztályomban lévő 
nebulókat, pedig szemenszedett kötnivaló népek, 
mind szeretetreméltó, kedves, jó legényeknek 
minősítem s azt hiszem, csupa kitűnővel fogom 
őket átereszteni az év végén. 

S mindezt, kedves, barátom a szerelem tevé. 
Azóta vagyok ilyen, mióta megismertem őt. 
Te persze még nem is tudod, hogy ki az az ő. 
Az én édes kicsi menyasszonyom! Szinte 
látom csodálkozó arczodat! Pedig nincs min 
csodálkoznod. Eljött, a ki nélkül nem tudnék 
megélni, hát beleszerettem halálosan és el fogom 
venni feleségül. Azt hiszem, hogy ez a világon 
a legtermészetesebb dolog. Mert az az én 
eddigi sok üres beszédem a házasság ellen, az 
csak olyan bolond beszéd volt! Tetszelegtem 
magamnak ebben a szerepben! Meg azután az 
igazat megvallva, eddig nem is találtam ilyen 
tökéletes leányt, ilyen okosat, szépet, kedveset, 
műveltet s a mi fő : aranyszínűt, aranylelküt! 

Csoda ez a mai világban! Talán ezer 
között egy ha akad! Mennyire is szeret 
engem az Isten, hogy elémbe vezette ezt az 
egyet. 

De hát hagy mondom el neked a dolgot 
elejéről. ' 

Az elemi iskolánkba az év elején új tanítónő 
jött. Természetes, hogy mint legény ember én 
is érthető érdeklődéssel vártam. En is, meg a 
kollegáim is. Gyönyörű szép leány volt az új 
tanítónő! De a milyen szép, olyan hideg, 
olyan kimért! Bezzeg ez nem értette el a 
legkisebb tréfát sem! Ezzel nem lehetett bolon-
dozni, mert mindjárt a körmére koppintott 
az embernek. De a mellett a világért sem volt 
valami unalmas, kiszáradt lelkű hölgy! Sőt 
ellenkezőleg. Bájos, üde, friss, jókedvű leányka 
volt, a ki ha belépett valahová, mintha csak a 
tavaszi napsugár szállt volna be véle. 

Bolondult utána az egész iskola. Mi polgári 
iskolaiak, mindig ott töltöttük az óraközöket 
az elemiek irodájában, csakhogy őt láthassuk, 
vele beszélhessünk. 

És ez az aranyos, édes gyermek, a ki után 
így rajongtunk mindnyájan, engem tüntetett 
ki a vonzalmával! Mikor először bevallottam 
neki, hogy szeretem, a szemembe kaczagott s 
kijelentette, hogy ő sohase megy férjhez és 
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két két múlva pirulva, reszkető ajakkal súgta 
egy , szép téli délutánon a fülembe hogy szeret. 

0 engem szeret! 0, a ki válogathatott 
volna a legszebbek, a legfiatalabbak közül, ő 
engem választott! Pedig, hogy járt utána még 
Keresztényi is, a hires Don Jüan, a szép 
segédtanár! De neki én kellettem! 

— Holmi éretlen gyerekeket nem is tudnék 
szeretni. Azoknak fogalmuk sincs még a 
házasság szentségéről, a szerelem igazi nagv 
mivoltáról! Te, a legszebb férfikorban vagy, a 
férfikor nyarában, téged szeretlek s érezem, 
hogy veled boldog leszek . . . 

Ezt mondta! Hát beszélhet egy menyasszony 
édesebben, okosabban, bájosabban! 

És igaza volt, hogy engem választott. Mert 
azért, hogy a fejem kopasz, a szivem még 
nem vén és bár a negyvenen túl vagyok, de 
boldoggá fogom tenni. 

Oh, mennyire is szeretem! Ha parancsolná: 
ölnék érte; ha akarná: meghalnék érte. 

Képzeld, még verseket is irok hozzá! Az 
egyik újság ki is adta! Elvittem neki! Moso-
lyogva köszönte meg és édes, csengő hangján 
elszavalta. Milyen szép volt ez a vers az ő 
piczi piros szájában! 

Magamon kívül vagyok a boldogságtól! Még 
szerencse, hogy az iskolában éppen a lantos 
költészetnél vagyunk és így én lángoló szerelmi 
érzéseimet beleönthetem a magyarázatomba. 

Tegnap éppen Petőfi szerelmi lyrájáról 
magyaráztam. Azt hiszem, sok hasonlóság van 
a mi szerelmünk s a nagy halhatatlan sze-
relme között. Mert lehet, hogy Iduska is a 
költőt szerette meg bennem. 

A kollégák persze irigyelnek! De legjobban 
harag-.zik rám a vén Noé. Hiszen tudod, 
kit hivunk így. Az öreg Bástyt, a ki már azt 
hitte, hogy én is agglegény maradok az ő 
kedvéért. Most azután dühöng s dühét úgy 
tölti ki, hogy mindig azt beszéli, hogy a leg-
több embert a házasság teszi tönkre! Meg, 
hogy bolond az, a ki kopasz fővel házasodik! 
Yén bolond! Mintha a boldogság föltétele 
lenne, hogv az embernek egy szálig meg 
legyen a haja . . 

A jövő hónapban lesz az esküvőm. Bár mái-
holnap lenne! De a kelengye miatt nem lehet. 
Milyen lassan múlnak addig a napok! És ő is 
úgy találja ! A menyasszonyi ruhája már kész. 
Tegnap fölpróbálta! Csodaszép volt! Magamon 
kívül voltam a gyönyörűségtől. 

Még egy titkot megsúgok a jellemzésére, 
hogy lásd, micsoda bájos, fehér leány! Maga a 
földre szállt ártatlanság! 

Egy hónap múlva a feleségem lesz. A jegy-
gyűrűm az ujján van s tudja, hogy nem a 
pap fogja összekötni sziveinket, hanem a sze-

relem, a melynek lánczát már nem szakíthatja 
el semmi sem és képzeld, még eddig csak a 
kezét csókolhattam meg. 

Pedig gondolom, hogy neki is milyen ere-
jébe kerül visszatartania magát legalább egy 
röpke csóktól! De a világért sem engedné 
magát megcsókolni! 

— Majd az esküvő után! 
Ebből láthatod, micsoda leány és gondol-

hatod, hogy ilyen feleség mellett milyen 
végtelenül boldog lesz majd a te barátod: 
Gábor. 

ír. 
Édes Mariskám! Leveledben, mely Ível eljegy-

zési híremre válaszolsz, azt kérded: boldog 
vagyok-e ? 

Jaj, de naiv vagy édesem! Férjhez megyek, 
mert előnyösnek találom ezt a férjhezmenetelL 
Most van neki ezernyolczszáz korona fizetése, 
ötszáz korona lakbére, korpótléka, jó jámbor 
emberkének látszik s ugyancsak túl van az 
ifjúkor első, sőti második tavaszán is, bolondúl 
utánam, mint a hogy csak a diákok, meg a 
vénülő legények tudnak bolondulni. Egy kicsit 
komikus ugyan! Még holmi rossz verseket is 
firkál! De hát erről majd leszoktatom. Azt-
hiszem, hogy jó, nyugalmas életem lesz 
mellette . . . és annak idején megfelelő özvegyi 
ellátásom 

(Nagy-Szeben.) Vértesy Gyula. 

Levél képezdész öcsémnek. 
Megint az a gondtalan, dicsekvő leveled. És 

én ezen áradozó sorok olvasása közben, tenger 
sok ideáljaidat sorra veszem, de alig tudok 
valami érdekeset belőlük kihámozni. Persze 
mindezt irántad való szeretetből mondom. 
Vágyaidnak az az elseje, hogy csak már leráz-
hatnád a képző porát, megszabadulhatnál a. 
tanárok szekatúrájától. Miben látsz te szekatúrát, 
abban-e, ha az a tanár követeli tőled azt, a 
mire köteles vagy? Ugyan édes Sándorom, 
milyen kiállhatatlan ember leszel te a gyerekek 
szemében, ha te ugyan úgy megköveteled, hogy 
növendékeid tudjanak. Mert tudom, mihelyt az 
iskoládba belépsz, az lesz az első dolgod, hogy 
követelni fogsz. A Markos gyerektől meg-
kívánod, hogy minden kérdésedre felelni tudjon, 
még akkor is ha téged meg nem értett. Te 
nem leszel annyira elnéző mint egy képezdei 
tanár, még pálczával is reá fogsz rontani. 
Nem azért mondom, mert öcsém vagy, de 
megmondanám, ha akárki fia volnál. Egy húsz 
éves tanító, pálczával lép a gyerekek közé, 
legtöbbször. Te is úgy fogsz tenni. 

Annak se örülj, hogy hónapok elsején fizetést 
kapsz. Mire kiadásodat összegezed, fizetésed 
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nincs. Hidd el, nincs okod, annak a nagy 
pe'nznek örülni. Oh öcsém, de szeretném, ha 
neked az a pénz mindig elég volna! Mert 
akkor nem látnálak szenvedni. Még csak nem 
is követelődznél, hanem csendes béketűréssel 
azt mondanád: hát csak ezt is adja meg az 
Isten, nékem úgy is jó. 

De sejtem, hogy mihelyt kilépsz, már nem 
abban a fekete őszi-téli ruhában ünnepelsz, 
melyet nagy gonddal vásároltunk meg a télen. 
Mindjárt lesz hiteled, mert vannak ám még 
szabók, a kik nagy pénzért részletre is dol-
goznak. A te ízlésedre utazva, nem egy 
spekuláló hajszoló szóval biztatnak. Selyem 
mellény, kamásli, czilinder, mindez olyan jól áll. 
És te, ki ilyet látsz a jegyzőn, ilyet a pati-
káriuson, belemégy a kiadásokba, mert egy 
tanító csak nem maradhat el, a ki aránylag a 
legműveltebb, mert a legtöbbet tud? Ugy-e? 
Milyen bolondokat handa-bandáz a doktor is, 
ki Torricelii kísérletét nem tudja és a ki 
doktor létére tyúk - tenyésztéssel foglalkozik 
nagyban, de a mellett a te költeményeidet nem 
tudja élvezni, még csak az sem érdekli, vájjon 
a politikai dolgok hogy állanak az országban. 
Te, a ki adod a tudóst, a kit hívnak ide-oda, 
mindenütt beszélsz és ha csak egy kicsit görbén 
néz rád a gazdatiszt, te olyan párbajfélét 
emlegetsz. Később meg már azt is elnyeled, 
ha megmerik a szemedbe mondani: hogy te 
„abc" tudós, te, micsoda-kicsoda emberke 
vagv te azokhoz képest, a kik érettségit tettek! 

Megadod magad, mert akaratlanul be kell 
látnod, hogy te kis emberke vagy. A helyett, 
hogy önműveléssel művelnéd magad, sarokba 
dobod a könyveket, fölveszed az alázatosság 
köpenyét, csak hogy megtűrjenek az urak 
között, lassan megszokod a korcsmai zajt, 
kerülöd a jobb társaságokat, mert az elevenedre 
koppintanak és utoljára egy tisztességes szalon-
ban nem tudsz megállani. Mind kirepül az a sok 
tudomány a fejedből, már csak verseket se 
fogsz írni, mert belátod, hogy náladnál tehet-
ségesebb emberek kezelik a tollat, ember-
gyűlölő lesz belőled és csak akkor fogsz 
lelkesülni, ha egy-két elkeseredett hang olyan 
férfiakat szid, káromol és gyaláz, kik a maguk 
munkája révén emelkednek a polczra. 

Én csak arra kérlek édes öcsém, ha majd 
keserű csalódás ér, ne tarts az áramlattal, 
tudj következtetést vonni minden dologban, 
láss a dolog mélyébe, mert csupa üzlet a mai 
világ, önzetlenül nem tesznek ma semmit. 
Látod, én is azokkal tarthatnék, a kik derüre-
borúra kikelnek az intézmény ellen, tudom, 
hogy ezrek mondanák reám: igaza van, de a 
mikor én magamban szentül meg volnék 
győződve: nincs igazam. Sok olyan dologért 

neki mennek a tanítók a hatalmasabbaknak, a 
melyek nekik nem tetszenek, de a nélkül, hogy 
valóban megfontolnák, vájjon hát igazuk van-e ? 
Azért azok a te lelkes czikkeid, melye bet 
kivagdosol és nékem mulattatásomra elküldesz, 
ne hogy azt hidd, hogy színarany igazságok. 
És itt ne vádolj engem édes öcsém. Tudod te, 
hogy munkám árán eszem a kenyeret. Nincs 
több nekem egy parányival sem, mint azoknak, 
kik naponta olyan kíméletlen hangon írnak. 
Nincs bizony. És így senki sem mondhatja 
reám, hogy stréber vagyok. Azt tartom, hogy 
nem születtem erre. Engem teljesen megnyugtat 
az, ha a lelkiismeretem nyugodt. Ha működésem 
közben észre vesz valami vizsgáló szem ésmeglátja 
bennem azt, a mi vagyok, jól van: köszönettel 
és hálával veszem, ha jövőmről gondoskodik; 
de ha nem: úgvis jól van. Engem működésemért 
az érzelmeim jutalmaznak. 

Soha se hidd azt, Jiogy azt a bizonyos urat" 
a ki az előlegek megszorítása tárgyában meg-
csinálta a rendeletét, a tanítóság iránti rossz 
akarat vezérelte. Látod, én tettem egy próbát. 
A szükség hajtott. Oda vitt éppen ahhoz a 
„bizonyos úrhoz" és hallgass csak ide: nem 
mutatott ajtót; adott, mert igazságossága belé 
látott abba, hogy nekem szükségem van rá. Az 
se igaz, hogy „kutyába sem veszik" az embert, 
ha a Hold-utczába, tudod oda: „a kegyelmes-
ségek kegyelmességéhez, és a kicsinyek leg-
nagyságosabb osztálytanácsosához" megv. Soha 
se indúlj te minden mende-monda után. Ha 
kérésed jogosúlt, számíthatsz jó akaratra, de 
ekkor számolj azzal a körülménynyel, hogy 
mikor te kérsz, melletted még kér kétszáz 
ember, a kinek még nagyobb a baja, mint a 
tiéd. Mert csak gondolj arra: édes anyánk 
odahaza csak egy tányér leveskét és egy 
darab húst eszik, de a szomszédnőnk csak 
kenyeret, a Bere András özvegye meg a 
kegyelem kenyerén tengődik. 

És végire hagytam azt a megérdemlett 
vádadat, hogy én a te leveleidet mindig gán-
csolom. Dehogy. Annyi hibád van, hogy hetekig 
tudnám fölsorolni. Te persze ott a képzőben 
nem látod az elet árnyoldalát, ha meg a 
tanítóság bajairól hallsz valamit, mindjárt el-
keseredel, de olyannyira, hogy nincs az a 
pesszimista, a ki annyira sötétnek lássa a 
világot, mint éppen te. 

De vigasztalódj, nemcsak te vagy úgy. 
Minden fiatal ember. Az élet majd megtanít 
és akkor nem fogsz engem vádolni. És akkor 
beszéljünk a tanítóság bajairól, meglásd én 
nem panaszkodom szűnös-szüntelen, bár nem 
veri föl a pénz a házamat, csak úgy éldegélünk 
egyik napról a másikra, hitünk reményével . . . 

(Moson.) t'eriier Jenő. 

_ 
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IRODALOM. 
Göőz József dr. „ Magyar Nemzeti Irodalom-

ismertető" cz. jeles munkáját a könyv elősza-
vából véljük leginkább ismertethetőnek s azért 
azt egész terjedelmében közöljük: „Magyar 
Nemzeti Irodalomismertető czímű könyvemben 
a költészettani főbb tudnivalók mellett ízelítőt 
adtam abból az ezeréves szellemi munka 
gyümölcséből, melyet a magyar nemzet lelke 
teremtett. Új irányban haladtam. Nem kö-
vettem tankönyvíróink szokásos eljárását, hogy 
jóformán csak a „könyvirodalom" fejlődéséről 
szólnak. Én a magyar nemzet lelkét irodalmi 
megnyilatkozásában a maga teljes egészében 
igyekeztem bemutatni: tehát a népköltést és a 
hivatásos írók szellemi munkásságát egybe-
fonódva. Irodalmunk törzsfája a népköltészet. 
Idők folytán idegen ágakat is oltottak belé; 
de a törzs működése nem szűnt meg. 
Á nemzet lelke akkor is szólott már, midőn 
még hivatásos költők, könyvírók nem voltak 
s ól könyvirodalmunk kifejlődése óta is. 
Ez a fölfogásom. Ezért mutattam be annyi 
példát a gyermekmondókáktól, dajkarímektől 
és a népszokásokban fönmaradt mythosz 
nyomaitól kezdve a mai népköltészetig, a 
hivatásos írók („könyvírók" ) munkássága 
mellett. A tótkuruczok dalának beiktatásával 
és a XY.-ik században hozzánk költözött s 
azóta nemzeti dalaink terjesztésében buzgól-
kodó czigányok költészetéből műfordításban 
átvett verseléssel nyomatékosan, meggyőzően 
rá akartam mutatni arra, hogy a magyar 
költészetnek, magyar rhytmusnak mily átalakító 
ereje van az idegen fajokra is az állandó, 
közvetetten érintkezés folytán. A nép lélektana 
és a nemzeti nevelés szempontjából megbecsül-
hetetlen jelenség ez. Annálinkább kell tehát 
középfokú és szakiskoláinkban is arra töre-
kednünk, hogy a tanuló ifjúság nemzeti irodal-
munk magyar jellegét föltüntető olvasmány-
példákból a magyar nemzet életét érezze, lássa. 
Még a stvlus fejlesztése végett sem lehet 
közömbös, hogy népies, magyar zamatú olvas-
mányokból bőven kivehesse a maga részét s 
magyar légkör járja át fejlődő szervezetét. 
Az egész magyar nemzet lelkét akartam meg-
szólaltatni az olvasmánypéldákban. Betöltöttem 
a XVIII. század könyvírási hézagát a kurucz-
költészet előtérbe állításával, melyet tanuló 
ifjuságunk előtt sem a hazafias nevelés, sem 
történeti igazság szempontjából nem szabad többé 
agyonhallgatnunk. Ma, midőn a magyar nem-
zet millenniumi története 0 Fölsége a király 
magánkönyvtárának is dísze: ma, midőn ezer-
éves ünneplésünk óta magunk előtt látjuk a 
magyar nép teremtő lelkének gazdag munkás-

ságát s levéltári kutatások folytán is hívebben 
ismerjük értelemvilágát: immár több nemzeti 
öntudattal szólhatunk történelmünkről és iro-
dalmunkról. Kell is szólanunk. Követtem s 
megelevenítettem a tanterv egyszerű szavait. 
Rövidségre, csoportosításra törekedve ismer-
tettem a műfajokat. Válogatott olvasmányokon 
szemléltettem irodalmunk hullámzó fejlődését 
egész napjainkig, mert hiszen a multak ismer-
tetésével egybe kell kötnünk a mai irodalmat, 
melynek pártolására közönséget nevelni nem-
zeti kötelesség. Egy kis „irodalmi kincstár" 
az, a mit összegyűjtöttem a uemzeti jelleg 
erős kidomborítása mellett. A magyar nemzeti 
érzület irodalmunk válogatott műveiből táplál-
kozhatik legerősebben. Könyvem alapfogai 
makrói szóló része 22 lapra; történeti egybe 
foglaló és életrajzi csoportosítása negyedfél 
ívre: az egész megtanulásra szánt új anyag 
tehát öt ívre sem terjed egészen. Ennyit jó 
eredménynyel meg lehet tanulni. Annál több 
idő jut az olvasmányok földolgozására, az 
egyes korszakok érzelmi és szellemi világába 
való bepillantásra, a kor hangulatának fölfogá-
sára, átérzésére. Forrásművekül főként Beöthy 
Zsolt, dr. Horváth Cyrill, Tóth Sándor, Ried'l 
Frigyes és Négyessy László müveit használtam. 
Felfogásom alapja 30 éves tanítói és tanári 
működésem alatt szerzett tapasztalatom. Buda-
pesten. 1902. évi január havában. Göőz 
József dr." 

A Magyar Könyvtár most megjelent februári 
sorozata újabb érdekes füzetekkel gyarapította 
e gyűjteményes vállalatot. A 276. száma 
Turgenyev nagyérdekű drámáját, A kegyelem-
kenyer-et közli Barabás Abel jeles fordításában. 
A 275. szám érdekes kortörténete a régi 
Pest-Budának. Peisner Ignácz, a ki már nagyon 
régen foglalkozik Budapest régi történetével, 
s a kinek erről a tárgyról már nagyobb szak-
munkái is vannak, ebben a füzetben Képeli a 
régi Pest-Budáról czímmel munkásságának leg-
értékesebb részeit adja s a XVIII. századból 
és a XIX. század első évtizedéből szines tollal 
festi meg Pestet és Budát, a két város kiter-
jedését, lakosságát, társadalmi, irodalmi és 
szinházi életét. A 274. szám Owidá-nak, a kiváló 
angol írónőnek, néhány legújabb elbeszélését 
közli „A kis tolvaj és egyéb elbeszélések" czím-
mel. A 273. szám Dr. Holmes kalandjainak 
újabb sorozatát tartalmazza. A Magyar Könyvtár 
füzetei számonkint 30 fillérért, valamint az 
eddig megjelent összes füzetek egyszerre is, 
készpénzért vagy részletfizetésre megrendel-
hetők a kiadó czégnél: a Lampel-Wodianer-féle 
udv. könyvkereskedésben, Budapest. VI. ker. 
Andrássy-út 21. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelőség! 
kirendeltségnek. — 10.837. sz.) 

Az iskolalátogatásokra nézve fölterjesztett 
utazási naplókból és iskolalátogatási jegyzé-
kekből azt tapasztalom, hogy több tankerü-
letben az iskolalátogatásokat majdnem kizárólag 
a kir. tanfelügyelő végzi; a kir. segédtanfel-
ügyelők pedig csak ritkán vagy éppen nem 
teljesítenek iskolalátogatásokat, jóllehet az 
1876. évi XXVIII. törvényczikk 5. §. 1. pont-
jában foglaltak értelmében is, úgy a kir. 
tanfelügyelő, valamint a kir. segédtanfelügyelő 
egyaránt kötelezettek az iskolalátogatások 
végzésére. 

Minthogy pedig a kir. tanfelügyelők részére 
engedélyezett utazási átalány nem személyhez 
kötött járulék, hanem a tanfelügyelői hivatal 
legfontosabb föladatának: az iskolalátogatások 
törvény szerinti végrehajtásának eszköze; mint-
hogy továbbá az iskolalátogatásnak a mult évi 
12.955. sz. alatt kelt körrendeletben is hang-
súlyozott ama természetszerű czélját, hogy 
azok a népiskolai élet valóságos vezető és 
irányító tényezőivé váljanak és e mellett a 
a törvényes ellenőrzést is képezzék, csak úgy 
lehet eredményesen megoldani, ha a kir. 
tanfelügyelőség, főleg a tanév második felében, 
a mikor a tanítási eredmény és a tanító egész 
évi munkálkodása már megállapítható, leg-
sűrűbben végzi iskolalátogatásait, végül mivel 
fizikailag lehetetlen, főleg a tanév második 
felében, hogy a kir. tanfelügyelő egymaga 
végezze a szükséges iskolalátogatásokat, mert 
egy ember által elvégezhető iskolalátogatások 
a hatékony ellenőrzés követelményeit távolról 
sem elégíthetik ki, ezennel elrendeltem, hogy 
a kir. tanfelügyelőségnek összes — az iskola-
látogatásra törvényszerűit kötelezett avagy 
jogosított tagjai, tehát a kir. tanfelügyelő, a 
kir. segédtanfelügyelő, illetve — segédtan-
felügyelők, továbbá az iskolalátogatásokra 
följogosított tollnokok, a kir. tanfelügyelő által 
megállapított terv és rend szerint a megosztott 
utazási átalány terhére az irodai ügymenet 
kellő biztosítása mellett fölváltva ós úgy 
teljesítsenek iskolalátogatást, hogy a tankerü-
letben levő minden iskola minden évben ala-
posan meg legyen vizsgálva és az iskolaláto-
gatásokról szabályszerű jegyzőkönyvek legyenek 
fölvéve. 

Ezekhez képest elrendelem, hogy jövőben 
az utazási naplóban mindenkor szorosan 
elkülönítendők a kir. tanfelügyelő, a segéd-
tanfelügyelők és az iskolalátogatásra jogosított 

tollnokok által végzett iskolalátogatások el-
számolásai. 

A végből pedig, hogy a kir. tanfelügyelő az 
iskolalátogatások beosztásában mindig az ellen-
őrzés szükségességét és az 1876. évi XXVIII. 
törvényczikk 5. §. 1. pontjában foglalt ama 
kötelezettséget, hogy minden iskola évenkint 
legalább egyszer meglátogattassék, összeegyez-
tethesse, — elrendelem, hogy a tanfel-
ügyelőség az iskolalátogatásokra nézve az 
1901/1902-ik tanévtől kezdődőleg a csatolt 
minta szerint való nyilvántartást vezessen, a 
melyből mindenkor kitűnjék, hogy mely isko-
lánál sürgősebb és szükségesebb az iskola-
látogatás, — a melyből egyúttal módomban 
lesz megállapítani, hogy a tankerület minden 
iskolája tényleg meglátogattatik. Ezen nyilván-
tartás az utazási naplóval és jegyzőkönyvekkel 
fölterjesztendő. 

Ezen nyilvántartásba az 1900/1901. tan-
évben teljesített iskolalátogatások utólagosan 
bejegyzendők. 

Budapesten, 1902. évi február hó 18.-án. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította : a „Szeyfíd-

Csongrádi Takarékpénztárnak,," a miért a 
szegedi közs. el. iskolába járó szegény tanulók 
fölsegélyezésére 400 koronát adományozott; 
a „dévai szegény tanulókat segélyező egyesület-
neka miért az ottani állami és felekezeti 
iskolákba járó szegény tanulóknak 500 korona 
értékű téli ruhát adományozott; az orsovai új 
takarékpénztárnak, a mely az orsovai áll. polg. 
isk.-nak kirándulási és önképzési ezélokra 300 
koronát adományozott. 

Kinevezte: Pless János oki. tanítót az ősii 
áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Sztolarik József 
oki. tanítót a répás-hutai áll. el. népisk.-hoz 
r. tanítóvá; Jung Miklós oki. tanítót a báziási 
áll., el. népisk.-hoz r. tanítóvá. 

Áthelyezte: Sesztay Emil bács-gyurgyevói 
és Vrána Ferencz nagy-halmágyi áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Jakobi János 
bókai munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 520 koronát. 

Segély-, ilL gyámpénzt utalványozott: 
néh. Bothezán János nagysármási nyugd. volt 
gör. kath el. isk. tanító özv., szül. Belcsug 
Veronika részére évi 300 koronát ; néhai 
Rétháti Miklós sztarcsovai áll. el. isk. volt 
tanító özv., szül. Denczig Hona részére évi 
611 korona 60 fillért. 
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TAXITOK TANACSADOJA. 
K. 0 . Párbérét csak az iskolaföntartó és az 

egyházi főhatóság beleegyezésével válthatja 
meg készpénzen. Folyamodjék az iskolaszékhez, 
hogy tegye meg a további lépéseket. Ez 
tulajdonképen új díjlevél kiállítását is vonná 
maga után. Kívánsága teljesíthető leend,-hi az 
iskolaföntartó és az egyházi hatóság jóakarata 
meg lesz. — K. József. Mint okleveles tanító 
folyamodhatik polgári iskolára képesítő magán-
vizsgálatra vonatkozó engedélyért. Infor-
máczióért forduljon dr. Kiss Áron igazgató 
úrhoz a Paedagogiumba. A tankönyvjegyzéket 
Toldi Lajos, budapesti, II. kerületi könyvkeres-
kedőtől is megkaphatja. A képesítő szabály-
zatot az egyetemi nyomda árusítja. — Cz. E. 
Gy. Rudolf. Ha két külön községből járnak 
tanítványai, s mindegyik községnek külön elöl-
járósága van, akkor nagyon természetes, hogy 
mindegyikhez külön kell elküldeni a mulasztási 
kimutatást. — Sz. Gyula. Az államosított 
népiskolákról kimutatást e helyen nem közöl-
hetünk, mert ez lapunk keretét meghaladja. 
Középiskolát számtalan helyütt talál, a hol egy-
úttal állami iskola is van. így pl. Gyöngyösön 
állami főgimnázium van és elemi iskolák is 
államiak, Fehértemplomban szintén. Miért 
nem irta meg legalább azt, hogy mely vidéken 
nevezzük meg a középiskolákat, a hol egy-
úttal állami elemi iskolák is vannak? — 
Tanító. Ont 60 pályázó közül kitűnő oklevele 
alapján rendes tanítóul megválasztották a folyó 
iskolai évben s a végleges minőségről díjlevele 
is megemlékezik. Ennek daczára, midőn már 
föl is vétetett a nyugdíjintézetbe, az iskolaszék, 
illetve az egyházi elöljáróság ön elé olyan 
íratott tett aláírás végett, melyben kijelenti 
ön, hogy a képviselőtestülettel való megállapo-
dása folytán a változott viszonyoknál fogva 
lemond állásáról. Ilyen Ítéletet nem szabad 
aláírnia, ' ha meg van elégedve községével. 
Fogadja meg ennek a kivánságnak teljesítését, 
azután keresse az iskolaszék a sérelme orvos-
lását, a hol neki tetszik. Érdemes volna az 
ilyen eljárást a nevek közzétételével a nyilvá-
nosság elé vinni, mert az ilyen iskolaföntartó 
nem érdemli meg, hogy 60 tanító között 
kitűnőek is pályázzanak az iskolájához. Ha 
inzultálják, keresse a tanfelügyelő pártfogását. 
Különösen keresheti akkor, ha mint írja, 
működésével az iskolalátogatók az Írásbeli 
bejegyzéseik szerint a legteljesebb mértékben 
meg vannak elégedve. Vétkeznék ön a tanítói 
állás ellen is, ha ilyen iratot aláírna. Éppen 
az volt a szerencsétlensége az izr. tanítók 
nagy részének, hogy — miként arról biztos 
adataink vannak — számos esetben, hát 

mögött a díjlevelet ellensúlyozó reverzálisokat 
írtak alá. Sérti az ilyen eljárás a tanítóság 
tekintélyét, koczkáztatja a tanítói állás bizton-
ságát és a tanító családi érdekeit. Lelkiisme-
retes, jó tanító ne féljen az ilyen inzultusoktól, 
a felsőbb hatóság pártját íogja. Kellő" modor-
ban meg is lehet ezt az illetőkkel értetni, 
hogy kívánságuk jogtalan és teljesíthetetlen. — 
G. János. Ha az illető tanítói állás nyugdíj-
illetmény tekintetében az országos nyugdíjalap 
kötelékébe tartozik, akkor abban az esetben 
is be kell szedni a 30 fillért, ha éppen jelenleg 
az illető tanító nem is tagja az országos 
nyugdíjalapnak. — G. M. B. Azért, hogy férje 
is nyugdíjjogosult, mint állami tanítónő ön is 
részesülhet saját szolgálata után nyugdíjban. 
A férj azonban temetési járulékra tarthatna 
igényt, ha ön előbb elhalna. Köteles ön is 
belépni az orsz. nyugdíjintézetbe tekintet 
nélkül arra, hogy férje éveken át fizeti a saját 
nyugdíjjárulékát. — S. M. Ön 1901. évi 
november 16.-tól kezdve vétetet föl a nyugdíj-
alapba. Nyugdíjigénye tehát ettől az időtől 
kezdődik. Szabályszerű eljárás szerint a jelent-
kezés idejéhez eső közelebbi félhónaptól 
számítva veszik föl a folyamodót. Azt állítja, 
hogy egy tanító zsebnaptárban azt mondják, 
hogy azon év január 1.-től kezdődik a nyugdíj-
igény, a mely évben az okmányok a nyugdíj-
alaphoz felterjesztetnek. Ez hibás adat. A 
jelentkezés idejétől számítják a nyugdíjigényt, 
csakhogy a közelebb eső félhónapot veszik 
kezdőpontul. így jutott ön november 16. ikával 
fölvételi dátumhoz. — Szt. Rad ószláv. Az 
1891. évi nyugdíjtörvényen kívül az 1875. évi 
nyugdíjtörvény egyes szakaszai is érvényben 
vannak. Ez a két törvény egymást kigészíti. — 
X. Y. M. A tanítók kötelesek az orsz. betegápolási 

| alapra adót fizetni, miután azt az adót az 
egyenes államadók után vetik ki. A kereseti 
adó is egyenes állami adó. — Szőke Gy. A 
korpótlékot oly felekezeti tanítónak is meg-
adják, a ki nem tagja az országos nyugdíj-
intézetnek. Az orsz. nyugdíjalap javára azonban 
természetesen csak az köteles fizetni, a ki 
tagja az intézetnek. — Cs. I. Dédes. Az Ében-
féle számgépet is kérhetik. Engedélyezve volt 
és föl is van véve a tanszerek jegyzékébe. 
A folyamodvány, mivel csak szegény iskola-
föntartó folyamodhatik, bélyegmentes, de írják 
rá, hogy „iskolaügyben bélyegmentes." 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Az iskolaszékek reformja. A községi 

iskolaszékek „számára" az új utasítás tervezete 
már elkészült s THassíCs minister átküldte 
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véleményezés végett a belügyi és a földmívelési 
ministerhez, másfelől kiadta hozzászólás, illetve 
észrevételeik közlése végett a Magyar Tanítók 
Országos Bizottságának, valamint a kir. tan-
felügyelőknek. Az új Utasítás a jövő tanévben 
életbe lép. 

— A minister n tanítói fizetésekről. 
Az országgyűlés képviselőházának f. hó 8.-i 
ülésében gróf Forgách Antal előadó ismertette 
számos választókerület tanítóinak a kérelmét, 
melyben helyzetök javítását sürgetik. A kér-
désről — Várady Károly és Kossuth Ferencz 
pártoló fölszólalása után — Wlassics minister 
így nyilatkozott: Igen helyesen jegyezte meg 
Kossuth Ferencz igen tisztelt képviselőtársain, 
hogy hiszen a mi részünkről — értem a 
kormányt és ezt a pártot és magamat is — 
szintén a lehető legnagyobb, legmelegebb 
érdeklődés van ezen ügy iránt s nincsen senki, 
a ki ki akarjon térni az elől, hogy a fokozatos 
javítás útjára lépjünk. Merem mondani, hogy 
az utolsó években e tekintetben igen jelentékeny 
eredményeket lehet konstatálni. Különben is 
budgetem indokolásába egyenesen föl is van 
véve, — mindenki meg is találhatja ezt a 
költségvetés indokolásának 38 ik lapján — 
hogy iparkodni fogok arra, hogy az állami 
tisztviselőknek tervbe vett fizetésrendezésére 
vonatkozó törvényben az állami tanítókról is 
gondoskodás történjék, a mi ismét jelentékeny 
fizetésemeléssel jár. Először az állami tanítók 
fizetésrendezéséről van szó, mert a második 
kérés, a minimum fölemelése, szintén csak az 
állam terhére jön, mert a községek és feleke-
zetek nem fogják azt fizetni, a minek követ-
keztében ma is korpótlékok és tanítói fizetés-
kiegészítés czímén milliókat ad az állam a 
felekezeti tanítóknak. Ha nagyobb minimumokat 
állapítunk meg, akkor ezzel kapcsolatosan 
magát a népoktatási törvényt is revízió alá 
kell venni. Méltóztassanak megnyugodva lenni; 
a mit a kormány tehet, azt igen szívesen teszi. 
Az első lépés, hogy az állami tanítók fizetése 
rendeztessék. De nem lehet egyszerre a bud-
getet milliókkal és milliókkal megterhelni; a 
közoktatásügyi ministemek nem lehet a költ-
ségvetésben egy tételre kérnie a rendelkezésre 
álló egész összeget, hanem arányosan kell azt 
megosztani, mert más kulturális érdekeket sem 
lehet elhanyagolni. Az első lépés — s most 
ezt tartom a legszükségesebbnek — az, hogy 
az állami tanítók fizetése fölemeltessék. A má-
sodik lépés azután — a mennyire az állam 
pénzügyi helyzete megengedi, — az, hogy a 
fizetési minimum tekintetében is történjék élőter-
jesztés, de hozzáteszem, ez a népoktatási törvény 
revíziójával együtt kell, hogy történjék." — 

Förster Ottó képviselő arra kérte a ministert, 
hogy ne tegyen különbséget állami és nem-
állami tanítók közt; erre a minister így 
nyilatkozott: „Méltóztassék csak meggondolni 
a kérdés horderejét. Ha például a fizetések 
minimumát, mondjuk, 500 forintban állapítanék 
meg, méltóztassék meggondolni, hogy ez igen 
nagy összeget tenne ki és én ismétlem, hogy 
a minimumnak fölemelését a népoktatási tör-
vény revíziójához kell kötnöm, mert vannak 
oly nemzetiségi vidékek, a melyeken nem 
volna egészen helyes, hogy az állam fizetés-
kiegészítési összegeivel tartsa fenn az iskolákat, 

nélkül, hogy a kellő befolyást is tudja 
érvényesíteni. Mindenesetre erélyesebb módokra 
és eszközökre van szükség, mint a milyeneket 
a törvény ma nyújt. Mondom, a minimum 
rendszere rögtönösen már azért sem történhetik 
meg, mert ezt összeköttetésbe kell hozni a nép-
oktatási törvény reviziójával. Nem korteskedés-
ből mondtam, hogy az állami tanítók fizetésének 
rendezésével kell a dolgot megkezdem, de azt 
hiszem, hogy csak lépésről-lépésre mehetünk 
előre, úgy, a hogy előadtam. Méltóztassék meg-
gondolni, hogy az államnak talán mégsem 
föladata az, hogy a kellő állami befolyás 
nélkül egész seregét tartsa fenn az olyan 
felekezeti iskoláknak, a melyekre nézve nem 
vagyok egészen biztosan meggyőződve arról, 
hogy azokban a magyar állameszme teljesen 
érvényre lenne juttatva." A minister e kijelen-
tését a képiselőház általános helyesléssel fogadta. 

— Yilág folyása. Széli Kálmán minister-
elnöknek, a ki szerencsés kézzel és bölcs 
tapintattal már három éve vezeti a kormány-
zást, király ő fölsége „teljes odaadással telje-
sített, különösen kiváló és sikeres szolgálatai 
elismeréseül," a Szent István-rend nagyke-
resztjét adományozta, a mi a magyar király 
részéről a legnagyobb kitüntetés. — A keres-
kedelemügyi ministerium vezetésében változás 
állott be: Hegedűs Sándor minister, egészségi 
okokból, lemondott s helyére Horánszky 
Nándor neveztetett ki, a kinek működése elé 
nemcsak nagy bizalommal, de nagy várakozással 
is tekint az ország. 

— Alaptalan híresztelések. Egyes tanügyi 
lapok az utóbbi időben abban lelik kedvöket, 
hogy alaptalan híresztelésekkel riadalmat 
okozzanak'. így keletkeznek aztán az időelőtti 
„mozgalmak", melyek ellen már a „Bihar-
megyei Alt. Tanítóegyesület" is fölszólal az 
összes tanítóegyesületekhez küldött körleve-
lében, tartva attól, hogy „a puskapornak idő-
előtti elvesztegetése" ártalmára lehet a tanító-
ság ügyének. — Ezzel kapcsolatban említést 
teszünk e helyen a „Gazdasági Tanító" két 
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rövid közleményéről. Az egyikben azt írja, 
hogy a minister „csak papiroson tud 1500 
gazdasági ismétlő-iskolát kimutatni." Ezzel 
szemben illetékes helyről nyert fölvilágosítás 
alapján mi úgy tudjuk, hogy a gazdasági 
ismétlő-iskolákra vonatkozó adatok még hat 
tankerületből nem érkeztek be. Ugyancsak az 
említett lap azt újságolja, hogy Békefi Elek 
zala-koppányi gazdasági ismétlő-iskolai tanító 
100 korona tiszteletdíját maga a minister úr 
redukálta 60 koronára. Azt azonban elfeledte 
utána tenni, hogy a minister úr utasította a 
községet mint iskólaföntartót, hogy a 60 ko-
ronát egészítse ki 100-ra. Tulajdonképen az 
egész 100 koronát a község tartoznék fizetni, 
mert iskolája nem állami; de a minister úr — 
köztudomás szerint — segítségére megy a 
községeknek, hogy a tanítókon is, a mennyire 
lehet, segíthessen. 

— Egy levélből. Francsics Teréz gyula-
jovánczai tanítónő, a ki Oszoly Jolánt lapunk 
mult számában megjelent fölhivásának meg-
írására inspirálta, az Eötvös-alap pénztárosához 
a többi közt ezeket ír ja: „A Néptanítók Lapja 
6. számában olvastam Péterfy Sándor lemondó 
levelét. Nem tudnám leírni, mit éreztem, midőn 
soraiból láttam, hogy mi, kiket ő annyira sze-
retett, kikért annyit fáradozott, mi sebesítettük 
meg nemes szivét — közönyösségünkkel. 
Szerettem volna lábaihoz borulni, bocsánatát 
kérni s Ígérni mindnyájunk nevében, hogy 
vétkes mulasztásunkat jóvá teszszük. Én a 
mai postával küldöm a 3 koronát, azon alá-
zatos kérésemmel, hogy csekélységemet a tagok 
sorába fölvenni kegyeskedjék, míg többet 
tehetek. Tudom, hogy több tanító-társam is 
így gondolkodik. Igen! mindnyájan jóvá teszszük 
hibánkat, csak ne hagyjon el Péterfy Sándor 
haraggal bennünket." 

Oo 
— A „Mintalapok" VII. évfolyamának har-

madik és negyedik sorozatához tartozó faipari, 
továbbá szövő- és nőipari, nemkülönben a vas-
és fémipari füzetek megjelentek. A faipari III. 
és IV. füzetben Sebestyén Artúr műépítésztől 
tervezett ebédlő és egyéb czélokra szolgáló 
bútorokat találunk, a IV. füzetben egy előkelő 
ízlésű magyaros butorsorozatot találunk Faragó 
Ödön tanártól. A vas- és fémipari füzetet 4 
szöveg ábra, 8 műmelléklet és 3 részletrajz 
díszíti. A szövő- és nőipari füzetek lapjainak 
túlnyomó részén eredeti terveknek színes 
reprodukcziói vannak, a melyeket hímzésre és 
szövésre közvetlenül fölhasználni lehet. 

— Rövid hirek. A szepesmegyei kir. tanfel-
ügyelő jelentéséből látjuk, hogy tanítóhiány 
miatt a tanítás 5 községben szünetelt és hogy 
239 iskola közül 206-nak a fölszerelése igen 

hiányos (tehát 86 százaléké), a minek a nép 
nagy szegénysége s a kivándorlás terjedése az 
oka. — Fölhívás. Szvácsek Mihály pécsi ig.-
tanító fölhívja volt iskolatársait, kik igazgatójuk 
aranymiséjén kötelezték magukat megjelenni, 
hogy levelező-lapon értesítsék őt tartózkodási 
helyükről. — A XX. század igazi népnevelői 
czímű munka szerzője: Sassi Nagy Lajos jelenti, 
hogy műve postán küldve 1 korona 10 fillér. 
Megrendelhető a szerzőnél (és nem Endrényi 
Lajosnál) Szegeden. — Kérelem. A szeretet 
hangján kérem t. kartársaimat s mindazokat, 
kik a néhai Varga József algyógyi áll. isk. 
igazgató-tanító hamva fölött állítandó kősír-
emlék költségeihez hozzájárulni óhajtanak, 
szíveskedjenek pénzadományaikat czímemre 
küldeni. Tisztelettel: Algyógy (Hunyadmegye), 
1902 február 28.-én. Céighy Sándor, áll. isk. 
igazgató. — Gyűlés. A „maros-tordamegyei 
általános tanítótestület" mezőségi köre tavaszi 
gyűlését folyó hó 22.-én délelőtt 9 órakor 
Mezőpagocsán tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Kocsisné Pollák Auguszta, Márkos-
falva (az általa rendezett fillérestély jövedel-
meként) 27 K.; Frank János bulkeszi rosta-
gyáros (az általa eladott rosta után) 1 K.; 
Bucsy Albert küldeménye (a seprősi áll. isk. 
növendékei által tartott gyermek-színielőadás 
tiszta jövedelméből) 14 K. 44 f. (hozzájárultak: 
Stepankó Jozefa, Róth Fanni, Bogori Yilma, 
Szentes Irén, Bucsy Olga, Molnár Lajos, Both 
Miklós és Gottlieb Gyula); Koncz Dániel 40 f. — 
2. Eötvös-alapra: jászladányi tanítótestület 
20 K. Átadtuk Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

— Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „ Tanítók 
Háza gyufáját" (központi ráktár: V. ker., 
Lipót-körút 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) 
és a „Tanítók Háza szappanját" (központi 
ráktár: VI., Lázár-uteza 12. sz.). 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8. sz., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VHI., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

Tarta lom : A gyermek védelme. K. Nagy Sándor. — 
Iskolás gyermekeink egészsége. Vörösváry Béla. — 
A jellemképzésről, iiozsondai István, — Az ifjúsági 
egyesületekről. Mihály Ferencz. — Szünóra : Már-
cziusi napok. (Vers.) Gergely János. — Két levél egy 
házasságról. Vértesy Gyula. — Levél képezdész 
öcsémnek. Verner Jenő. — Irodalom. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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19.942. szám. 
" IV—4. 

Pályázati hirdetmény! 
Budapesten tartandó gyümöiesészeti tanfolyamra. 

Budapesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben) 
f. évi április 17-től ugyanezen hó 24-éig gyümölcsé-
szeti tanfolyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamnak: 
a) hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő lelkészekben a gyümölcs-
tenyésztés iránti érdeklődés felköttessék és azok abban 
szakszerű kiképeztetést nyerjenek; 

b) hogy a lelkészek a fatenyésztésnek, nemesítés-
tésnek, a gyümölcs értékesítésnek foltételeit, módját 
és természetes követelményeit megismerve és megked-
velve e hasznos és nemesítő foglalkozásnak az életben 
mívelői, tanítómesterei és buzgó terjesztőivé válljanak. 

Ezen tanfolyamra csakis 12 lelkész fog az állam 
költségére fölvétetni, a kik egyenkint 32 korona uti-
átalányban és napi 4 korona ellátási díjban fognak 
részesíttetni. 

Fölhivatnak mindazon községi lelkészek, kik ezen 
tanfolyamban részt venni óhajtanak, hogy 1-koronás 
bélyeggel fölszerelt kérvényeiket, a melyben lakhelyük 
(vármegye és község), életkoruk, nyelvismeretük, vala-
mint azon körülmény is, hogy vidékük a gyümölcs 
termelésre kedvező-e fölemlítendő a folyó évi már-
czius hó 20-áig bezárólag közvetlenül hozzám ter-
jeszszék föl. Ezen határidőn túl beérkező kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. Oly lelkész ki már 
ily tanfolyamban részt vett, nem pályázhatik. Segéd-
lelkészek nem vétetnek föl. 

Az állami ösztöndíj mellett fölveendő lelkészeken 
kívül föl fog még vétetni e tanfolyamra 3—4 föld-
birtokos és gazdatiszt is, a kik azonban állami ellá-
tásban nem részesülnek. Ez utóbbiak kérvényeiket 
szintén f. évi márczius hó 20-áig, ugyancsak hozzám 
küldjék be. 

Budapest, 1902. évi február hó 27-én. 
(14 h—I—1) M. kir. föidmívelésttgyi 

minister. 

19.942. szám. 
IV—4. 

Pályázati hirdetmény. 
Keszthelyen, Kolozsmonostoron és Kisszebenben 

tartandó gyümöiesészeti tanfolyamra. 
Kisszebenben az állami faiskola területén folyó évi 

á,prilis 5-től április 14-éig; 
Keszthelyen (a m. kir. gazdasági tanintézetben) 

április 2-től 11-éig és Kolozsmonostoron (a m. kir. 
gazdasági tanintézetben) április 14-től 23-áig gyümöl-
csészeti tanfolyamot rendeztetek. 

Czélja ezen tanfolyamoknak: 
a) hogy ezen tanfolyamon a fiatalabb és a fa-

tenyésztés iránt érdeklődő faiskola-kezelő tanítók a 
faiskola-kezelés és gyümölcstenyésztésben úgy elméle-
tileg, mint gyakorlatilag szakszerű kiképeztetést 
nyerjenek; 

bj hogy a tanfolyamot sikerrel végzett faiskola-
kezelő tanítók közül a községi faiskolákhoz alkalmas 
járási felügyelők legyenek a vármegyék által ki-
szemelhetők ; és végül: 

c) hogy a gyümölcstermeléssel foglalkozó föld-
birtokosoknak alkalom adassék arra, hogy a gyü-
mölcsfa nemesítés, kezelés és ápolásban kellő útmu-
tatást nyerhessenek. 

Az egyes tanfolyamokra csakis 20 tanító fog az 

állam költségére fölvétetni, a kik egyenként 30 ko-
rona útiátalányban és napi 3 korona ellátási díjban 
fognak részesíttetni. Oly tanító ki már ily tanfolyam-
ban részt vett vagy a ki faiskolájáért földhitelintézeti 
pályadíjat nyert nem pályázhatik. A fölvételnél azok 
részesülnek előnyben kiknek járásából még egy tanító 
sem volt ily tanfolyamon. 

Fölhivatnak azon községi faiskola-kezelő néptanítók, 
kik ezen tanfolyamon részt venni óhajtanának, hogy 
1-koronás bélyeggel fölszerelt kérvényeiket, a melyben 
lakóhelyük (vármegye és község), életkoruk, nyelv-
ismeretük s a faiskolában töltött eddigi működésük, 
valamint a kezelésükre bizott faiskolának térfogata 
is fölemlítendő és ezen körülmények közvetlen iskolai 
hatóságuk által is igazolandó, folyó évi márczius hó 
20-áig kizárólag közvetlenül hozzám terjeszszék föl. 
Ezen határidőn túl beérkező kérvények nem fognak 
figyelembe vétetni. 

Az állami ösztöndíj mellett fölveendő faiskola-ke-
zelő tanítókon kívül mindegyik tanfolyamra föl fog 
még vétetni 3—4 földbirtokos és gazdatiszt is, a kik 
azonban állami ellátásban nem részesülnek. Ez utóbbiak 
kérvényeiket szintén folyó évi márczius hó 20-áig 
ugyancsak hozzám küldjék be. 

A tanfolyamot állami költségen végzett hallgatók 
az országos gyümöiesészeti ministeri biztos jelenlété-
ben elméleti és gyakorlati vizsgálatot tesznek és ennek 
eredményéről bizonyítványt nyernek. 

Budapesten, 1902-ik évi február hó 27-én. 
(14 h—I—1) M. kir. földiül«elésttgyi 

minister. 

12.429,902. számhoz. 

PÁLYÁZAT. 
A néhai dr. Haynald Lajos kalocsai biboros-érsek 

által 0 cs. és ap. kir. Felségeik menyegzőjének, 
valamint az ő belső titkos tanácsosi kineveztetésének 
25-ik évfordulója alkalmából az egyházi zene, úgy-
szintén az egyházi festészet, szobrászat előmozdítására 
tett, a vallás- és közoktatásügyi ministerium kezelésére 
bizott alapitvány kamataiból egy évi 600 koronás 
zenészeti ösztöndíjra ezennel pályázat hirdettetik. 
Pályázhatik minden magyarországi illetőségű egyén, 
ki az egyházi zenében jeles előmenetelt tud kimu-
tatni. Az említett ösztöndíj elnyerésére irányuló és a 
kalocsai érsek úrhoz intézett folyamodványok bezá-
rólag folyó évi május hó 31-ig Kalocsára küldendők. 

Folyamodók kérvényeikben okmányokkal bizo-
nyítsák : életkorukat, vagyoni helyzetüket, végzett 
tanulmányaikat és a zenében elért haladottságukat, 
mely utóbbi körülmény mutatványművekkel iga-
zolandó. Jelöljék meg továbbá a pályázók azon utat 
és módot, melyen a kért ösztöndíjat maguk tovább-
képzésére felhasználni szándékoznak. 

Az ösztöndíjra pályázóktól, mint pályamunka 
kívántatik : Egyházi stílusban alkotandó „Te Deum" 
6 szólamra a capella énekkarra. 

Az ösztöndíj élvezete az 1902. évi január hó 1-től 
kezdve három egymásutáni esztendőre terjedhet, sőt 
kivételes esetekben továbbra is meghosszabbítható. 
Az ösztöndíjat elnyerő komoly továbbképzése tanu-
ságául évenkint, míg az ösztöndíjat élvezi, egy rövid 
egyházi éneknek megzenésítését a kalocsai érseki ható-
sághoz beküldeni tartozik. 

Az ösztöndíj adományozását a vallás- és közokt. 
m. kir. ministerium s a kalocsai érsek úr által ki-
jelölt szakbizottság meghallgatásával a nevezett érsek 
úr gyakorolja. 

Budapesten, 1902. évi február hó 27-én. 
k vallás- és közoktatásügyi 

(13 h—I—1) m kir. miuisteriumtól. 
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PÁLYÁZAT. 
A vezetésem alatt álló k a s s a i magy. kir. javító-

intézetnél betöltendő 1 családfői, 2 családfősegédi és 
2 családfő-gyakornoki állásra ezennel nyilvános pályá-
zatot hirdetek. 

A családfői állással a X. fizetési osztálynak meg-
felelő s évi 2000 koronáig emelkedhető 1600 (egyezer-
hatszáz) . korona készpénzfizetés és természetbeni lakás 
van egybekötve, megjegyezvén, hogy a mennyiben 
ezen állás már hivatalban lévő más intézetbeli család-
fővel töltetnék be, úgy ez az őt törvény szerint 
megillető fizetési fokozatban ezeji új állomáshelyén is 
megmarad. Nőtlen egyén ingyenes élelmezésben is 
lesz részesíthető. 

A családfősegédek egyenkint 1000 (egyezer) korona 
évi fizetést, mely fizetés évi 1400 koronáig emelked-
hetik, továbbá: egy szobából álló lakást és ingyenes 
élelmezést nyernek. 

A családfő-gyakornokok az intézeti növendékcsalád-
ban lakásul egy-egy szobát és ingyenes élelmezést s 
ezen fölül egyenkint évi 400 (négyszáz) korona 
ösztöndíjat kapnak. 

Családfősegédekiil és családfő-gyakornokokul csak 
nőtlen egyéneket lehet alkalmazni. 

A családfő (családfősegéd, családfő-gyakornok) a reá 
bizott intézeti növendékeket az intézeti igazgatóság 
útmutatásai és saját legjobb tudomása szerint neveli, 
oktatja és tanítja, mely czélból köteles állandóan 
növendékei között élni s egész életmódjával az intézet 
nevelési és házi rendjéhez alkalmazni. 

A fenti állásokra okleveles polgári iskolai és okle-
veles elemi népiskolai tanítók pályázhatnak, megem-
lítvén e mellett, hogy a magasabb képesítés előnyt 
biztosít. 

A pályázati folyamodványhoz a következő okmá-
nyokat kell csatolni: 

1. születési bizonyítványt, 2. orvosi bizonyítványt, 
3. a végzett tanulmányokat és képesítést, a nyelv- és 
egyéb hasznos ismereteket (különösen zenét, éneket, 
rajzot és tornát) igazoló bizonyítványokat, 4. az eddigi 
működésről szóló bizonyítványokat, 5. a családi álla-
potot (nős, avagy nőtlen) és a hadkötelezettségi vi-
szonyt igazoló bizonyítványokat. 

A pályázati folyamodványt a nagyméltóságú m. 
kir. Igazságügyi Minister Úrhoz kell ezímezni s leg-
később f. é. márczius hó 23-ig az alulírt igazgatóhoz 
benyújtani, illetve pósta útján beküldeni. 

A családfő és a családfősegédek egyelőre csak 
ideiglenes minőségben neveztetnek ki s véglegesítésük 
csak egy évi, minden tekintetben kifogástalan szol-
gálat után következhetik be, 

A nem rendszeresített állású családfő-gyakornokok 
ha az intézet nevelési és tanítási czéljaira teljesen 
beválnak, alkalomadtán családfősegédekké, esetleg 
családfőkké is lesznek kinevezhetők. 

Kassa, 1902. évi február hó 26.-án. 

Latzkovszky Lajos, 
(237—III—2) igazgató. 

PÁLYÁZATOK. 
Orosz lányon (Komáronunegye) lemondás folytán 

megüresedett községi kisdedóvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás 1. Évi fizetés 710 korona. 
2. Szabad lakás. 3. Az óvónő által vett fa haza-
szállítása ingyen. Pályázati kérvények szabályszerűen 
felszerelve alulírott elnöknél 1902, évi márczius hó 
aj-éig bezárólag adhatók be. (246—III— 1) 

Pályázat a zababa i evang. ref. kántortanítói elő-
könyörgői állásra. Fizetése: készpénz 30 korona ; 
buza 12 szapu; 7 kat. hold föld; 108 korona 98 
fillérnek kamata; 4 akó bor, míg általános bortermés 
lesz, helyette 4 szapu buza; tandíj rendes iskolások-
tól á 5 korona; ismétlősöktől 40 korona, község 
fizeti; 86 korona államsegély ; kommúnió kenyérért 
és borért 2 szapu buza; vagy mindezek helyett 800 
korona, évi előleges részletekben. Az állás 1902 
szeptember foglalandó el. Kérvények márczius 15-ig 
nti Juhász Pál esperes úrhoz küldendők Nagy-Salló 
(tíarsmegye). (189—IV—4) 

Egy róm. kath. magánzó oki. állandó-gyermek-
menedékházvezetőnő ajánlkozik áll. v. nyári-, menedék-
házak vezetésére, az ország bármely részében, magán 
intézetet is elfogadnék, czím, T. V. Budapest , I., 
Csaba-út 2. sz. III., 13. (149—III—3) 

A k o l o z s v á r i kir. javítóintézetnél előléptetés 
folytán megüresedett családfői állásra, melylyel az 
1893. évi IV. t.-cz. X. fizetési osztályának megfelelő 
1600 korona alapfizetés, természetbeni lakás és nőtlen 
egyén részére, az intézet közös éttermében, igénybe 
vehető szabad élelmezés (reggeli ebéd és vacsora) 
van egybekötve, ezennel nyilvános pályázatot hir-
detek. Ezen állásra oly polgári- és elemi iskolai 
okleveles tanítók pályázhatnak, kik a nevelés terén 
több év óta eredménynyel működtek. A pályázók az 
oklevélen kívül keresztlevelüket és azon okmányokat 
mutassák be, a melyekkel erkölcsi magaviseletüket, 
társadalmi életmódjukat, egészségi állapotukat, had-
kötelezettségi és családi viszonyaikat, úgyszintén 
eddigi működésüket hitelesen tudják igazolni. Azon 
pályázók, kik az ének és torna tanítás, valamint a 
kertészet és háziipar valamely ágában jártasok, 
előnybe részesülnek. A kellően fölszerelt és sajátkezüleg 
írt folyamodványt a nagyméltóságú m. kir. Igazság-
ügyi Ministeriumhoz kell ezímezni s f. é. márcz. 13-ig 
alulírt igazgatósághoz benyújtani, illetve a hivatali 
főnök közvetítésével beküldeni. A betöltendő családfői 
állással kapcsolatos szolgálati teendőkről az igazgatóság 
ad szó- vagy írásbeli megkeresésre részletes fölvilágo-
sítást. Az új családfő egyelőre csak kisérletképen fog 
alkalmaztatni, a mennyiben a végleges kinevezés 
legalább is egy évi sikeres szolgálattól tétetik függővé. 
A kir. javítóintézet igazgatósága Kolozsvárt, 1902 
február hó I7-én. Kovács József, igazgató. 

(208-111—3) 
Baranya,y Albert helyettest keres, kinek kötelessége 

vezetni Ili—VI. vegyes osztályokat és az istentisz-
teleteken orgonázni. Javadalmazása: havi 60 korona 
lakás és fűtés. Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles 
tanítók, jó szolgálati bizonyítványokkal. Kérvények: 
márczius 12. Dr. Vásárhelyi József ref. lelkészhez 
küldendők Makádra (Csepelsziget). (188—Ií—2) 

Szent -Borbáson (Somogymegye) a községi elemi 
népiskolához a tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
A tanító javadalma évi 800 (nyolezszáz) korona, 
továbbá két szobából, egy konyhából és egy kama-
rából álló lakás a kertilletmény nyel. — Csak róm. 
kath. vallású tanító pályázhatik, kinek kötelessége az 
iskola rendes vezetésen kívül a kántori teendőket is 
elvégezni, lytániákat tartani, körmeneteket vezetni. —• 
A kérvények folyó évi márczius 30-ig Erdélyi János 
iskolaszéki elnökre Lakócsán Somogymegye czímzen-
dők. Tannyelv : horvát-magyar. (229—II—2) 

A dobrácz-apát i ev. ref. előkönyörgő kántor-
tanítói állásra április l - i g pályázat hirdettetik. 
Fizetés : kényelmes lakás, melléképületekkel, házikert 
egy holdnyi, 800 korona készpénz, (melyből 600 kor. 
államsegély) havi előleges részletekben. Oklevéllel 
fölszerelt folyamodványok Balogh István felügyelő-
lelkészhez Kis-Kólcsra beküldendők. Állás azonnal 
elfoglalandó. U. p. Ombod, Szatmármegye. 

( 2 6 0 - 1 - 1 ) 
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Szabadka szab. kir. város polgári községi iskola-
széke lemondás folytán üresedésbe jött egy tanyai 
(kombinált és vegyes osztályt vezető) tanítói állásra 
bezárólag 1902. évi márezius hó 15-ikéig terjedő 
határidővel ezennel pályázatot hirdet. Javadalom: 
900 korona évi törzsfizetés, 100 korona ötévenkinti 
korpótlék, szabad lakás, 1 2 láncz föld haszonélvezete 
(a mi 30 korona évi egyenértéknek felel meg), '24 ko-
rona évi szerelvény- és írószer, s 8 korona hegedű-
átalány. az iskola naponkinti (tehát kisebb) tiszto-
gatásáért '20 és az iskolaterem fűtési munkálatának 
végeztetéseért 40 korona évi tisztogatási s illetve 
fűtési átalány (a tanterem fűtéséhez a tiizelő-anyagot 
az iskolaföntartó városi törvényhatóság természetben 
adja). A gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért később 
megállapítandó, előreláthatólag 100 korona évi kiilön 
tiszteletdíj jár. Csak okleveles és kizárólag férfitanítók 
folyamodhatnak, a nőtanítók nem vétetnek figye-
lembe. Az állomást a közigazgatási bizottság meg-
erősítése esetén az ez iránt nyert fehivásra azonnal 
el kell foglalni, s a fönti javadalmak csakis a mű-
ködésbe lépés napjától tétetnek folyóvá. A kellően 
fölszerelt, kérvények alnlirotthoz küldendők. Kelt 
Szabadkán, az iskolaszéknek 1902. évi február hó 
'23-án tartott ülésében. Vojnich Máté, s. k., iskola-
széki elnök. (249—I—1) 

Szab i tlka szab. kir. város polgári községi iskola-
széke négy újszervezetű tanyai (kombinált és vegyes 
osztályt vezető) tanítói állásra bezárólag 1902. évi 
márezius hó 15-ikéig terjedő határidővel ezennel 
pályázatot hirdet. Ezen állások mindegyikéhez 900 
korona évi fizetésből. 100 korona ötévenkinti korpót-
lékból, szabad lakásból és 30 korona évi egyenérték-
nek megfelelő 1 ! lánez föld haszonélvezetből álló 
javadalom és a következő évenkinti mellékjáran-
dóságok vannak fűzve: 24 korona szerelvény- és 
írószer-, 8 korona hegedű-, 20 korona tisztogatási- és 
4l) korona fűtési munkálati átalány. A gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetéseért később, s előreláthatólag 
100 — 100 korona évi tiszteletdíj járand. Csak okleveles 
férfitanítók folyamodhatnak, a nőtanítók nem vétet-
nek figyelembe. A tanítási nyelv a magyar, a kör-
nyékben dívó bunyevácz — mint kisegítő — nyelv-
ben jártassággal bírók a választásnál előnyben része-
sülnek. Megerősítés esetén az ez iránt nyert fölhivásra 
ezen állásokat azonnal el kell foglalni, s a fönti java-
dalmak csakis a működésbe lépés napjátéi tétetnek 
folyóvá. A kellően fölszerelt kérvények alulírotthoz 
küldendők. Kelt Szabadkán, az iskolaszéknek 1902. 
évi február hó 23-án tartott ülésében. Vojnich Máté, 
s. k., iskolaszéki elnök. (250—1—1) 

A bazini (Pozsonyin.) ág. hitv. evang. németajkú 
egyház árvaházi, hitoktatói és kántortanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: I, mint tanító különféle 
alapokból: 1011 kor.'24 fill., a Kothinán-féle árvaház-
ban két szobából, konyha, pincze és faraktárból álló 
lakás és egy fél kert haszonélvezete. II, mint kántor-
orgonista a kántori alapból 111 kor. 20 tilt., a városi 
pénztárból 349 kor. 28 till., 24 kbm. kemény hasábfa, 
azonkívül stólák. Ügyes zenész privátórákra is számít-
hat. A megválasztottnak kötelessége: a 6 osztályú 
városi népiskolába járó evang. németajkú gyermekeket 
hetenkint 8 órában vallásban és két órában éneklésben 
oktatni, a németajkú egyházban a kántori teendőket 
végezni, temetési és egyházi énekkart vezetni: a 
Kothmán-féle árvaházban lakó (6—7) fiúnak naponta 
egy privátórát adni és erkölcsi magaviseletük felett 
őrködni. Csak ág. hitv. evangélikusok pályázhatnak. 
Kellően felszerelt folyamodványok, melyekben a tanítói 
úgy a. magyar és németnyelv oktatási képesítettség 
mellett, az orgonista-kántori képesítettség is feltün-
tetendő ; valamint eddigi szolgálati bizonyítványok 
f. év ápril 15-ig Kercser Ede bazini evang. lelkészhez 
beküldendők. " (252— II—1) 

Róin. kath. oki. tanítónő, a ki a magyar nyelven 
kívül a német és román nyelvet is bírja nyilvános 
jellegű iskolához ajánlkozik. Kis-Kun-Dorozsma 
okleveles tanítónő. Poste restante. ('242—II—2) 

Az őrségi evang. ref. egyházmegyében a hidas-
hollósi evang. ref. leányegyház tanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : tisztességes lakás, gaz-
dasági épületekkel; 1900 Q-öl belső kert, értéke 60 
korona; 960 korona készpénz, negyedévenkint az 
egyháztól előre fizetve; temetési stóla kerületi hatá-
rozat szerint: fél sessió után sertéslegeltetési jog. 
Kötelessége: kerületi tanterv szerinti tanítás, a min-

j dennapi és ismétlő köteleseknek; sátoros ünnepek 
délutánján prédikállás : a szorgalmi idő alatt vasárnap 

i délután könyörgés tartás. Pályázati határidő ápril l-ig, 
A kellőleg fölszerelt kérvények Somogyi Gyula espe-
reshez küldendők, Egyházas-Rádóczra (Vasmegye). 
Az állás folyó évi szeptember 1-én elfoglalandó. 

( 2 5 3 - 1 - 1 ) 
A boldogasszonyi (Mosm.) róm. kath. népiskolánál 

egy osztálytanítói állás megüresedett. Fizetése: 800 
korona és egy bútorozott szoba. Kötelessége: az 
egyik osztályt vezetni, az ismétlősöket tanítani és a 
kántori teendőkben segédkezni. Tannyelv: német-
magyar. — Folyamodványok a boldogasszonyi r. kath. 
iskolaszékhez azonnal beküldendők. (248 I—1) 

A marosvásárhely i községi polgári iskolánál két 
tanszék, az elemi iskolánál egy tanszék megüresedvén, 
ezen három tanszékre ezennel pályázatot hirdetünk. 
A polgári iskolához az egyik állásra természettudo-
mányi, a másikra rajz és szépirási szakcsoportból 
képesített, okleveles tanárok pályázhatnak. Ezen 
állások egyenkint 1600 korona fizeté.-sel, 400 korona 
lakbérrel és 200 korona ötödéves korpótlékkal vannak 
javadalmazva. Ezen kívül a megválasztott tanárok 
— külön díjazás mellett — a kereskedő-ta.nonczisko-
lánál is alkalmazva lesznek. Az elemi iskolához, mely 
állás 1200 korona fizetéssel, 240 korona lakbérrel és 
100 korona ötödéves korpótlékkal van javadalmazva, 
pályázhatnak tanítói oklevéllel bíró tanítók. Az elemi 
iskolához megválasztott tanító — külön díjazás 
mellett — az iparos-ta.noncziskolánál is alkalmazva 
lesz. A polgári iskolához megválasztott tanerők állá-
saikat azonnal kötelesek elfoglalni, míg az elemi 
iskolához megválasztott tanító működését az iskola-
szék csak szeptember elsejétől kezdőelőleg óhajtja 
igénybe venni s fizetését is ettől kezdve folyósítja. 
Pályázni szándékozók fölhivatnak, hogy kellőleg föl-
szerelt folyamodványaikat márezius 25-éig alulírt 
elnökhöz nyújtsák be. A községi iskolaszéknek, 1902 
febr. 26-án tartott üléséből. Maros-Vásárhelyt, 1902 
márcz. 1. (Olvashatatlan), iskolaszéki elnök. Pál 
György, jegyző. (254-11 —1) 

Az őrségi ev. ref. egyházmegyébe kebelezett Szécsi -
szent lász ló i ev. ref. leányegyház tanítói állomására 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 800 korona, negyedévi 
előleges részletekben, minden tanköteles gyermek 
után egy szekér felvágott fa, melyből a tanterem is 
fűtendő, tisztességes lakás, gazdasági épületekkel, kert 
és az udvaron kút. Stóla az e^yli.-kerület által meg-
állapítva. Kötelessége a mindennapi és ismétlő-iskolásók 
tanítása — tanterv szerint. Pályázati kérvények — 
felszerelten - f. évi ápril hó 10-ig Egyházas-
rádóezra, Somogyi Gyula espereshez küldendők, 

(261-1—1) 
Fekésháza, Ubrezs filiája, róm. kath. tanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. A fizetés 800 koronáig 
biztosítva 508 korona államsegélylyel. 9.u8i kataszt. 
hold föld és rét haszonélvezeti joga beszámítva 80 krba; 
a többi tandíj és iskolai adóból jön be, A lakás új. 
Tannyelv: magyar-tót, Csehticzky József esperes 
úrhoz küldendők a folyamodványok Tibára, Ungmegye: 
márezius 25-ig. A kik orgonálni tudnak, előnynyel 
bírnak. Ubrezsi plébános. (258 I I) 
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Szeödemeter i állami elemi iskolánál havi 80 
korona díj mellett okleveles, lehetőleg ev. ref. vallású 
tanító ideiglenes helyettesi alkalmazást nyerhet. Aján-
latok Szilágyvármegye kir. tanfelügyelőségéhez Zilahra 
küldendők. Határidő márczius 18. Petri Mór, kir. 
tanfelügyelő. ( 1 2 / h - I - l ) 

A dohnan-i államilag segélyezett egyházi elemi 
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak tanítók vagy tanítónők. Fizetés: 
készpénz 800 koronán felül — és két öl égőfa, mely 
rendesen — félévenkint fizettetik, A tanítási nyelv 
tót. Oklevéllel ellátott kérvények Zsámbokréthy Lajos 
puchói evangel. lelkész és iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Puchó, 1902 22 II, Trencsénm. Zsámbokréthy 
Lajos, ev. lelkész és iskolaszéki elnök. (226—II—1) 

A mezötarpa i (Bereg) ref. egyház a nagyobb 
leányok tanítóságára pályázatot hirdet. Fizetés: az 
egyháztól négy részletben 560 korona. Tandíjból 
2-20 Kat öl fa 90 Két szekér széna 20 Egy legeltetés 
jog 10 Három köblösföld 40 összesen 940 korona. 
Lakás kerttel. Kötelesség: tanítani a tiszántúli tan-
terv szerint 3—6 osztályt s az ismétlősöket. Ha nő-
tanító lesz megválasztva a két felső osztályban kézi-
munkát tanítani, ha férfi, szükség esetén a kántorokat 
helyettesíteni. Az állás ápril 15-én foglalandó el. A 
kérvények okmányaikkal ápril 5-ig Simon Andor 
lelkészhez küldendők. (255—I—1) 

Április és Május hónapokra egy r. kath., okleveles 
segédkántortanítót keresek. Fizetése : havi 30 korona, 
ágyneműn, mosáson, világításon kívül teljes ellátás. 
Z a g y v a r é k a s , 1902 márczius 10. Boldizsár Pál, 
kántortanító. (269 - I — 1 ) 

A r e g ö l y i (Tolnám.) osztálytanítói állás az osztály-
tanítónak kántortanítóvá történt megválasztásával 
megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
800 korona havi előleges részletekben bútorozott 
szoba fűtés és tisztogatással. Kötelme : egy osztályt 
vezetni, a kántoriakban segédkezni. Kántoriakban 
segédkező havi 30 koronáért kántortanítónál kaphat 
élelmezést. Eredeti okmányokkal felszerelt kérvények 
márczius hó 25-ig Francsics Pál plebánoshelyettes 
czímére küldendők. Kovács Márton, kántortanító. 

(259—1—1) 
Pályázat a podluzsáni ág. h. ev. egyházban 

kántortanítói állásra. A javadalmazást illetőleg alul-
írott felvilágosítással készséggel szolgál a kihez a 
pályázati kérvények is f. évi márczius 20-ig bekül-
dendők. Felső-Ozor (u. p. Trencsén-Baán), 1902 lí. 19. 
Vargha Emil Károly, ev. körlelkész. (211—II 2) 

Sik lós nagyközség iskolaszéke a községi polgári 
fiúiskolánál rendes tanári állásra hirdet pályázatot. 
Pályázhatnak oly középiskolai vagy polgári iskolai 
okleveles tanárok, kik nyelvtörténeti szakból birnak 
képesítéssel és a németnyelv tanítására is képesítve 
vannak. Előnyben részesülnek azok, kik francziát és 
tornát, vagy latint és tornát képesek tanítani. A. 
rendes tanári állással összekötött évi illetmények: 
1600, az egyezerhatszáz korona törzsfizetés, 400, azaz 
négyszáz korona lakbér. A fizetés havi, a lakbér 
negyedévi előleges részletekben fizettetik ki. Az ötöd-
éves korpótlék 100, azaz? egyszáz korona. Megjegyez-
tetik, hogy a font jelzett melléktárgyakért (latin, 
franc/.ia, torna) a megválasztandó külön díjazást nem 
igényelhet, A születési bizonyítványnyal, a képesítést, 
családi állapotot és esetleg eddigi szolgálatot igazoló 
okmányokkal fölszerelt kérvények 1902. évi márczius 
hó 25-ig l'akuszy Gyula iskolaszéki elnökhöz nyúj-
tandók be. A megválasztott állását 1902. évi április 
hó 1-én köteles elfoglalni, midőn is véglegesítését a 
vármegyei közigazgatási bizottság fogja megerősíteni. 
Siklós, 1902 márczius hó 9-én. Pakuszy Gyula, 
iskolaszéki elnök. Szűcs Dániel, iskolaszéki gondnok. 
Dr. Révai Sándor, iskolaszéki II. jegyző. 

(268—1—1) 

A Máramaros V i sk l ev. ref. egyház iskolájánál 
megürült 1—II leányosztály tanítóságára pályázat 
hirdettetik. Javadalom: 730 korona havi előleges 
részletekben. 10 szekér tűzifa - - 70 kor. Lakás, kert. 
Pályázati kérvények. Csik Albert ev. ref. lelkészhez 
márczius 23-ig küldendők. Az állás ápril hó 15-én 
okvetlen elfoglalandó. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők. (265—1—1) 

Róm. katli. iskolához helyettest keres Furtnan Mária 
tanítónő. Tényö, Győrmegye. (267—1—1) 

K a k a s d — Tolnamegye — plébániához tartozó 
Ladomány fiók községben r. kath. kántortanító keres-
tetik. Fizetése : készpénz 505 korona. 10 p. mérő buza, 
15 p. m. rozs, 180 liter bor, egy szekér széna 14 köb-
méter hasábfa és stóla. 3 katasz. hold 450 M-öl 
szántóföld, 500 CJ-öl rét. Minden igás munkát a 
község teljesít, fuvarokat ad s állami adót a földek 
után fizeti. Lakás: 2 szoba, 2 konyha, kamara, pinezo, 
istálló, félszer, sertéséi, 120 [J-öl kert. Tannyelv: 
német-magyar. Oklevéllel fölszerelt folyamodások 
márczius 30-ig iskolaszéki elnökséghez Kakasdra — via 
Bonyhád küldendők. (251—1—1) 

H I S D E T E S E K 

Kerestetik egy oki. ha lehetséges protestáns hitvallású 

gyermek-kertósznö 
egy 6 éves fiú mellé a ki a magyar és német nyelvet 
tökéletesen birja. A pályázók a föltételeket levélben 
közöljék és fényképet mellékeljenek. Freytag Gedeon, 

jószágbérlő, Kápince, u, p. Slatina, Slavonia. 
(181 —II—2) 

Temesvártól ÍO peroznyire, jáî ású székhelyi 
fizetéssel, tanító pár-

Óhajt. Mehala, Czáró, állami tanító. 
( 2 3 8 - 1 - 1 ) 

„Mária légy velünk" 
czímén 50 v á l o g a t o t t s zép ének, c s inos és 
s z a b á l y o s orgonakisére t te l egyházilag jóvá-
hagyva. megjelent s kapható alulirt kiadónál. Ára 
1 korona bérmentve. Zámbó Káro ly , S z e g e d 6. 

( 2 1 3 - 1 - 1 ) 

Egy 14 változatú előjátszó pedálos 2 
manuálos Pnematikus regiszterekkel s 
egy 6 változatú előjátszó pedálos és egy 
6 változatú hátul játszó orgona jutá-
nyosán eladók ezeken kívül egy 20 vál-
tozatú 2 manuálos pedálos Harmónium is 
eladó, továbbá orgonák legújabb Pne-
matikus rendszer szerint készíttetnek, 
javítások bármely vidéken elfogadtatnak. 

MEZEY JÁNOS, (264—1—1) 
magy. kir. államilag segélyezett 

orgona és harmónium gyár, 
Budapest, VII. ker., Garai-tér 8. szám. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Budapest, 1902 márczius 20. 

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

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. IÍER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 

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

Hajdan és most. 
A kinek isten látást adott, elszorul 

annak a szive, lia a társadalom mai 
képét szemléli. 

Bilincsbe van verve az akarat, az 
önzetlenség, az igazságérzet; hasztalan 
kutatunk az egyszerűség, a természe-
tesség, a nemes szándék után, melyek-
nek nyomán megelégedés és becsü-
l°tf!S"ég fakad; ma rüod&m elvek szerint 
alakul minden, ősi erényeink letarolva, 
burjánoznak helyette speciális magyar 
hibáink: az úrhatnámság és könnyel-
műség s polgári jogot nyert társadal-
munkban minden kivetni való, kezdve 
a nagyzolástól, föl egész a kozmopoli-
taságig, a hitetlenségig! Társadalmunk 
beteg, a lelkületek lassan ölő féreggel 
belsejükben nem hevülnek; — a ne-
mesebb czélokért való küzdésre nincs 
tetterő, az anyagi jutalomnélküli mun-
kára senki sem vágyik, pettyhüdt tag-
jainkat csak az aranyak csengése moz-
gatja meg. 

És le van alacsonyítva Isten egyik 
legszebb adományának: a munkálkodás-
nak is jelentősége. Ma a munka nem 
lelki szükség és gyönyör, hanem a test 
robotja, melylyel életmódunk kényelmét, 
élvezeteink szaporítását czélozzuk csupán. 
Ma a bölcső is más, mint hajdan. Hajdan 
a mindennapi kenyérért véres verejtéket 
izzadó is Isten kegyelmét, az élet 

örömét és czélját látta a kisdedben, 
ma a hiúság rabjai a testi csinosság 
ellenét, a nyűgöt, a terhet tekintik 
benne. A hivők hálálkodva keresték föl 
az újszülött megérkeztekor a templomot, 
ma a hitetlenek kikelnek Isten akarata 
ellen, ki a gondokat, a nyomorúságot 
imigyen szaporítja. A kisded első útja 
a templom felé irányult egykor: ma 
idegen ké>: ügyeli, míg az anya szóra--
kőzik, mulat, tetszeleg magának és 
másoknak; — a múltban az anyatejjel 
szivta be a gyermek a vallásosság és 
hazaszeretet fenséges érzelmeihez való 
ragaszkodást, ma (a kényszerűségből 
származó kivételekről nem szólva) 
csengő érczen vásárolt anyával táp-
láltatják. 

A gyermek és serdülő ifjú bejárta a 
mezőt, a zúgó patakot, táplálta lelkét a 
természet örök szépségein való gyönyör-
ködéssel, érezte e közben Isten erejét, 
hatalmát, jóságát és tökéletességét s az 
illatos réteket járva, föleszmélt ama 
nemzeti hitre: „E földön kívül nem 
lehet más hazám!" Es ha az idő eljött; 
ha férfias komolyság váltotta föl az 
ifjúsággal járó lobbanékonyságot: a 
küzdtérre állott akkor, hol e kettő 
önzetlen lelkesedéssé párosulva, erőt 
adott izmaiba a közügyek munkálására. 

S milyen munka volt az?! 
Az igazak cselekvése, kik nem bérért. 
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elismerésért, remélt, vagy megígért elő-
nyökért. nevüknek úgyis mulandó dics-
fénynyel övezéséért dolgoznak, hanem 
fáradnak lázas tevékenységgel, mert 
értik az Úr mondását: „Munkálkodjatok, 
míg nappal vagyon." 

(>h, milyen más a ma! 
Gyermekeink az első pereztől kezdve 

lélek nélküli anyagok, kiket a szerint 
öltöztetünk szűkebb, vagy bővebb 
ruhákba, pirosba, vagy feketébe, a mint 
azt a ..divat" elrendeli s jó korán 
gondolkozunk azokról, kik megtanítsák 
őket „módisan"- enni, inni, ülni, állani, 
•járni és tánczolni s mindnyájan közre-
működünk azon, hogy vérökké váljon 
az új idők eme remek törvénye: 
„ Szád mindenkinek szemébe szépet, 
háta mögött rosszat mondjon; ez az 
előhaladás első föltétele, mert mások 
tiprása egyengeti a nagyratörők útját!" 

„Az életre nevelj," kiáltják az iskola 
felé; — azonban ez csak akkor jogos 
követelés, ha minden áramlattal szem.be-
szállva, az örök életet hirdetnők vég-
c-zélul s minden hamis és értéktelen 
társadalmi követelményt figyelemre nem 
méltatva: az erkölcsi világ megterem-
tésének egyengetnők út ját s nem arra 
tanítaná az iskola az embert, miképen 
tudja anyagi javait megszerezni, hanem 
mint álljon ellent a világ kísértéseinek, 
mert a ki erre képes, az nagy kincs-
nek a birtokosa: az önmérséklésnek s 
le tud mondani a czifrálkodásról, mula-
tozásról, kártyáról; nem öli meg munka-
kedvét a rohamos siker elmaradása, 
nem ejti foglyul a pazarlás vágya, szive 
nemes érzései közt nem burjánzik föl 
a gyom s ennek anyagiakban sem lesz 
szüksége soha, 

Ma hiában száll sikra a közjóért 
bárki, nemes szándoka mögött is rejtett 
haszonlesést látnak az emberek. 

Természetes, hogy nagy czéljaink 
hiján összetartó kapcsaink sincsenek. 
Nemzetünk szét van tagolva, nemcsak 
nyelv és vallás, de mindenféle kigondolt 

tekintetek szerint. Ha népünk nyomorú-
ságáról, vagy kivándorlásáról . beszélünk: 
fölemlegetjük bűneit, de bölcsen elhall-
gatjuk magára hagyatottságát. S a míg 
gyilkos szóval ostorozzuk hibáit, nem 
emlékezünk meg a példa erejéről. Pedig 
a mi népünknek nincs sem szocziálista, 
sem kozmopolita természete, csupán a 
lelkét töltötte meg a tapasztalat a 
keserűségek tengerével. 

Ma a nagyokban nem, még a kiseb-
bekben sem bizik, ha nadrágot viselnek. 

De álljunk c-sak oda. vessünk számot 
a mai világélettel, vállvetve dolgozzunk 
az emberiség erkölcsi érzékének meg-
szilárdításán, győzzük meg népünket 
arról, hogy a mi álláspontunk a3 erköl-
csösség, igazoljuk gondolatunkkal, sza-
vunkkal és cselekedetünkkel, hogy nem 
a magunk hasznáért dolgozunk, akkor 
népünk nem enged semmi csábnak, 
nem vakul el az ígéretektől, de meg-
marad azon az úton, melyen egysze-
rűség, becsületesség, hazaszeretet és 
vallásosság a jelző oszlopok! 

Foglalkozzunk magára hagyatott 
népünkkel, takarjuk el szemét, hogy ne 
lássa a mai festett világot, mert ha a 
romlatlan és naiv lelkek igazi őrizői 
leszünk, megvédelmezzük népünket a 
hiúságtól, úrhatnámságtól, a kozmopoli-
taságtól s a helyes élet-elvek taní-
tásával gátat vetünk a hazához való 
hűtlenségnek is! 

(Pest-Szent-LőrivczJ Bartha Pál. 

— A német nyelv a fővárosi elemi 
iskolákban. A főváros elemi iskoláinak felső 
osztályaiban régi szokásnál fogva még mindig 
tanítják a német nyelvet. Nessi Pál orsz. 
képviselő kérdést intézett a közoktatásügyi 
ministerhez, hogy szándékozik-e úgy intézkedni, 
hogy a német nyelv tanítása már a jövő isk. 
év kezdetétől fogva a főváros összes ele.ni 
iskoláiból kiküszöböltessék ? Erre a kérdésre 
Wlassics minister a képviselőház f. hó 12.-i 
ülésében következőleg válaszolt: „Először is a 
kérdésnek egy kis rövid histórikumát bocsátom 
előre. Tudomásom van t. i. arról, hogy a 
hetedik kerületi, erzsébetvárosi 1. számú iskola-
szék 1900 április hó 3.-án tartott ülésében el-
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fogadta a következő indítványt: „A székes-
főváros összes elemi iskoláiban ez ideig csak 
szokáson alapuló német irás-olvasás és nyelv 
tanítását feleslegesnek tartja. Megkeresi ez 
okból a székesfőváros tanácsát, hogy hatósági 
intézkedéssel már a jövő tanévben kezdődőleg 
e tárgy tanítása megszüntettessék és az így 
nyert idő a magyar fogalmazás és a testi 
nevelés intenzívebb fejlesztésére fordíttassák." 
Az említett iskolaszék, ezen elfogadott indít-
ványhoz képest, előterjesztést tett a tanácshoz, 
és egyúttal megkereste a többi társiskola-
székeket is e tárgyban. A fővárosi húsz iskola-
szék közül hozzám érkezett jelentés szerint a 
kezdeményező iskolaszékkel együtt tizennégytől 
érkezett be előterjesztés ebben az ügyben: 
tizenhárom az indítvány mellett, egy az 
indítvány ellen volt. (Egy hang a szélső bal-
oldalon : Melyik volt az ?) Az indítvány ellen ? 
A hetedik kerületi 3. számú iskolaszék. (Moz-
gás a szélső baloldalon.) Nem nyilatkozott hat 
iskolaszék. Az iskolaszéki előterjesztések a 
tanügyi bizottságnak adattak ki, a mely ezeket 
tárgyalás alá vévén, a következő előterjesztést 
tette a tanácshoz — csak a lényegét idézem — 
(Halljuk! Halljuk !): „Tiszteletteljes javaslatunk 
oda irányul: méltóztassék kimondani, hogy a 
német irás és olvasás és a német nyelv taní-
tása a székesfőváros községi elemi iskoláinak 
tantervéből a jövő tanévtől kezdődőleg kiha-
gyandó." Csak a lényegét idéztem ; ez az, a 
mit a bizottmány határozott. A tanács, meg-
kapván a bizottmánynak ezt az előterjesztését, 
ezzel érdemileg nem foglalkozott, hanem föl-
terjesztést tett a vezetésem alatt álló minis-
teriumhoz és a ministeriumtól kérte az új 
országos tantervnek leküldését, mert köztudo-
mású dolog az, hogy én új országos tantervet 
dolgoztatok ki, a mihez a népoktatási törvény 
56. §-a alapján jogom van. Ezt bizonyára azért 
tette a városi tanács, hogy az országos tan-
tervhez idomítsa esetleg azután az ő helyi 
tantervét. En megküldöttem a kért tervezetet 
a városnak, de azzal a megjegyzéssel, hogy az 
új országos tantervet csak akkor fogom életbe 
léptetni, ha a közoktatási tanács a tanterv-
utasításokkal elkészül és egyúttal az ismétlő-
iskolai utasításokat is fölterjeszti. Ez az új 
országos tanterv, nem mondom, bizonyosan, 
de talán már a jövő iskolaévben életbe lesz 
léptethető; tehát ennek alapján, valamint az 
iskolaszékek előterjesztése alapján a székes-
főváros tanácsa most már érdemileg foglal-
kozhatik ezzel a kérdéssel és mihelyt a tan-
terv egyrészről a tantestületek, másrészről 

'pedig a közoktatásügyi bizottság meghallgatása 
után megállapíttatott, azt jóváhagyás végett 
elém fogja terjeszteni. T. képviselőház! Azt 

nem tudom, hogy a tanács mit fog határozni; 
de, ha a tanács az elemi iskolákból a német 
irást és olvasást és a német nyelv tanítását 
kihagyja, ez ellen nekem nincs módomban 
észrevételt tenni, sőt nem is lehet a törvény-
nél fogva; mert a törvény 55. §-a a német 
nyelvet az elemi iskolákban kötelező tan-
tárgygyá nem teszi és a német nyelv kötelező 
tantárgyként az állami elemi iskolák tantervé-
ben sem szerepel. Én, t. Ház, súlyt csak arra 
helyezek, hogy a német nyelv ott taníttassák 
kellő eredménynyel, a hol a törvényhozás 
akarata szerint kötelező tantárgy, a milyen a 
polgári iskolában, a reáliskolában, a tanító-
képzőben és a gimnáziumban; taníttassák pedig 
nemcsak a német nyelv hasznosságánál és 
szükségességénél fogva, de taníttassák egye-
nesen a törvényhozás akaratából folvólag, 
(Helyeslés jobbfelől.) mert hiszen a törvény-
hozás p ara ácsolta úgy, hogy ezekben az isko-
lákban a német nyelv tanítása kötelező legyen. 
De a hol a törvényhozás, főleg pedagógiai 
okokból, kötelezővé nem tette, igen termé-
szetes dolog, hogy ehhez kell magát a kor-
mánynak is tartania." A képviselőház a 
minister válaszát tudomásul vette. 

Osztály-ismétlés. 
A „Népt. Lapja" f. évi 10. számában e 

czímen vezérczikk jelent meg, melyben nézetem 
szerint egy-nehány téves fölfogáson alapuló 
téves következtetés van, s ezekre nézve szerény 
észrevételeimet a következőkben teszem meg. 

Az osztályok ismételtetése a mai tankötele-
zettség mellett elkerülhetetlen valami; annál 
elkerülhetetlenebb, mivel éppen a czikkíró 
állítása szerint „népoktatási törvényünk reví-
zióját egyhamar nem várhatjak." — A míg 
elritázhatatlan igazságnak ismerjük azt, hogy a 
gyermek bizonyos tehetségeket, de viszont 
szellemi gyöngeséget is örököltet a szülőktől; 
míg a szülők műveltségétől és foglalkozásától 
oly nagy mértékben függ az, hogy milyen s 
mennyi ismeretet szerez a gyermek a tanköteles 
kor, vagyis a 6-ik életév elérése előtt; míg a 
tudatlan szülők nagy része siró csecsemőjét 
borral, pálinkával vagy mákfőzettel altatja el, 
hogy mindennapi munkáját vagy sokszor mulat-
ságát zavartalanul végezhesse, — addig bajos 
azt állítani, hogy az osztály-ismétlés megszün-
tetése a helyes tanítási eljárástól függ. 

Hogy még a „Középiskolai Rendtartás"-ban 
is van §, mely azt mondja, hogy osztály-ismét-
lésre csak állandóan hanyag gyermekek utasít-
tassanak, azon kevésbbé ütközhetünk meg, mint 
ha valaki az elemi oktatásnál akarja az osztály-
ismétlést kiküszöbölni; mert ha mi ezt tényleg 

12* 



4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 . SZÁM. 

gyakorlatba vennők, akkor ezen az alapon a 
„Középiskolai Rendtartás" 41. §-ának sürgős 
megváltoztatása következnék be. Mert ha eddig 
a kimustrálás után följebb bocsátott tanulóink 
túlnyomó része valahogyan helyt állott ós 
képes ma is legalább középszerű eredményríyel 
megfelelni a középiskolákban, épp oly bizonyos, 
hogy azokra az úgynevezett áterőszakolt növen-
dékeinkre kénytelen volna a középiskola más 
g-t alkalmazni. — Hogy a mai középiskolai 
oktatási rendszer mellett mennyi kellemetlen-
ségnek, sőt gyanúsításnak lehet kitéve az elemi 
iskolai tanító, ha csak kissé gyenge gyer-
meket is átbocsájt a négy osztályon, erről 
sokat beszélhetne egy délvidéki városunk igen 
derék tantestülete, mely az ottani gimnázium 
tanári karának a főigazgatóság útján tett pana-
szára a közoktatásügyi ministerium által több 
ízben lett igazolásra fölszólítva néhány volt 
növendékére nézve, kik a középiskolában 
rosszul tanultak s illetve gyenge előképzett-
ségüeknek bizonyultak. 

Igen helyes kivánság, hogy a tanítóság 
törekedjék a falusi nép műveltségét is városi 
színvonalra emelni. A törekvés bizony nem 
hiányoznék belőlünk, de a gyermek-anyagot, 
a rendelkezésünkre álló eszközöket s a sokkal 
nagyobb mérvű iskolamulasztást tekintve, annak 
teljes elérését tőlünk nem követelheti senki. 

De a leghelytelenebb hasonlat az, mely az 
iskolakötelezettség és a hadkötelezettség telje-
sítésének igazolását egyenlő szigorúsággal köve-
telné meg, sőt az előbbit még több esetre 
kiterjesztené. Nézzük a dolgot közelebbről s 
mindjárt kitűnik a különbség a kettő között. 

Tanítóegyesületeink gyakran foglalkoztak 
azzal a kérdéssel, hogy szükség van-e a tan-
köteles kor megváltoztatására vagy sem? En 
ott, a hol alkalmam volt reá, hangoztattam, 
hogy szerintem nem a 6-ik életév fölemelése 
vagy leszállítása segítene gyökeresen ama 
általános panaszon, hogy az I. osztály tan-
anyagát sokszor nem vagyunk képesek alaposan 
földolgozni a hat-éves gyermekekkel, — hanem 
a tanköteles kor kiszélesbítése. Es itt nagyon 
helyén való a katonakötelezettséggel való 
összehasonlítás. Az általános hadkötelezettségi 
törvény belátja, hogy 21-éves korában nem 
lehet minden honpolgár testileg egyenlően 
fejlett s így a fegyverviselésre alkalmas. Ezért 
állítja elő három éven keresztül az ifjút s 
mondja ki még akkor is igen sokra az „alkal-
matlan!"-!. Természetesen a tanulásra nem 
lehet egy gyermek sem teljesen alkalmatlan s 
ezt nem is állítja senki. 

Azonban ki merné tagadni, hogy jóval 
nagyobb különbségeket találunk ugyanegy korban 
a szellemi képesség, mint a testi fejlettség fokai 

között? Melyik tanítónak nem volt még 5-éves 
növendéke, ki jobban előhaladt az ismeret-
szerzésben a 7-évesnél ? Vagy ki né hallott 
volna oly gyermekről, kivel 6-éves korában 
lehetetlen volt az előírt tananyagot jól elvégezni 
s később egy év alatt két osztályt könnyű 
szerrel tanult? Ezek mind amellett bizonyí-
tanak, hogy nem czélszerü az iskolába való 
beiratás idejét ily szűk határok közé szorítani. 
Mivel pedig képtelenség oly „sorozó-bizottságot" 
csak elgondolni is, mely rövidesen megállapítsa, 
hogy melyik gyermek érett az iskolai tan-
tárgyak befogadására, a kérdést — előző sora-
imra való hivatkozással — így oldanám meg : 

A tanító minden év szeptemberében csak 
azokat a tanköteleseket fogadja el föltétlenül 
(kivéve a hülyéket stb.), kik az előző év 
deczember 31.-ig betöltötték a 6.-ik évet, a 
többieket csak föltételesen. T. i., kik a bemutat-
kozás évében lettek vagy lesznek deczember 
31.-ig 6-évesek, azokat előbb megismeri, meg-
vizsgálja s csak ha képeseknek tartja az iskolai 
tananyag végzésére, tarja ott őket. 

Miután az első hónap rendszerint csak szok-
tatásokkal s előkészítésekkel telik el, ez lenne 
a „sorozó-hónap", melynek végén az oda nem 
való gyermekek hazaküldetnének s a tanító 
zavartalanul, a biztos siker tudatában foghat 
munkájához. 

A hol óvodák állanak fönn, ott talán az óvónő 
adhatná a minősítést az iskoláztatásra való 
arravalóság vagy szellemi fejletlenség szem-
pontjából. 

Négy éve annak, hogy ezen nézetemet a 
„Népoktatásiban kifejtettem s most, midőn 
az osztály- ismétlés eltörlését hangoztatja legelső 
tanügyi lapunk, ismét az a meggyőződés adta 
kezembe a tollat, hogy ha népoktatási tör-
vényünkben is érvényre jutna a katonai sorozás 
elve, akkor az osztályok ismételtetése majdnem, 
teljesen kiküszöbölhető volna. 

Addig azonban lehetetlen kivánság az, mit 
a mult heti vezérczikk kifejt, mert bizony-
bizony inkább ne halljon a haza löldjéről és 
történelméről az a falusi gyermek az iskolában 
semmit, de tanulja meg alaposan az olvasás 
és írás mesterségét, a mi — ha a legfejlet-
lenebbeket és leghanyagabbakat is felsőbb 
osztályba toljuk — teljes lehetetlenség volna. 
Ha mindjárt abban a szomorú helyzetben van 
is, hogy csak olvasni tanult meg az iskolában, 
fejlettebb korában mégis képes lesz a nép-
könyvtárak üdvös intézménye folytán magának 
minden téren némi jártasságot szerezni. Azért 
egyelőre csak ismételtessünk: különösen az első 
osztályban. 

(Tököl.) Greyus Gyula. 
— — 
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= Kitüntetett tanfelügyelő. A király Graff 
Nikáz, Bács-Bodroghvármegye és Zombor 
szabad királyi város tanfelügyelőjének, a tanügy 
terén szerzett érdemei elismeréseül a Ferencz 
József-rend lovagkeresztjét adományozta. 

= A sajóládi iskola. Bizony Ákos orsz. 
képviselő a sajóládi iskola ügyében kérdést 
intézett a közoktatásügyi ministerhez. Wlassics 
minister a képviselőház f. hó 12,-i ülésében 
következőleg válaszolt erre a kérdésre: „A 
sajóládi iskola-épület használatát a közigaz-
gatási hatóság annak rozoga volta miatt még a 
mult év elején betiltotta és ott a tankötelesek 
oktatása szünetelt. Ez alkalommal az iskolaszék 
a vallás-alapítványi uradalommal szemben azt 
vitatta, hogy a canonica visitatio alapján a 
vallás-alap mint földesúr köteles ezt az iskolát 
újraépíttetni és hivatkozott egyúttal arra is, 
hogy az iskolai kegyuraság czímen is fönnáll 
a vallás-alap uradalomnak ez a kötelezettsége. 
En ezen, az iskolaszék által fölvetett kérdé-
seket, a melyek szorosan jogi kérdések, meg-
vizsgáltatván, arra az eredményre jutottam: 
először, hogy ez a sajóládi elemi népiskola 
csakugyan katholikus jellegű, felekezeti iskola, 
de az 1889. évi egyházlátogatási okirat szerint, 
a canonica visitatio szerint, az iskolaépület fön-
tartása a vallás-alapítványi uradalomnak terhét 
nem képezi. Természetes dolog, hogy ez a jogi 
érv elesvén, erre az alapra nem állhattam s 
annál kevésbbé ismerhettem el azt, hogy az 
iskolai kegyuraság viszonyára van alapítva a 
vallás-alapi uradalomnak kötelezettsége az 
iskola fölépítése iránt, mert ezzel a szóval 
igen gyakran találkozunk ugyan, hogy „iskolai 
kegyuraság", de az 1868.-iki népoktatási 
törvény III. fejezete, a mely a hitfelekezeti 
iskolák összes jogviszonyaival foglalkozik, ilyen 
iskolai kegyuraságot nem ismer. (Helyeslés 
jobbfelől.) Méltányolva azonban azt, hogy a 
sajóládi római katholikus hitközség nyomasztó 
anyagi helyzetben van, é3 méltányolva azt is, 
hogy ez a hitfelekezet sehonnan semmiféle 
segélyt nem kap, épp, mivel ott egy Pálos-
zárdaépület van, abban egy pár helyiséget 
berendeztettem iskolai czélokra és az iskolát 
megnyitottam. (Helyeslés.) A nagy szünidő 
alatt még egyéb átalakítást is fogok tenni, 
kiemelem azonban, hogy ez az intézkedés 
semmiféle szoros jogi kötelezettségen nem 
alapszik és ebből semmiféle további jogra nem 
lehet igényeket formálni a vallási alapítvány 
ellen. A borsodvármegyei tanfelügyelő jelentése 
hozzám érkezett és ő jelenti, hogy már ez 
évi január 3,-ikán az iskola megnyitása tényleg 
megtörtént s azóta a tanítás zavartalanul 
folyik." A képviselőház a minister válaszát 
tudomásul vette. 

Alakítsunk szövetkezeteket. 
Nemzetünk nagy zömének: a népnek boldo-

gulását támogató intézmények megvalósításán 
munkálkodni honfiúi kötelesség, de legered-
ményesebben — egyben mondhatom: a leg-
szívesebben is — azok munkálkodnak e téren, 
kik a nép között élnek. A tanítóság minden 
nemes föladat megvalósítását — lelkesülten 
támogatja. Tudja ezt a társadalom is, legalább 
e mellett bizonyít ama tapasztalat, hogy vala-
hányszor a nép jólétét szolgáló valamely intéz-
mény megvalósításáról van szó, — úgy a kor-
mánykörök, mint a társadalom teljes bizalommal 
fordulnak mihozzánk. 

így van ez a szövetkezeti czél megvalósí-
tásával is; —- s én arra buzdítom kartársaimat — 
legyen hát az valóban is úgy. 

Igen szép czélt szolgáló intézmény az, — 
mely szövetkezeti úton gyűjti egybe — az 
egyébként széthúzó — nemcsak elemeket, 
hanem — egyedeket is. 

A szövetkezeti eszmében hathatósan fej-
lesztjük a felebaráti szeretet gyönyörű eszméjét. 
„Egymás terheit viselni segítsetek!" — már a 
keresztény tanok első hirdetői hangoztatták. 
E kérést a szövetkezésben látom megvalósulni. 

Hálásabb dolgot nem cselekedhetünk annál, 
mintha szövetkezetek szervezésében közre mun-
kálkodunk. Közös czél, közös érdek, közérzü-
letet kelt. Ez érzületet ügyesen irányítani is 
lehet. — Ki irányítsa ? — az, a ki annak 
létrehozásában közremunkálkodott, hogy ez 
nem lehetetlen, tapasztalat mutatja. 

Szövetkezetekről szólva, legelső sorban, — 
mint a milyennek alkotásában s vezetésében 
részt veszek — legelső helyen a „hitelszövet-
kezetet" — említem föl. Ennél áldásosabb intéz-
ményt nem igen ismerek. Ennek tagja lehet 
minden becsületes ember. A szegénység nem 
gátló körülmény, mert a hitelszövetkezetek 
üzletrészei oly csekély értékben — heti 20 
fillér — vannak megállapítva, hogy azokat a nép 
legszegényebb elemei is megszerezhetik és a 
szövetkezet előnyeiben részesülhetnek. A hitel-
szövetkezet a kis emberek hiteligényeit épp 
úgy kielégítheti, mint a nagyokét. A hitel-
szövetkezet az egyéni tisztessegre, a munkás-
ságra is ad hitelt, oly kiváló becsű tulajdon-
ságra, mire részvénytársasági pénzintézetek 
figyelmet sem fordítanak. 

A kezdet nehézségeitől ne riadjon vissza 
senki. Nem sikerül az egyszerre, de a kellő 
türelem s az események ügyes kihasználása meg-
hozza az óhajtott eredményt. 3 éven át hirdet-
tem a hitelszövetkezet eszméjét, helyeselték is 
azt, de tagul nem iratkoztak. Közben személyi 
intrikákkal is megküzdöttem, — de végre 
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győztem. Most aharmadik üzletévben vagyunk,— 
az első csonka év volt —, alakuláskor 149 tag 
317 üzletrészt jegyzett s ma alig van a község-
nek lakosa, a ki tag ne volna. Én fölismertem 
s előre tudtam a hitelszövetkezet előnyét, — 
községem lakói érzik azt s hisznek nekem!*) 

A ki hitelszövetkezetet akar létesíteni, nyerjen 
meg az eszmének 20 — 30 embert Írassanak 
40 — 50 üzletrészt s megalakulási szándékukat 
jelentsék be az „Orsz. Központi Hitelszövetkezet" 
Igazgatóságának — Bpest, VIII. ker. Baross-
utcza 13. — küldenek onnan alapszabályt, 
megadják a szükséges utasítást, s a megalakí-
tásra kiküldenek egy tisztviselőt. 

Szövetkezet alakításból anyagi előny is 
hárulhat reánk. Ma másfélezer hitelszövetkezet 
van az országban (1898 óta) és a szövetkezetek 
legtöbbjének tanító a könyvelője. A mellett a 
sok mellék teendő mellett, — selyemhernyó-
tenyésztés, — gyógyfű — bogár stb. gyűjtés 
mellett — ez a legtisztességesebb s leghálásabb 
mellékjövedelmet nyújtó munkakör. 

Az anyagi előnynél — sokkal becsesebb azon-
ban az erkölcsi előny. Az életerős szövetkezetek 
elől lassankint hátravonulnak a nagy haszonra 
dolgozó nyerészkedők. Megtanítanak a szövet-
kezetek bennünket arra, hogy a rideg, elvakult 
önzés ellen, hogyan védelmezzük meg a gyen-
géket, saját önzetlenségünk és felebaráti szere-
tetünk által. A kik szövetkezetet vezetnek, 
vagy támogatnak, igazi nemes és keresztényi 
erényeket fejtenek ki, mert hisz ezzel leg-
gyengébb, legelhagyatottabb embertársaiknak tesz-
nek jó szolgálatot. Munkásságuk eredménye 
pedig megtanítja a munkálkodókat arra, hogy 
nincs szebb és nemesebb öröm annál a tudatnál, 
hogy embertársaink — községi lakóink boldo-
gulásában nekünk is részünk van. — Hozzá-
szoktatnak a szövetkezetek ahhoz, hogy egy-
máson segíteni kötelességünk és a mikor ez a 
kötelességérzet igazában áthat bennünket, mikor 
az úr önzetlen fáradozását, a pór boldogulásá-
ban megjutalmazva látja, akkor a bizalmatlanság 
és gyűlölködés bontó elemeit kizártuk egymás 
közül, — akkor már egymást megértjük, sőt 
talán szeretni is tudjuk s oda érünk a testvériség 
szép eszméjéhez. 

Hazánkban másfélezer hitelszövetkezet van, 
mi Ausztria 6—7 ezer közt váltakozó szövet-

*) Ezen fordul meg az egész, hogy t. i. a köz-
ség lakosai teljes bizalommal vannak-e a tanító iránt? 
A ki ezt a bizalmat nem tudta megnyerni teljes mér-
tékben, annak azt tanácsoljuk, hogy, mint kezdemé-
nyező. ne álljon ilyen mozgalom élére. Általában 
körültekintő óvatosságot és nagy tapintatot ajánlunk 
a tanítóságnak e tekintetben. Csak az vállalkozzék 
szövetkezetek alakítására, a ki mindenképen biztosnak 
érzi maga alatt a talajt s a ki meggyőződött a felől, 
hogy a nép bizalommal követi. Szerk. 

kezete mellett — csekély. Föl a munkára, kedves 
Kartársak! helyezzük szövetkezeti hálózatunkat 
Angol-, Franczia- és Németország hatalmas 
szövetkezeti hálózata mellé. Hazánk, nemzetünk 
anyagi előrehaladása serkentsen bennünket 
munkára. Szövetkezzünk a nemzeti boldogulás 
és a felebaráti szeretet nevében. 

(Kis-Kirdlyliegyes.) Beney Antal. 

Az ifjúsági egyesületekről. 
A házi és a hazai iparról. Házi ipar. 

1. A kézimunka befolyása a testre és lélekre. 
2. A magyar kézimunka és a magyar nemzet 
jövője. 3. A házi eszközök készítéséről. 4. A. 
kerti és mezőgazdasági eszközök készítéséről. 
5. Miképen szerezhetők be a házi iparűzéshez 
szükséges anyagok minden költség nélkül, 
vagy számba nem jöhető csekély költséggel? 
Az anyagok készletben tartásáról. 6. A játék-
szerek készítéséről. 7. A szerszámok fokozatos 
használatáról. (Az eszközök használatával járó 
veszélyek ismertetése, az ezekből származó 
munkakedv hanyatlásának elkerülése szempont-
jából.) 8. Az erdővidéki lakosok faföldolgozási 
népiparának kifejlesztéséről. 9. A vesszőkosár-
fonásról. 10. Kisebb gazdasági épületek, fél-
szerek, ketreczek, ablak stb. szerkezetei és 
kötései. 

Hazai ipar. 11. A hazai iparról általában. 
12. Magyarországból évenkint kivitt ipari 
nyers anyagokról, melyek drága pénzért jönnek 
hozzánk vissza. 13. Az idegen iparczikkek 
vásárlásából hazánkra háramló veszedelmekről. 
14. A hazai fejlettebb iparágak ismertetése. 
15. Helyben fölvirágzásra váró iparágakról. 
Ezek fölkarolására nézve mik a teendőink ? 
16. Iparosaink fölboldogulhatásának föltételei. 
17. Kell-e a magyar iparosoknak önművelődé-
sükről gondoskodniok? 18. Helyes-e az iparo-
soknak összetartás és szervezkedés nélkül 
helyzetük javítását csak az államtól várniok ? 
19. A magyar iparososztály hazafiságáról. 
20. A magyarországi faipar jövője. 21. Az 
iparosoknak egymásközti versenyéről. 22. Az 
iparosok kölcsönös szeretetéről. 23. Az ipa-
rosok társadalmi állásáról. 24. A tanonczok 
megválogatásáról, hogy az iparos pályára az 
ifjak megfelelő testalkattal, előképzettséggel 
lépjenek, a kik későbben az iparosok tekin-
télyét emelni 's nem sülyeszteni fogják. Az 
iparos inasiskolákról. 25. Az iparosok élet-
biztosításáról. 

Az itt fölsorolt 25 tétel földolgozásával és. 
megismertetésével a házi és a hazai ipar-
pártolás és iparűzés fölkarolása kellően ki-
fejleszthető a népben s az iparosokban is 
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fölébred az a vágy, hogy a magyar ipart 
méltóvá tegyék a pártolásra. 

A közegészségi ügy fölkarolása. 1. A köz-
tisztaságról. Udvar, lakás, középületek. 2. A 
talajról általában. A talaj szennyezése, nedves-
sége ; a lég; a kát. (Typhus.) 3. Az egészséges 
épület föltételei. Pinczelakások. 4. A levegőről. 
Ennek szennyezete; a fűtés, szellőztetés. Szén-
élegmérgezés. 5. A táplálékról és a táplálék 
hamisításáról. 6. Az ivóvíz. A folyóvizek 
szennyezéséről. A jég. 7. A kenderáztatók. 
Mocsarak. Vízállások. Gödrök. Szúnyogok. 
Váltóláz. 8. Az egészséges húsról. A mészár-
székekről és a vágóhidakról. 9. A babonáról 
és kuruzslásról. 10. A ragályos megbetegedé-
sekről általában. 11. A fertőtlenítésről. 12. 
Himlőoltásról. Traehomáról. 13. Gümőkór. 
Sarlach. 14. Diphteritis. Szamárhurut. Kanyaró. 
15. Veszettségről. Néhány közérdekű köz-
egészségi rendeletről. 16. A szeszes italokról. 
17. A szervezetnek a betegségektől való 
megóvásáról. Meghűlés. Ruházat. Munkaföl-
osztás. 18. A szegények gyógykezeléséről. Az 
elmebetegekről, hülyék-, süketnémák- és nyo-
morékokról. 19. A fürdésről és testedző játé-
kokról. 20. Halottakról, torról, temetőkről. 
21. Iparüzletek, kereskedések, piaezok köz-
egészségi szempontból. 22. Ártalmas meg-
szokásokról. Dohányzás, ki nem elégítő 
alvás, thea- és kávéivás. 23. Balesetekben az 
első segélynyújtásról. Égés, mérgezés, fulladás, 
ájulás, villámcsapás, leforrázás és fagyásnál. 
24. A vérkeringésről. Segélynyújtás a vérzé-
seknél. 25. A csontrendszerről. Segélynyújtás 
a csontkötéseknél. 

Hazánk emberhalandóság tekintetében szo-
morú statisztikát mutat föl minden évben. 
Szomorú ez különösen a gyermekeknél. Az 
emberszeretet érzése kívánja meg, hogy az 
ifjúsági körökben a közegészség ügyét is 
érdeme szerint fölkaroljuk. Az itt fölsoroltak-
ban e közkivánalomnak is eleget tehetünk. 

Kereskedelmi ismeretekről és a szövetkeze-
tekről. Kereskedelem. 1. A helybeli kereske-
delem ismertetése. 2. A tisztviselők, földmívesek 
és iparosok viszonya a kereskedőkhöz. 3. A 
hazai kereskedelem, mint a hazai ipar föl-
karolója és érvényesítője. 4. A hazai kereske-
delem, mint a földbirtokos és a földmívelő 
osztály érdekeinek istápolója. 5. Bármily pályán 
levő embernek egy kis kereskedelmi szellemet 
kell elsajátítania. 6. Mikor lesz kereskedel-
münk minden ízében magyar? 7. A kereske-
delem és az embertársi szeretet. Mérték, súly 
és pénz ismertetése. 8. Mikép a gazda, úgy a 
kereskedő sem tud boldogulni, ha folytonosan 
adóssággal dolgozik. 9. Minő lelki tulajdon-
ságokkal bíró gyermekeket adjanak a szülők 

a kereskedői pályára. A kiadások és bevételek 
számontartása a kereskedőknél és minden 
háznál. 10. A magyar kereskedelem fontossága 
A bel- és külföldi vásárlóknak a magyar 
kereskedő osztály iránti buzgalmunk fölkeltése 
és biztosítása. A- kereskedelem és a köz-
vagyonosság. 

Szövetkezetek. 11. A szövetkezetek hasznossá-
gának ismertetése. 12. Miképen és mily czé-
lokkal alakulnak a szövetkezetek. 13. A szövet-
kezeti tisztviselők hatásköre és felelőssége. 14. A 
szövetkezeti tagok jogai és kötelességei. 15. A 
szövetkezeti okiratok ismertetése. 16. A szö-
vetkezeti hitel- és tagsági könyvek ismertetése. 
17. Az igazgatósági gyűlésekről. 18. Az évi 
mérlegről és zárszámadásról. 19. A közgyűlé-
sekről és azok tárgysorozatáról. 20. A szövet-
kezetek esetleges föloszlásáról. 21. Hitel-, 
fogyasztási és értékesítési szövetkezetek. 22. Mit 
kell tennie a magyar népnek a szövetkezetek 
érdekében ? A szövetkezetek befolyása a nép 
erkölcsére. Az iszákosság megszüntetéséről. 
23. A szövetkezetek és közvagyonosodás. 
24. A szövetkezetek hazafias működéséről. 
25. A magyar kormány jóindulatáról a nép 
érdekeiért szervezett szövetkezetekkel szemben. 

A kereskedelmi és szövetkezeti dolgok 
érdekeit fölkaroló tételek úgy vannak össze-
állítva, hogy egyrészt a kereskedő osztályt a 
földmívelő, a birtokos és' iparos osztály érde-
keinek fölkarolására képesítsük, buzdítsuk, 
hogy az igazi becsületes és megbízható magyar 
kereskedelemnek szilárd alapot teremtsünk, 
valamint a vevőközönségben is a kereskedő 
osztály becsülését fölkeltsük; — másrészt a 
szövetkezeti dolgok megismertetéséből annyit 
karolunk föl, hogy népünket mindennemű 
uzsorától megszabadítsuk és saját erejéből 
anyagi fölboldogulására segítsük. 

(Ötödik közlemény a jövő számban.) 
(Felső- VÍ6Ó.J Mihály Ferencz. 

Iskolásgyermekek barátsága. 
(Adalék a gyermek lélektanához.) 

Növendékeim kedély világába betekinteni, 
mihez az iskolai életen belül csak ritkán nyíl-
hatott alkalom, nagyon vágyódtam. Szem előtt 
tartva az ismert közmondást: „ Mondd meg, ki 
a társad s én megmondom, ki vagy!" föl-
tettem magamban, hogy idősb növendékeim 
pajtáskodását különös tanulmányozásom tár-
gyává teszem s figyelmemet főleg a negyedik 
osztálybeli tanulókra irányítottam. 

A gyermekek barátságának megfigyelésére 
a tanítónak keresés nélkül is nyílik alkalma s 
nem éppen a tanítást oly sokszor háborgató 
baráti súgásokat értem, de kinek nem tünt 
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volna még föl az összebarátkozott fiúknak 
bizalmas egyűttjárása az iskolába, az iskolai 
udvaron s kirándulások alkalmával? Vagy ki 
nem tapasztalta volna egyes tanulóknak rokon-
szenven alapuló pártfogoltságát társasjátékoknál 
vagy gyermekmulatságokon? A gyakorlat ezen 
a téren is élesíti a szemet és fület s a tapasz-
talat a megfigyelések eredményeinek komoly 
megfontolására és följegyzésére serkent. 

A gyermeki lélekbe való bepillantást termé-
szetesen nem szabad zsarnoki fegyelem által 
magunk elöl elzárni, hanem a gyermekek bizal-
mát. ragaszkodását és vonzódását ki kell nyer-
nünk. Növendékeim csakhamar megszokták, 
hogy engemet tanítás előtt iskolai asztalom 
mellett elfoglalva lássanak. Ok egészen elfogulat-
lanul csevegtek egymással s a nyíltságot nem 
is tartották vétségnek. Bizonyos növendékeket 
rendesen kettesével láttam iskolába jönni s 
megtudtam tőlük, hogy iskolába jövet mindig 
elmennek egymásért. Megfigyeltem a tanterem-
ben barátságosan társalgó csoportokat, a mint 
élményeiket és terveiket egymással közölték. 
S czélomnak éppen a tanítás előtti idő ked-
vezett legjobban. Ki ne emlékeznék arra, hogy 
mint kis iskolásfiú mennyire sietett az iskolába, 
ha valami különös újdonság fúrta az oldalát. 
Ilyen örömteljes arczczal jött majd az egyik, 
majd a másik fiú a tanterembe s kipattantotta 
az elmondani valóját. 

Mindamellett ezek a megfigyelések nem 
elégítették ki tudvágyamat; a véletlennek 
tulajdonítottam őket s egyre növekvő kíváncsi-
ságom további cselekvésre serkentett. Első 
sorban a tapasztalt barátságok indító okának 
kifürkészését tűztem ki czélul. Szándékom 
lévén növendékeim kedélyvilágának tanul-
mányozása. ezt csak úgy véltem elérhetőnek, 
ha bizalmas társalgásba bocsátkozom velők. S 
tényleg rendeztem is úgynevezett társalgási 
órákat; még pedig olyan dolgokról, melyek 
kis barátaimát fölvidították és beszédessé 
tették. Ilyenekre a vasárnap délután Ígérkezett 
legalkalmasabbnak. Fölhívásomra, hogy ki 
akar vasárnap délután meglátogatni, rendesen 
az osztály többsége jelentkezett. Mindig tizet-
tizet hívtam meg a jelentkezők közül; de ezek 
között mindig akadt olyan, ki arra kért, hogy 
engedném meg, hogy kedves barátja is ez 
alkalommal jöhessen el. Mások pedig azzal a 
kérelemmel léptek vissza, hogy jobban szeret-
nének akkor részt venni, ha N. barátjuk is 
jelen lesz. Mialatt a meghívottak lakásomba 
gyülekeztek, egyeseknek a szülei házban való 
teendőjéről s családi életéről tudtam meg 
figyelemre méltó dolgokat. Az ilyen fesztelenül 
töltött társalgások meglepően bő és érdekes 
alkalmat nyújtottak czélszerü megfigyelésekre. 

Ötvenhárom tanítványom közül harmincz 
viszonylagosan szoros barátságát voltam képes 
megállapítani, s bár iparkodásom mindig oda 
irányult, hogy tanítványaim között a jó egyet-
értést föntartsam, a gyermekbarátságnak ennek 
előtte nem tulajdonítottam sem bensőséget, 
sem pedig tartósságot. Ezenkívül 119 egy-
oldalú rokonszenvet is tapasztaltam, melyek 
bár nem maradtak teljesen viszonzatlanul, benső 
barátsághoz nem vezettek. A barátságok tetszés-
nyilvánítások s a szerint, milyen a gyermek 
tehetsége s mily módon s mértékben képes 
azt alkalmazni, nyer magának több vagy 
kevesebb barátot vagy szerezheti meg magának 
egyik vagy a másik fiút barátul. De nemcsak 
az ajánlkozás, hanem a barátság érzetének 
szüksége is egyénileg nagyon sokféle. 

Azon tanítványok között, kiknek csak egy 
barátjuk volt, a legszelidebb fiuk voltak. De 
voltak olyanok is, kik a legnagyobb buzgalom 
mellett sem voltak képesek maguk iránt több-
szörös viszonszeretetet kelteni. Ilyen volt egy 
kis, atyailag elárvult fiu, kinek sorsa éppen 
nem volt irigylésre méltó s szegényke a ter-
mészettől is nagyon mostohán volt megáldva. 
Ehhez járult még az a szomorú körülmény is, 
hogy egy végzetessé vált gyermekverekedés 
alkalmával saját nővére egy vesszővel az egyik 
szemét kiütötte. Az ilyen szerencsétlenek, 
fájdalom, még mindig inkább gúny tárgyai a 
a világnak, mintsem rokonszenvet tudnának 
kelteni s így nem csoda, ha a boldogtalan a 
testi szépséget tartotta a legnagyobb boldog-
ságnak. 0 nyolcz csinos fiu barátsága után 
epekedett, de biz azok mellőzték. Viszont ő 
sem tartott igényt nálánál még rútabb két fiu 
barátságára. Egyik növendékem tanulótársai 
közötti szereplését bőkezű nagyanyjának köszön-
hette, ki őt mindenféle nyalánksággal bőven 
elhalmozta; ő meg híven megosztotta azt a 
pajtásokkal. Mielőtt az osztályhősök barátságát 
ecsetelném, egy kiválóan szellemes fiúnak egy 
szellemileg visszamaradt s nálánál jóval idősb 
tanuló barátságáról óhajtok megemlékezni. 
Hogyan kerültek ezek össze ? Ugy, hogy a 
gyengetehetségű fiúnak gyönyörű bábszínháza 
volt s ez a másiknak annyira megtetszett, 
hogy mindennap megnézte, s így lassankint 
teljesen összebarátkozott a szinháztulajdonossal. 

Az osztály legbefolyásosabb növendéke négy 
erős, csak a tanítás idején kívül élénk s erélyes 
fiu volt. Névszerint: Takács Imre, Csernyei 
Pál, Molnár Pista, és Bocskay Dömötör. Takács 
volt a legerősebb a tanulók között; _ élénk 
vérmérsékletű, bátor és pajkos fiú volt. Értette 
a tréfát és értelmi szerzője volt sok víg 
játéknak, nem ritkán oktalan csínynek is. 
Társai önállóságáért és leleményességeért cso-
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Jalták. Négy osztálytársa volt a barátja; még 
öt után ő vágyódott s viszont 13 más ő utána. 
Befolyása teliát 53 tanuló közül 22-re terjedt 
ki. Legmeghittebb barátja: Csernyei, nem volt 
oly erős mint ő, de elmésebb nálánál s külö-
nösen stratégiai tehetségével tünt ki, mit 
háborúsdi játékoknál mint hadvezér gyakran 
volt alkalma bemutatni. A négyek társasá-
gának két utolsó tagja: Molnár és Bocskay 
voltak az osztályban a legnagyobbak. Ez a 
négy utczai hős, kik köré még 34 tanuló 
gyülekezett s így hatalma az osztály 2/3-ára 
kiterjedt, gyakran komolyan gondolkodóba 
ejtett s különféle nevelési rendszabály meg-
alkotását tette szükségessé. Nem ritkán volt 
alkalmam a barátság mélyebb indító okaira is 
akadnom. Láttam tanulókat egymással társulni, 
hogy a közös szomorú sorsban osztozzanak; 
másokat meg a tanulásban tanúsított egyenlő 
dicséretes előmenetel tett elválhatatlan bará-
tokká. Nem egyszer tapasztaltam közöttük a 
legnemesebb önfeláldozásnak jeleit is. így p. 
egy nagyobb kirándulásról való hazatérés 
alkalmával a sánta Kalmár Feri visszamaradt. 
Barátja Somogyi Dezső, egy általánosan ked-
velt fiú, nem tágított mellőle, annak daczára, 
hogy a többiek kérték, hogy siessen velük 
előre. A derék fiú részvéte annyira ment, hogy 
a szegény sántát hátára vette s úgy czipelte 
utánuk, míg bírta. 

A gyermekbarátságok vizsgálásánál tisztában 
voltam azzal, hogy nem az a czél, hogy kétes 
értékű barátságot föloldjak, hanem, hogy 
nemesítsek. A tanulói kör legyen gyakorló 
tere a társadalmi erényeknek, melyeket majdan 
mint a társadalom tagjainak teljesíteniük kell. 
Hivatásom nem azt teszi föladatommá, hogy 
szellemi életet korlátoljak, megsemmisítsek, 
hanem ébreszszek, serkentsek és fejleszszek. 
Tehát miért ne társuljanak fiúk az erősebbel, 
ügyesebbel és bátrabbal és a játékban miért 
ne rendeljék magukat neki alá s vájjon miért 
ne tanulhassák el tőle azt, a mi eltanulásra 
méltó ? 

Nagyon szükséges azonban, hogy a tanító 
tanítványait lelkük mélyéig ismerje. Mert 
jóhiszemű utasításai könnyen, czélt téveszt-
hetnek, igazságtalanoknak látszanak, sőt az a 
veszély is fenyegetheti, hogy helytelen állításai 
következtében tekintélyét aláássa, de még a 
kinevettetés és kigunyoltatás is osztályrésze 
lehet. Lessük csak ki a gyermekeknek tanítójuk 
fölötti kritikáját! 

A gyermekbarátságok rút kinövése a vét-
ségek kiderítése alkalmával előforduló részre-
hajló tanúvallomás. Ilyenkor kitűnő hasznát 
lehet venni a barátságokról készített jegyze-
teknek. Ugyancsak elpirult a kis hamis tanú, ha 

azt mondtam neki, hiszen szép az, hogy N.-el 
jó barátságban vagy, de itten csak igazat 
beszélhetsz. Egészen más volna az, ha barátod 
érdekében arra kérnél, hogy tettét megbo-
csássam. Ez lenne igazi baráti szolgálat. Ilyen 
kérelem reám tényleg befolyással volt s gyak-
ran enyhítettem is a már kiszabott büntetésen. 
Öröm volt látni, hogy a meghallgatott kérel-
mező mily boldogan sietett ki fölszabadított 
védenczével a tanteremből. Ily könyörületnek 
sohsem volt hátrányos következménye. Ha azt 
akarjuk, hogy e pedagógiai sarktétel: „Ne 
hadd figyelmen kívül tanítványaid egyéniségét!" 
ne puszta frázis legyen, úgy tanítványaink 
kedélyvilágát időről-időre más-más szempontból 
kell vizsgálnunk s a ki a sokféleségből, a mi 
ilyenkor lelkünk elé tárul, a tanulótársak baráti 
viszonyát teszi tanulmány tárgyává, bizonyára 
nem háládatlan munkára vállalkozik. 

(Rimaszombat.) SclUoss Lajos. 

A 
lldfilőlielyek. 

Örömmel veszem kezembe a tollat, hogy 
viszhangot keltsek a derék „árva-a tya": 
Kozma László fölhívó szózatára. Csodálatos 
nép vagyunk mi tanítók, hogy mi, a kik míg 
örökké a mások bajait igyekszünk enyhíteni, 
gyógyítani, addig a magunk véreiről oly hosszú 
időn át megfeledkeztünk. Nem vagyunk önzők, 
ez azt mutatja. 

A fővárosi kartársak ezrével szállítják a 
polgárok csenevész, vérszegény gyermekeit az 
üde, balzsamos levegőjű felvidék ózondús lég-
körébe, hogy mint a virágházban nevelt 
csemetéket a • tavaszi nap sugara erőteljes 
izomrostokkal, egészséges szinnel, üde vér-
keringéssel, fölvillanyozott erővel lássák el a 
további tanulásra. 

Derék munkát végeznek a nemzet ifjúsá-
gának megmentésére; kiragadva őket a főváros 
szervezetet ölő, lelket sorvasztó légköréből. 

De hát a néptanító, ki az év nagy részét a 
tanterem élenyben szegény fala között tölti, 
ki a gyermeki kortól kezdve hivatásánál 
fogva kénytelen e fojtó légkörben élni, — 
különösen ti városi kartársaim és kar-
társnőim, — kiknek alig-alig van alkalmatok, 
hogy tantermetek területénél nagyobb kerti 
szabad levegőt élvezhessetek, gondoltatok-e 
egyszer-másszor saját „énetekre" is? Bizony 
nem. Pedig hát a ti testi kimerültségetekre is 
ráférne olykor-olykor a természet szabad 
körének igazán vérujító légköre. 

Hja! A néptanító erszényéből nem telik, 
hogy hosszabb, talán hetekig tartó kirándulást 
tehessen a nemzet fáradt napszámosa. Mi 
néptanítók csak akkor szánjuk rá magunkat 
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ily fényelgésre, ha már megtört a testünk 
és, mint a vizbehaló, szalmaszál után kapko-
dunk, nagy áldozat árán is. 

Ha valakinek, úgy a néptanítónak van 
szüksége az üdülésre; sajnos, keveseknek 
jutott a szerencse, hogy ezt, — bár egészségük 
követeli, — megtehessék a fürdői drága 
viszonyok miatt. 

A mit egyes ember ereje meg nem bír, 
megbírja száz, megbírja ezer. Tömörüljünk 
megyeszerte, gondoljunk már egyszer önma-
gunkra is. 

Az eszmét, melyet a „tanítók atyja" föl-
vetett, ne hagyjuk szalmalángként kialudni. 
„Segítsünk magunkon, az Isten is megsegit!" 

De hát, hogy és miként lehetne azt léte-
síteni ? 

Elmondom a lelkemben kelt viszhangot, 
melyet kai-társaim iránt érzett meleg szere-
tetem hajt toltam alá. 

A mi kedves „száz bérczü" Gömörmegyénk 
az Alacsony-Tátra és „Királyhegy" által van 
az északi szelektől elbástyázva. „Tisztább itt 
a patak, zengőbbek a dalok" minden más 
vidéknél. Erdő koszorúzza mindenütt a hegy 
oldalait, zöld mező, liget a völgyeket, melyek 
mindenikében egy-egy vasas fürdő húzódik 
meg nagy szerényen, hogy a világ figyelmét 
föl ne költse. 

A többi közt az én kis városomra tekint 
alá a fellegekből a büszke „Murány-vár" 
északról a „Kakashegy", a nap csak úgy 
be-be kukucskál még nyáron át is teljesen 
pormentes völgyünkre. Itt a levél heteken át 
nem mozdul meg, szélvihart itt nem ismerünk, 
csak a hegytetők fenyveseinek zúgó moraja 
jelzi a lég mozgását. 

Hajdan hatalmas vaskohók izzottak itt, a mit 
ma már csak az üresen álló épületek jeleznek. 
A hatalmas „Unió" szélesebb völgybe tette át 
az üzemet. Itt marad a nagy csend s a sok 
üres épület, melynek föntartása ma már nem 
érdemes. 

Van itt egy pompás vasas fürdő is fenyves 
erdő között, közvetlen a város mellett. Itt 
üdül a csendességet kereső fővárosi tanítók 
kis csapata minden nyáron, olcsó, havi 25 — 26 
forintos, de jó teljes ellátás mellett. 

Hát tisztelt kartársaim van egy eszmém: 
ezekből a pusztulásnak itt hagyott gj ári 
épületekből, ha talán egészen ingyen nem is, 
de olcsó pénzen meg lehetne venni egy telepet 
a „ Rima-Murány-Salgótarján" vasipar-társu-
lattól ; ennek van egy igazi humánus ember-
szeretetéről s a tanítók iránti meleg érzüle-
téről ismert főigazgatója: Borbély László; ha 
a tanítóság központi vezetősége ez iránt meg-
keresné, bizony nem utasítaná el meleg szi-

vétől a kérelmezőket. Állítsunk föl itt, ezen a 
917 méterig emelkedő hegységű vidéken a 
magunk és családunk részére üdülőhelyet! 

A mult nyáron a többek közt megfordult 
itt pár napra Kozma L. kartársunk is, ekkor 
érlelődött meg a lelkében talán, hogy fölhívja 
a tanítóság figyelmét ózondús vidékünk 
kellemeire. 

Vajha testet öltene az ő nemesen érző, 
minden kartárs iránt melegen buzgó tervezete. 

Tanítóegyesületek, gondolkodjatok és csele-
kedjetek ! 

(Nagyrőcze.) Csízy Miklós. 

ily fényelgésre, ha már megtört a testünk 
és, mint a vizbehaló, szalmaszál után kapko-
dunk, nagy áldozat árán is. 

Ha valakinek, úgy a néptanítónak van 
szüksége az üdülésre; sajnos, keveseknek 
jutott a szerencse, hogy ezt, — bár egészségük 
követeli, — megtehessék a fürdői drága 
viszonyok miatt. 

A mit egyes ember ereje meg nem bír, 
megbírja száz, megbírja ezer. Tömörüljünk 
megyeszerte, gondoljunk már egyszer önma-
gunkra is. 

Az eszmét, melyet a „tanítók atyja" föl-
vetett, ne hagyjuk szalmalángként kialudni. 
„Segítsünk magunkon, az Isten is megsegit!" 

De hát, hogy és miként lehetne azt léte-
síteni ? 

Elmondom a lelkemben kelt viszhangot, 
melyet kai-társaim iránt érzett meleg szere-
tetem hajt toltam alá. 

A mi kedves „száz bérczü" Gömörmegyénk 
az Alacsony-Tátra és „Királyhegy" által van 
az északi szelektől elbástyázva. „Tisztább itt 
a patak, zengőbbek a dalok" minden más 
vidéknél. Erdő koszorúzza mindenütt a hegy 
oldalait, zöld mező, liget a völgyeket, melyek 
mindenikében egy-egy vasas fürdő húzódik 
meg nagy szerényen, hogy a világ figyelmét 
föl ne költse. 

A többi közt az én kis városomra tekint 
alá a fellegekből a büszke „Murány-vár" 
északról a „Kakashegy", a nap csak úgy 
be-be kukucskál még nyáron át is teljesen 
pormentes völgyünkre. Itt a levél heteken át 
nem mozdul meg, szélvihart itt nem ismerünk, 
csak a hegytetők fenyveseinek zúgó moraja 
jelzi a lég mozgását. 

Hajdan hatalmas vaskohók izzottak itt, a mit 
ma már csak az üresen álló épületek jeleznek. 
A hatalmas „Unió" szélesebb völgybe tette át 
az üzemet. Itt marad a nagy csend s a sok 
üres épület, melynek föntartása ma már nem 
érdemes. 

Van itt egy pompás vasas fürdő is fenyves 
erdő között, közvetlen a város mellett. Itt 
üdül a csendességet kereső fővárosi tanítók 
kis csapata minden nyáron, olcsó, havi 25 — 26 
forintos, de jó teljes ellátás mellett. 

Hát tisztelt kartársaim van egy eszmém: 
ezekből a pusztulásnak itt hagyott gj ári 
épületekből, ha talán egészen ingyen nem is, 
de olcsó pénzen meg lehetne venni egy telepet 
a „ Rima-Murány-Salgótarján" vasipar-társu-
lattól ; ennek van egy igazi humánus ember-
szeretetéről s a tanítók iránti meleg érzüle-
téről ismert főigazgatója: Borbély László; ha 
a tanítóság központi vezetősége ez iránt meg-
keresné, bizony nem utasítaná el meleg szi-

— A polgári iskolai tanítók képesíté-
sének líj szabályzatát adta ki Wlassics 
Gyula közoktatásügyi minister Az új szabály-
zatot lapunk jövő számában behatóan fogjuk 
ismertetni. 

= Az itjusági olvasmányok megbírálása 
és engedélyezése ügyében a mult évben tartott 
szaktanácskozmányból kifolyólag Wlassics mi-
nister egy szabályzat-tervezetet küldött le az 
Orsz. Kozokt. Tanácshoz, melyet ez letár-
gyalván, az ifjúsági iratok megbírálása és enge-
délyezése mellett foglalt állást, de előbb mintegy 
száz kötetből álló alapjegyzék összeállítását e's 
ennek elkészülése után egy hét tagból álló 
bizottság szervezését tartja szükségesnek. Ez 
a bizottság állandó figyelemmel kisérné a 
hazai és külföldi ifjúsági irodalmat s a be-
nyújtott ifjúsági olvasmányokat megbírálná. 
Az ügy most a minister döntése alatt van. 

= Mátyás király szobra. Wlassics Gyula 
közoktatásügyi minister 30.000 koronát enge-
délyezett a kolozsvári Mátyás - szobor még 
hiányzó költségeinek fedezésére. A minister a 
következő^ leiratban értesítette a szobor-bizott-
ságot: „Áthatva a Mátyás király-szobor nagy 
jelentőségétől, mely kiváló művészeti jelentő-
sége mellett, Magyarország erdélyi részének 
középpontján, Kolozsvártt, nagyszabású jelképe 
lesz magyar államiságunk egységének, történeti 
hagyományunk dicsőségének és hazafias össze-
tartozásunk erejének, a szobormű költségeinek 
kiegészítésére 30.000 koronát engedélyezek." 
A leirat nagy lelkesedést keltett Kolozsvártt. 
A még hiányzó költségekre az adakozások 
folynak. 
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A hársfák alatt. 
(Emlékezés 1840 végéről ) 

Alig 4—5-éves gyerek voltam akkor, de 
élénken tudok visszaemlékezni a nagy bukás 
idejére azon jelenetekből, mik akkor körülem 
történtek. 

A sárörsi hatkerekű malom bérlője volt 
akkor megboldogult édesapám, ki az előző 
évben maga is nemzetőrként vitézkedett a 
határszélen. Egyre jöttek a rossz hírek, a 
világosi gyásznap hirét a menekült Pista 
bátyám, jó anyámnak honvédhadnagy öcscse 
hozta meg, ki aztán itt rejtőzködött a pusztán, 
hol estenkint mind sűrűbben tünedeztek föl a 
bujdosók, kik reggelre kelve ismét tova tűn-
tek, ki tudja hova, merre ? 

Egyik késő novemberi estén is népes 
volt a nagy szoba. Süvöltő őszi szél zörgette 
az ablakot, jó volt lenni a meleg kályha 
körül a még melegebb emlékezések közt. 
A vizes kerekek csobogása s a garatok 
vidám ketyegő zaja halkan morajlott a malom-
szárny felől. 

Egyszerre csak nyilik az ajtó: hosszú rőt 
szakállú alak sompolyog be. Boglyas haj, 
hosszú tincsek fülei mellett, sebesen körüljár-
tatott élénk szem, bokáig érő kaput; semmi 
kétség: ez az Ajzig zsidó, az Örsi csárdából. 

— Nini, az Aizig szomszéd! — fogadja őt 
barátságosan édesapám. — Hamar egy thzta 
poharat! Kerüljön belebb! Mi jót hozott 
szomszéd ? 

A kis kaftános zsidó átható gyors pillan-
tást vetett az asztal körül ülőkre. Pista bácsi 
volt ott, meg hat ismeretlen, azok közül, a kik 
csak úgy tünedeztek elő a puszta ködéből s 
úgy tünedeztek el, mintha a köd nyelte volna 
el őket. Ott volt a kacskaringós bajuszu vén 
csősz, Csőreg András is; a liires Csőreg 
Bandi, de a kinek, mióta a lángi gróf kenyerét 
ette, nem volt baja a vármegyével. 

— No, mi jót hozott szomszéd ? Itt egy 
szék meg egy pohár bor, hát csak ki vele 
szaporán! 

Ajzig a feje tetejére csapta kezeit s így 
szólt bánatos hangon: 

— Isten a világ fölött! Mi jót hoztam? 
Mi jót hozhattam volna ebben a pogány 
időben ? — s aztán gyorsan odahajolt apámhoz 
és a nagy csöndben hallhatólag súgta a 

fülébe lelkendezve: rossz hírt hoztam, én nem 
ismerem a tisztelt idegen uraságokat, de csa-
páznak a bujdosók után, jönnek a kopók! 

Fölugrott mindenki. 
— A kopók ? — kiáltá a vén csősz a 

mellét kidüllesztve; szemei úgy villogtak, mint 
köszörült kések. — Mikor jönnek, honnét 
jönnek ? 

A zsidó két tenyere közül súgta: 
— Mikor jönnek ? Már itt is vannak. Ott 

ülnek a csárdában, lovaik lekantározva az 
istállóban! Négy vasas német, meg egy őr-
mester, összesen öt, de annyit isznak, mintha 
tizen volnának! 

— Gyanakszanak errefelé ? — kérdé gyorsan 
apám. 

— Ha gyanakodnának, már itt volnának. 
Holnap indulnak körülszaglászni a pusztákon! 

A szemek össze villantak, a vén csősz meg-
sodorintá bajuszát s aztán elvetőleg intett a 
kezével: 

— Csak öten vannak s igaz embert, buj-
dosó honvédet akarnak fogdosni akasztófa alá ? 
Bliktri dolog. Agyonverjük őket! 

— Ne tréfáljon kend oly istentelen mó-
don! — szólt rémüldözve anyám s aztán vitt 
magával a másik szobába, erővel lefektetett s 
eloltotta a gyertyát. Kint mindjobban süvöl-
tött a szél s a sötét ablakokon át 'mintha 
kísérteteket láttam volna a ködgomolyokban 
s aztán, hogy elnyomott az álom, mintha 
paripák robogását, halálsikoltásokat hallottam 
volna s mikor egyszer föléreztem, anyám 
zokogását hallottam s Pista bácsi mély rezgő 
hangját: Isten áldjon néném! 

Alom volt ez, vagy való ? Csak az bizonyos, 
hogy reggel már nem volt ott Pista bácsi, az 
ismeretlenek is eltűntek. Csőreg Bandi meg 
átnyargalt Szent-Miklósra, mert mint mondá, 
dolga akadt a tiszttartóval, Ajzig meg ott 
sürgött-forgott a csárdában s töltötte a hosszú 
nyakú üveget, ha bebotlott valami meg-szom-
jazott béres. 

Harmadnapon megérkezett a tiszttartó 
meg egy szép fiatal úr lóháton a sárörsi ma-
lom elé, a hol már várták őket apám, a csősz, 
a Csőreg András meg a kaftánjában tazlódva 
összehúzódó Ajzig. 

— Merre ? — kérdé fojtott hangon a 
tiszttartó. 

— Csak erre tekintetes uram! — mond;; 
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a csősz s ment előre a folyó parton egész 
addig, a hol az a holt vízárokkal, melyen a 
nagy vizeket eresztik le a malomfejről, össze-
találkozik. Ott a két víz közti rét szögletén, 
ködtül nedves fonnyadt lombú négy óriási 
nyárfa állt, károgó varjuktól körül felhőzve. 

— Hol vannak ? — kérdé ott ismét a 
tiszttartó. 

— Ehun ni! — s botjával a vizes gyöpre 
bökött Csőreg András. 

— Hát hogyan történt? 
A vén csősz megcsavarintá a bajuszát. 
— Hát ment, mint a karikacsapás. Néhány 

szegény bujdosó volt itt a pusztán, nem 
akartam, hogy a fogdmegek miatt bajuk 
legyen s aztán meg mért ne üssük őket, ha már 
azokat nem üthetjük, a kik az árva magyar 
ellen uszították! Ajzig vezette őket szépen a 
töltésen a hörcsöki csárda felé, megbiztatván 
őket, hogy majd ott foghatnak bujdosó hon-
védet. Örvendett a német s ment a töltés 
gyalog ösvényén szépen egymás után, miok 
meg aztán egy alkalmas bokros helyen lerán-
gattuk őket a lóról egy minutum alatt s hogy 
ne ordítsanak, hát fejükre k ólintgattunk. Leg-
alább boszút állhattam jó Ödön grófunk 
haláláért! — fejezte be beszédjét, keményen 
oda villantva tekintetét az ifjú úr elboruló 
szemei közé — s aztán még virradás előtt 
szépen eldugtuk őket ide ni; a császár sem 
kívánhat magának szebb nyugvó-helyet! — 
végzé be kedélyesen, botjával a gvöpöt meg-
böködve. 

— 8 nincs tudója a dolognak ? — esett 
ismét a kérdés. 

— Csak mi, meg a boszúálló Isten! Voltak. 
Nincsenek. 

— Csak mintha tenyeremen van egy pihe s 
aztán ráfújok, s ki tudja hova lett a pihe ? — 
toldá meg szerényen előtolva fejét Ajzig. 

— Hát a paripák ? 
— Ugvis heverőben vannak ily késő őszszel 

a csikósok, hát szétszalasztottam a szegény 
gazdátlan árvákkal! 

A szótalan ifjú úr mintha nevetett volna. . . 
A tiszttartó azonban Ítéletet mondott összevont 
szemöldökkel. 

— Kend, vén gonosztevő, elpusztuljon innen 
még ma a Sármellékről . . . így eltenni láb 
alól azokat a szegény vasasokat! 

A csősz kételkedő hüledezéssel próbált 
mentegetőzni: 

— De tens uram, maradt ám azért német 
ölég! Meg aztán Ajzig szomszéd hozta őket a 
kezünk ügyibe! 

Ám protestált az Ajzig. 
— Isten a világ fölött! Mit csinálhattam 

volna egyebet ? Vagyok én egy Sámson ? 

Csak nem állhattam kendtek közé! Vagyok 
én egy gyönge öreg zsidó, az én kezein jó, 
hogy elbírja az itczést, nemhogy a nehéz 
csákányt! 

— Csönd legyen! — mordult rájuk a tiszt-
tartó. •— Kend vén istentelen meg se álljon a 
fakóval a Csallóközig, ott üres a csőszház az 
árokháti pusztán; majd utána küldöm a czók-
mókját a béresszekerekkel később. Ott jól 
el lesz dugva kend! Csak egymásután lóra 
üljön kend! 

— Áldja meg az Isten az uraságot, meg 
tiszttartó uramat! — mondá a vén csősz, 
némileg megindult hangon. 

— Maga meg Kálozon nézzen körül Ajzig 
gazda, hátha kedvire való lenne az ottani 
urasági vendéglő — fejezte be az előkelő ifjú 
úr s megindult a tiszttartóval meg apámmal 
a malom felé . . . 

Csőreg csősz meg a csárdás magukra ma-
radtak. 

— Hja, így járnak a gonoszok, a milyenek 
mi vagyunk! — mondá Ajzig ravasz sopán-
kodással. — Aztán juttasson ám azokból a 
gazdátlan barmokból a szegény Ajzignak is 
Csőreg gazda! 

— Jut is, marad is! —- s biztatólag vere-
geté meg Ajzig vállát Csőreg András. 

* 

Állnak-e még ott a nagy malomszigeti rét 
sarkán a terebélyes hársfák ? . . . 

Borzadozva jártam alattuk később, mikor 
megtudtam titkukat; de megkeményítettem a 
szívemet, elgondolva, hogy hazájuk szeretete 
miatt bujdosók életére törtek azok — s ha 
zajongva károgták a varjuk fönt a hársfa 
lombjai közt, hogy: kár kár! merészen s 
daczosan kiáltottam vissza: nem kár! 

S a fák ingatták lombjaikat — igazat adva 
a gyermeknek s enyhe álomba ringatva sutto-
gásukkal az árnyukban örökre szunnyadókat. 

(Budapest.) Németh Iynácz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította: az „ungvári 

gyermekbarát egyesületnek" a mely szegény 
tanulók fölruházására 711 korona értékű ruha-
neműt adományozott. 

Kinevezte: Bárány Árpád székesfővárosi 
népisk. tanítót a X. fiz", oszt. 3.-ik fokozatába 
Temesvármegye kir. s.-tanfelügyelőjévé; Szabó 
Gyula oki. tanítót a franzfeldi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Kromcsik Teréz oki. kisded-
óvónőt a nagy-sajói áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; a petőszinyei áll. óvodához Berecz 
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Mária oki. óvónőt; Mihálovics Margit oki. 
tanítónőt a csobánkai áll. el. népiskolához 
r. tanítónővé; Trasser Katicza oki tanítónőt 
a temes-kutasi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: dr. Szabó Mihály torontálvár-
megyei kir. tanfelügyelőt jelen minőségében 
Kis-Küküllővármegyébe; Schwetz Vilmos kis-
küküllővármegyei kir. tanfelügyelőt jelen 
minőségében Nógrádmegyébe; Pogány István 
kh. s.-tanfelügyelőt a kecskeméti tanfelügyelői 
kirendeltség vezetőjét jelen minőségében Nagy-
Küküllővármegyébe és ezen tankerület vezeté-
sével megbízta; dr. Pacséri Károly nógrádvár-
megyei kir. tanfelügyelőt jelen minőségében 
Torontálvármegyébe; Spidler Ferencz istvánföldi 
és Schmiclt Antal katalinfalvi áll. el. isk. tanító-
kat kölcsönösen; Pazuchanics János kőrösmező -
szvidoveczi áll. el. isk. tanítót a kovászói áll. 
el. isk.-hoz jelen minőségében; Spanraft Fanny 
turócz-szent-mártoni áll. polg. isk. r. tanítónőt a 
győri áll. polg. leányisk.-hoz; Hosszú Emma 
egeresi áll. óvónőt a nagyhalmágyi áll. óvodá-
hoz jelen minőségében; Schuller Matild nagy-
halmágyi áll. óvónőt az egeresi áll. óvodához 
jelen minőségében. 

K izá r t a : Schőner Sarolta, első osztályról 
magánvizsgálatot tett tanítónőjelöltet, bizo-
nyítvány hamisítás miatt, az országnak minden 
fokú és jellegű tanintézetéből és további magán-
vizsgálat jogát tőle mégvonta. 

Nyugdíjat utalványozott: Erdélyi József 
hatvani munkaképtelen áll. polg. isk. tanítót 
részére évi 1860 koronát; Pótomé-Ketney Anna 
rudolfsgnádi munkaképtelen* áll. el. tanítónő 
részére évi 540 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Lungocs Navim vajda-récsei közs. tanító 
Kelemen nevű kiskorú árvája részére évi 111 
korona 33 fillért; néhai Reinisch József 
Alcsuthoz tartozó göbölyjárás-pusztai nyug. 
róm. kath. tanító özv., szül. Proszler Cziczelle 
részére évi 672 korona 80 fillért. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA 
A Tanítók Tanácsadója czímű út-

mutató könyv, mélynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister egy ujabb rendeletévél 
minden állami elemi iskolának a beiratási 
pénzek terhére kötelezőleg elrendelte, a többi 
iskoláknak pedig ajánlotta, kizárólag csak 
lapunk szerkesztőségében rendélhető meg, leg-
czélszerűbben postautalványon. Fűzött példány 
ára 2 korma 60 fülér (gondnoksági utasítássál 
együtt 2 korona 80 fillér), kötött példány ára 
3 korona (gondnoksági utasítással együtt 3 ko-
rona 20 fillér). Posta-költségre 20 fillér mellé-
kelendő; ajánlott küldéssel még 25, összesen 

45 fillér. Mivel a nem-ajánlott példányokért 
a szerkesztőség felelősséget nem vállalhat : 
czélszerűbb az ajánlássál való megrendelés. 
Állami iskoláknak, a postaszelvényen kifejezett 
kívánságra, elszámolás végett nyugtatványt 
is küldünk. „Gondnoksági utasítás" külön is 
megrendelhető példányonként 24 fillérért. — 
L. J. Ref.-Kovácsháza. Gyászbeszédeket mi 
nem közölhetünk ; erre való Zih Károly 
békés-szent-andrási ev. ref. tanítónak lapunk-
ban már több ízben jelzett folyóirata. — 
I. János. A mindennapi ismétlők kötelesek a 
12. év betöltése után az iskola év végéig még 
iskolába járni. Az ismétlősök esetleg, a mennyi-
ben a törvény megengedi, beállhatnak cseléd-
nek, de a gazdát is kötelezik arra, hogy 
gondoskodjék ismétlőiskolázásra köteles cseléd-
jének iskoláztatásáról. — F. József. A katonai 
kedvezményben való jogosultságát évről-évre 
kell igazolnia. —• B. Francziska. A pályá-
zatokat áll. tanítói állásra leginkább a Lampel 
Róbert (Budapest, VI., Andrássy-út 21.) kiadta 
Hivatalos Közlönyből olvashatja. — V. Sándor. 
Miután a kántorság a pályázati hirdetés szerint 
nem volt kikötve, a tanítói állással önnek ezt 
most utólagosan ingyenesen a nyakába nem 
varrhatják. Kérjen méltányos kiegyezést. A 
pályázat hivatalos szöveg volt, abban meg 
kellett bíznia önnek is, a ki esetleg más 
állásra folyamodhatott volna, ha a kántorság 
ugyanazért a díjazásért csatoltatott volna a 
tanítói álláshoz. Nem lehet utólagosan nagyobb 
munkaköröket tetszés szerint hozzácsatolni a 
tanítói foglalkozáshoz. — P. A. 1. Szolgálati 
megszakításnak nem lehet tekinteni, ha az 
illető beteg tanító a folyó tanévben az iskola-
föntartó beleegyezésével és anyagi segélyével 
segédtanítót tart, s önmagát gyógyítja. 2. Hit-
oktatási díját is hozzászámítják tanítói fize-
téséhez, ha az külön díjlevélileg már így van 
biztosítva és nemcsak egyszemű személy pótlék. 
3. Ha tisztiorvosi bizonyítványnyal meg nem 
állapítható, hogy a betegsége miatt a tanításra 
állandóan képtelen, akkor nem fogják nyug-
díjazni 41 éves korában, azon a czímén, hogy 
látási ereje csökkent. — Biharmegyei posta-
mester. A kérdezett egyén tényleg Sz on 

volt tanító. — M. Gy. Nem tartjuk méltányos-
nak és jogosnak, hogy a dajka bérét azokra 
a hónapokra, mikor az alkalmatlan időjárás 
miatt igazoltan elmaradó gyermekek száma 
alul van a 40-en, nem akarják kifizetni. — 
J. P. Rétfalu. A „Hivatalos Közlöny" Lampel 
Róbert (Wodianer F. és fiai) könyvkiadóhiva-
talában (VI., Andrássy-út 21. sz.) rendelhető 
meg egy évre 5 koronáért; kevesebb időre 
előfizetést nem fogadnak el. — M. K. Csak 
pályázatra bocsájtott állásokra fogadnak el 
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térvényt. Hogy kisdedóvónői állásokra pályá-
zatot nern igen hirdetnek, annak a magyarázata 
az, hogy végtelen nagy a már évek óta régebben 
előjegyzetteknek a száma. — L. K. Annyi 
kézirat érkezik be hozzánk, hogy már elolvasni 
is alig győzzük! Kérünk tehát türelmet, majd 
csak sor kerül ennek az — elolvasására is; 
hogy a közlésére kerül-e sor, azt — nem lévén 
próféták — nem tudjuk megmondani. Hanem 
azért igazán jó czikkeket mindig szívesen 
látunk. — G. .T. Királynépe. Jogosan csele-
kedett, csak azt ajánljuk figyelmébe, hogy 
tapintatosan járjon el. De hát az ilyen nemű 
dologban nem mi hozzánk, hanem az iskola-
széki elnökhöz kell fordulni s az ő közben-
járását kérni! — Csallóközi. Az iskolaszék 
által megszavazott tandíjhoz önnek joga van 
s azt csorbítatlanul követelheti; esetleg for-
duljon a vármegyei közig, bizottsághoz. — 
F. M. A tanítói lakáshoz takaréktűzhelyet, 
kályhát az iskolaföntartó szokott adni, mert 
az a tanítói lakásnak állandó fölszereléséhez 
tartozik. -— N. F. Ha a tényeknek meg nem 
felelő volna a fizetési fölvételről szóló jegyző-
könyv, akkor forduljon a kir. tanfelügyelőhöz 
orvoslásért, mert azt lehetetlennek tartjuk, 
hogy ön, mint mondja 112 frt segély helyett 
19 frt segélyben részesüljön. — T. B. Iparos-
tanonczok ügyében forduljon a kir. tanfel-
iigyelőséghez. — E. László. 1. Önkéntességért 
sorozás előtt kellett volna beadni folyamod-
ványát. Miután a póttartalékhoz sorozták, nem 
hiszszük, hogy megkaphatja ismét az önkén-
tességet. 2 A mezőgazdasági könyv megszer-
zése végett forduljon a földmívelésügyi minis-
teriumhoz. 3. A közoktatási ministeriumtól 
nam kaphat Utasítást szemléltetési eszközök 
készítésére. 4. Felekezeti iskolának ad a 
közoktatásügyi ministerium ingyen tanítási 
eszközöket, ha szegénységét kellően igazolja. — 
M. J. Miután fiának nincs érettségi bizonyít-
ványa,rnem hiszszük, hogy akár a közigazgatási 
tanfolyamra, akár a vasúti és posta- távirda-
tiszti tanfolyamokra fölvegyék. — Ondrei 
János. Polgári iskolai képezdei magánvizsgálat 
ügyében forduljon Kiss Áron dr., kir. tanácsos 
és igazgató úrhoz (Budapesten, I. ker., Győri-
út, Paedagogium). — J. János. 1. Az idegen 
községből, tanyákról járó tankötelesek taní-
tására díjlevele szerint nincsen ingyen köte-
lezve. Nem tartanok tehát méltányosnak, hogy 
ezentúl az ilyen növendékektől a díjat az 
iskolaszék az iskola pénztára javára szedje s 
ön díjtalanul tanítsa az illető növendékeket, 
holott eddig az ilyenek fizettek tanításdíjat. 
2. A stólákat kántori fizetésnek szokták te-
kinteni. 3. Azt hiszszük, hogy a filiákra gyón-
tatás végett ön nem. köteles lelkészével eljárni, 

mivel ez a foglalkozás tanítói működésében 
rendkívül hátráltatja. Az egyházi hatósághoz 
kellene folyamodni ezen kötelezettségtől való 
fölmentésért. 4. A tisztességes lakást a törvény 
értelmében jogosan kérheti. Ne tűrje, hogy 
nyakába csurogjon az eső. Ha nem segítenek 
a bajon, jelentse be az ügyet a kir. tanfel-
ügyelőnek. — N. Lajos. Nyugdíjigénye föl-
emeléseért írt kérvényéhez a megszaporodott 
jövedelmet kell igazolni. Talán legczélszerűbb 
volna az iskolaszéki elnök és a jegyző alá-
írásával a tandíjkimutatást megerősíttetni. 
Jelezni kellene azt is, hogy az a tandíjmeny-
nyiség 10 évi átlagnak tekinthető. — K. N. 
Jakab. A fizetendő bor árában elfogadta lite-
renként a 10 krt, s így ne csodálja, ha most 
a hivők nem akarnak még 4—4 krt ráfizetni. 
Nem kellett volna elfogadnia, hanem a bort 
természetben követelhette volna, miután volt 
termés. Máskor így cselekedjék vagy magasabb 
árt szabjon, ha a községben 13 —18 krért 
adják el a gazdák a bornak literjét. — 
Y. István. Miután választási jegyzőkönyvéből 
nem tűnik ki, hogy nem ideiglenesen válasz-
tották, azt kellene hinni, hogy rendben van a 
dolog. Azonban tekintettel arra, hogy törvény 
szerint csak okleveles tanítót lehet megválasz-
tani, s akkor önnek még oklevele nem volt, 
nem tartjuk megválasztását véglegesnek. Idő-
közben megszerezte oklevelét, kérje tehát az 
iskolaföntartót, hogy vagy véglegesítse szept. 
elsejére állásában, vagy hirdessen az iskolaév 
vsgén pályázatot, miután ön tovább nem 
maradhat bizonytalan helyzetben. Ugy látszik 
nagy tapintattal kell eljárnia az iskolaszéknél 
is. A kir. tanfelügyelőnek jó volna bejelenteni 
azt az esetet, hogy önt a mulasztó gyermekek 
büntetéseért a községi lakosok jelenlétében az 
elnök összeszidta. — „Debröi". Forduljon a 
képviselet dolgában egyenesen a Gazdák 
Biztosító Szövetkezetéhez : VIII. ker., Baross-
utcza 10. sz. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Állami tanítók a ministerelnöknél. 

Az áll. tanítók küldöttsége f. hó 14.-én a 
ministerelnöknél is tisztelgett, kit magas kitün-
tetése alkalmából egyúttal üdvözölt. A minister-
elnök megköszönte a figyelmet, aztán emel-
kedett beszédben válaszolt. Nekünk — úgy-
mond — a Kelet előtt kell haladnunk, de úgy 
hogy a Nyugat kultúrállamaival lépést tart-
hassunk. Magyarországot az európai kultúra 
magaslatán kell tartanunk, hogy a Keletet a 
Nyugattal összeköthessük. így fogván föl 
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hivatásunkat, természetesnek találhatják az 
állami tanítók, hogy mindazon tényezők iránt, 
kik a kultúra szolgálatában állanak, csak a 
legjobb akarattal lehetek. A kultúra munkásain 
eddig is igyekeztünk segíteni, és segíteni 
fogunk a jövőben is. Természetesen az állami 
tanítókról sem feledkezhetünk meg s a mennyire 
pénzügyi helyzetünk engedi, lassan - lassan 
könnyítünk is nehéz sorsukon. A minister-
elnök úr még mondott pár megnyugtató szót, 
mire a küldöttség távozott. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
házának, mely jelenleg a költségvetés részletes 
tárgyalásával foglalkozik, f. hó 12.-i ülésén 
Wlassics minister a Ház osztatlan tetszése 
között válaszolt Sebess Dénes képviselő inter-
pellácziójára, a ki azt kérdezte a ministertől, 
hogy van-e tudomása arról, hogy Budapesten 
az év folyamán nemzetközi diákkongresszus 
tartatik és hogy e kongresszuson a magyar 
egyetemek román nyelvű hallgatói úgy szándé-
koznak részt venni, hogy idegen állam, Románia 
egyetemi hallgatóihoz csatlakoznak, nyiltan 
bevallott irredentista czélokkal? Wlassics minis-
ter határozott erélyes szavakban pálczát tört 
e botrányos és hazatiatlan szándék fölött. A 
legnagyobb megütközés hangján vett tudomást 
az eszméről, a melyet a legnagyobb irreden-
tizmusnak, éretlen nemzetiségpolitikai tüntetés-
nek bélyegzett. Egyúttal bejelentette, hogy az 
egyetem rektora már tegnap erélyes hangú 
figyelmeztetést boesátott ki, a melyben a haza-
fiatlan izgatással szemben a legsúlyosabb 
büntetést, a kizáratást helyezi kilátásba azon 
hűteleneknek, a kik a külföldieknek kínálgatva 
magukat,anemzet ifjúsága körébendisszonancziát 
okoznak és a fajgyűlöletet szítják. A rektor e 
figyelmeztetését a legnagyobb mértékben helyesli 
a minister, egyúttal megindíttatta a nyomozást 
az izgatók ellen s a nyomozás eredményéhez 
képest a legerélyesebb megtorlást helyezte 
kilátásba. Az az orkánszerü tetszés és helyeslés, 
a melylyel az egész Ház a ministernek lángoló 
lelkesedéstől áthatott hazafias nyilatkozatait 
kisérte, arról tesz tanúságot, hogy a magyar 
parlament is átértette és átérezte az eset jelentő-
ségét. — A katholikus autonómiai kongresszus 
küldöttsége f. hó 13.-án nyújtotta át 0 Fölségé-
nek a megállapított munkálatot. Szapáry Gyula 
gróf beszédére 0 Fölsége a király következő-
képpen válaszolt: „Meleg érdeklődéssel és élénk 
figyelemmel kisérein mindkét szertartású 
katholikus autonómiai kongresszus működését. 
Az önök által elém terjesztett szabályzatot 
megfontolás tárgyává teendem és jelentéstétel 
végett magyar kormányomnak kiadom." — A 

délafrikai harcztérról nagy angol vereség hírét 
jelenti maga Kitchener angol fővezér s így el 
kell hinnünk, annak daczára, hogy ugyanez a 
Kitchener állandóan azt jelentette, hogy már 
nincsenek is búrok. Most megmutatták, hogv 
vannak, mert Délarey vezérlete alatt majdnem 
teljesen megsemmisítették Methuen angol tábor-
nok seregét, sok hadizsákmányt és foglyot ejtve. 
Maga Methuen is fogságba esett, súlyosan 
megsebesülve, de Delarey búr vezér szabadon 
bocsájtotta őt, a mi — tekintve az angolok 
vad kegyetlenségeit — csodálatos n a g y l e l k ű s é g . 
Ezen kívül a búrok még két nagy ütközetben 
verték meg az angolokat. Most tehát a 
búroknak ismét vannak lövő és élelmi szereik, 
kitűnő ágyúik (hetet vettek el Methuentól) és 
ruháik. így gondoskodik az angol hadvezérlet 
az immár negyedik éve tartó délafrikai háború 
meghosszabbításáról! 

— A Kolozsvári Tanítók Házára vonat-
kozó építési ajánlatok már beérkeztek a köz-
oktatásügyi ministeriumhoz s azok után Ítélve, 
előrelátható, hogy a tanítóság kolozsvári fő-
iskolai internátusának a fölépítése a költség-
vetés keretében (300 ezer K.) biztosítva van. 
Az építést még az idei nyár elején megkezdik. 

— A „Ratio Educationis" keletkezésének 
körülményeiről és szerzőiről tartott érdekes 
fölolvasást Fináczy Ernő dr. egyetemi tanár a 
M. T. Akadémia f. hó lO.-i ülésén. A „Ratio 
Educationis" volt tudvalevőleg nálunk az első 
kísérlet, hogy az oktatás és nevelés ügye állami 
úton, egységes formában rendeztessék. Ezt a 
tervet a Helytartó tanács, akkor nálunk a leg-
főbb kormányzati orgánum, készen kapta Bécs-
ből, előzetesen meg sem kérdezték az excélsum 
gubernium locumtenentialétól, hogy akarják-e, 
hogy az illusztris testületnek van-e valami 
véleménye a szóbanforgó kérdésben? A Hely-
tartó tanács nagyon megörült a kész elaborá-
tumnak: nem kellett törnie a maga fejét. A 
Ratio Educationis készítésére Mária Terézia 
1774-ben adott parancsot Ürményi Józsefnek. 
I rménvi a javaslatot két részben terjesztette 
a királyné elé._ Az első rész minden bizonynyal 
egészen az Ürménvi munkája; a második 
részben segítségére voltak Terstyánszky Dániel, 
az udvari kamara levéltárosa és Makó Pál 
volt jezsuita, a Teréziánum professzora.Walaszkv 
a „Ratio Educationis"-ról irván, azt mondja, 
hogy összeszedett, szerkesztett munka, a mit 
korántsem szabad úgy értenünk, mintha kom-
pilálás volna. A terven meglátszik a XVIII. 
század mindenik szellemi áramlata, van benne 
jezsuita-tradició és megvannak benne az akkor 
divatos utilitárius eszmék. Tehát csak az anyag 
a kölcsönzött, az innen-onnan összeszedett; 
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maga a földolgozás független és eredeti. A 
mint Fináczy alapos egybevetések útján meg-
állapította, az egész négyszáz nyomtatott oldalnál 
vaskosabb munkában csak néhány sornyi a 
fordítás és átdolgozás. A gondolatokban annál 
több, a dolog természete szerint, a kölcsönzés. 
Mária Terézia a tervet megbiráltatta a bécsi 
tanulmányi tanácscsal. A második részt egy 
ízben új átdolgozásra vissza is adta Íírményi-
nek: nem volt megelégedve azzal, a hogy a 
terv a vallásos nevelést kontemplálta. A teljesen 
kész munkát a megvalósítás előtt átnézte egy 
magyar bizottság is, a melynek tagjai: a királyné 
veje: Albert, tescheni herczeg, Fekete György 
gróf, országbíró és Niczky Kristóf gróf voltak. 
A „Ratio Educationis" a szerzők neve nélkül 
jelent meg, mintha szerzője maga Mária 
Terézia volna. Hogy Ürményi írta a terv 
nagyobb részét, a királyné parancsából, azt 
tudtuk eddig is. De nem ismertük Ürményi 
munkatársait s nem is volt könnyű dolog 
annak megállapítása, hogy Ürményinek a 
„Ratio Educationis" szerkesztésében és meg-
írásában Terstyánszky és Makó voltak segít-
ségére. Terstyánszky enciklopédikus művelt-
ségének nagy híre volt kortársai között. Német 
földön tanult, Bécsből is szakadatlan kapcsolat-
ban volt a német tudósokkal levelezés utján. 
Mária Terézia a tanulmányterv elkészítésében 
való fáradozását birtok-adománynyal honorálta. 
Egy nemes kúriát kapott a pozsonyvármegyei 
Récsen, a mely előbb jezsuita-birtok volt. A 
„Ratio Educationis" stilizálásában valószínűen 
Makó Pálnak volt a legnagyobb érdeme. 
Klasszikus latin nyelven írt. Szakmája a mate-
matika volt; de foglalkozott filozófiával is és 
Wolf rendszerének volt a híve. 

— A Magyar Tanítók Orsz. Takarék- és 
Hitelszövetkezete csak nem rég kezdette meg 
működését és rövid fönnállása daczára — 400 
taggal és 1200 üzletrészszel dolgozva — máris 
200.000 K. forgalmat mutat ki; betéti állo-
mánya pedig— 47a százalék kamatláb mellett — 
megközelíti a 140.000 koronát. A bank vezető-
ségében van 10 elemi és 3 polgári iskolai 
tanító, 4 felső kereskedelmi és 1 tanítóképző-
intézeti tanár és 5 tisztviselő a tanügyi 
adminisztráczió köréből. Ez a hitelszövetkezet 
voltaképen a koronabankok mintájára alakult, 
de a nyújtott hitelek után minden mellékes díjjal 
együtt nem szedhet többet 8 százaléknál és a 
már befizetett heti részleteket félévenkint le-
vonják a szövetkezeti tag tartozásából, minek 
következtében a kölcsönvevő kamatfizetései 
mindinkább kevesbednek. 

— Rövid liirek. A Népnevelók Budapesti 
Egyesülete, az ország egyik legrégibb tanító-
egyesülete, föloszlott, a miről őszinte sajnálko-

zással adunk hírt. A föloszlást, Peres Sándor 
elnöklete alatt, mintegy 20 tag mondotta ki. — 
Leány-ifjúsági egyesületet szándékozik létesíteni 
a kis-pesti Petőfi- utczai áll. leányiskola tanító-
testülete, mely ezzel a törekvésével kiválóan 
dicséretreméltó munkát teljesít. Az első értekez-
letet ez ügyben április 11.-én tartják. Kívá-
nunk teljes sikert! — A Tanítók Háza ipar-
czikkei mind nagyobb és nagyobb tért hódí-
tanak a vidéken is, illetőleg olyan vidékeken, 
a hol kartársaink nem sajnálják azt a csekély 
fáradságot, a melylyel az iparczikkek ajánlása 
jár. Ujabban Mayer Nándor Ferencz somogy-
bányatelepi kereskedő rendelte meg és árusítja 
a „Tanítók Háza gyufáját és a többi ipar-
czikket is meg fogja rendelni. A „Szatmár-
hegyi fogyasztási és értékesítő szövetkezet" 
a „Tanítók Háza gyufáját és szappanját" 
Kovács József ottani tanító ajánlatára meg-
rendelte, árusítja és vevői nagyon meg vannak 
elégedve mind a két czikkel. — A „Gönczy• 
egyesület" debreczeni köre f. hó 22.-én, d. u. 
fél 3 órakor, az „Országos Tanítói Árvaház" 
nagytermében körgyülést tart. 

— Halálozások. Antal Albert a reform, 
kovács-házai állami iskola egyik tanítója 
hosszas és kinos szenvedés után meghalt. 
27 évig működött a tanítói pályán és 
pedig 2 évig Sepsi-Zalánban, 2 évig Hidvégen, 
20 évig Bölönben és 3 évig Ref. Kovácsházán. 
50 éves korában halt meg. — Bécsánszky 
Pál nyugalmazott tanító meghalt Dorogházán 
78 éves korában. A megboldogult müveit 
tanító volt, a szabadságharcz idejében honvéd, 
később jegyző és 45 évig tanító. — Popelka 
Ferencz kopcsányi róm. kath. nyugdíjazott 
kántortanító 74-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. — Molnár Sándor nyugalmazott 
királyi segédtanfelügyelő élete 70-ik évében 
Zalaegerszegen elhunyt. Áldás emlékökre! 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: omoraviczai műkedvelő színtársulat 
adománya (beküldte Szász Miklós tanító) 52 K. — 
2. Eötvös-alapra: Meszlényi Zoltán (Rimaszom-
bat) 8 K.; Szász Miklós, Omoravicza (tags. díja) 
3 K. Átadtuk az Eötvös-alap pénztárosának 
Schmidt Albin pénztáros úrnak. 

T a r t a l o m : Hajdan és most. Bartha Tál. — A 
német nyelv tanítása a fővárosi elemi iskolákban. — 
Osztály-ismétlés. Gregus Gyula. — A sajóládi iskola,'— 
Alakítsunk szövetkezeteket. Beney Antal. — Az 
ifjúsági egyesületekről. Mihály Ferencz. — Iskolás-
gyermekek barátsága. Schlosz Lajos. — Üdülőhelyek. 
Csízy Miklós. — Irodalom. — S z ü n ó r a : Hársfák 
alatt. Németh Ignácz. — Hivatalos rész. — Tanítók, 
tanácsadója. — Különfélék, 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segéd szerkesztő: Gööz József, dr. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZAT. 
A vezetésem alatt álló kassai magy. kir. javító-

intézetnél betöltendő 1 családfői, 2 családfősegédi és 
2 családfő-gyakornoki állásra ezennel nyilvános pályá-
zatot hirdetek. 

A családfői állással a X. fizetési osztálynak meg-
felelő s évi 2000 koronáig emelkedhető 1600 (egyezer-
hatszáz) korona készpénzfizetés és természetbeni lakás 
van egybekötve, megjegyezvén, hogy a mennyiben 
ezen áÜás már hivatalban lévő más intézetbeli család-
fővel töltetnék be, úgy ez az őt törvény szerint 
megillető fizetési fokozatban ezen új állomáshelyén is 
megmarad. Nőtlen egyén ingyenes élelmezésben is 
lesz részesíthető. 

A családfősegédek egyenkint 1000 (egyezer) korona 
évi fizetést, mely fizetés évi 1400 koronáig emelked-
hetik, továbbá: egy szobából álló lakást és ingyenes 
élelmezést nyernek. 

A családfő-gyakornokok az intézeti növendékcsalád-
ban lakásul egy-egy szobát és ingyenes élelmezést s 
ezen fÖliil egyenkint évi 400 (négyszáz) korona 
ösztöndíjat kapnak. 

Családfősegédekül és családfő-gyakornokokul csak 
nőtlen egyéneket lehet alkalmazni. 

A családfő (családfősegéd, családfő-gyakornok) a reá 
bízott intézeti növendékeket az intézeti igazgatóság 
útmutatásai és saját legjobb tudomása szerint neveli, 
oktatja és tanítja, mely czélból köteles állandóan 
növendékei között élni s egész életmódjával az intézet 
nevelési és házi rendjéhez alkalmazni. 

A fenti állásokra okleveles polgári iskolai és okle-
veles elemi népiskolai tanítók pályázhatnak, megem-
lítvén e mellett, hogy a magasabb képesítés előnyt 
biztosít. 

A pályázati folyamodványhoz a következő okmá-
nyokat kell csatolni: 

1. születési bizonyítványt, 2. orvosi bizonyítványt, 
3. a végzett tanulmányokat és képesítést, a nyelv- és 
egyéb hasznos ismereteket (különösen zenét, éneket, 
rajzot és tornát) igazoló bizonyítványokat, 4. az eddigi 
működésről szóló bizonyítványokat, 5. a családi álla-
potot (nős, avagy nőtlen) és a hadkötelezettségi vi-
szonyt igazoló bizonyítványokat. 

A pályázati folyamodványt a nagyméltóságú m. 
kir. Igazságügyi Minister Úrhoz kell czímezni s leg-
később f. é. márezius hó 23-ig az alulírt igazgatóhoz 
benyújtani, illetve pósta útján beküldeni. 

A családfő és a családfősegédek egyelőre csak 
ideiglenes minőségben neveztetnek ki s véglegesítésük 
csak egy évi, minden tekintetben kifogástalan szol-
gálat után következhetik be. 

A nem rendszeresített állású családfő-gyakornokok 
ha az intézet nevelési és tanítási czéljaira teljesen 
beválnak, alkalomadtán családfősegédekké, esetleg 
családfőkké is lesznek kinevezhetők. 

Kassa, 1902. évi február hó 26.-án. 

Lfttzkovszky Lajos, 
(237 —III—3) igazgató. 

PÁLYÁZATOK. 
Oroszlányon (Komárommegye) lemondás folytán 

megüresedett községi kisdedóvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás 1. Évi fizetés 710 korona. 
2. Szabad lakás. 3. Az óvónő által vett fa haza-
szállítása ingyen. Pályázati kérvények szabályszerűen 
felszerelve alulirott elnöknél 1902. évi márezius hő 
31-éig bezárólag adhatók be. (240 —111—2) 

A bazini (Pozsonyin.) ág. hitv. evang. németajkú 
egyház árvaházi, hitoktatói és kántortanítói állomásra 
pályázatot hirdet. Fizetés: I, mint tanító különféle 
alapokból: 1011 kor. 24 fill., a Kothmán-féle árvaház-
ban két szobából, konyha, pincze és faraktárból álló 
lakás és egy fél kert haszonélvezete. II, mint kántor-
orgonista a kántori alapból 111 kor. 20 fill., a városi 
pénztárból 349 kor. 28 fill.. 24 kbm. kemény liasábfa. 
azonkívül stólák. Ügyes zenész privátórákra is számít-
hat. A megválasztottnak kötelessége: a 6 osztályú 
városi népiskolába járó evang. németajkú gyermekeket 
hetenkint 8 órában vallásban és két órában éneklésben 
oktatni, a németajkú egyházban a kántori teendőket 
végezni, temetési és egyházi énekkart vezetni; a 
Kothmán-féle árvaházban lakó (6—7) fiúnak naponta 
egy privátórát adni és erkölcsi magaviseletük felett 
őrködni. Csak ág. hitv. evangélikusok pályázhatnak. 
Kellően felszerelt folyamodványok, melyekben a tanítói 
úgy a magyar és németnyelv oktatási képesítettség 
mellett, az orgonista-kántori képesítettség is feltün-
tetendő ; valamint eddigi szolgálati bizonyítványok 
f. év ápril 15-ig Kercser Ede bazini evang. lelkészhez 
beküldendők. ' (252 -II—2) 

A marosvásárhely i községi polgári iskolánál két 
tanszék, az elemi iskolánál egy tanszék megüresedvén, 
ezen három tanszékre ezennel pályázatot hirdetünk. 
A polgári iskolához az egyik állásra természettudo-
mányi, a másikra rajz és szépirási szakcsoportból 
képesített, okleveles tanárok pályázhatnak. Ezen 
állások egyenkint 1600 korona fizetéssel, 400 korona, 
lakbérrel és 200 korona ötödéves korpótlékkal vannak 
javadalmazva. Ezen kívül a megválasztott tanárok 
— külön díjazás mellett — a kereskedő-tanonczisko-
lánál is alkalmazva lesznek. Az elemi iskolához, mely 
állás 120(1 korona fizetéssel, 240 korona lakbérrel és 
100 korona ötödéves kórpótlékkal van javadalmazva, 
pályázhatnak tanítói oklevéllel bíró tanítók. Az elemi 
iskolához megválasztott tanító — külön díjazás 
mellett — az iparos-tanoncziskolánál is alkalmazva 
lesz. A polgári iskolához megválasztott tanerők állá-
saikat azonnal kötelesek elfoglalni, míg az elemi 
iskolához megválasztott tanító működését az iskola-
szék csak szeptember elsejétől kezdődőleg óhajtja 
igénybe venni s fizetését is ettől kezdve folyósítja. 
Pályázni szándékozók fölhivatnak, hogy kellőleg föl-
szerelt folyamodványaikat márezius 25-éig alulírt 
elnökhöz nyújtsák be. A községi iskolaszéknek, 1902 
febr. 26-án tartott üléséből. Maros-Vásárhelyt, 1902 
márcz. 1. (Olvashatatlan), iskolaszéki elnök. Pál 
György, jegyző. (254—II—2) 

A dohnan-i államilag segélyezett egyházi elemi 
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Pályázhatnak tanítók vagy tanítónők. Fizetés: 
készpénz 800 koronán felül — és két öl égőfa, mely • 
rendesen — félévenkint fizettetik. A tanítási nyelv 
tót. Oklevéllel ellátott kérvények Zsámbokréthy Lajos 
puchói evangel. lelkész és iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Puchó, 1902 22/11. Trencsénm. Zsámbokréthy 
Lajos, ev. lelkész és iskolaszéki elnök. (226—II—2) 

Vépen (Vasrn.), a róm. kath. népiskolánál az egyik 
osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
a községi pénztárból 800 korona készpénz, lakás, fűtés 
és tisztogatás. Az ismétlő-osztály vezetéseért 40 K. 
tiszteletdíj. Kötelessége a kántori teendőkben fölváltva 
egész éven át segédkezni. A kérvények márezius 31-ig 
az iskolaszéki elnökséghez küldendők. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Oaal János, isk. jegyző. (273—I—1) 

Széplak község (Biharm.) Az özvegyi félév alatt 
folyó évi augusztus hó 15-ig okleveles és orgonálásban 
teljesen jártas helyettes róm, kath. kántortanító keres-
tetik. Havi fizetése : 50 korona, lakása: egy szoba. 
Az állomás azonnal elfoglalható. Kérvények április hc 
l-ig a. főtisztelendő iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

(270-1—Íj 
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Somogymegyébe n.-l íjfalu közs. róm. kath. I—II. 
osztálytanítói állásra évi 80U K illetékkel, mely minden 
hó 15-én esedékes, élelmezés és ágyneműn kívül 
bútorozott szoba fűtéssel alapítva — márcziusban 
pályázat nyittatik, az állás minden órában elfoglalható. 
Folyamodók kántorságban segédkezhetnek, okirataikat 
Gyöngyös-Melléken át a n.-ujfalui iskolaszékre czímez-
zék. Nők is pályázhatnak. (271—I—1) 

Betöltendő a toroczkói áll. el. iskolánál egy évi 
800 K fizetésből s szabad lakásból álló illetményekkel 
javadalmazott rendes tanítói állomás. Az ezen állomás 
elnyerését óhajtó okleveles tanítók képesítő oklevéllel 
képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket, a 
m. kir. vallás- és közokt. minii^terliez czímezve, leg-
később folyó év ápr. 7-ig Torda-Aranyosvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Az áll. el. isko-
lánál működő tanító előnyben részesül, de csak az 
unitárius kántori teendők teljesítésére is képes uni-
tárius vallású tanítók pályázhatnák, mert a kineve-
zendő tanító a toroczkói unitárius egyháztól nyerendő 
külön díjazásért a kántori teendőket is köteles telje-
síteni. Torda, 1902 márezius hó 15-én. Téglás István, 
kir. tanfelügyelő. (15/h—I—1) 

A. Néptanítók Lapja 0. számában közzétett pályázat 
a b irdai ág. hitv. evang. kántortanítói állásra még 
föntartatik. _ ( 2 7 7 - 1 - 1 ) 

A makó i ág. hitv. evangelikus egyházban a 
kántortanítói állás megüresedvén: betöltésére pá-
lyázat hirdettetik. Javadalmazás : háromszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel, udvar, kert haszonélvezete, 610 
korona, az ismétlősök oktatásáért ez idő szerint 
1 60 korona. Négy öl tűzifa. Stóla: énekszós temetés 
1 korona, predicatiós 2 korona. A megválasztott egy-
házi jegyző is. Államsegély kérve. A kérvények 
április ötödikéig Makóra (Csanádmegye) Draskóczy 
Ede ev. lelkészhez küldendők. Makó, 1902 márezius 
10-án, Draskóczy Ede, ev. lelkész. (280—1—1) 

Hrboltó i (Liptómegye, u. p. Rózsahegy) r. kath. 
kántortanítói állomásra április 28-ára pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: készpénzben 405 korona, földhaszon-
élvezet. buza. árpa, fa, legelő, ostyasütés, stólában 
290 korona. Államsegély 112 korona. Iskolaszék. 

(282-1—1) 
A homorod-remete i róm. kath. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: Államsegély 
451 kor. 06 fill. Alapítványokból 138 kor. 64 fillér. 
.Magtárból 24 véka rozs. 35 kalongya rozs, ugyan-
annyi zabkepe. 30 terű kemény tűzifa. Legeltetési jog 
16 hold szántó, kaszáló és erdő. Alkalmas lakás. 
Kötelessége : a kántori teendők végzése és az osztatlan 
iskola (39 gyermek) vezetése. Pályázatot be lehet 
nyújtani 1902 ápril 15-ig. Homorod Remetén Szt. 
Márton, 1902. márezius hó 14-én. Bálint Péter, plébános, 
iskolaszéki elnök. (279—1—1) 

A l y u b i s e l róm. kath. egyháznál üresedésbe jővén 
a kántortanítói állás, arra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása : évi 1332 korona, melyből 442 
korona készpénz, a többi természetben szolgáltatik ki. 
Pályázóktól megkívántatik, hogy képesítő oklevéllel 
erkölcsi és működési bizonylatokkal fölszerelt folya-
modványaikat f. hó 31-ig a lyubisei róm. kath. 
lelkészi hivatalhoz annál is inkább nyújtsák be, mert 
később érkezendő folyamodványok figyelembe vétetni 
nem fognak. Választási határnapul április h<? 3-a 
tűzetik ki, mikor is a helyszínén személyesen meg-
jelenni és próbaorgonálást és éneklést megtartani 
kötelesek. A magyar és tót nyelvekbeni teljes jár-
tasság föltétlenül szükséges. Bővebb fölvilágosítást 
ád az iskolaszéki elnökség. Kelt Lyubisén, 1902. évi 
márezius hó 10. U. p. L'dva, Zemplénmegye. Szekey 
Győző, lyubisei plébános, mint iskolaszéki elnök, 

( 2 7 4 - 1 - 1 ) 

E g e r b e kántorsegédet keresek. Fizetése egy polgár" 
évre : 600 korona ; lakás fűtéssel, világítással. Mintegy 
60—70 korona mellékjövedelemre is számíthat. Pályázó 
a kántori teendők minden ágában teljesen jártas legyen, 
Jó hang. jó erkölcsi bizonyítvány kívántatik. Családos 
egyének nem pályázhatnak. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Rudassy János, főkántor. 

(272-III— 1) 

H I R D E T E S E K . 

Evang, ref. vallású okleveles, szerény igényű, szolid, 
erkölcsös magaviseletű 

tanítónő 
azonnali belépésre kerestetik, két kisleánynak II. és 
III. elemi osztályú tantárgyak tanítására 30 korona 
havi díjazással s teljes ellátás mellett, ágyneműt 
azonban tartozik állítani. Oklevél és bizonyítvány-
másolatok melyek vissza nem adatnak S z i l y Sándor-
hoz, Pestmegye, Duna-Tetét len , u. p. Solt kül-
dendők. Kik a német nyelvet is tanítani képesek, 

előnyben i részesülnek. (263—I—1) 

Szőlőoltványok! Bor! 
Gyökeres zöltl- és f'ásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fajban ; alany vesszők Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola; dirckttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható: 

S ö p j i u g - E n d r e 
(104—XV—6) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h í d on. 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Az amerikai cottage-orgonák 
köuiggratzi gyárának raktára : 

P A J K B R E Z S Ó é s T Á R S A 
^ B U D A P E S T , 

VIII. ker., József -körút 15. sz . 
ajánlja európai szerkezetű harmoniuinait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 koronái ól följebb. 8 koronás részletekben ÍM. 
Képes ár jegyzék ingyen és bérmentve. 

5 évi jó tá l lás . (247—5'2—44) 
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Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 o l d a l . ) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomra.) (2160-XX—16) 

(31—VIII—8) 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása által, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
Erélyes 1104. sz. a. Blockner J. 
hird. irodájába, Budapest, Sütő-

utcza 6/B. sz. czímzendők. 

SSSÉ&K 
P o l g á r S á n d o r 

orvosi mű- és kötszerésznél 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-körut 50. szám 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötök, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötők, egyenestartók, ortliopaediai fűzök és járó-
gépek, valamint műláb és miikéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Fent i cz ímre ügye ln i tessék. "3BQ 
(2126—X—9) 

Templom Orgonákat 
kitűnő hanggal s szerkezettel bármely nagyságban 
szállít jutányos árban Sza lay Gyula műorgona-

építő, Székesfehérvárott . 
(241-IV—2) 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket sziveskedjenek szem előtt tartani. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

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

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

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

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

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

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1902. évi márczius hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
•W—W—W—W—-^T^^nst^.—^r^" w - — — W — W — — — — W — — 
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Magyar Tanítók Országos 

TAKARÉK- ÉS HITELSZÖVETKEZETE. 
^ B U D A P E S T , 

V I I I . k e r . , J ó z s e f - k ö r ú t 8 . s z á m . 
Hivatalos órák: Hétköznapon d. e. 9—12., d. u. 3 — 5. 
Pénztári órák: Hétfőn, csütörtökön és szombaton d. u. 4 — 6. 

A „Magyar Tanítók Országos Takarék- és Hitelszövetkezete" czélja: első-
sorban a takarékosság fejlesztése. E végre a szövetkezet tagjait kis részletekben teljesítendő 
befizetésekre serkenti és kötelezi. Tagjainak hiteligényeit, nyerészkedő czél nélkül, alacsony 
kamatláb mellett kielégíti, a nyereséget erős tartalék-alapok létesítésére fordítja, végül azon 
van, hogy az egyes tagokat gazdasági tevékenységük minden ágában támogassa, a miért ruha 
megrendelő, fogyasztási és egyéb csoportokat is létesít és filléres gyűjtő betéteket fogad el. 

A szövetkezet tagja lehet mindenki, a ki terhes szerződéseket jogérvényesen köthet. 
Minden tag köteles legalább egy üzletrészt jegyezni. Az üzletrész minden év szeptember 

15-én, márczius 15-én jegyezhető. A tagok felelőssége korlátolt. 
A tagok kölcsönt vehetnek és a reájuk eső nyereségjutalékot fölvehetik. 
A kölcsönök után szedett kamat és a járulékok, a tényleges költségeket kivéve, mint 

váltó-ürlap, kötelezvénybélyeg és fizetés letiltásoknál, valamint bekebelezésnél a jogi eljárás 
költségei, a töke 8%>-kát meg nem haladhatják. A kölcsönök 5 vagy 10 év alatt törleszthetők. 
Ennél hosszabb idő alatt törleszthető kölcsönök nem engedélyezhetők. 

Minden tagnak jogában áll az üzletrészre befizetett összeg Vs-dét külön biztosíték nélkül 
bármikor igénybe venni, de ez úton 50 koronán aluli összegek kölcsönképen nem adhatók. 

Az egyes üzletrészekre eső nyereségi részt a közgyűlés évenkint állapítja meg. 
A szövetkezet mega laku l t 1901. év i s zeptember hó 15-ón. Eddig e lért forga lom kb. 

2 5 0 . 0 0 0 korona s a j egyze t t üz letrészek száma 1200. 
Az igazgatóság tagjai: dr. Berzeviczy Albert, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, elnök; 

dr. Verédy Károly, kir. tanácsos, fővárosi tanfelügyelő, társelnök; Bánó József, főv. el. isk. 
igazgató, alelnök; Pinterits Károly, felső ker. isk. tanár, vezérigazgató; Bálás,v Dénes, felső 
ker. isk. tanár; Bardócz Pál, főv. el. isk. tanító; Brantner Albin, főv. el. isk. tanító; 
dr. Déri Ferencz, főv. fogalmazó; Ember Károly, el. és polg. isk. képezdei tanár; Fehér 
József, főv. el. isk. tanító; Garai Ede, felső ker. isk. tanár; Gyuris Géza, főv. el. isk. tanító; 
dr. Kacskovicli Mihály, v. k. minist. oszt.-tanácsos; Kiss Ildebert, főv. el. isk. tanító; 
Klauzál Gáltor, v. k. minist. oszt.-tanácsos; Létay Péter, főv. el. isk. igazgató; Rőser A. 
Edvin, felső ker. isk. tanár; Szécskay István, polg. isk. igazgató; Walter Károly, főv. el. 
isk. igazgató, — igazgatósági tagok. Ügyész: dr. Széki Antal, h.-ügyvéd. 

A felügyelő bizottság tagjai: Vái'konyi József, főv. el. isk. igazgató, elnök; Pogány 
Béla, v. k. minist, számtiszt, alelnök; Sziklás Adolf, polg. isk. tanár, jegyző; Kneif Ödön, 
főv. el. isk. tanító; Weiuberg Gyula a Wodianer-féle könyvkereskedés czégvezetője. 

Tájékoztatót megkeresésre és 20 fillér válaszbélyeg kül-
dése mellett az intézet irodája küld. (27o—i—i) 
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Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
skolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 

A. lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
gazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi olőljárósági bizonyítványnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, II . KEH., OSTKOM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Polgári iskolai új képesítés. 
A polgári iskolai intézmény köz-

művelődési ható erejéről közoktatási 
kormányunk is számos esetben nagy 
elismeréssel nyilatkozott. 

S méltán! 
A középfokú műveltséget nyújtó inté-

zetek között ez az egyetlen iskolafajta, 
melynek létrehozására és korszerű föntar-
tására törvényadta jogánál fogva száz 
meg száz politikai községet kényszeríthet 
a kormányzó hatalom. Ily módon meg-
annyi kulturális középpontokat teremt 
az ország minden! részében szétszórva, 
egyszersmind őrszemeiül a magyar 
államiságnak. Még csak alkudoznia sem 
kell ezért felekezetek, nemzetiségek 
érzékenykedésével. E mellett fönmaradt 
a joguk a felekezeteknek, magánosok-
nak, egyesületeknek, társulatoknak és 
az államkormánynak, hogy ha jónak 
tartják, a községi polgári iskolák mellett 
ők is gondoskodjanak hasonló szín-
vonalú tanítási intézetek föntartásáról. 
Se gimnáziummal, se reáliskolával nem 
teheti ezt a kormányhatalom az egész 
közönség anyagi terhére. 

1900-ban — miként a magy. kir. 
ministerelnök által a m. kir. kormány 
1900. évi működéséről ós az ország 
közállapotairól ,az országgyűlés elé ter-
jesztett jelentésből látjuk — 296 polgári 
iskola (111 fiúk, 185 leányok számára) 

terjesztette hazánkban a középfokú 
magyar műveltséget 2232 tanító útján 
43.502 serdülő ifjúnak és leánynak. 
Ugyanebben az esztendőben 117 közép-
iskola (gimnázium és reáliskola) mű-
ködött; tehát nemsokára — kivált ha a 
27 felső népiskola átalakul — háromszor 
annyi polgári iskolánk lesz, mint a mennyi 
gimnáziumunk és reáliskolánk. 

Érthető tehát a polgári iskolai intéz-
mény sorsa, jövője iránt országszerte 
nyilvánuló figyelem és várakozás. 

A polgári fiúiskolák szervezetének 
reformálása még megoldásra váró napi 
kérdés. Úgy tűnik föl, mintha eme 
reform irányát jelezné már a közok-
tatási kormánynak 1902. évi február 
19.-én 539. elnöki szám alatt kelt ren-
deletével közrebocsátott új Szabályzat a 
felső nép- és polgári iskolai tanítók és taní-
tónők képesítő vizsgálatáról. Nem mondja 
meg a rendelet szavakkal; de logikailag 
azt kell észrevennünk, hogy eme sza-
bályzat a polgári fiúiskolák szervezeti 
kérdésének megoldását is eldöntötte. 
Nem látjuk pl. benne a YlI.-ik osztályra 
tervezett közgazdaságtanra stb. vonatkozó 
képesítést. Ha nem lesznek eme tár-
gyakra képesített szakférfiak, bizonyára 
nem is fogják ezt a tárgyat tanítani. 
Legalább a közel jövőben nem. 

Ezentúl a nők nem tehetnék gimnáziumi 
érettségi bizonyítványaik alapján felső nép-
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és polgári iskolai képesítőt. Okét is az 
egyetemre utalja a régebbi jog elvétele. 
Mind a nők, mind a férfiak csak akkor 
szereznek jogot „polgári iskolai" képe-
sítőre, ha az Erzsébet-nőiskola vagy a 
budai polgári iskolai tanítóképezde első, 
második, illetve 3.-ik osztályából vizsgá-
latot tettek s elemi iskolai oklevelük 
is van. A felső nép- és polgári iskolai 
oklevél szerzésére tehát a 2 polgári 
iskolai képzőintézet foglalta le a tért.] 

Vájjon a viszonyok ilyetén változ-
tával föntartják-e továbbra is a tanítók 
azt a vágyakozásukat, hogy elemi isk. 
tanítói oklevelök alapján az egyetemen 
szaktárgyakban kiképezve magukat, a 
középiskolai tanári képesítéssel egyenlő 
rangú oklevelök alapján jussanak be 
a polgári iskolákba, tanítóképzőkbe, 
esetleg középiskolákba? Csak egyedül 
a tudomány szereteteért óhajtják-e 
majd látogatni az egyetemi előadá-
sokat, letenni a szakvizsgálatokat, ha 
a 2 képzőt tekinthetik ezután a polgári 
iskolai tanító-személyzet nevelő-isko-
lájául? Vájjon a polgári iskola négy 
alsó osztályát egyenlő fokú intézetnek 
lehet-e ezentúl mondani a gimnázium, 
reáliskola 4 alsó osztályával, ha a 
polgári iskolában csak a 2 képzőből 
kikerültek; a gimnázium s reáliskolá-
ban pedig az egyetemen nevelt tanárok 
fognak tanítani? Nem vonja-e maga 
után ez az új intézkedés a polgári és 
középiskolák 4 alsó osztályából való 
kölcsönös átlépés jogosultságának meg-
szüntetését, ha a mély árokkal elvá-
lasztott 2 fajta intézetben annyira 
különböző képesítésű egyének fognak 
szigorúan elkülönítve tanítani, hiszen 
valószínűleg tanítványaik szellemi mér-
téke sem lesz ezután annyira egyenlő. 
Miként lehet majd a polgári iskola, 
gimnázium, reáliskola négy alsó osztályá-
nak az alsó tagozatai egybeolvasztásával 
(11-től 14 éves korig tartó oktatás 
folyamán) az annyira sovárgott egységes 
középfokú iskolát, mint a jövő gimná-

ziumának, reáliskolájának alapját meg-
teremteni, ha a tanítóerők közt oly 
lényeges különbségi fokozat támad? 

Eme kérdések önként kínálkoznak, 
habár az új szabályzatban nincsen szó 
róluk. 

Az új képesítési szabályzat jó oldalát 
főképen abban találjuk, hogy a polgári 
iskolai tanítói képesítő szinvonalat emeli 
a tudományszakokra való teljes készült-
séggel s alapföltételül még a kézimunka-
képesítésnél is legalább a népiskolai tanítói 
oklevelet megköveteli. A szaktudományi 
körre való minősítés eltörlésévél azonban 
tartunk attól, hogy némely tantárgyból 
képesítés nélkül is kell majd egyénéket alkal-
mazni, mert pl. a rajztanítót egyes 
hely éken álig lehet heti 12 óránál többre 
beosztani saját szaktárgyából. 

Az új szabályzat értelmében a vizsgá'ó-
bizottság czíme: „Országos Felső Nép- és 
Polgári Iskolai Tanító- és Tanítónő-Vizsgáló-
Bizottság. " Öt évről öt évre a közoktatási 
min. nevezi ki az Erzsébet Nőiskola és a Polgári 
Tanítóképző-intézet tanári testületeiből s más 
érdekelt szakkörökből. A képesítést szak-
bizottságok gyakorolják, melyeknek tagjai a 
vizsgáló-bizottság elnöke, alelnöke és vizsgáló-
bizottsági tagok. A teljes vizsgáló bizottság 
esak elvi jelentőségű ügyeket tárgyal vagy 
egyöntetűségre czélzó vizsgálati eljárásokat 
állapít meg. 

A vizsgálatok ideje intézeti növendékekre 
nézve rendszerint a tanév vége, esetleg a 
következő tanév eleje; más jelölteknek az 
elnök a szükséghez képest tűz ki terminust. 

Vizsgálati szakcsoport 2 van; egyik a nyelv-
és történettudományi, másik a mennyiség- és 
természettudományi szakcsoport. Az első szak-
csoportban vagy német nyelv tanítására is 
szóló vagy a nélkül való képesítést lehet 
szerezni. Az említett 2 szakcsoport valamelyi-
kének összes tárgyából tett sikeres vizsgálat 
alapján adják ki a „felső nép- és polgári iskolai 
tanítói (tanítónői) oklevelet." 

Mindkét csoportra nézve vannak közös tár-
gyak és szaktárgyak. Közös tárgyak: 1. Bölcse-
leti előtan (lélektan, logika). 2. Nevelés- és 
tanítástan, a nevelés elméletének és intézmé-
nyeinek története. 3. Magyar irodalomtörténet. 
Szaktárgyak: A) Nyelv- és történettudományi 
szakcsoportban: 1. Magyar nyelv (nyelvtan, 

j stilisztika, rhetorika, aesthetika, poétika) és 
irodalom. 2. Német nyelv és irodalom. Ez a 
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kettő: a) a német nyelv tanítására is szóló 
képesítéssel 2 tárgynak; b) a nélkül 1 tárgy-
nak veendő. 3. Egyetemes történet. A magyar 
nemzet története. Alkotmánytan és jogi isme-
retek. 4. Egyetemes földrajz. Magyarország 
földrajza és statisztikája. 

A német nyelven kívül még egy vagy több 
idegen (franezia, angol, olasz) nyelvet is föl lehet 
venni a nyelvtudományi tárgyak közül a német 
nyelven kívül. Német nyelv tanítására csak 
annak adnak képesítést, ki ezt a nyelvet 
szóban és Írásban tökéletesen birja. B) Meny-
nyiség- és természettudományi szakcsoportban: 
Mennyiségtan. (Algebra és geometria.) Keres-
kedelmi és politikai számtan. Könyvviteltan 
(csak a férfiaknál).^ Természettan (kosmog-
raphiával). Kémia. Ásvány- kőzet- és földtan. 
Állattan. Növénytan. 

A szakcsoport tárgyaiból 2 részletben kell 
képesítő szakvizsgálatot tenni. Első vizsgálatot 
a képző-intézeti második, második vizsgálatot 
pedig a harmadik évfolyam végén. 

A) A nyelv- és történettudományi szakcso-
portban : a) Első vizsgálat tárgyai: Bölcseleti 
előtan (lélektan, logika). Magyar nyelv (nyelv-
tan, stilisztika, rhetorika, aesthetika, poétika). 
Egyetemes történet. Egyetemes földrajz, b) Má-
sodik vizsgálat tárgyai: Nevelés- és tanítástan; 
a nevelés elméletének és intézményeinek 
története. A magyar irodalom története. Német 
nyelvtan. Német irodalom, német nyelv tanítá-
sára való képesítéssel vagy a nélkül. A ma-
gyar nemzet története. Alkotmánytan és jogi 
ismeretek. Magyarország földrajza és statisz-
tikája. 

B) A mennyiség- és természettudományi 
szakcsoportban: a) Első vizsgálat tárgyai: 
Bölcseleti előtan (lélektan, logika). A magyar 
irodalom történetinek főbb vonásai. Kémia 
elméleti része. __ Ásvány-, kőzet-, és földtan 
elméleti része. Állattan elméleti része. Növény-
tan elméleti része, b) Második vizsgálat 
tárgyai: Nevelés- és tanítástan; a nevelés 
elméletének és intézményeinek története. 
Mennyiségtan (algebra, geometria). Kereske-
delmi és politikai számtan. Könyvviteltan (csak 
a férfiaknál). Természettan (kosmographiával). 
Kémiai és ásványtani praktikum. Biologiai 
(állat- és növénytani) praktikum. 

A képesítés csak magyar nyelvű iskolákra 
szól; de más, hazai nyelvű iskolákra is meg 
lehet szerezni. Külön képesítést lehet még 
ugyanezen bizottság előtt nyerni az énekből 
vagy franezia, vagy olasz, vagy angol nyelvből, 
vagy női kézimunkából, a) Az énektanítói 
(tanítónői) vizsgálat tárgyai a közös tárgyak 
— a polgári iskolai képesítő oklevelekből átvett 
osztályzatokkal —; továbbá ének, zeneelmélet, « 

(ált. zeneelmélet, összhangzattan, zenetörténet), 
hangszerzene (zongora és orgona, nőknél zon-
gora és harmónium), b) Tornatanítói vizsgálat 
tárgyai: közös tárgyakon kívül (melyeknek 
osztályzatait a polg. isk. tanítói (tanítónői) okle-
vélből veszik át); boncz-, élet- és egészségtan, 
a tornatanítás elmélete, tornázás és játékok. 
c) A nyelvmesteri (nyelvmesternői) vizsgálat 
tárgyai a közös tárgyakon kívül az illető 
idegen nyelv nyelvtana, stilisztikája poétikája és 
irodalomtörténete. Ez utóbbi az illető nyelven. 
d) A női kézimunka vizsg. tárgyai a polg. isk. 
tanítóképző-intézet tanterve szerint női kézi-
munka, továbbá bölcseleti előtan, nevelés- és 
tanítástan; a magyar irodalom története; tech-
nológia ; diszítményi rajz. Alapul veendő a 
polg. isk. tan.- és tanítónőképző - intézetek 
(1901. évi 498. eln. sz. a. kiadott) tanításterve. 

Vizsgálatra bocsátás és jelentkezés ekként 
történik: A polg. isk. tan.-képzők Il-od év-
folyamotvégzett növendékei az I-ső; a III-dévf. 
végzettek és az I-ső vizsgálatot sikerrel letet-
tek a II- ik vizsgálatra bocsáttatnak. Kivételesen 
mindazon oki. tanítók (tanítónők) képesítőre 
bocsáttatnak, kik el. isk. tan oklevelök meg-
szerzése után legalább egy évig nyilvános iskolá-
ban tanítottak s aztán a polg. isk. tan.-képző 
I — I I . évfolyamából magánvizsgálatot tettek. 
Ezek I-ső vizsgálatra mehetnek s ha ezt jó 
sikerrel kiállották s a III. évfolyamról is magán-
vizsgálat^ tettek, a Il-ik vizsgálatra bocsát-
tatnak. Énekből és testgyakorlatból csak vala-
melyik tudománycsoportból már polg. isk. 
okleveles egyének tehetnek képesítőt, ha 
igazolják, hogy az illető szakmában (énekben 
vagy tornában) szakszerű kiképzésük van. 
Nyelvmesteri (mesternői) úgyszintén kézimunka-
tanítónői vizsgálatra bocsátás alapföltétele is 
az el. isk. oklevél. A kézimunkatanítónői vizs-
gálatra menők ezenkívül valamely felsőbb női 
ipariskola elvégzését igazolják és a kézimunka 
tanításában megfelelő gyakorlatot tartoznak 
kimutatni. 

Vizsgálatra jelentkezés bármély időben történ-
hetik a szünidei 2 hónapot kivéve, még pedig 
a vizsg.-biz. elnökségéhez czímzett, bélyegeit 
folyamodvány alakjában melyet az alelnöknél 
kell benyújtani. Melléklendők: a) hitele^élet-
rajz, (a benyújtás idejéig összes tanulmányok, 
szolgálat, foglalkozás időrendben röviden, 
továbbá nyelvismeret megemlítése); b) kereszt-
levél vagy születési bizonyítvány; c) el. isk. 
tan. oki., esetleg elemi isk. szolg. biz.; d) köz-
szolgálatban levőknél a közvetetten elöljáróság 
kiállította minősítvényi táblázat, másoknál 
erkölcsi biz.; e) orvosi biz. testi épségről. 

A vizsgálat első esetben szóbeli; másodiknál 
szó- és Írásbeli. Laboratóriumi dolgozatot is 

13* 
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követelnek a természet-tudomány egyes ágaiból 
az ezen csoportbeliektől. Intézeti növendékektől 
ezt nem kívánják. 

Osztályzatok: jeles (1), jó (2), elégséges (3), 
elégtelen (4). A javítóvizsgálatok időközét a 
vizsg.-biz. állapítja meg. Kétszer lehet javítót 
tenni. 

A gyakorlati tanítás a képzővel kapcsolatos 
polgári, illetve felsőbb leányisk. növendékeivel 
tartatik meg. 

Vizsgálati díjak: Szakcsoportbeli I-ső vizsg. 
50 K, Il.-ik vizsg. 50 K, javító vizsg. egy 
tárgyból 10 K. Egyéb vizsg. (ének, torna, kézi-
munka, nyelvmesteri, osztályvizsg.) díja 40 K. 
Intézeti kötelékben álló növendékek a föntebbi 
díjaknak a felét fizetik. Oki. díja 4 K, anya-
könyvi kivonat, ill. igazolvány díja 3 K a 
bélyegdíjjal együtt. A díjakat az illető intézet 
pénztárába kell fizetni. 

Ezek lényeges rendelkezései a felső 
nép- és polgári iskolai tanítói (tanítónői) 
képesítési új szabályzatnak. 

(Budapest.) Gööz József dr. 

Az állami tanítók közelgő nagy-
gyűlése. 

Az állami tanítók országos egyesületének 
választmánya folyó évi február hó 2.-án meg-
állapította a közgyűlés idejét és tárgysorozatát. 

A közgyűlés idejének végleges kitűzését az 
elnökségre bizta. Ez a szokatlan intézkedés 
szorosan összefügg anyagi helyzetünk kérdé-
sével. A választmány ugyanis, bár örvendetes 
tudomásul és hálás köszönettel vette a Népt. 
Lapjában legilletékesebb helyről közölt ama 
hírt, hogy a pénzügyminister végleg hozzá-
járult a mi ministeriink amaz óhajtásához, 
hogy az állami tanítók fizetési fokozatba osz-
tassanak ; mégis, tekintettel a számos nyílt 
sebre, mely oly régóta fáj, valamint azon 
bizonytalanságra is, mely abban leli magya-
rázatát, hogy nem tudjuk helyzetünk javításá-
nak időpontját s módozatait, úgy határozott, 
hogy türelemmel várunk, míg valamely tevő-
leges hír napvilágra jő, s csak akkor fogjuk 
megtartani közgyűlésünket, a mikor a helyzet 
tisztán áll előttünk. Az elnökségre tehát az 
a föladat hárul, hogy figyelemmel kisérje a 
fejleményeket s csak akkor hivja össze a köz-
gyűlést, mikor annak ideje a fönnebbiek értel-
mében elérkezett. 

A helyzet tisztázásának ránk eső része 
folyamatban van. Az egyesület alelnökének 
vezetése alatt a küldöttségek a választmány 
által megjelölt ministereknél már megfordultak. 

A közoktatásügyi ministernél mult hó 27.-én 
tisztelgett egy küldöttség. Itt megerősítést 
nyert az a hír, hogy fizetési fokozatba leszünk 
osztva; még pedig határozottan a Xl.-be. 
Hogy miként gondolkozik rólunk ministerünk, 
az eléggé kiviláglik a képviselőház 8.-iki 
ülésén tartott beszédéből. 

Folyó hó 10.-én tisztelgett a pénzügy-
ministernél is a küldöttség. A minister többek 
között azt mondotta, hogy az állami tiszt-
viselők kongresszusa csak utólag vette be az 
állami tanítókat a mozgalomba. „Épp én 
voltam — folytatá a minister — az, a ki 
arra az álláspontra helyezkedtem, hogy az 
állami tisztviselők fizetés-rendezésénél az állami 
tanítókat kihagyni nem lehet." 

Végre folyó hó 14.-én megjelent a kül-
döttség a ministerelnöknél is, ki szép kultúr-
politikai programmot tárt a néptanítók elé. 

Az áll. tisztviselők nyári országos kongresz-
szusa, valamint pár tanítóegyesület emlék-
irattal fordult a törvényhozáshoz. A kérvények 
tárgyalásakor lassan-lassan erre is sor kerül s 
akkor majd bővebben tájékozódhatunk hely-
zetünk felöl. 

Kiszivárgott a hír, hogy az állami tiszt-
viselők s ezek között az állami tanítók anyagi 
helyzetének javítása tárgyában törvényjavaslat-
tervek készülnek az egyes ministeriumokban. 
Mikor az ezen tervekből egybeszőtt törvény-
javaslat a Ház asztalára kerül, akkor tartanánk 
közgyűlést. Az elnökség a választmány föl-
hatalmazása folytán ezekért napolta el a húsvéti 
közgyűlést bizonytalan időre. Hanem azért 
szükségesnek tartjuk az elnökség és a választ-
mány ama fölfogását itt is hangsúlyozni, hogy 
a guerilla-harczoktól óvakodjunk s a meddig 
csak lehet, az alkotmányos utat ismerjük el 
helyzetünk javításának egyedüli eszközéül. De 
óvakodjunk a kósza híresztelésektől is, nehogy 
ismét fölüljünk, mint történt a segesvári — bár 
jót akaró — kartársainkkal. 

A közgyűlés tárgysorozatának első pontja 
anyagi helyzetünk törvényes rendezése lesz. 
Előadó Kozma László, kinek egyénisége bizto-
sítékot nyújt arra nézve, hogy ez az égető 
kérdés kijusson a szertelenség posványából. 
Kozma véleménye, mely a higgadt többség 
véleményét fejezi ki, a következő négy pontba 
foglalható össze: 1. Az állami tanító legyen 
állami tisztviselő. 2. Az állami tanítók előtt 
nyittassék meg mindazon fizetési osztály, mely 
megnyittatik azok előtt, kik érettségi vizs-
gálatot tettek s ez által ismertessék el a 
tanítói oklevél az érettségi bizonyítványnyal 
egyenlő értékűnek. 3. A fizetési fokozatban 
való beosztásnál első sorban a szolgálati idő 
vétessék figyelembe úgy, hogy a bármely más 
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jellegű iskolánál eltöltött szolgálati idő is be-
számíttassák* s minden öt évben a megnyitott 
fizetési osztályokban a tanító egy fokkal elő-
lépjen. 4. Oly városokban, hol a katonai lakbér 
magasabb s a hol a drágasági viszonyok miatt 
a megélhetés súlyos gondot okoz, lak- és 
helyipótlék adassék. (Vajha időközben telje-
sülnének kívánságaink s ne lenne szükség e 
tételek előterjesztésére.) 

A tárgysorozat második pontja: az ifjúsági 
egyesületek kérdése. Ennek egyik előadója 
Vargha Tivadar gyöngyösi állami elemi iskolai 
igazgató, ki nemcsak papiroson, de a gyakor-
lati életben is foglalkozott már e nagyjelen-
tőségű kérdéssel. Vargha kartársunk a követ-
kező öt pontban foglalta össze ide vonatkozó 
határozati javaslatait. 

1. Az állami tanítók országos egyesülete 
nevében kerestessék meg a közoktatásügyi 
ministerium a végre, hogy az ifjúsági egye-
sületek alapszabályait és munkarendjét dol-
goztassa ki s küldje meg az összes elemi és 
polgári fiúiskoláknak. 2. A belügyministerium 
útján hivassanak föl a közigazgatási hatóságok, 
hogy az ifjúsági egyesületek megalakításában 
és vezetésében a tanítóságnak kezére járjanak. 
3. A közoktatásügyi ministerium által utasít-

' tassanak az iskolai hatóságok, hogy a tanító-
ságot ezen működésében erkölcsileg is támo-
gassák. 4. Kerestessék meg a földmívelésügyi 
ministerium, hogy a már szervezett nép-
könyvtárak a szokásos kikötéssel az alakítandó 
ifjúsági egyesületek kezelésébe adassanak át; 
az újonan fölállítandó népkönyvtárak pedig 
mindenkor a már létező ifjúsági egyesületek-
ben helyeztessenek el. 5. A közoktatásügyi 
ministeriumhoz benyújtandó fölterjesztésben 
fejezze ki az egyesület azon óhajtását, hogy 
csak azon ifjúsági egyesületek alapszabályai 
erősíttessenek meg, melyekben határozottan 
kifejezést nyer, hogy az ifjúsági egyesület 
társalgási és előadási nyelve a magyar lesz. 

A harmadik tárgy a tanítóképzésről szól. 
E nagyjelentőségű kérdéssel már harmadszor 
foglalkozik egyesületünk. Most talán dűlőre 
jutunk. De, ha ismét a négy gimnázium mellett 
foglalunk állást, jobb, ha az egészet annyiba 
hagyjuk. Négy gimnázium nem ad elég elő-
képzettséget ahhoz, hogy a lelki életről szóló 
tanokat megérlhessük s a gyermeki lélek ezer 
meg ezerféle nyilvánulásainak okait, fejlődése 
törvényeit megismerhessük. Pedig ezek nélkül 
nincs tudatos nevelői munka. Ma már az 
állatorvosoktól s gazdászoktól is több elő-

* Ez önzetlen kívánság az állami tanítók részéről, 
a mennyiben, ha teljesíttetnék, azok szenvednének 
rövidséget, a kik az államnál kezdték a szolgálatukat. 

Szerk. 

képzettséget kivánnak mint tőlünk, kiket pedig 
az emberré nevelés nagy és magasztos munkája 
mellé állítottak. A földmívelésügyi minister 
pl. nem elégszik meg a kitűnő oklevéllel sem. 
Az okleveles tanítótól még egy 2 éves szak-
tanfolyamot kíván, hogy jártasságot szerezzen 
a hasznos háziállatok nevelésében, a kultúr-
növények tenyésztésében s a föld okszerű 
megmívelésében. 

Én ma is abban a meggyőződésben élek, 
hogy a tanítóképzőbe való fölvételhez érettségi, 
vagy ennek megfelelő előképzettség szükséges.* 

Hogy érettségi bizonyítványnyal senki sem 
menne a tanítói pályára, nem tartozik a dolog 
lényegére. Ez rideg pénzkérdés, melylyel nem 
szabad összekuszálni a magasabb elvi állás-
pontokat. Azt azonban biztosra vehetjük, hogy 
a magasabb képzettséggel magasabb díjazás 
is jár. _ 

A ki azt hiszi, hogy akár a polgári iskolai 
tanítóknak, akár a középiskolai tanároknak, 
több tudományra van szükségük, mint a nép-
tanítóknak, épp oly tévúton jár, mint az, a 
ki azt hiszi, hogy a gyermekorvosnak, ki 
különben is csak kicsinyeket gyógyit, kevesebb 
tudásra van szüksége, mint a felnőttek 
orvosának. 

A tanítóképzés kérdésének különben előadója 
Láng Mihály lévai képző-intézeti igazgató, az 
ismert jeles tanügyi író lesz, ki, úgy látszik, 
derékon fogta meg a dolgot. Tételei ezek: 

1. Az állami tanítók országos egyesülete 
szükségesnek tartja, hogy a hazai tanítóképzők 
külső és belső élete külön törvénynyel rendez-
tessék. 2. Addig is, míg az említett törvény 
létrejön, a tanítóképzés legégetőbb bajait meg 
kell szüntetni. 3. Az állami tanítók országos 
egyesülete a tanítóképző tanárok kiképzésének 
rendezését és a tanítóképző intézeti tanulók 
gyakorlati képzésének alaposabbá tételét tartja 
a legsürgősebb teendőnek. 4. Senki se lehessen 
tanítóképző tanár, ha az elemi tanítóképző 
négy évfolyamát legalább jeles eredménynyel 
nem végezte el, jeles tanítói oklevelet nem 
szerzett s a tudomány - egyetem bölcsészeti 
fakultását el nem végezte, tanítóképző tanári 

* Ezt mi, részünkről, túlzásnak tartjuk s nem osz-
tozunk azoknak a fölfogásában, a kik azt hiszik, hogy 
érettségi vizsgálatot tett ifjakból a tanítóképzők egy 
év folyama alatt kitűnő tanítók válhatnak. Nagy 
tévedés ! A tanítóképző-intézet, mint szakiskola, sokkal 
hivatottabb tanítók képzésére, mint a középiskola két 
legfelsőbb osztálya, sőt csakis ez a szakiskola hivatott 
egyedül arra. Mi tehát elegendőnek tartjuk, ha a 
tanítóképző a középiskola hatodik osztályából fogja 
fölvenni növendékeit. Mert azt senki se hlgyje, hogy 
— egy év elégtelen lévén — két, esetleg három évi 
tanfolyamra valaki érettség-vizsgálati bizonyítványnyal 
belépjen a tanítóképző-intézetbe ! Szerk. 
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oklevelet nem szerzett, öt éven át 6 évfolyamú 
osztatlan iskolában gyakorlatilag nem mű-
ködött. 5. Az ilyen előtanulmányokat és elő-
gyakorlatokat végzett tanár egyszerre 2800 
korona fizetéssel és szabályszerű lakbérrel 
alkalmaztassák. 6. Minden tanítóképzőnek 
legyen két iskolatermű és kéttanítós gyakorló-
iskolája. 7. A tanítóképző tanárok gyakorlati 
kiképzése az I. osztályban kezdődjék. A tanító-
képzők mai oktatóterve az alaposabb és ter-
jedelmesebb gyakorlati kiképzésnek megfelelően 
átalakíttassák. 8. A most működő tanítóképző 
tanárok köteleztessenek arra, hogy szaktár-
gyaikból évenkint legalább 3—3 gyakorlati 
tanítást tartsanak a gyakorló-iskolában s ren-
desen résztvegyenek a megfigyelésekre és a 
tanulók gyakorlati tanításának megbeszélésére 
szánt heti órákon. 

A gyűlésnek még több tárgya lesz, melyek 
közül megemlítendő a tisztújítás. Nem kicsiny-
lendő dolog ez oly egyesületben, melyre a 
jövőben nagy feladatok várnak. 

Szt. 

Osztály-ismétlés. 
Lapunk ez évi 10,-ik számában ezen a czímen 

igen érdekes czikk jelent meg, mely elemi 
népoktatásunkkal: a növendékek kiképezteté-
sével foglalkozik. Szép elvek, nagy eszmék! A 
nemzet sorsát szivén viselő művelt embernek 
nem is lehet más czélja, mint az, hogy saját 
faját, nemzetét a műveltség azon fokán lássa, 
melyre irigykedve tekintsen a külföld s művelt-
ségéből eredő nagyságát mintaképül állítsa föl. 

Valljuk meg őszintén, hogy távol vagyunk 
még a müveit nyugattól. Hol a hiba? — ne 
kutassuk, inkább gondolkozzunk azon, hogyan 
lehetne az elemi iskolának egy befejezett 
egészet nyújtania, melylyel növendékünk az 
életben haladna, boldogulásának alapját meg-
vethetné. 

Ha nem ismerném a népet, helyzetét, körül-
ményeit, ezer és ezerféle baját, egyszerűen azt 
felelném: a népoktatási törvényeket szigorúan 
végre kell hajtani s punktum! Igen ám, de 
hogy ? ez lehetetlen! Miért ? Az alábbiakban 
leszek bátor megvilágítani. 

Kiindulási pontul jelen állásomat, saját 
iskolámat veszem. Az Alföldön, ez arany-
kalászszal ékesített szép rónaságon működöm 
21 kartársammal együtt. Dolgozunk kitartóan, 
minden erőnket fölhasználjuk, de hiába, mert 
a czélt nehezen, nagyon nehezen valósíthatjuk 
meg. A ki nem ismeri az Alföldet, az még 
homályos képet sem tud arról alkotni, hogy 
itt az iskolázás mily sok akadálylyal jár, mily 
nagy áldozatok árán, vesződséggel és kinnal 

jut a kis növendék azokhoz az ismeretekhez, 
melyekkel neki, az élet nehéz utain majd 
haladnia kell. Az alföldi nép nagyobb része 
— legalább itt nálunk — föld- és téglamunkás. 
Ezt a munkát azonban saját községe határában 
nem találja föl s így napi kenyerének biztosí-
tása czéljából kénytelen messze, sőt nagyon 
sok esetben más országba menni. 

Valóságos népvándorlás van itt tavasz nyil-
tával, s csak a hervadás, az ősz hozza a munkás 
népet vissza arra a pár téli hónapra, hogy rég 
itthagyott kedves otthonában fáradságát ki-
pihenje. Nagyon természetes, hogy a munkára 
menő családfő feleségét, gyermekét is viszi, kik 
neki munkájában nagy segítségére vannak; 
így tehát ezek a szegény vándor gyermekek 
legtöbb esetben csak 4—5 hónapi szorgalmi 
idővel kénytelenek megelégedni, mivel hely-
zetük számukra többet nem biztosíthat. Ebben 
őket nem akadályozhatja meg a legnagyobb 
hatalom: a törvény sem. 

Az idén a tanévet járvány miatt november 
elsején kezdtük meg; ez nem volna oly nagy 
veszteség, ha a növendékek junius végéig jár-
nának — a tananyag még földolgozható volna — 
igen ám, de a kimaradás már márezius közepén 
megkezdődik. Osztályomba — az elsőbe — 
beiratkozott 93 növendék. Ismerve a helyzetet, • 
nagy erőfeszítés s végtelen türelemmel arra 
törekedtem, hogy ezen rövid idő alatt legalább 
a kis betűket földolgozzam. Ez meg is történt. 

De most, midőn legjobban kellene haladni 
s a folytonos gyakorlás által a növendékek 
tudás-vágyát, kedvét a tanulás iránt fölébresz-
teni ; most, midőn a nehézséget legyőzve, a 
titkot megfejtettük — a növendékek itt hagy-
nak! Szinte hihetetlen, de tény, hogy 93 növen-
dékem közül 47 távozik el e hó folyamán. Az 
ország minden részébe jut belőlük, mennek 
Brassóba, Mohácsra, Püspökladányba, Nagy-
Szebenbe, Nyitrára, Szatmárra, Győrbe, Temes-
várra stb. Ez minden osztályban így van; a 
tanévet rendesen fele, de legtöbbször csak egy 
harmad részével fejezzük be. Hogy mily hátrá-
nyára van ez a tanításnak, arról tiszta képet 
alkothat magának mindenki. 

Mit tegyünk ilyen esetben ? Az említett 
czikk írója nagyon helyesen jegyzi meg, hogy 
bűnt követ el az a tanító, a ki buktat, de 
nálunk^ ezt a végső eszközt okvetlenül használni 
kell. Én ugyan úgy tettem, hogy a ki csak 
elsajátította a kis betűk körében az olvasást, 
mind átbocsátottam a második osztályba, már 
annál is inkább, mivel a haladó (fölmenő) 
rendszert honosítottuk meg. így ismerve növen-
dékeimet, a II. osztályban megismételtetem 
velük a kis betűket, átveszem a nagy betűket 
s csak azután vehetem a II. oszt. anyagát. 
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Most a 47 eltávozott növendék közül, a II. 
osztályra még nem elegendő ismerettel, át-
bocsátottam 39-et; az itt maradt 46 növendékkel 
— ha ugyan nem megy ki a tanyára libát 
vagy juhot őrizni — folytatom a tananyagot 
s a tanév végére el is végzem. De jön a követ-
kező tanév! Kétféle növendékek, kétféle isme-
rettel ! 

Mit tegyünk ? — kínlódunk, küzdünk s tiszta 
lelkiismeretünk sugalata szerint cselekszünk. 
Hiába minden erőlködés, a növendékek ismerete 
azért végig hézagos marad s jó, ha a legszük-
ségesebbeket sajátítják el; ne csudálkozzunk 
tehát, ha az anatómia, asztronómia, mineralógia 
elemeit nem fogják tudni! Ilyen helyen elég, de 
nagyon elég, ha az olvasást, írást, (s ezt a 
legjobban, mert minden művelődésnek alapja ez) 
számtant, földrajzt és történelmet sajátítják el, 
ez utóbbit röviden, de annál alaposabb tudással, 
biztosan. _ 

A czikk írójának kinyilatkoztatása előtt 
tehát meghajlok s csak méltánylással és hálá7al 
tudunk eltelni mindnyájan úgy a Magyar-
országi Tanítók Orsz. Bizottsága, mint György 
Aladár és Schőn József urak iránt, kik nem-
zetünk műveltségének alapföltételéül az elemi 
iskola teljes elvégzését tűzték ki. 

A czikkben fölhozott s az iskolába való 
járás megszigorítása czéljából alkalmazott pon-
tokat, törvénybe iktatva egytől-egyig el kellene 
fogadni s mindent elkövetni, hogy népünk a 
legszükségesebb ismereteket, a melyeket csak az 
elemi iskola teljes elvégzése nyújthat, elsajátítsa. 

(Dorosma.) Leviczky Miklós. 

A tanköteles gyermekek korcs-
ma rozása ellen. 

Szinte jóleső érzés fogja el az ember lelkét, 
midőn olvashatja azt, hogy a vármegyék 
egymásután hozzák meg szabályrendeleteiket, 
melyek a 15 éven alóli gyermekek korcsmába 
járását megtiltják. 

így midőn a fenti czím alatt — lapunk 
lO.-ik számában — megjelent veszprémmegyei 
szabályrendeletet olvastam, öröm töltött el, 
mert hiszen ez is azt czélozza, hogy tankötele-
seink lelke ne mételyeztessék meg ideje korán. 

Azonban egy lényeges hiba van benne, mely 
miatt azt a szabályrendeletet csak fél szabály-
rendeletnek lehet nevezni s tartani. Ott van a 
hiba mindjárt az 1 §-ban, mely megengedi azt, 
hogy a 15 éven alóli gyermek a „szülők, föl-
menő rokonok, vagy felnőtt testvéreik föl-
ügyelete mellett" korcsmában tartózkodhatik. 

Nem jól van ez így! 
Hát vájjon az a 15 éven alóli gyermek, az 

a 14 — 15-éves leány nem hallja azokat a trágár 
szavakat s nem látja azokat a szemérmet sértő, 
illetlen mozdulatokat s „ udvarlásokat" akkor, ha 
az apja, vagy anyjával van ott?! Hát mégha 
apja, anyja helyett felnőtt testvéreivel megy 
oda, kik maguk is mulatni, duhajkodni mennek 
oda: vájjon ki ügyel akkor a gyermekre ?! 

Nem való a gyermeknek a korcsma sehogyan 
sem, mert a szülők, vagy rokonok jelenléte 
nem menti meg annak ártatlan lelkét a szenny-
től, a mocsoktól, mely arra ragadhat; miért is 
ki kell onnét tiltani őket s vajha lehetne 
onnét úgy kitiltani őket, hogy soha sem, még 
fölnőtt korukban sem mennének oda! 

A mi vármegyénk még 1897.-ben hozott 
ilyen szabályrendeletet s ez már jobban meg-
felel a czélnak, a mely miatt hozatott. 

Ez a mi szabályrendeletünk egyenesen meg-
tiltja azt, hogy a gyermek a korcsmában 
időzzék; sem apja, sem anyja, sem semmiféle 
rokonával nem mehet a 15 éven alóli gyermek 
a korcsmába, vagy nyilvános tánczmulatságba. 
Ez 4—100 K.-ig terjedő bírsággal bünteti meg 
azt a „szülőt, gyámot, megbízottat, ki ilyen 
gyermeket oda visz; s 20 —100 koronáig azt 
a korcsmárost, sör- vagy pálinka mérőt, vagy 
nyilvános tánczmulatságot rendezőt, ki ilyen 
gyermeket vendég gyanánt időzni enged" ! 
Kivétetnek azon esetek, ha a szülők a község 
területén állandó lakással nem bírnak s utazás 
közben étkezés czéljából kénytelenek gyer-
mekükkel ily helyekre menni. Tehát nálunk 
Tolnában meg van a jó szabályrendelet, de 
ennek meg az a hibája, hogy — legalább 
nálunk — nem lehet végrehajtani! 

Mikor 4 év előtt elfoglaltam mostani állá-
somat, majdnem Lóth feleségének a sorsára 
jutottam, midőn láttam, hogy a rendes, minden-
napi tanköteles gyermekeim vasárnap délutáni 
szórakozó helye a korcsmák udvara és környéke! 

Ezeket nagy keservesen, sok fáradsággal 
már letudtam szoktatni arról, de 'ismétlő-isk. 
növendékeimet már nincs módomban,nincs tehet-
ségemben leszoktatni, mert ők apjuk, anyjuk 
társaságában mennek oda, a kik már ifjabb 
éveikből annyira megszokták a korcsmát, hogy 
vérükké vált az ott tartózkodás. 

En kértem, figyelmeztettem a korcsmárosokat 
a szabályrendelet szigorúságára s midőn láttam, 
hogy az mind hiábavaló, a községi elöljáróság 
által intettem őket, s az eredmény — semmi! 

A községi elöljáróság nagy segítségemre 
van, mert a korcsmákat sorba járja, s a tan-
köteles gyermekeket onnét kizavarja. Az azután 
a baj, hogy mikor ők már elmennek, maguk a 
szülők hívják újra vissza gyermekeiket. A korcs-
márosok meg haszonlesésből nem űzik ki a 
gyermeket, mert e tettök az apát vagy anyát 
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is megsértené s az sem menne többé oda s 
nem lenne jövedelem! 

Egy mód van, a mivel ez szabályrendelet 
nélkül is végrehajtható, — ezt fogom keresztül 
vinni én is! — s ez az, hogy a hatóság ren-
deleti úton intézkedjék, hogy mikor s mily 
czímen szabad a korcsmárosnak zenét tartania 
s ezért olyan magas díjat fizessen, hogy el-
menjen a kedve attól, hogy minden vasárnap 
muzsikáltasson. Ha ez meg lesz, megszűnik a 
fiatalság s különösen a lányok korcsmába 
járása is, mert nem lesz, a mi őket oda 
csalogassa. 

Egy boldog község van a szomszédságunk-
ban. Annak is van 3 korcsmája — mint 
nekünk, — de abban a 3 korcsmában muzsika 
nem zendül meg sohasem, mert nincs kinek. 
Nem megy ott az apa, anya a korcsmába —- s 
mivel a gyümölcs nem messzire gurul a 
fájától — következéskép gyermeke is kerüli azt. 

Töröm a fejem a Kolumbus tojásán s nem 
csüggedve, tovább küzdve reménylem, hogy 
Isten segítségével talán-talán majd sikerül föl 
is állítanom azt. 

V . .a. 

Az ifjúsági egyesületekről. 
A polgárok jogairól és kötelességeiről, a) 

Államhatalomról és állami igazságszolgáltatásról. 
1. Állam és társadalom. 2. A magyar állam 
megalapítása; a vérszerződés, mint a magyar 
állam alkotmányának alapja. 3. A magyar 
állam területe és népe különös tekintettel a 
terület egységére. 4. Magyarország és a társ-
országok s ezeknek az anyaországhoz való 
viszonyuk. 5. Magyarországnak és Ausztriának, 
mint két külön államnak kölcsönös viszonya. 
6. Magyarország és a kapcsolt részek czímerei. 
Magyar lobogó. 7. A magyar állampolgár 
kötelességei különös tekintettel a hazához való 
hűségre, törvényeinek tiszteletére és az enge-
delmességre. 8. Az állampolgárok személyi 
jogai általában. 9. Az állampolgárok politikai 
jogai általában. 10. Személyesszabadság, vallás-
szabadság, tulajdonszentség, szólás- és sajtósza-
badság. 11. A polgárok egyenlősége; panaszjog, 
egyesülés, gyülekezés, kérvényezés. 12. A király 
koronázásáról. 13. A királyi jogokról. 14. Á 
törvényhozás főtényezői. 15. Az országgyűlés 
két házának föladata és hatásköre a törvény-
alkotás körül általában. 16. A magyar minis-
terium szervezete. 17. Az államhatalom szervei 
általában. 18. Bírói hatalom. 19. Bíróságok 
működése és szervezete. 20. A tisztviselők 
működése mindenben a nép javára irányuló. 
A tisztviselők iránti bizalom és tisztelet érzé-

sének ápolásáról. 21. A polgárok kölcsönös 
szeretete, becsülése. Becsületsértés. 22. Az 
uzsoráskodásról és zsarolásról. 23. A telek-
könyvről és birtok viszonyokról. 24. Kikre 
terjesztendő ki a gyámság, gondnokság? A 
gyámok és gondnokok teendői. 25. Az egy-
séges magyar állam czélja; polgárainak boldo-
gulása. 

b) Közigazgatási rész. 1. Család, gazda és 
cseléd. 2. Község. Községi elöljáróság; ennek 
főbb teendői. 3. Községi illetőség; községi 
képviselőtestület. 4. Községi pótadók. 5. Megye. 
Megyei állandó választmány. Törvényhatósági 
bizottság. 6. Közigazgatási bizottság. Megyei 
közgyűlés. 7. Megyei pótadó, megyei szabály-
rendeletek és tisztviselők. 8. Országos képvi-
selők választása. 9. Képviselőház, mint a nép 
képviselete. 10. Nemzet. (Egységes magyar 
nemzet.) 11. Nemzetiségek. 12. Vallási viszo-
nyokról, kiemelvén, hogy a vallásosság és a 
hazafiság: testvérérzet. 13. Polgári hatóságokról 
és anyakönyvekről. 14. Közegészségügy. 15. 
Közoktatásügy. Népiskola. 16. A felnőttek 
oktatása; népoktatás; népoktatási hatósá-
gokról. 17. A földmívelési ügyről. Földadóról. 
Gazdasági ismétlő-iskoláról. 18. Ipar és keres-
kedelemről. Az ipariskola közigazgatási szem-
pontból. 19. Az adókról és közterhekről álta-
lában. 20. Az adók kivetése és befizetése, 
behajtása. 21. Az adók végrehajtása, elenge-
dése; leirása. 22. Hadkötelezettség; hadköte-
lezettség alóli fölmentés. 23. Hadkötelezettség 
elleni kihágás és vétség. A hadkötelezettség 
tartama. 24. A hadkötelezettség teljesítése. 
25. Egységes magyar haza nagyságáról, hatal-
máról. (Nemzeti önérzet fokozása.) 

A fölsoroltak részletes megismertetésénél 
nemcsak önérdekeinek és jogainak megvédé-
sére lesz képesítve a nép, hanem kötelességeit 
is fogja tudni és fogja teljesíteni is. A mint a 
magyar haza nem tesz különbséget a jogok és 
kötelességekben összes polgárainál, úgy nem 
lehet különbség a polgárok részéről a magyar 
haza szeretetében sem. Kell, hogy a haza 
lakosai ne csak magyar polgároknak érezzék 
magukat; de magyar nemzeti érzésüket az 
egységes haza hatalmának és dicsőségének 
emelésére vértezzék föl a haza alkotmányának 
népies megismertetése alapján. 

Magyarország történelme földrajzi ismerte-
téssel. 1. A hunok. Attila. 2. A magyarok. 
Árpád. Magyarország területe a foglalások 
szerint. 3. A vezérek kora. Zsolt, Taksony, 
Géza. 4. Szt.-István. 5. Szt.-László. Horvát-
ország. 6. Könyves Kálmán. Dalmáczia. 7. IV. 
Béla. A mongolok. Északkeleti országrész 
Budapestig. 8. Az utolsó Árpádok. V. István. 
IV. (kún) László. III. Endre. (A Kúnság.) 
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9. I. Róbert Károly (Anjou-ház.) Délkeleti 
Magyarország. 10. Nagy Lajos. (A hadjáratok 
földrajzi ismertetése.) 11. Hunyady János. 
12. Kapisztrán János. Dugonics Titusz. 13. 
Hunyady László (megöletése). 14. Mátyás 
király. Eszaknyngoti Magyarország. 15. Kinizsi 
és Báthory. 16. Bakacs Tamás, Dózsa György, 
Szapolyay János. 17. II. Lajos. (A mohácsi 
vész.) 18. Losonczy, Szondy, Dobó. Magyar-
ország déli és délnyugati része. 19. Zrinyi 
Miklós. 20. II. Rákóczy Ferencz. 21. III. 
Károly (a pragmatica sanctio.) 22. Mária 
Terézia. 23. I. Ferencz. (A franezia forra-
dalom.) 24. Kazinczy Ferencz. Berzsenyi. 
25. Kisfaludy Sándor. Csokonay. 26. Festetics 
György, Széchenyi Ferencz. 27. Széchenyi 
István. 28. V. Ferdinánd. 29. Kossuth Lajos. 
30. Batthyányi Lajos. 31. Kölcsey Ferencz és 
Vörösmarty Mihály. 32. Petőfi Sándor. 33. Arany 
János. 34. Az 1818-iki országgyűlést közvet-
lenül megelőző dolgokról. 35. Máreziusi napok. 
36. Első felelős ministerium. Délszláv moz-
galmak. Unió Erdélylyel. 37. Trónváltozás. 
Görgei, Dembinszky. 38. A nemzetiségek. Az 
oroszok beavatkozása. 39. Háború az osztrákok 
és oroszok ellen. 40. Fegyverletétel. 41. Kivég-
zések. Haynau Aradon. 42. Önkényuralom évei. 
43. A kiegyezés előzményei. 44. Deák Ferencz. 
45. A kiegyezés és a második felelős minis-
terium. 45. A kormány és Deákpárt sikerei. 
Andrássy külügyministersége. 47. A magyar 
honvédségről és a 48-as honvédségről. 48. I. 
Ferencz József. 49. Magyarország a mai 
állapotában. 50. A multakból merített oku-
lások. A magyar nemzet teendői a jövőre nézve. 

A magyar történelemnek és a haza föld-
rajzának ismertetése 50 előadásban van előirá-
nyozva. Itt irodalmunk kitűnőségei (irodalom-
történet) is helyet foglalnak. Legnagyobb 
gondot a nemzeti hősök megismertetésére 
kivánok fordítani, hogy a magyar nemzeti 
önérzet a népben teljesen kifejlesztessék. S 
mivel hazánk jövőjét az 1848-as események, 
valamint ezen időtől a mai napig lefolyt 
események s kormányintézkedések vannak 
hivatva biztosítani, hazánk legújabb s legérde-
kesebb történetének megismertetésére is illő 
gondot fordítunk. Az összes királyok idősor-
rendi uralkodásának megismertetését a magyar 
nemzeti büszkeség és önérzet kifejlesztésére 
alkalmasnak nem találom; ez tehát itt nincs 
egészben felölelve. 

A magyar föld megismertetése a történelmi 
eseményekkel van kapcsolatba hozva. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 
(Felső-Visó.) Mihály Ferencz. 

IRODALOM. 
Megjelentek : Alkalmi köszöntők és versek; 

írta és összegyűjtötte Csernay József fővárosi 
tanító; ára 1 korona. Kapható a szerzőnél, 
Budapest, III. ker., Pacsirtamező-utcza 28. sz. 
A tiszta jövedelem 5%-át a szerző a „Tanítók 
Háza" javára adja. Nagyon használható köny-
vecske ; ajánljuk megrendelésre. — „A szőllő 
helyes metszése" czímű hasznos könyv négy év 
alatt a harmadik kiadást érte. Irta: Maurer 
János. Megrendelhető a szerzőnél, Kecske-
méten; ára fűzve 2 korona, kötve 2 korona 
50 fillér. — .A Franklin-Társulat kiadásában 
az Ókori Lexikon 18-dik füzete, mely a munka 
I-ső kötetének végét képező 69—72- ik íveket 
foglalja magában. A füzetet 4 ábra díszíti. 
A füzet ára 1 korona; a folytatólagos füzetek 
julius és augusztus kivételével a hó 15-ike 
táján jelennek meg. — Az Írásbeli dolgozatok 
psychologiája. Irta dr. Weszely Ödön. A szerző 
a legújabb psychologiai kutatások és peda-
gógiai kísérletek eredményeit fölhasználva azt 
az érdekes kérdést vizsgálja: mi történik az 
emberi lélekben, mikor valaki fogalmaz, szó-
nokol, vagy bármiféle Írásbeli munkát végez ? 
Az írás művészetének egész elméletét adja e 
kis könyv, melynek végén a szerző a neve-
zetesebb külföldi kísérleteket, valamint saját, 
igen érdekes, kísérleteinek eredményeit közli. 
Végül irodalmi tájékoztatást nyújt a kérdésről. 
A munka Budapesten, Lampel R. (Wodianer 
F. és fiai) könyvkereskedésében jelent meg s 
ára 80 fillér. — Heti óratervet adott ki Árva 
J. szegzárdi könyvkereskedő Nagy Béla Tolna-
vármegye kir. tanfelügyelőségi tollnokától az 
összes óvónők és állandó menedékház-vezető-
nők számára az egész évi tananyagnak hóna-
pokra való felosztásáról szóló kimutatással, bő 
magyarázattal. Az óvónő az óratervet falra 
függesztheti, á tananyag kimutatást szem előtt 
tarthatja s a látogatóknak rendelkezésre bo-
csáthatja, a kir. tanfelügyelőséghez jóváhagyás 
végett beküldheti s így rajta könnyítve van. Ara 
1 korona. Nagy Béla Tájékoztatót és Határidő-
Naplót is állított össze, melyek ugyanott kap-
hatók 50—50 fillérért. — A „Zenélő Magyar-
ország" zongora és hegedű zenemű-folyóirat 
most megjelent 6-dik füzete a következő szép 

; zenemű újdonságokat közli: I. Egressy Béni 
után Barna Izsó „Talpra magyar" hazafias 
dalt Petőfi Sándor szövegére. II. Huber Sándor 
„Sellők táncza." III. Bóczy József „Árva 
madár" és „Ha te engem igazán szeretnél," 
magyar dalokat. A havonta kétszer megjelenő 
zenemű folyóirat előfizetési ára negyed évre 
3 korona. (Budapest, VIII., József-körút 22/24.) 
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Húsz millió magyar. 
23.448 lélekkel szaporodott meg Magyar-

ország lakossága egyetlen hónap alatt a jelen 
évben s körülbelül ugyanannyival szaporodik 
ezentúl havonta, azaz kerekszámmal egy negyed-
millióval évente tisztán a születések és elhalá-
lozások között levő különbség szerint. Így 
hirdeti ezt a hivatalos statisztika. Ha már 
most tekintetbe veszszük, hogy a legutóbbi 
népszámlálás szerint Magyarország népessége 
(a horvát tartományokat is idevéve) a 19 V* 
milliót meghaladta, bátran mondhatjuk, hogy 
jelenleg már csaknem 20 millió ember él e 
hazában s hogy ha e szám tényleg csak egy 
pár esztendő múlva kerekednék is ki, az elemi 
iskolákban helyesebb kerekszámban beszélni s 
azt hirdetni, hogy Magyarországnak jelenleg 
mintegy húsz millió lakosa van. 

Mennyi az a húsz millió ? A földön élő 
emberek számát 1500 — 1700 millió között 
ingadozva becsülik s így Magyarország lako-
sainak száma az összes emUeriségaek 80-ad 
része. Mivel azonban Kbinában, Keletindiában 
és Oroszországban az emberiség felénél több 
lakik, világos, hogy 30 ország sincs a földön, 
melynek ily nagy népessége volna s tényleg 
Európa 28 állama közül csak 6 (Oroszország, 
Németország, Anglia, Francziaország, Olaszország 
és Ausztria) népesebb Magyarországnál, sok 
nagyobb kiterjedésű (Spanyolország, Norvégia) 
vagy nagyobb szerepet játszó (Belgium, Svájcz, 
Svéd, Holland) állam népessége sokkal kisebb. 

Nagyon jogos ennélfogva hirdetni és terjesz-
teni azt a tant, hogy Magyarország nem 
elenyésző kis állam, hanem legalább közepes 
rangú. Görögország. Hollandia és Spanyol-
ország egykor hasonlíthatlanul kisebb népes-
séggel csinálták a világtörténetet s még nap-
jainkban is a hozzánk képest parányi holland, 
belga és svéd nemzetek szellemi és anyagi 
téren jelentékenyen előttünk állanak. Nem a 
lélekszám határoz a magyar jövőjére nézve, 
mert húsz millió mindenre elegendő, csak az, 
hogy ennek a húsz milliónak igen jelen-
tékeny része nem érzi magát magyarnak és 
még inkább az, hogy ebből a húsz millióból 
töfyb millió a műveletlen elem, melynek nincs 
eszményi vágya, nincs lelkesedése. 

Ha tehát szóba kerül az elemi iskolákban 
Magyarország népessége, hirdessük mindenkor 

büszkén, hogy már húsz millió számmal vagyunk 
magyarok. Igen, magyarok. Mert hazugság az, 
midőn a dákoromán vagy pánszláv azt állítja, hogy 
ő nem magyar, hanem oláh vagy szerb. Hazugság 
s rövidlátás, midőn az ultramontán néppárti azt 
beszéli, hogy ő első sorban katholikus s csak 
azután magyar, vagy hogy a zsidó nem is igazi 
magyar. Nem, nekünk csak egy nemzetünk, 
egy hazánk van és mindenki, kinek „itt élnie 
és halnia kell" csak magyar. Elismerjük, hogy 
vannak magyarok, kik a hazai nyelvet még 
nem tudják, hogy a magyarok hitfelekezet 
szerint különféle nyelven beszélnek, de kétség-
telen, hogy az oláh nyelvet beszélő magyar is 
csak oly magyar mint a mózesvallású magyar, 
mert az általános szervi fogalom a magyarság 
s ehhez tartozik kivétel nélkül mindenki, ki e 
földön született s mert a balázsfalvi oláhnyelvü 
magyar és a bukaresti oláh között nagyobb a 
távolság, mint a balázsfalvi és debreczeni 
magyar között. 

Politikusok gondja és föladata tényleg le-
rontani vagy legalább enyhíteni azokat a válasz-
falakat, melyek Magyarország bensejében magyar 

| és magyar között különbséget tesznek, sőt 
ellenségeskedéseket támasztanak; de Magyar-
ország néptanítóinak (pedig az irodalom "és 
művészet képviselői mellett első sorban éppen 

J nekik) föladatuk élénkíteni és nevelni azt a 
hazafias érzetet, hogy mindannyian • egyek 
vagyunk, hogy Magyarország áldott földjének 
gyermeke mindenki, ki itt született, bármily 
nyelven s bármily szertartás szerint dicsérje 
istenét. 

A nagy Széchényi egykor köztudomás szerint 
a magyarság csekély számára tekintettel azt 
mondotta ki, hogy nálunk még az apagyilkos-
nak is meg kellene kegyelmezni. Ma már meg-
változott a helyzet. Nem vagyunk többé csekély 
számmal, de — sajnos — nem vagyunk egyet-
értők, nem érezzük. magunkat teljesen egyen-
lőknek. 

Mi lehetne Magyarországból, ha e húsz 
millió ember mind egyetértene, ha Kárpátoktól 
Adriáig élénk és megdönthetetlen axiómaként 
élő hit volna közöttünk, hogy mindnyájan 
egyek vagyunk, hogy Magyarországon nincs s 
nem lehet oláh, szerb, katholikus és zsidó 
ellentétben a magyarral, mert mindenik első 
sorban csak magyar. Ez a tudat fészkelje be 
magát agyunkba, ez a fölfogás legyen kiegé-
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szítő része a szívverés által szétterjedő vér-
keringésünknek s akkor igaz hazafi lesz 
mindenki e földön, akkor erősek és hatalmasak 
leszünk és a pokol kapui sem diadalmas-
kodnak fölöttünk. 

Magyarország néptanítói! A természet leg-
szebb alkotása, az emberi szellem fesledő 
bimbója áll rendelkezésetekre. Magasztos föl-
adatotok, eszményekkel s meleg érzülettel tölteni 
meg a kisded szivét. Emlékezzetek reá: húsz 
millió együttérző ember hatalom s Magyar-
ország akkor lesz nagy és boldog, ha az együtt-
érzés korszaka bekövetkezik. 

(Budapest.) György Aladár. 

Két iskolaszéki tag. 
Örömmel olvastam, hogy a „községi iskola-

székek u-et renoválni fogják. Még nem tudom, 
hogy minő kvalifikáeziót kiván meg az új 
községi utasítás a jövendő iskolaszéki tagtól 
és minő hatalommal ruháztatnak föl a tag 
urak; de hogy a mostaniak emléke meg-
örökítve maradjon hátra az utókornak, meg-
rajzolok ide két alakot. Két alakot faluról. 

Az egyiknek személyleirása a következő: 
szemei párosak, fülei kétfelé állók, orra van, 
szája „rendes." Különös ismetető jele, hogy a 
tanítóknak alattomos ellensége s ha csak 
teheti, úton-útfélen akadékoskodik. Egyébként 
szántó-vető ember; s körül annyiban hasonlít 
Cincinátushoz, hogy őt is az eke mellől szólí-
tották el szereplésre; de már bélül nem. 
Nyáron és hétköznap gatyában s mezítláb, 
vasárnap és télen nadrágban lépteti föl magát, 
írni és olvasni — nem tud, mert ha tudna, 
nem tették volna iskolaszéki taggá, hanem 
volna a falu bírája, vagy esküdt, vagy teszem — 
iskolagondnok. Azon a réven jutott a ma-
gasztos testületbe, hogy az iskola föntartásá-
hoz hozzájárul; mintegy követelhette tehát 
magának az iskola személyi és dologi viszonyai 
fölött Ítélkező bírói széket. 

Meglátogatja időnkint az iskolát, „felügyel a 
tanításra," tulajdonképen' a — mester úrra, 
Sorban megbámulja a fali olvasó - táblákat, 
vizsgálgatja a térképeken a zöldet, sárgát, 
feketét s az ákom-bákomokat. Es megrökö-
nyödve hallgatja a gyerekek okos feleleteit. 
A zajos feleletek szólásra is késztik őkigyelmét. 

— Na-na! Mégis csak szép az a tudomány ! . . . 
Aztán ilyen gyenge gyerekek s márig milyen 
tudálékosak. Csakhogy mester úr! nem lesz 
az jó, ha maga ezeket annyira kitanítja. Egy 
se dolgozik ez majd, mind tintanyaló lesz. 
Fejökre nőnek apjoknak, anyjoknak, pedig 
„tunnyi való:" nem szép az, mikor a csirke 
okosabb a tyúknál, a tyúk meg a kakasnál. Ja, 

persze, de hát ha muszáj, hát muszáj. És 
— hogy szómmal ne vétsek — ezek a golyó-
bicsok (számológép) mi a fészkesre valók ? 
Persze, játszanak vele a kisebbek. Na-na! Hát 
most már játszani is tanítják őket? Inkább 
ez, mint a betü. Nem is kell annyira kinozni 
az istenadtákat, hiszen megtébolyodnak bele. 
A mióta muszáj iskolába járni a gyerekeknek, 
azóta mind olyan nyavalásak; vézna, halovány 
mindegyik; azóta a legénységből is kevesebb 
válik be katonának, most úgy is azért vizi-
tálják őket 21 éves korukban. 

Egyébiránt ezek az olvasni-írni nem tudó 
tag urak még a legcsendesebbek. Csakhogy 
nekik meg hiába beszél akárki, vaskalapos az 
mind. 

Több baj van a tudálékosokkal. íme egy 
alak. Nadrágban jár, hármonikás csizmát 
visel. Otthon olvassa szent buzgalommal Zöld 
Marczit, Kisgyerek Jóskát, „Hoszter avagy a 
várpalotai gyilkos"-t, a „Legújabb csodá"-t. 
Minden vásárból hoz egy-egy ilyen tanulságos 
olvasmányt. „Vőfélyköszöntő", „Csízió", „Álmos-
könyv" egészítik ki bibliotékáját. Érdekes, nagy-
szerű művek, gazemberségek, betyárkalandok, 
bigottságok és butaságok. Nem lehet az e 
fajta tag úrra panaszkodni, hogy nem pártolná 
az irodalmat. Ez tehát „olvasott" és olvas. 
Talán egyrészt éppen ezért beszél a mester 
úrral csak amúgy fokhegyről. De másrészt 
azért, mert ő volt „mesterfogadás "-kor a 
tanító kortese, ergo neki köszönheti mester úr 
a kenyerét. Érezteti is ezt vele akárhányszor. 
De különösen akkor, ha iskolát megy láto-
gatni pipaszóval. A kalapját sem tartja érde-
mesnek levenni a mester úr szobájában. Az 
iskolában is botosán, kalaposan jelenik meg, 
lássák a gyerekek is, hogy ő hivatalos ember. 
Miért is tenne máskép, gondolja. Hiszen az 
iskolaház az övé is. Gyereke is jár be, kit a 
mester úr köteles dédelgetni. De a többi tagok is 
elvárják ezt. Ezek nebánts virágok. Mindannyi 
első gyerek az osztályban, vagy legalább is — 
padelső. Szélre kell ültetni őket, télen közel 
a kályhához, hogy az aranymagok kis kacsója 
meg ne gémberedjék. Ezeket merje aztán 
bántani valami cseléd-gyerek, vagy zsellér fia! 
Szenved akkor a mogyorófa meg a mester 
úr is. 

— Mester úr! (Kezdi gangosan.) A gye-
rekem panaszt tett, hogy kitérdeltette, mert 
nem tudta a földrajzot. Ez többé ne tör-
ténjen ! Nem azért adtam iskolába, hogy maga 
kínozza. Ha nem tudja a leczkéjét, tanítsa 
meg rá, azért van itt, nem sétálni tartjuk. Ha 
még egyszer történik ilyesféle, majd aztán 
megmutatom: ki vagyok, mi vagyok. Meg az 
én gyerekemmel ne gyomláltasson, ne ásasson 
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a faiskolában, ezt otthon is megtanulhatja. Ne 
is küldözgesse ide-oda, én magának nem tartok 
inast. Aztán meg nagyon korán hazaereszti a 
gyerekeket. Hát azért fizetek én, hogy maga 
ólálkodjék ? Tanítson, ez a kötelessége; ne 
kojtorogjon örökké a mezőn, kikel a búzája, 
ha nem látogatja is. Iskolát söpretni az én 
gyerekemmel meg ne próbálja, se füttetni; 
ott vannak a béresek, napszámosok gyerekei, 
ezek szülei nem építettek iskolát, söpressen, 
füttessen azokkal. 

— Itt én vagyok a tanító, nem maga, 
— mondja vissza türelmét vesztve a mester 
úr, — itt én rendezkedem. 

— Rendezkedik ?! (Egy oktávval magasab-
ban :) Kicsoda maga ? Szolga, a kit én fizetek; 
tőlem függ. Addig lesz itt, a meddig én 
akarom, mihelyt nem akarom: kidobjuk. Ez 
hát a hála ez a köszönet! Jöttment koldus! 
Még ő akar parancsolgatni. Azt hányja 
örökké: a törvény ezt mondja, a törvény azt 
mondja. Én is tudok olvasni, magától nem 
tanulok. Magának az a törvény, a mit én 
mondok, a mit mi parancsolunk: az iskolaszék. 
Itt ne okoskodjék, ne reformálgasson, ne 
henczegjen, hanem húzza meg magát, mert 
keserű lesz a kenyere. 

Es ez mind torkatátva a gyerekek előtt, 
faluhosszat. És a faluban Örülnek, ha valaki 
így ki mer kötni a tanítóval. Nagy ember az 
ilyen, (minden faluban van nem is egy,) hozzá-
szaladnak minden kis panaszszal. Kitől várja 
a tanító ilyen esetekben, hogy a tisztelt tag 
árnak a körmére koppintsanak ? Ne is panasz-
kodjék a tanító senkinek, mert rögtön rásütik, 
hogy — „bék ételen, összeférhetetlen termé-
szetű." A tanító lakol, ha igaza van is. Ki is 
merészelné fölemelni szavát a tanító mellett? 
Meg a tag urat csak nem büntethetik meg, 
hiszen „ingyen" szolgálja a tanügyet, pusz-
tuljon a tanító. 

íme, bemutattam két falusi iskolaszéki 
tagot, a milyeneknél amolyanabbakat kivánok 
Magyarország közoktatásügyének. 

Reméljük a — jobb kort, mely után 
Héztolli M. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: a Jcarámehesi 

vagy on- közs égnek, azon alkalomból, hogy az 
ottani magán polgári leányiskola czéljaira 
300 koronát adományozott; a marosvásárhelyi 
Agrár takarékpénztár részvény - tánaságnak, 
azon alkalomból, hogy a marosvásárhelyi 
iskolák és árvaházak czéljaira 610 koronát 
adományozott. 

Kinevezte: Pogány Teréz oki. tanítónőt a 
debreczeni orsz. tanítói árvaházhoz s.-árva-
anyává; Szalay Károly oki. tanítót a lubina-
klacskehi áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; 
Fankovics Mária oki. kisdedóvónőt a volóczi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; Benedek 
Irma oki. tanítónőt a peselneki áll. el. nép-
isk.-hoz r. tanítónővé. 

Áthelyezte: Chriastélyi Árpád zilahi áll. 
segély, közs. polg. isk. r. tanítót a szombathelyi 
áll. segély, közs. polg. isk.-hoz; Deme Károly 
szombathely i áll. segély, közs. polg. isk. r. tanítót 
a zilahi áll. segély, közs. polg. isk.-hoz; Szoboszlay 
Mór balassa- gyarmati ál1, segély, közs. polg. 
isk. r. tanítót jelenlegi minőségében a nagy-
rőczei áll. polg. isk.-hoz; Gramma Döme 
biharvármegyei kir. segédtanfelügyelőt jelen 
minőségében Kecskemétre és a kecskeméti kir. 
tanfelügyelőség kirendeltség népoktatásügyei-
nek vezetésével megbízta. 

Engedélyezte: a Gemziczky-féle miniatűr-
számológéppel ellátott palatáblát a népiskolák 
használatára f. é. 9336. sz. a. kelt rendele-
tével tanszerül és az engedélyezett tanszerek 
jegyzékébe fölvette. 

Végleg megerősítette: Lazareszku Zakariás 
ó-borlovényi közs. isk. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Szatmáry Lajos 
bálványosi róm. kath. munkaképtelen tanító 
részére évi 400 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Papp János nagy-kólesi nyugd. vblt gör. 
kath. tanító özv., szül. Tatár Mária részére 
évi 300 koronát; néh. Bartossik Pál nyug. 
volt vezekényi róm. kath. tanító özv., szül. 
Kovácshegyi Rozália részére évi 374 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
B. D. Liptó-Szent-Miklós. Küldjön az 

alap pénztárosának (lakezíme a 16. oldalon 
„Mementó" alatt) 3 koronát s ezzel, mint 
tanító, tagjává lett az Eötvös-alapnak, melynek 
titkári helyisége különben: VIII. Szentkirályi-u. 
47. sz. a. van. — F. A. Gölle. Szabadulásának 
idejéig köteles járni iparostanoncz-iskolába. — 
Z. Z. Gamásza. A „Mintalapok" szerkesztő 
bizottságának elnöke Szterényi József ministeri 
tanácsos, Budapest, keresk. ministerium. — 
M. I. Lünk avicza. Az állami iskolai pályázati 
hirdetések lapunkban és a „Hivatalos Köz-
löny "-ben jelennek meg. de a legtöbb kine-
vezés előző pályázatok és visszatartott kér-
vények vagy kir. tanfelügyelők előterjesztése 
alapján történik. — Pusztai. Forduljon a 

| kir. tanfelügyelőhöz s kérje az iskolára való 
| tekintetből, hogy az alig 10 — 13 ölnyire levő 

méntelepet távolítsák el. Lehetetlen, hogy a 
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bérlőt erre ne köteleznék. — G. Gy. Felső-
Dobsza. A „Gyümölcs-kertész" cz. szaklap azt 
illeti, a ki a faiskolát kezeli. A postahivatal 
annak tartozik kézbesíteni, a kire czímezve 
van. (Alkalmasint mást akart kérdezni?) — 
Br. M. Mondottuk már, hogy nyugdíjügyekben 
mostanában mindig bélyeget ragaszszanak folya-
modványaikra és azok mellékleteire. Hivatalból 
nem teszik át az ügyet a korpótlék beszámítása 
végett. Ezért külön kell folyamodni. — Sz. Gy. 
Igen. Királyi Pál úr ma is tanít a Paedago-
giumban. A könyvekre vonatkozólag a Toldi 
jegyzékhez tartsa magát. Ha egy tárgyból két 
könyvet vesznek föl, mind a kettőt vegye 
meg. A többire nézve a képezde igazgatóságá-
hoz forduljon. — Sz. L. Fizesse be az adó-
hivatalnál a még hátralékban levő nyugdíj-
járulékot. Csodáljuk, hogy eddig végrehajtás 
útján be nem szedték. Késedelmi kamatot 
esetleg követelni fognak. — P. János. A kivetett 
útépítési költség ügyében czélszerünek tartanok 
a fölebbezést. — H. Imréné. Elemi és polg. 
isk. kézimunka - oktatáshoz a „Patyolat" és 
„Divat Újság" szaklapokat ajánlhatjuk. (Bpest, 
Röck Szilárd-utcza 4.) Eme lapok kézimunka 
rovatját a budapesti III. ker. községi polgári 
leány- és nőiipariskola (Bécsi-út 33 —35.) egyik 
ipartanítónője: Gorzaleczky Ilona írja és szer-
keszti. A Patyolat általában a fehérneműekkel 
és kézimunkával foglalkozik; a Divat Újság-
nak pedig havonkint megjelenő „Kézimunka 
Melléklet"-e van. A Patyolat előfizetési ára 
egy évre vidékre 4 K. 40 f., Budapesten 4 K; 
A Divat Újság előfiz. ára negyedévre 2 K. 60 f. 
A Patyolat egyedüli fehérnemű szaklap magyar 
nyelven. — S. Márton. Az iskolaföntartónak 
joga van ahhoz, hogy ne váltsa meg a párbért, 
önnek viszont megvan az a joga, hogy ha 
rendetlenül fizetik, emeljen panaszt a közigaz-
gatási bizottságnál. A Tanítók Tanácsadójában 
a 153. lapon közöltük az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. ama rendelkezéseit, mely szerint a tanítói 
fizetés egy részének terményekben való kiszol-
gáltatása csak oly föltétel alatt engedtetik meg, 
ha ezen terményeket az iskolaföntartó — a 
tanító közbenjötte nélkül — szedeti be: élőre 
megállapított időközökben és minőségben szolgál-
tatja ki a tanítónak, még pedig úgy, hogy 
az évi utolsó részletet legkésőbb uggyanazon év 
november hava végén átadja. A hátralékok 
behajtísa tárgyában a Tanácsadó ugyanazon 
lapon közöl útbaigazításokat. — K. Elek. 1876. 
év előtti időre szolgálatának nyugdíjigény 
alapjául való beszámítását korábban kellett 
volna sürgetnie. Most már nem hiszszük, hogy 
beszámítanák, legalább tudomásunk szerint több 
esetben elutasítottak hasonló kérelmet. — T. i 
Polgár. Allamsegélyes tanító ha máshová 

pályázik, újabb állomásán csak akkor részesülhet 
államsegélyben, ha ehhez az állomáshoz is van 
államsegély élvezése csatolva. Személyi pót-
lékot esetleg a nagyobb fizetésig való kiegé-
szítés czímén adnak az újabb állomáson. Ha 
ön legalább 800 kor. jövedelmű állást fog 
ismét elfoglalni, akkor nem igen hiszszük, hogy 
külön személyi pótlékban részesítenék, miután 
eddig sem volt több jövedelme. — Cz. Lajos. 
A más felekezetektől való tanításdíj szedése 
ügyében az iskolaföntartó hatósággal intéz-
kedjék. Önnek nincs joga külön tandíjat 
követelni. — H. Gábor. A méntelepen levő 
béres családok gyermekei tanítás díja, esetleg 
tandíj mentesítése tárgyában az iskolafentartó 
van hivatva intézkedni. Méltányosabbnak tekin-
tenők, hogy az illető uradalom szintén hozzá-
járuljon a tanítói fizetéshez vagy a béres 
gyermekek tandíja kifizetésével, vagy más évi 
rendes járulékkal. Esetleg megyei úton a ható-
ság kieszközölheti, hogy az illető telep fön-
tartója, (az úgynevezett katonai kincstár) 
vállaljon el bizonyos évi díjfizetést.—V. Sándor. 
Ha a kántorság nem volt a pályázatban, 
véleményünk szerint nem is köteles ön most 
utólag ingyen elvállalni. — Sz. Gy. Bács. 
Helyes magyarság szempontjából a bort sem 
megcsapolni sem fa'csapolni nem szokás, hanem 
a hordót ütik csapra. így mondják: csapra ütik 
a hordót. — Br. M. Az iskolaszéki elnök 
okvetlenül szünetet engedélyez tanítói gyűlés 
alkalmával, ha ezt ön neki kellően igazolja. 
Miután a fiókegyesület a központnak működő 
szerve, a fiókegyesületi gyűlésre is el fogják 
bocsátani. — B. Gábor. 1. A tanító sem 
szünidejében, sem máskor zúgirászattal nem 
foglalkozhátik. Pénzért szerződéseket stb. nem 
irogathat. Ettől az iskolaszék jogosan tiltja el, 
2. Bíróság dönti el, hogy az a szerződés, a 
mit ön készített, érvényes-e vagy nem. Ha a 
törvényes föltételeknek megfelel, akkor bizo-
nyára érvényes lesz, akárki írta. — H. J. A kir. 
tanfelügyelő útján próbálja megakadályozni az 
említett tanítói állomás fizetéscsonkítását. — 
Iskolai szünnapok tárgyában Cs. S., J. V., 
Sz. J., U. G., Ch. P., Sz. D. és mások kér-
déseket intéztek hozzánk. Ezekre együttesen 
a következőkben felelünk: 1, A gondnoksági 
utasítás harmadik és utolsó bekezdését össze 
kéli egyeztetni. Az egynapos ünnepeken (pl. 
Vízkereszt, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Űr-
nap) ha a katholikus vallású tanulók legalább 
70%-ban járnak az iskolába, a naptár vörös 
napján szünet tartandó; akkor tehát minden 
tanulónak szünetje van. Ha görög keleti vagy 
görög kath. a növendékeknek legalább 70%-a, 
akkor a Vízkereszt, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony ünnepek az illető felekezetekre vonat-
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kozó rendelet értelmében tartandók meg az 
illető hitfelekezetek Vízkeresztjén s Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napján, tehát nem a kath. 
naptár szerint. Izraelita tanulóknak az izraeli-
tákra vonatkozó ministeri rendelet értelmében 
megjelölt ünnepnapjai szünetül adandók. Ha 
azonban az izr. tanulók ezeken az ünnepeken 
az iskolában megjelelnek, akkor őket sem 
Írásra, sem számolásra, sem rajzolásra kény-
szeríteni nem lehet. Cs. Sándor urék helyesen 
jártak el, midőn Mindszentek napján iskolájuk-
ból a róm. kath. növendékeket szünetre bocsáj-
tották, de a tanítás ezen a napon nem szü 
netelt, mert ott nem a katholikusok vannak 
többségben, hanem a görög keleti római vallá-
súak. Sz. Irén tanítónő iskolájában helyesen 
intézkedett a gondnokság, midőn azon hit-
felekezet ünnepén, melyhez a növendékek 
legalább 70°/o-a tartozik, szünetet adott. A 

o 1 

Ch. P. vezetése alatti iskolára nézve az a meg-
jegyzésünk, hogy a mennyiben az új utasítás 
38. §-ában érintett karácsonyi szünidő eltér 
az 1896. 68.260. szám alatti ministeri ren-
deletben meghatározott karácsonyi szünidőtől, 
az utolsó határozatot kell tekintetbe venni 
vagyis a Gondnoksági Utasításba is fölvett 
rendelkezést, hogy t. i. a karácsonyi szünidő 
deczember 24.-től újév napjáig bezárólag tehát 
deczember 24-től január l-ig tart. A húsvéti 
szünidő Virágvasárnaptól húsvét másodnapjáig 
bezárólag, a pünkösdi szünidő pediglen a pün-
kösdi két ünnej napon. K. Gábor úrnak még 
azt válaszoljuk, hogy iskolájuknál kért má-
sodik tanerőt most nem kapják meg, hanem 
talán csak októberben, ha lesz rá fedezet. — 
X. E. Ha 600 koronás tanítói fizetése mind 
tanítói működésért van, akkor folyamodjék 
nyugdíja helyesbbítéseért, miután korpótlékával 
nem 700 koronára, hanem csak 640-re emelték 
nyugdíjigényét. Folyamodványára és mellék-
leteire tegyen bélyeget. — Topolya. Ont, a 
mint mondja, csak 1896-ban vették föl a 
nyugdíjintézetbe, bár már 1881 óta működik. 
Az a kérdés, folyamodott-e korábban ? Most 
már nem igen van reá remény, hogy utólagos 
kívánságát teljesítsék. — K. K. Folyamodjék 
az iskolaszékhez, hogy mondja ki az ön vég-
legesítését, miután a pályázatban hirdetett föl-
tételnek eleget tett. E nélkül nem fogják föl-
venni a nyugdíjintézetbe. — F. M. P. „Kime-
rítő tárgyú mintagyakorlati kézikönyv" alatt 
nem tudjuk mit ért; ezért nem is ajánlhatunk 
kézikönyvet. — Járásköri elnök. Ha a tanító 
nem akadályozhatta meg a balesetet s ezt 
igazolni is tudja: semmi baj nem érheti, ille-
tőleg a bíróság föl fogja menteni. — N. S. 
Oláh-Újfalu. Kölcsönös jóakarattal még ennél 
nehezebb kérdéseket is meg lehet oldani, csak 

hello tapintat kell úgy az elnök, valamint a 
tanító részéről. A hol ez nincs meg, ott a 
paragrafusok őserdeje sem akadályozza meg az 
összeütközést. Az Utasítás 90. g-a jól van meg-
szerkesztve, csak tartsák magukat ahhoz. 
Olyan vármegyét, a hol „a tanfelügyelő ellen-
sége a tanítónak", mi nem ismerünk. Már 
hogy is lehetne a kir. tanfelügyelő „ellensége" 
a kötelességtudó, lelkiismeretes, tanítani jól 
tudó tanítónak ?! De vájjon minden tanító 
ilyen-e, kivétel nélkül? Legyünk méltányosak 
és ne keressünk a kákán is csomót! — Gr. 
Ön a v.-i állást már félévvel ezelőtt elhagyta. 
Ottani kinevezési okiratához és díjleveléhez 
annál is inkább joga van, mert ön nyugdíj-
igénye érvényesítésénél kinevezési iratait idő-
rendben mellékelni tartozik. — B. P. Nem 
írta meg, mi lehet az oka annak, hogy ön 
már 7 évet töltött jelenlegi állásán, s mégis 
ideiglenes tanító. Ha oklevele van, kérje azonnal 
véglegesítését s azután az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetbe való fölvételét. — B. A. 1. Sem a 
választási jegyzőkönyvébe, sem a pályázati hirde-
tésbe, sem a meghívásba nem foglalták bele, 
hogy a tanítói fizetésül szolgáló föld után éven-
kint „Tiszai komp"-költséget tartozik fizetni. 
Miután tanítói földje legnagyobb része a Tisza 
túlsó oldalán van, méltányosnak tartjuk, hogy 
az iskolaföntartó gondoskodjék arról, hogy ön 
földjéhez díjmentesen juthasson. Ha nem gondos-
kodik erről az egyház, mint iskolaföntartó, 
kérje ki a határozatot Írásban és fölebbezze 
meg azon a czímen, hogy ezt az évi 3 koro-
nával való megterhelést annál inkább jogtalan-
nak tartja, mert még azt sem tüntették ki a 
pályázatban, hogy a tanítói föld legnagyobb 
része a Tisza túlsó partján fekszik. 2. Az 
iskolaföntartó a 30 fillért jogosan szedte be a 
tanulók szüleitől, jóllehet 4 évig ideiglenes 
tanítók tanítottak. Ez az állás beletartozik az 
országos tanítói nyugdíjintézet kötelékébe és 
ezen az alapon évről-évre kell fizetni az emlí-
tett nyugdíjjárulékokat. — J. I. K. A tanító 
jövedelmének főforrása a föld, ennélfogva gazda-
sági épületekre okvetlenül szükége van. A 
község mint iskolaföntartó tartozik tehát fészert 
fölállíttatni a kántortanító részére, ha a tanítói 
földön való gazdálkodása ezt kívánja. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Tisza Kálmán. \ Tisza Kálmán, Magyar-

ország volt ministerelnöke, f. hó 23.-án több 
hónapi betegeskedés után 72-éves korában 
meghalt, Budapesten. Vele históriai alak tűnik 
el a magyar közéletből. Még ellenfelei is elis-
merik róla, hogy a magyar kormányzati politi-
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kába ő vitte be a nemzeti jelleget és a nemzeti 
irányt. Ravatalát megilletődve veszi körül a 
magyar nemzet, melynek hű fia volt. A nem-
zettel együtt gyászol a koronás király is, a ki 
részvétét fejezte ki a családnak. 

— Világ folyása. Az országgyűlés kép-
viselőháza szombaton, f. hó 22.-én tartotta a 
húsvéti ünnepek előtt utolsó ülését. A húsvéti 
szünet azonban ezúttal nem lesz hosszú, mert 
már április 3.-án ismét tartanak ülést, a mi csak 
helyeselhető, a mennyiben a Ház még mindig 
a költségvetés tárgyalásával foglalkozik. A f. 
hó 21,-i ülésen az új kereskedelmi minister 
tartotta meg költségvetési beszédét. Nem adott 
programmot a szó oly értelmében, hogy ki-
terjeszkedett volna tárczája minden kérdésére, 
de azért egyes kérdésekről, a Ház osztatlan 
tetszése közt, nyilatkozott. Ismertette azoknak 
a munkálatoknak rendjét, melyeket a pangás 
és a munkahiány sürgős enyhítésére elren-
delni óhajt; vázolta a kisipar válságos hely-
zetét és fölsegítését igérte; a munkás-törvény-
hozás terén organikus alkotásokat helyezett 
kilátásba; igérte a tőzsdei határidőüzlet kinö-
véseinek a megnyesését s a takarékpénztá-
raknál a fölügyelet szigorítását és a betétek 
biztosítását. Horánszky első ministeri beszé-
dének nagy sikere volt. 

— A Wodiáner-díj jutalmazottjui. A 
M. Tud. Akadémia f. hó 15.-Í összes ülésében 
Ítélte oda a Wodiáner-féle alapítvány díjait, 
még pedig 1000—1000 koronát Sárkány 
Gábor munkácsi áll. iskolai igazgató-tanító-
nak és Kondor Ferencz halmosi áll. iskolai 
tanítónak. Az Akadémia elismerése kiválóan 
érdemes két tanférfiút ért. Ügy Sárkány Gábor, 
mint Kondor Ferencz a szó legnemesebb értel-
mében wéjjtanítók, vagyis olyanok, a kik, 
iskolai kötelességeik pontos teljesítése mellett, 
a nép kulturális és gazdasági emelésén is 
munkálkodnak. Sárkány Gábor 25 éves igaz-
gatása alatt a munkácsi iskola mintaiskolává 
vált; e mellett egyik megalapítója ő a bereg-
megyei tanítóegyesületnek s buzgó híve az 
Eötvösalapnak, melybe az ő elnöklete alatt 
működő tanítóegyesület minden tagja belépett, 
a mit a M. Tud. Akadémia szintén figyelembe 
vett. Nagy érdemeket szerzett a gyümölcsfa-
tenyésztés s a munkácsi gyakorlati szőlő-
munkásképző-iskola szervezése körül s alig 
van Munkács városának közhasznú intézménye, 
a hol az ő sokoldalú képzettsége ne érvénye-

sülne. Kondor Ferencz egészen regenerálta 
azt a vasmegyei községet, a melyben tanítós-
kodik. Mikor oda került, a községnek még 
vend neve (Kuprincz) volt s most már a meg-
magyarosodott községet Halmosnak hívják. 
Nagy tevékenységet fejtett ki Kondor F. 
gazdasági téren, faiskolával, méhészettel s 
hitelszövetkezetek létesítésével. Az Akadémia 
egyhangúlag ítélte oda e díjakat s csak azt 
sajnálta, hogy több díj nem állott a rendel-
kezésére, mert érdemes tanítót talált volna 
több díjra is. Egyébiránt a Wodiáner-díj 
minden évben esedékes s így az Akadémia 
kitüntetheti még azokat, a kiket most is 
szeretett volna megjutalmazni, de nem volt 
módjában. Ugy Sárkány G., valamint Kondor F. 
arczképe és életrajza a Magyar Tanítók Nap-
tárának 1902. évi folyamában jelent meg. 
(Sajnálattal jegyezzük meg itt, hogy ebből a 
naptárból, melynek minden egyes példánya 
tanítók vidéken tanuló fiai ösztöndíjalapja 
javára 10 fillért jövedelmez, az idén félannyi 
sem kelt el, mint az előző években s így az 
Eötvös-alapnak sem lesz belőle annyi haszna, 
mint eddig. Szerk.) 

— Húsvéti tojások. Elérkezvén a Nagyhét, 
a Magyar Nemzeti Muzeum igazgatósága ismét 
ama kérelemmel fordul derék néptanítóinkhoz, 
szíveskedjenek a Magyar Nemzeti Muzeum 
néprajzi osztálya számára jellegzetes díszítésű 
húsvéti tojásokat beküldeni. A húsvéti tojások-
nak egy jó része tudvalevőleg a bennök kifej-
lődő gázok következtében szétpattan s használ-
hatatlanná válik s ez az oka, a miért az évről-
évre beküldött anyagnak csak kis része tehető 
el a gyűjteménybe, s a Magyar Nemzeti 
Muzeum néprajzi osztálya évről-évre kénytelen 
a gyűjtésre iránjuló kérelmét megújítani. 
Bizom benne, hogy a fönti kedvezőtlen körül-
mény daczára megmaradt nagyon érdekes s 
hazánk különféle ajkú népeinek diszítő modo-
rára fölötte jellegzetes gyűjteményünk ezúton 
lassanként mégis teljessé válik. A külde-
ményeket kérjük bérmentetlenül lehetőleg ke-
mény dobozokban, széna közé csomagolva a 
„Magyar Nemzeti Muzeum titkári hivatalának 
Budapesten" czímzéssel beküldeni. Budapest, 
1902 márezius 18.-án. Szalay Imre, a Magyar 
Nemzeti Muzeum igazgatója. 

— Fölvétel a Tanítók Házába. A Vas-
megyei Általános Tanító - Egyesületinek a 
budapesti Ferencz József Tanítók Házában 
létesített szobaalapítványi helyére az 1902/903. 
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tanévre oly tanítóknak a budapesti tudomány, 
vagy műegyetem vagy egyéb fő- és szak-
iskolákon tanuló kiváló előmenetelü, példás 
magaviseletű fiai pályázhatnak, kik egyszersmint 
a Vasmegyei Altalános Tanító - Egyesületnek 
s az Eötvös - alapnak tagjai s a kik ezen 
kötelezettségüknek az alapszabályokban körülírt 
módozatok szerint mindenben megfeleltek. A 
fölvételre folyamodók a kérvényhez mellékelni 
tartoznak : 1. születési bizonyítványukat; 
2. végzett tanulmányaikról s erkölcsi maga-
viseletükről szóló bizonyítványaikat; 3. azt az 
okiratot, hogy a Tanítók Házába való fölvételt 
jogosan kérhetik; 4. vagyoni és családi viszo-
nyaikról szóló hiteles és kimerítő bizonyítványt; 
5. hatósági orvosi bizonyítványt. A hiánytalanul 
fölszerelt kérvények az Eötvös-alap elnökségéhez 
czímezve 1902 május hó l-ig nyújtandók be 
a Vasmegyei Általános Tanító-Egyesület Elnök-
ségéhez. 

— Rövid hírek. Torontálm. új kir. tanfel-
ügyelője. Di\ Pacséri Károly, ki 1894-től 1897 
őszéig Bácsbodroghm. kir. segédtanfeliigyelője 
volt s mint ilyen a délvidéki nemzetiségi kér-
désekkel gyakorlatilag foglalkozott, majd 1897 
ősz óta 1898 tavaszig a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumban Haláss, osztálytanácsos 
oldalán a központi tanügyi adminisztrácziót is 
megismerte, 1898 tavasza óta pedig 4 éven 
át Nógrádmegye népoktatás-ügyét vezette, mint 
lapunk m. számának hivatalos rovatában olvas-
ható volt, Torontálba helyeztetett át. — Az 
Udvarhelymegyei Tanítóegyesület f. hó 13-án 
tartott közgyűlésében búcsúzott el a nyuga-
lomba vonult Sándor Mózes tanfelügyelőtől. 
Az üdvözlő beszédet Újvári Mihály egy. elnök 
tartotta, a róm. kath. tanító-egyesület nevében 
pedig Jung-Cseke Lajos esperes búcsúzott el 
az érdemes tanfelügyelőtől, a ki meghatottan 
válaszolt a szeretet szavaira. Tiszteletére dísz-
lakomát is rendeztek. — Továbbképző kurzusok 
lesznek az idei szünidőben Kolozsvártt és Baján. 
A kurzusok pályázati hirdetése benne iesz 
lapunkban s így az érdeklődőket már előre arra 
utaljuk, hogy kisérjék figyelemmel a lapot. —-
Elemi iskolai építkezések a jövő, 1903. évben, 
56 községben egy millió K. értékben fognak 
foganatosíttatni. Az összeg már engedélyezve 
van s legközelebb kiírják az árlejtést is. — 
Siketnéma gyermekek fölvétele. Azon szülők, 
kik 7—12 éves siketnéma gyermekeiket a 
siketnémák szegedi intézetébe fölvétetni óhajtják, 
fölhivatnak, hogy kérvényeiket a siketnémák 
szegedi intézetének felügyelő - bizottságához 
czímezve mielőbb küldjék be. Bővebb fölvilá-
gosítással az intézet igazgatósága szolgál. — 
A Tanítók Háza javára a nagybajomi tanító-
testület f. hó 31-én műkedvelő előadással 

egybekötött zártköri', tánczestélyt rendez. •— 
Gyűlések. A „Délm. Tanítóegyesület" maros-
melléki köre márcz. 13-án tavaszi gyűlést tar-
tott Vaijason. A gyakorlati tanításon kívül 
Kocsis István, Faur Tivadar és Ujsági Erzsébet 
tartottak fölolvasást. Ugyanezen tanítóegyesü-
let temesvári fiókköre pedig márcz. 12-én 
tartott ülést Temes-Rékáson, melyen foglal-
koztak a fonomimikai módszerrel, a kirándu-
lások és a tanítói fizetés ügyével. 

— Halálozások. Tolnay Lajos, a kiváló 
regényíró, a ki előbb ref főgimnáziumi tanár, 
majd marosvásárhelyi lelkész s 1889 tői kezdve 
fővárosi tanár, illetőleg polgári iskolai igazgató 
volt (a IX. ker. polg. iskolánál) f. hó 19.-én 
elhunyt Budapesten. Nagy tehetségű író volt 
s kivált a szatirikus regényben alkotott mara-
dandó értékű müveket. Utolszor nyilvánosan 
az ez évi Petőfi-Társasági nagygyűlésen szerepelt. 
Csak néhány hétig betegesk e lett. A megboldogult, 
mint középiskolai tanuló, Nagy-Kőrösön Arany 
János tanítványa volt. — Horcsik Kálmán buda-
pesti polgári iskolai tanító folyó hó 17.-én életének 
49.-ik, működésének 23.-ik évében, hosszabb 
betegeskedés után elhunyt. — Telek József 
ecsédi róm. kath. kántortanító f. hó 15.-én 
57 éves korában meghalt. A megboldogult 
kitűnő tanító volt és 39 évig (Ecséden 31 évig) 
tanítóskcDdott. Három fia közül az egyik állami 
tanító. Áldás emlékökre! 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Steiner Ida őri-szt-péteri tanítónő 
küldeménye (a növendékeivel márezius 15.-én 
rendezett műkedvelő előadás jövedelméből) 32 
K.; V. M. Szeged 35 f.; Kosztolányi Dávid 
ref. tanító küldeménye (a ki a nagy-ölvedi ev. 
ref. olvasókör által rendezett márezius 15. i 
ünnepen 8 tanítványával oly föltétel alatt 
működött, ha a tiszta jövedelem Vs része a 
Tanítók Házáé lesz) 5 K. 80 f. Átadtuk Schmidt 
Albin pénztáros úrnak. 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8„ I. emelet.)' — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

Tarta lom : Polgári iskolai új képesítés. Göőz József 
dr. — Az állami tanítók közelgő nagygyűlése. Szt. — 
Osztály-ismétlés. Leviczfoj Miklós, — A tanköteles 
gyermekek korcsmározása ellen. V . . a. — Az ifju-
sági egyesületekről. Mihály Ferencz. — Irodalom. — 
S z ü n ó r a : Húsz millió magyar. György Aladár. — 
Két iskolaszéki tag. Iiéztolli M. — Hivatalos rész. — 
Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Ujvánj Béla. 
Segéd szerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
Oroszlányon (Komárommegye) lemondás folytán 

megüresedett községi kisdedóvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás 1. Évi fizetés 710 korona. 
2. Szabad lakás. 8. Az óvónő által vett fa haza-
szállítása ingyen. Pályázati kérvények szabályszerűen 
felszerelve alulírott elnöknél 1902. évi márczius hó 
31-éig bezárólag adhatók be. (246—III—3) 

Egerbe kántorsegédet keresek. Fizetése egy polgári 
évre : 600 korona ; lakás fűtéssel, világítással. Mintegy 
60—70 korona mellékjövedelemre is számíthat. Pályázó 
a kántori teendők minden ágában teljesen jártas legyen. 
Jó hang, jó erkölcsi bizonyítvány kívántatik. Családos 
egyének nem pályázhatnak. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Rudassy János, főkántor. 

(272—III—2) 
Tanítói állást keres harmadéves képezdész. Műkö-

dési bizonyítványokkal. Orgonálásban jártas. Németh 
István, Gyula- jováncza , Tolnamegye. 

( 296 -1 -1 ) 
A muracsányi (Zalamegye) vasúti állomás Mura-

király róm. kath. iskolánál a következő állások töl-
tendők be. 1. Kántortanítói állás, melynek évi fizetése 
630 korona készpénz ; 60 korona a vasárnapi iskoláért; 
160 korona, fapénz ; természetbeni lakás, 7 hold föld; 
Stoláris jövedelem mintegy 500 koronát tesz ki; erre 
a pályázati kérvények f. évi április hó 3-ig nyújtandók 
be, mely napon reggel a próba és délután a választás 
fog megtartatni. Az istenitisztelet horvátul tartatik, 
de a tőt nyelvet tudók is pályázhatnak. 2. Két tanítói 
állás, melyeknek fizetése egyenkint 600 korona kész-
pénz ; 24 korona fapénz; 10 korona kertpénz; 160 
korona lakbér és 7 hold föld. Ezen két tanítói állásra 
előnyben részesül oly pályázó, kinek neje is tanító. 
Az állás f. évi április hó 3-án lesz betöltve s így a 
kérvények is ezen napig küldendők be. Ezek közül 
az egyik állás azonnal, a másik pedig szeptember 1-én 
lesz elfoglalandó. Azon esetre, ha ezen 3 tanító 
közül a faiskola kezeléssel valamelyik megbizatik, 
azért 100 korona fizetést kap. A földek után a föld-
adót az iskola fizeti. Kengyelics János, plébános. 

( 275 -1 -1 ) 
Féltoronyban (Mosonmegye) egy osztálytanítói 

állás üresedvén erre ezennel f. hó 28-ig terjedő pá-
lyázat hirdettetik. Javadalma : 700 korona, bútorozott 
szoba. Köteles a reá bízott osztályt vezetni, a kántor-
ságban segédkezni és a mezőgazdasági ismétlő-iskolát 
elvállalni. A kellően fölszerelt kérvények a róm. kath. 
iskolaszéknek Féltoronyba küldendők. (283—I—1) 

A szörcsei államilag segélyezett községi iskola 
második tanítói állomására pályázat hirdettetik, ezen 
állomással a ref. kántori teendők végzése van össze-
kötve ; javadalma évi 800 korona a megfelelő kor-
pótlékokkal, lakás és kertilletmény fejében a kántori 
lakás és mintegy 240 korona kántori kepe. Teendői a 
tanítói és kántori teendők végzése, miértis ez állásra 
csak olyan ref. vallású egyén fog megválasztatni, ki 
a kántori teendők és dalárda vezetésbeni jártasságát 
igazolja. Folyamodási határnap április 4 ; folyamo-
dások Donáth Árpád iskolaszéki elnökhöz intézendők 
Szörcsére, u. p. Kovászna. (289—I—1) 

A ló falui (Sárosm.) róm. kath. kántortanítói állásra 
április 15-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 2 szobából 
álló tisztességes lakás, gazdasági épületekkel; 7 kataszt. 
hold föld; 282 kor. készpénz, negyedévi részletekben 
előre fizetve ; 334 kor. államsegély ; 6 öl tűzifa, 2 öl 
a tanterem fűtésére fordítandó. Párbér czímén: 14 véka 
rozs és 14 véka zab tetézve ; 23 tyúk, Stólailletéket 
Lófalu és Bérczalja községektől. Ostyasütés és egyéb 
czímén 24 kor. Folyamodványok Lófalura (u. p. 
liártfa), az iskolaszéki elnökhöz küldendők. 

( 249 -1 -1 ) 

Pályázat Veres (Nógrád) leányegyház tanítói 
állására. Jövedelem: 800 korona; ebből 161 korona 
államsegély, a többi többnyire termény. Pályázhat 
— lelkészi hivatalhoz Turopolyára — csakis ág. ev. 
okleveles tanító. (239—II—2) 

A kö tegyáni ev. ref. egyház (Biharmegye) pályá-
zatot hirdet egyik tanítói állomásra. Fizetés: kész-
pénz 100 korona. 13 és fél hold föld. 13 hektoliter 
buza. 650 liter zab. 4 öl fa. Tandíj : Minden gyer-
mektől 1 véka buza, 80 fillér, 1 csirke (tanítványok 
száma 80). Természetbeni lakás: 2 szoba, konyha, 
kamara, kert. Megállapított nyugdíjigény 940 korona. 
Kötelessége: most a vegyes I. elemi osztály vezetése 
(később I. és II. osztály), szükség esetén lelkész és 
kántor helyettesítése. Fölszerelt pályázatok május 3-ig 
alulírotthoz küldendők. Kolumbán Áron, ev. ref. 
lelkész. (295—II—1) 

Bolmányon róm. kath, tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelme: szép lakás, 30 pozsonyi mérő 
kétszeres 180 K, 15 p. mérő csöves kukoricza 30 K. 
párbérpénz 60 K, 26 -méter tüzelőfa saját haszna,-
latára 130 K, 6 kat. hold 1122 -öl szántóföld 
237'74 K, tandíj 30 K, stóla 4 K, vasárnapi oktatásért 
42 K, malomfuvarok 16 K. Tannyelv : horvát-magyar. 
Iskolaszéki elnök. Szent-István (u. p. Baranya-Lőcs.) 

(291—1—1) 
A nemeskei ev. ref. tanítóságra pályázatot hir-

detek ; fizetése: 179 forint államsegélylyel 400 
forint, két öl fa beszállítva, elegendő kert, stóla temetés 
után, kényelmes lakás, egy személy számára. Diplomás 
tanítót várok. Szabó József, r. lelkész. (285—1—1) 

A k is - tamási ev. ref. tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fizetés: államsegély 181 korona, ezen kívül 
van, a nép által mívelt földek után járó jövedelem, és 
a fizető lélekszám után járandó buza, kukoricza és lélek -
pénz fizetés, összesen 800 korona. Két szobás jó lakás, 
és gazdasági épületek. Tanulók száma 25 — két vasár-
napja szabad. Kötelessége a canonicus órába,ni temp-
lomi és szolgálat, vagy máskor is a lelkész akadályoz-
tatása esetén. Diplomás tanítót várok. Szabó József, 
ev. r. lelkész. (285—1—1) 

Nemet-Sztamora közs. iskolájánál megüresedett 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása 
800 K. készpénz, 8 kbm. tüzelőfa, 10 K. írószerekre, 
6 K. lakástisztogatási átalány és egy szobából álló 
szabad lakás. Kötelessége az első osztály és az ism.-isk. 
leánynövendékeit, valamint a felsőbb osztályok leány-
növendékeit kézimunkában tanítani. Pályázati határidő 
ápril 5-e. Az iskolaszék. (284—I—1) 

Pályázat a podluzsáni ág. h. ev. egyházban 
kántortanítói állásra. Javadalmazás a következő: 
készpénz 197 kor. 02 fill., 12 p. mérő rozs. 12 öl fa 
udvarba szállítva, 22 p. mérő alá szántóföld és rét, a 
földmunka megváltásáért 144 kor., tandíj tanítvány 
után 1 kor. 6 fill,, illetve 2 kor. 10 fill., három 
offertorium, új évi kolleda, temetésért 32, illetve 
64 fill.. temetésért versekkel 2 kor, 10 fill., állam-
segély 66 kor. s végre iskolakert élvezete. Tannyelv: 
magyar-tót. — A pályázati kérvények f, évi márczius 
hó 30-ig az alulirotthoz beküldendők. Felső-Ozor 
(u. p. Trencsén-Baán), 1902 márczius 9-én. Vargha 
Emil, ev. körlelkész. (268—1—1) 

Decs róm. kath. magyar ajkú filiálisba okleveles 
férfitanító kerestetik helyettesnek, havonkint 66 korona 
díjazással. Kötelessége az 1 tantermű vegyes osztályt 
vezetni, vasár,- ünnepnapokon lytániát tartani. Teme-
tési stóla őt illeti. Választás ápril 10.-én. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (300—1—1) 



• H 

18 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 13. SZÁM. 

H I R D E T E S E K . 

Magyar Tanítók Országos 
Takarék- és Hi te l s zöve tkeze te . 

B U D A P E S T , 
VI11. ker., József-kőrút 8. szám. 

Hivatalos órák: Hétköznapon <1. e. 9—12., <1. u. 4—6. 
l'énztári órák: Hétfőn, csütörtökön és szombaton 

cl. u. 4—6. 
Az intézet üzletköre: 

1. Kölcsönöket nyújt heti törlesztésre. 
2. Elfogad takarék-betéteket és pénztárjegy-betéteket. 
3. Létesített gazdasági osztályt. 
4. Üzletrész-betétek heti 1 korona törlesztéssel. 

Tájékoztatót megkeresésre és 2 0 fillér 
vá laszbé lyeg b e k ü l d é s e me l l e t t az intézet 
irodája kü ld . (270—Y—l) 

jó papiroson, csinosan elkészítve 

4 ÍOO darab 55 kr. 
Neumann Jakabnál 

I P O L Y S Á G O N (Hontmegye). 
100 darab bérmentve 15 krral több. 

(299—II-

(282—II—1) 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása által, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
E r é l y e s 1104. sz. a. Bloekner J. 
hird. irodájába, Budapest, Sütő-

utcza 6/B. sz. czímzendők. 

S z ö l ő o l t v á n y o k ! B o r ! 
Gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fajban ; alanyvesszők Riparia Portalis, Vitis Solonis. 
Rupestris Monticola; direkttermö s Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható : 

S ö p j i n g E n d r e 
(104—XY—7) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Templom Orgonákat 
kitűnő hanggal s szerkezettel bármely nagyságban 
szállít jutányos árban S z a l a y Gyu la müorgoua-

építő, Székes fehérvárot t . 
(241 —IV—3) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomm.) (2160-XX—17) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára : 

P A J K R R £ Z K Ö é s T Á R ? * A 
-s* B U D A P E S T , 

VIII. ker., József -körút 15. sz. 
ajánlja európai szerkezetű liarmonlumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

A r a 120 k ő i - O n d t ó l 1'AlJebb. 
N k o r o n á s r é M K l e l e k b n i ÍN. 

Képes árjegyzék ingjen és bérmentve. 
5 évi jótál lás. (247—62—45) 
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Előfizetési felhívás 

Néptanítók hpjiM'íi. 

© © © © © © 
— © 

Előf ize tés i á r : © 
E g é s z é v r e Í O k o r . — f i l l . 
F é l é v r e . . . 5 k o r . — f i l l . 
N e g y e d é v r e 2 k o r . 5 0 f i l l . 

Előf ize tés t p e d i g naptár i év -
n e g y e d szer int k ikerek í t e t t e g y 
é v n e g y e d n é l k e v e s e b b időre n e m 
fogadunk el, s az e lőf izetés i pén-
zek e z e n i g a z g a t ó s á g h o z külden- 0 
dök be. ^ 

A m. kir. tud.-egyetemi <S> 
nyomda igazgatósága. © 

Budapest I , (Vár), Iskola-tér 3. sz. © © 
-»!-•»- . • • «L-« •» 

..... . . . . . , .--.-. „ . :" • • 

* 

» 

© 
Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, 11. KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adxTiilc vissza. 

Ifjúsági egyesületek. 
(U.) Lapunk mai számának Hivatalos 

rész-eben közöljük azt a több ízben 
jeleztük rendeletet, melylyel a közok-
tatásügyi minister az ifjúsági egyesületek 
életbeléptetése felől intézkedik, illetőleg 
a melylyel a gondnoksági új utasítás 
103. §-a értelmében azokat irányítja. 
Nagyfontosságú rendelet ez; a gazdasági 
ismétlő-iskolák szervezésére vonatko-
zóval együtt a legfontosabb azok között, 
a melyekkel Wlassics minister nép-
oktatásunkat rövid idő alatt, bámulatos 
munkássággal és bölcs kezdeménye-
zéssel, kiépítette. Ez — az ifjúsági 
egyesületek szervezése — a betetőzés. 

Az ifjúsági egyesületek nagyjelentő-
ségű hivatását mi már régebben fej-
tegettük. Utaltunk akkor arra, bogy 
— kivált a mi különleges viszonyaink 
közt — mily nagy fontossága van 
annak, bogy a nép gyermekei az iskola-
köteles koron túl is irányításban és 
vezetésben részesüljenek, a nélkül, hogy 
nagyon érzenék ezt az irányítást és 
vezetést. Fejtegetéseink akkor — hála 
annak a bizalomnak, a melylyel a 
magyar tanítóság irántunk viseltetik 
s a melyért mi végtelenül hálásak 
vagyunk — meggyőzték a tanítóság 
nagy részét s több helyütt egyenesen 
a mi buzdításunkra szerveztek ifjúsági 
egyesületeket. így Felső-Visón is, a 

hol az ottani állami iskola derék igaz-
gatója — a tanító-testület és az intelli-
genczia támogatásával — a felvidékre 
úttörőnek mondható munka-tervezetet 
is dolgozott ki, melynek közlését épp 
lapunk mai számában fejezzük be. 

Most megjelent, íme, ministerünk 
rendelete, melyhez egy alapszabály-
tervezet is van csatolva. Ez utóbbiban 
az ifjúsági egyesületek czélja így van 
meghatározva: „a tanköteles kort túl-
haladott ifjúságnál a hazafias érzületnek, a 
vallás-erkölcsös életnek ápolása; a hasznos 
ismereteknek terjesztése; az ifjúságnak 
illem- és tisztességre váló szoktatása 

Világosan és tisztán van megjelölve 
a czél, a melynél szebbet, magasz-
tosabbat az igazi néptanító nem is 
kívánhat magának. De a nemzet jó-
létét szivökön viselők sem a nemzet 
nagy zömének. 

Valóban: ezért a czélért érdemes dol-
gozni, érdemes néptanítónak lenni! 

Nagy, de szép föladat vár tehát a 
magyar nép nevelőire, a kik most 
igazán azokká lesznek, mert a családtól 
3 éves korában átveszik a gyermeket 
s . katonasorig éreztetik vele nevelő 
munkájok jótékony melegét. Követ-
kezményeiben ma még kiszámíthatatlan 
az a hatás, a melyet az „új rend", ha 
népoktatásunknak a szóban forgó ren-
delettel betetőzött épülete az egész 
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vonalon kiépül, népünk fajsúlyának 
emelésére gyakorolhat. Emelkedni fog 
értelmi színvonala, javulni erkölcse, 
öntudatossá válni emberségtudása, szilár-
dulni hazafisága. Népoktatásunk teljes 
kiépítésének tehát első sorban népünk 
nagy zömének az érdekéhen ör-
vendünk. j? 

De örvendünk a néptanítóság érde-
kében is, mivel ez az intézkedés oly 
működési tér t nyit meg tanítóink szá-
mára, melyen a lelkiismeretes munka 
nem csupán a nemzet, a társadalom 
elismerését, hanem — a mire már 
oly nagy szükségünk van ! — a 
boldogulást, az anyagi javulást is meg 
fogja hozni a tanítóság számára. „A 
munkás érdemes a maga bérére" s a 
jól teljesített munkát bizonyára kellő 
módon fogja jutalmazni társadalom is, 
kormány is. Ministerünk már is jelzi 
ezt a kedvező fordulatot, midőn ren-
deletében kijelenti, hogy mindazokat a 
tanítókat, a kik az ifjúsági egyesületek 
szervezése és vezetése körül kiváló 
érdemeket szereznek, jutalomban fogja 
részesíteni. A jutalmakon kívül mi azt 
hiszszük, hogy a jól teljesített munka 
természetes következménye lesz az is, 
hogy a ki a népoktatásügy épületének 
teljes kiépítésében buzgón fáradozik, 
annak ez a buzgóság egyszersmind 
emelkedésére is lépcső lesz majd s hogy 
az intenzívebb munka maga után fogja 
vonni a tanítóság anyagi ellátásának a 
javulását az egész vonalon. 

De megsértenők a magyar tanító-
ságot, ha csak ezt a mozzanatot emel-
nők ki s nem utalnánk főleg arra az 
emelkedett, hazafias szellemre, mely 
ezt a derék testületet — nélkülözései 
daczára is — mindenha eltöltötte s 
melyre ministerünk rendelete is czéloz 
a következő szép szavakban: „De leg-
főbb jutalma lesz a tanítói karnak az 
a tudat, hogy az iskola határán, tehát 
hivatalos kötelességén túl is tevékenykedik a 
magyar nemzeti állam jövőjének, boldogulá-

sának, a magyar nemzeti társadálom kiala-
kulásának biztosítására" 

Az ifjúsági egyesületekre vonatkozó 
rendelet — a nemzetnek és a tanító-
ságnak adott piros tojásként — épp 
húsvétkor jelent meg. Hála és köszönet 
érte Wlassics ministernek és kitűnő 
munkatársának: Halász Ferencz min. 
osztálytanácsosnak s adja az Ég, hogy 
ez a rendelet a föltámadást jelentse 
úgy a magyar nép, mint a magyar 
tanítóságra nézve! 

Osztály-ismétlés. 
Az igazság halmaza van lerakva e b. lapok 

10. számának „Osztály-ismétlés" cz. czikkében. 
Kijelentem, hogy jelzett czikk első részét, 
mely a tankötelezettségről szóló törvény leg-
szigorúbb végrehajtását tárgyalja, betüről-
betüre aláírom. Erős ellenőrzés, kíméletlen 
megtorlás mellett lehetetlenség, hogy ez áldásos 
törvény jótékonyságát minden egyes magyar 
honpolgárra rá ne lehetne erőszakolni. Igen! 
ráerőszakolni! Némely ember az orvosságot is 
csak kényszerítve veszi be, s mikor fölgyógyul, 
áldja csak az orvost. 

Igen sok csökönyös ember _ mondja azt: 
szivesen fizetek, ha „muszáj". És aztán nem 
zúgolódik. A szépen megírt törvény ne legyen 
holt betű; a végrehajtó közegeket a kötelesség 
érzetén kívül a magyar állameszme, az általános 
műveltség mellett való igaz lelkesültség vezesse. 
És ha így, a legszigorúbb eljárással, minden 
6—7-éves gyermek az abc titkainak fürké-
szését megkezdette, már nyomon vagyunk az 
általános műveltség ösvényén. Az osztály-
ismétlés réme ne zavarja a közjóért lángoló 
lelkünk munkáját. Nem oly veszélyes dolog 
az, mint a minőnek a fönt jelzett czikkben föl-
tüntetve van. 

Laikus ember előtt szépen hangzó állítás 
az, hogy „az elemi iskola az általános isme-
retek egy kerek egészét nyújtván, nincs joga 
a tanítónak valakit valamely felsőbb osztály 
nyújtotta ismeret tudásától vagy elsajátításától 
megfosztani csak azért, mert esetleg gyengébb 
tehetsége van, mint 10 — 20 más társának". 

Igazság biz ez, mely így fölállítva talán 
meg is állja helyét; hanem ha mélyére nézünk 
a dolognak, hát bizony erősen sántikál ez 
állítás. Kimondom az én egyéni nézetemet e 
tárgyról, s majd szolgálni fogok a meg-
okolással is. 

Igenis: az I., II., III. osztályt ismételtessük 
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— ha kell — mindaddig, míg csak ez osz-
tályok anyagát tűrhetően föl nem dolgozza a 
gyermek értelmi képessége; a IV., V., VI. 
osztályban teljesen fölösleges az ismételtetés; 
Sietek itt hozzátenni, hogy a IY. osztályban 
csak akkor vetem el a buktatást, ha az illető 
tanuló nem megy középiskolába; ha oda törek-
szik, úgy gyenge tehetségű tanulónak valósággal 
életkérdése az osztály megismétlése. 

Megokolom állításaimat; támogassa azok 
igazságát 22 évi tapasztalatom s az a jó 
akarat, mely az ügy érdekében a tollat kezembe 
adta e czikk megírására. 

Kérdem: milyen épület az, mely homok-
alapra épül ? Bizony-bizony mondom, nem 
emelhetem magasra a falat, s tető soha sem 
jöhet a gyenge fundamentumra rakott falakra. 
Csak erős alapon épülhet tartós épület . . . . 
Es ha igazság ez, nem megdönthetetlen tény-e 
az, hogy csak jól földolgozott szellemi alapra 
építhetem rá a tudás erős várát? 

A ki az I. osztály tananyagát alaposan 
elvégezte, azzzal biztosan haladhatunk az 
ismeretek ösvényén. A ki 20-ig kifogástalanul 
számít, az jól fog számolni 100-ig sőt 1000-ig 
is; aki az abc-ből jól olvas, tud az az olvasó-
könyvből is olvasni; a ki az I. osztályt jól az 
elméjébe véste, halad az az iskola mind a 6 
osztályán gyönyörűen. 

Ámde — fájdalom — épp oly igazság ennek 
az ellenkezője is. 

A ki 20-ig nem tud számítani, hogy tudjon 
az 100-ig vagy éppen 1000-ig magának szám-
képet alkotni? A ki a betűket sem ismeri, 
hogy tudjon az olvasni? 

En tehát azt tartom való igazságnak, hogy 
az I. osztályt igenis meg kell ismételtetni 
azzal a tanulóval, a ki az előírt anyagot akár 
ifjú kora, akár gyenge tehetsége avagy egyéb 
ok miatt nem képes kielégítően földolgozni, 
fölfogni. 

Némely gyermek csak 8-éves korában éri 
el a szellemi fejlettség ama fokát, melyet 
szerencsésebb gyermek már 6-éves korában. 
Miért ne várhatná hát be az I. osztályban azt 
az időt, mikor lelke fogékonysága annyira 
fejlődik, hogy képes lesz az ismeretek befoga-
dására ? Ha az I. osztályban az alapvető 
munkát végezzük, hát a Il.-ban sem különben. 
Az osztályonkénti élőrelépés tulajdonképen csak 
a tanult anyagnak évenkint váló kibővítése. A 
legfontosabbat: az írást, olvasást és számítást 
az 1. osztályban kezdjük. 

A ki 100-ig jól számít, annak játék 1000-ig 
megtanulni; a ki a II. olvasókönyvből jól 
olvas, tud az majd a Ill.-ból is olvasni; a ki a 
II. osztály nyelvtani anyagát képes megérteni 
és alkalmazni, az az ugyancsak csekélyet 

bővített III. osztályú anyagot is fölfogja; a 
ki a beszéd, és ért.-gyakorlatokból a földrajzi 
alapfogalmakat tanulta, annak játék lesz a 
megyéről való tanulás is. 

Es inkább a II. osztály anyagát tanulja meg 
jól a gyermek, mint a III. osztály anyagából 
ne tudjon semmit. Avagy ha én egy 100-as 
körben gyenge számoló fiút 1000-ig akarok 
megtanítani: mire megyek vele ? . . . . Ha a 
beszéd- és ért.-gyakorlatok anyagát nem tudja 
a tanuló értelmesen elmondani, mikor tanulja 
meg gondolatait helyesen kifejezni ? 

Okvetlen szükségesnek tartom tehát, hogy 
az I., II. sőt a III. osztály anyagát is — mivel 
itt a tanuló alapvető munkát végez — mind-
addig ismételje a tanuló, míg abból legalább 

t elégséges ismerettel nem bír. A IY., V., YI. 
oszt. ismétlését azért nem tartom szükségesnek, 
mert ha a III. osztályból egy tanulót a IV.-be 
föleresztek, úgy annak már van annyi alap-
ismerete, hogy arra a nevezett osztályok 
ismeret-anyagát ráépíthetem. 

Annak a 6—7-éves kis cseppségnek — éppen 
azért mert picziny eszével még föl sem tudja 
fogni a bukás értelmét—nem oly megszégyenítő 
az osztály-ismétlés, minha akkor kellene ezt 
vele megcselekedni, mikor már az ismétlés 
miatt a szégyenérzet ébred föl lelkében. 

Vége felé járok czikkemnek, de nagyon 
hiányos volna az, ha meg nem mondanám, 
hogy az alsó osztályok ismétlése mellett is, 
hogyan kerülhetné el a gyermek ama veszélyt, 
mely őt az által fenyegeti, hogy a felsőbb 
osztályok anyagából nem raktározott eleget 
szellemi kamrájába. 

Hazánk földjének és történetének ismerete az, 
mely e véráztatta föld minden^ lakójának kell, 
hogy drága kincse legyen. És ez ismeretek 
tanítása csak a IV. osztályban kezdődik. 

De hát ki mondja azt, hogy előbb nem 
szabad a történelemből részeket tanítani ? Vagy 
ha a történelem tanításának főczélja a haza-
szeretet ápolása, ki mondja azt, hogy a hazát 
csak a IV. osztályban szabad szeretni? . . . . 

Neveljünk nemzeti széllemben! . . . 
Minden szavunk, minden igénk, minden 

tettünk viselje magán a magyarság bélyegét. 
Ne kössük a honszerelmet osztályhoz, hanem 
a zsenge lélek első ismerete „Isten, Király, 
Haza" köré csoportosuljon: akkor aztán már 
az I. osztályban is tanai a gyermek haza-
szeretetet. A haza legyen a központ; ezt lássa, 
tudja, de érezze is a kis tanuló: így lassacskán 
oltár lesz a szivében a haza képe s megvalósul 
nagy vezérünk, ministerünk intencziója, hogy 
„Magyarországon minden magyar legyen, a 
magyar jelleg domborodjék ki mindenen!" 

III. osztályig csak föl tudja vinni a gyenge 
14* 
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tanuló is! Itt a földrajzból megismeri a szülő-
földet; ámde a tanító ne csak ismertesse, de 
szerettesse is meg a gyermekkel szülőföldjét. 

Ha a szeretet érzete vonja a gyermek lelkét 
szülőföldjéhez, szent lesz előtte a haza földje 
is. A ki tájékozni tudja magát a vármegyében, 
az az olvasmányok alapján fogalmat alkothat 
magának a hazáról is. 

Több hazafias, történelmi és földrajzi olvas-
mányt tehát az alsóbb osztályok olvasó-
könyvébe ! . . . . 

Történetünk kimagasló alakjai méltó helyet 
kérnek kisdedeink szivében! 

Adjunk hát helyet nekik dicső tetteiknek 
az alsóbb osztályok olvasókönyveiben! 

Es ha a gyermek hazánk nagyjainak élet-
történetét már az alsóbb osztályokban olvassa, 
ha nagy vonalakban hazája rajzát megismeri, 
nincs okunk rettegni az osztály-ismétléstől. 

Inkább keveset tudjon, de jól a tanuló, mint 
sokat tanuljon, de semmit se tudjon. 

(Kaposvár.) Csáyoly József. 

A fólmenő rendszer. 
Lassankint kezdjük belátni, hogy az iskolá-

nak nemcsak tanítania, hanem nevelnie is kell, 
ebből kifolyólag az iskola a gyermeki lélek meg-
figyelésére, tanulmányozására is mind nagyobb-
nagyobb gondot kezd fordítani. 

Azonban, hogy az iskola ne csak tanítson, 
hanem neveljen is, arra föltétlenül szükséges, 
hogy a gyermek minél több ideig legyen egy 
tanító keze alatt, ez az eset az osztatlan 
iskolánál meg is van, de ott a sok földolgozandó 
anyag miatt nincs oly bő alkalma a tanítónak 
a gyermeki lélek megfigyelésére, mint pld. a 
teljesen osztott iskolánál volna. 

Az új Gondnoksági Utasítás 78. §-ának a) 
pontja azt mondja: „Többtanítós, egészen 
osztott iskolánál lehetőleg a fölmenő rendszer 
alkalmaztassák". Nagyon kíváncsi vagyok, hogy 
az Utasítás ezen kívánságát valamelyik egészen 
osztott iskolánál teljesítik-e, vagy a teljesítése 
felől gondolkoztak-e. 

Egy tanítótestületben történt efelől hossza-
sabb vita, a mely átcsapott a gondnokságba és 
még a nagyközönség is megnyilatkozott fölötte. 
Hol ez történt, ott csaknem mindenki a föl-
menő rendszer ellen foglalt állást, azonban 
nem annyira a fölmenő rendszer nevelés-oktatási 
értékében nem bíztak, mint inkább a tanítók-
ban. Sajnálom és szégyenlem, de ez így van. 

E czikk keretében igyekszem föltüntetni 
azokat az érveket, a melyek a teljesen osztott 
iskolában a fölmenő rendszer jósága mellett 
szólnak, de megemlítem azokat is, melyeket 
ellene fölhoznak. 

Hogy a tanító föladatának teljesen meg-
feleljen, nem elég a tanítási anyagot jól meg-
tanítani, szükséges ismerni, kutatni a gyermek 
lelkét, ismerni a körülményeket, melyek arra 
a gyermekre befolynak. Feljön a kezdő gyer-
mek az iskolába, lassankint egymást megszokja 
tanító és tanítvány egyaránt, de megismerni 
a gyermeket s rajta lélektani tanulmányokat 
tenni, nem egy év, hanem hosszú idő szükséges. 
Sajnos, az iskola nevelési munkájára nem sokat 
adtunk idáig, meg voltunk elégedve, ha a 
gyermek a tanítási anyagot tudja, de a gyermek 
egyéniségét kiismerni s vele lélektanilag foglal-
kozni, ezt csak most kezdjük komolyan venni; 
ez pedig megkívánja, hogy a hol alkalom van 
rá, a tanítványaival menjen föl a tanító, mert 
csak így építhet egész munkát, vizsgálhatja 
tovább a gyermekek lelkét s a szerzett tapasz-
talatokat így érvényesítheti hasznosan. 

A teljesen osztott iskolánál az a divat, hogy 
a gyermek minden évben más-más tanító keze 
alá megy, így tanító, tanítvány minden évben 
újak egymásnak, a míg egymást némileg is meg-
ismerik, az előző tanítónak az új kitudja hány 
módszertani, fegyelmi építményét rontja le, 
vagy hány lélektani kísérletét hagyja abba és 
ez a szegény gyermekkel így megy végig. 

Tovább menve, ha a teljesen osztott iskola 
tanítója csak mindig ugyanazt az osztályt 
tanítja (sokat ismerek, ki mióta a képzőből 
kikerült, mindig ugyanazt az osztályt tanította) 
vájjon önmagát képezheti-e úgy, a hogy kell ? 
Hiszen az első esztendőben osztálya anyagát 
megtanulja tanítani, hol veszi az alkalmat a 
népiskolai tanítási anyag módszerével, szelle-
mével megismerkedni ? Abban benne kell 
lenni, abban magát gyakorolnia kell, hogy vele 
megismerkedjék. A Népiskolai Tanterv az 
egyes osztályok anyagát nem mint külön-külön 
álló anyagot tünteti föl, hanem mint egymás-
ból folyót, egymásból következőt, csupán azért 
is kellene mennie a tanítónak az osztályával, 
hogy az anyagot teljesen földolgozza; mert 
ha növendékeivel fölmegy a más osztályba, 
tudja, hogy mit tud a gyermek, tudja, hol 
építsen, erősítsen; de ha új tanítványokat 
kap, nevelési elvek, lélektani tanulmányok 
egyelőre szóba sem jöhetnek, azok helyett a 
gyermekek tudásának kifürkészése foglalja el, 
a mi igen gyakran sok kellemetlenséggel jár, 
mert pl. ha valamelyik tanítónak nem tetszik 
az előző tanító munkája, a gyermekek folyton 
azt hallják: „hát te ezt se tanultad, ezt se 
tudod?" — a mi részint az előző tanító iránti 
tiszteletet öh ki a gyermek lelkéből, részint a 
gyermek önérzetét fojtja meg. Itt azt is föl-
említem, hány jó tanító hímeve rendül meg a 
maradó rendszernél, s hány kedves volt tanít-
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ványunkról hallunk rossz hírt a más tanítótól, 
mindezek bizony nem erősítik a kartársi 
szeretetet. 

Mindezekből kifolyólag a teljesen osztott 
iskolánál a fölmenő rendszernek föltétlenül 
meg kell honosulnia, a mi úgy a tanításnak, 
mint a nevelésnek nagy haladása lenne. 

Ha figyelembe veszszük, hogy a fölmenő 
rendszert sokan miért ellenzik, valóban el-
csodálkozunk : 

1. Hátha a gyermek egy lelkiismeretlen 
tanító keze alá kerül, mindvégig arra legyen 
kényszerítve, hogy annak a tanítónak a keze 
alatt legyen és tönkre menjen ? 

Ez valóban erős ok, de én hiszem, hogy 
hazánk egyetlen tanítója sem számítja magát 
a lelkiismeretlen tanítók közé, de a közvélemény 
másként itél fölöttünk, mint a hogy mi Ítélünk 
magunk fölött. Jól látja a nép a mi munkánkat, 
különbséget tud tenni egyik s másik tanító 
munkája között, aztán így születik meg a 
„lelkiismeretlen tanító" is, a kitől félti a szülő 
huzamosabb ideig az ő gyermekét, elég annak 
a keze alatt egy év is. De én ezt folytatni 
nem akarom, mert én a magyar tanítóságról 
ilyet beszélni sem akarok. 

2. Azt mondják, hogy a tanító egyéni hibái, 
ha huzamosabb ideig marad a gyermek ugyan-
azon tanító keze alatt, úgy megrögződnek a 
gyermekben is, hogy egész életén át kisérik; 
míg ha csak egy évig tanítja a tanító a gyermeket, 
a hibái maradandók nem lesznek. No ez már 
nem erős, hanem furcsa ellenvélemény. Mik 
lehetnek a tanítónak egyéni hibái: tolvajság, 
gyilkosság, erkölcstelenség, hanyagság stb. P 
De hiszen a gyermek magáévá csak úgy teheti 
ezeket, ha a tanító előtte gyakorolja, mind-
nyájan jól tudjuk azonban, hogy olyan tanítótól, 
kiben ezek a hibák megvannak, nem kell 
félteni a gyermeket, mert a tanítót mindenki 
árgus szemekkel kémleli; már pedig olyan 
dolgok, hogy a tanító pl. zsebbedugott kézzel 
tanít, avagy a bajuszát pedri, vagy a füle tövét 
vakarja tanításközben, no bizony, ha ezek meg-
rögződnek is a gyermekben, azok őt nem 
teszik szerencsétlenné. 

3. A fölmenő rendszernél a tanító hátha 
csak a jó tanulót viszi föl, a rosszat vissza-
marasztja ? 

Én úgy látom, éppen a fölmenő rendszer 
akadályozná meg a sok visszamarasztást, mert 
csakis abban az esetben nem tud eredmenyesen 
tanítani a tanító, ha nem ismeri a gyermek 
lelki erejét. Vájjon már most melyik rosszabb, 
ha a fölmenő rendszernél a gyengét vissza-
hagyjuk, vagy a maradónál a gyengét is föl-

eresztjük, hogy tőle megszabaduljunk, a mikor 
megtörténik, hogy csakugyan taníthatatlan 
tanítványokhoz jut a következő tanító? 

4. Számtalan ellenvéleményt hallottam még, 
a melyek szóra sem érdemesek; de azért a 
mai közvélemény előtt elég erősek arra, hogy 
a fölmenő rendszer eszméjét a teljesen osztott 
iskolában megbuktassák, mert leginkább a 
gyermek tanulásbeli előmenetelét féltik, szóba 
sem jő a gyermek lélektani megfigyelése, 
nevelésé. Pedig gondoljunk csak utána, a föl-
menő rendszerrel milyen egész munkát végez-
hetne a teljesen osztott iskola. A gyermekek 
lélektani megfigyelésére hol van jobb alkalom, 
mint itt? A tanítási anyagot hol lehet jobban 
és könnyebben elvégezni, mint itt? 

(Szekély-Keresztur.) Szász Béla. 

Az ifjusági egyesületekről. 
(Befejező közlemény,) 

A tulaj donhépeni tervről. Szakonkint ismer-
jük azt az anyagot, melyet az ifjúsági körben 
föl kell dolgoznunk. Ez azonban még nem a 
tulajdonképeni terv. A tananyag időhöz kötött 
megismertetésének előre megállapított sor-
rendje a tulajdonképeni terv, mely elénk 
szabja az utat, a melyen haladnunk kell s 
meghatározza lépéseink irányát és idejét is, 
hogy minden tétovázás, minden botorkálás 
nélkül egyenesen és biztosan haladjunk a ki-
tűzött czél felé úgy, hogy azt el is érjük. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az ifjú-
sággal csakis a tervben előre megállapított 
dologról beszéljünk — és másról nem. Ez 
öreg hiba volna. Ennél csak az volna nagyobb 
hiba, ha minden terv nélkül fognánk az ifjú-
sági egyesületek működtetése által megoldásra 
váró nagy föladatainkhoz. Igen, — a tervet 
lehetőleg pontosan be kell tartanunk; de ezen 
fölül úgy az ifjúságnak, mint a bennünket 
meghallgató szülőknek is minden ügyes-bajos 
dolgaikban őszinte tanácsadói, útbaigazítói, 
valódi jóltevői legyünk, mert ez által kap-
csoljuk a népet igazán magunkhoz s vezetjük 
el a kitűzött czélunkhoz. 

íme a terv az elméleti előadásokra nézve 
egy évre; pl. az 1902. évre: 

M 
vt3 P a CB 1-5 

2. 

3. 

1 j-ow .vasamapj 9 

3-ik 
4-ik 
5-ik 
6-ik 
7-ik 
8-ik 

1-ső óra. Vallás. 
Egészség. 1. tét. 
Keresk. 1. tét. 
Állatteny. 1. tét. 
Házi ipar. 1. tét. 
Közig. 1. tét. 
Tört., földr. 1. tét. 
Vallás. 
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K . ( 9-5. vasarnapí 

6. 

7. 

9. 

10. 

11. 

12. 

a 13. 
El) 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
Ifi I 
S-í 19. 

. 3 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

s ( 2 9 . 
t>, aj 
fi (30. 

9- k n Állatteny. 2. tét. 
10- k n Erdészet. 1. tét. 
11- k rt Hazaiipar. 11. tét. 
12- n Egészség. 2. tét. 
13- k rt Szövetkezet. 11. tét. 
14- k n Államhatalom, l.tét. 
15- rt Tört., földr. 2. tét. 
16- k rt Kertészet. 1. tét. 
17- k n Tört., földr. 3. tét. 
18- k T) Kertészet. 1. tét. 
19- k n Földm. 1. tét. 
20- k rt Vallás. 
21- k n Közig. 2. tét. 
22- k rt Tört., földr. 4. tét. 
23- k tt Vallás. 
24- k n Kertészet. 2. tét. 
25- k Y) Egészség. 3. tét. 
26- k rt Szövetkezet 12. tét. 
27- k n Földm. 2. tét. 
28- k n Tört., földr. 5. tét. 
29- k n Államhatalom. 2. tét. 
30- k » Kertészet. 3. tét. 
31- k n Vallás. 
32- k r> Kertészet. 4. tét. 
33- k rt Államhatalom. 3. tét. 
34- k r> Tört., földr. 6. tét. 
35- k T) Földm. 3. tét. 
36- k r> Töri, földr. 7. tét. 

(37- k JJ Méhészet. 1. tét. 
38- k n Szövetkezet. 13. tét. 
39- k n Közig. 3. tét. 
40- k n Tört., földr. 8. tét. 
41- k n Vallás. 
42- k rt Földm. 4. tét. 

(43- k n Államhatalom. 4. tét. 
44- k n Háziipar. 2. tét. 
|45- k n Egészség. 4. tét. 
>46- k n Hazai ipar. 12. tét. 
(47- k n Közig. 4. tét. 
(48- k v Tört., földr. 9. tét. 
49 k T) Vallás. 

(50- k n Állatteny. 3. tét. 
(51- k n Erdészet. 2. tét. 
(52- k r> Hazai ipar. 13. tét. 
53- k » Keresk. 2. tét. 

(54- k n Államhatalom. 5. tét. 
55- k » Közig. 5. tét. 

(56- k n Tört., földr. 10. tét. 
(57- k » Vallás. 
(58- k r> Állatteny. 4. tét. 
5 59-k n Egészség. 5. tét. 
(60- k rt Vallás. 

A nyári hónapokban, ú. m. julius., aug. és 
szeptemberben az ifjúsági kör működése szü-
netel, mert rendszerint ezen hónapokban veszik 
ki szabadságidejüket a tisztviselők is; a tanító-
testület tagjai is a nyári szünidő alatt rendesen 

távol vannak működésük színhelyétől. Külön-
ben is az ifjúság nagy része mezei munkával 
levén elfoglalva, a nyári előadásokat úgysem 
látogatná. 

Ezen egyévi tervben — mint elől a vázlat 
is előadja — felöleltünk a vallás ápolására 10, 
a földmívelésre 4, a kertészetre 4, az állat-
tenyésztésre 4, a méhészetre 1, az erdészetre 
2, a hazai és háziiparra 5, az egészségi dol-
gokra 5, a kereskedelmi és szövetkezeti dol-
gokra 5. a polgári jogok- és kötelességekre 10, 
a történelem- és földrajzra 10, összesen 60 
előadást. Minden egyes szakból ismét ugyan-
annyi tételt folytatólagosan jegyzünk elő a 
következő években is, hogy így az öt év alatt 
az egész tervet földolgozzuk. Ha egy-egy 
tétel az évszaknak meg nem felelne a további 
évek anyagának földolgozásánál a mostani 
sorrend betartása mellett, akkor a sorrenden 
megfelelően változtatunk. Öt év után — 
természetesen — a terv földolgozását elölről 
kezdjük. 

E tervemet különösen nemzetiségi vidékeken 
elhelyezett iskolák mellett szervezendő ifjúsági 
köröknek ajánlom szives figyelmükbe. Ennek 
betartásával — hiszem — a hazának szolgá-
latot tehetünk. 

Haladási napló. (Az elvégzett munka föl-
jegyzése.) 

Megesik, hogy valamelyik előadó bizonyos 
ok miatt ^működését kénytelen a következő 
vasárnapi előadóval fölcserélni. Ennek nyoma 
ejtendő a haladásról vezetett naplóban. 

Ez a napló van hivatva a körben végzett 
munkát nyilvántartani és megörökíteni. Ezt a 
megörökítést az önzetlenül munkálkodó elő-
adók meg is érdemlik. Ezt a kis fáradságot 
önmagunktól ne vonjuk meg. 

Arra is alkalmas a haladási napló, hogy a 
kör ügyeinek intézője ezt 2—3 nappal az 
előadás megtartása előtt a terv szerint sorra 
jövő előadóhoz elküldje, a ki ez által teendőire 
nézve kellő időben értesítést nyerjen s ha 
esetleg kell, helyettesről is gondoskodhasse'k. 

Egyszóval a haladási napló vezetésére 
szükségünk van. Igaz ugyan, hogy munkánk-
nak nyoma a népen meglátszik; de, hogy 
kiknek a munkája az, azt e napló fogja az 
utódoknak megmondani. 

Házirend. 1. A kör társalgási nyelve kizá-
rólag magyar, 2. Vallási, vagy bármily ok 
miatt a tagok kölcsönös szeretete meg nem 
zavarható. Mindenkinek a vallása a legnagyobb 
tiszteletben tartandó. 3. A vasárnapi előadások 
órái d. u. 5 órakor veszik kezdetüket és 2 óra 
hosszáig (7 óráig) tartanak. 4. A terembe 
levett kalappal és „jó estét" vagy „adjon 
Isten jó estét" köszöntéssel lehet belépni. E 
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köszöntést illően fogadják a már jelenlevők. 
5. Az előadások után minden tagnak joga 
van kérdéseket intézni az előadó urakhoz, a 
kik készségesen adják meg a kellő fölvilágo-
sításokat. 6. Illetlen kifejezésnek a körben 
nincsen helye. 7. Előadások alatt és után 
komoly fiatal emberekhez illően tartozik magát 
viselni minden egyes tag. 8. A vasárnapi 
előadások után egy óra hosszáig szórakozhatnak 
a kör helyiségében a tagok; de a kör tulaj-
donát képező szórakoztató tárgyakért, lapokért 
stb. anyagilag felelősek a szórakozók. 9. Az 
esti órák után megfelelő köszönéssel távoznak 
a tagok. Az utczán egymást is szeretettel és 
barátságosan köszöntik. 10. A gyakorlati 
órákat időről-időre a terv keretében a tagokkal 
egyetértőleg az előadó urak állapítják meg. 
E gyakorlati órákra csak azok jönnek, a kik 
erre magukat előjegyeztetik. 11. A kör rendes 
tagjai csak azok lehetnek, a kik a 15-dik 
életévöket már betöltötték és erkölcsi maguk-
viselete ellen kifogás nincsen. 12. A körnek 
vannak rendes- és tiszteletbeli tagjai, valamint 
előadói. Január hónap első felében minden 
évben közgyűlés tartandó. A közgyűlés elnöke 
egy előadásokat tartó úr. 13. A rendes tagok 
gyülésileg választják meg a mulatságokat ren-
dező bizottságot, a rendes tagok közül az 
idősebb tagokat tiszteletbeli tagokká emelik. 
E tisztségek egy évig tartanak. A 24 évet 
meghaladottak állandóan tiszteletbeli tagok, 
választás alá nem jönnek. E gyűlésen választják 
meg a karmester ajánlatára a dalárokat is. 
A választott tiszteletbeli tagok száma a rendes 
tagok számának egy tizedrészénél több nem 
lehet. 14. Évenkint legalább is három mulat-
ságot rendez a kör. A mulatságokból befolyó 
haszon fölszerelésekre, lapokra stb. fordítandó. 
15. Az előadó urak, tiszteletbeli tagok és a 
rendező bizottság évenkint egy előadó elnöklete 
alatt annyiszor ül össze értekezletre, a hány-
szor ennek szükségét látja. 16. A tiszteletbeli 
tagok iránt a tagok különösebb tisztelettel 
tartoznak viseltetni, tanácsaikat és figyelmez-
tetéseiket tartoznak meghallgatni és nekik 
engedelmeskedni. A tagok közt fölmerülendő 
egyenetlenség elintézése a tiszteletbeli tagok 
elé viendő, ők azt közösen intézik el, lehetőleg 
barátságosan. 17. A kör helyiségén kívül a 
kör tagjai közt fölmerülhető egyenetlenségek, 
félreértések, esetleg súlyosabb természetű össze-
szólalkozások is a tiszteletbeli tagok hatás-
körében intézendők el; ilyenkor a tiszteletbeli 
tagok — ha súlyos esetek merülnek föl — 
az előadó urak véleményét is kikérhetik. 
18. A tiszteletbeli tagok legszebb tisztje a 
körben és azon kívül is a tagok összetartozan-
dóságának istápolása, az összejöveteleknél a 

rend föntartása és a félreértések, esetleg czivó-
dások elsimítása, kiegyenlítése. 19. Kihágás és 
összeférhetetlen viselet miatt a nem oda való 
tag kirekeszthető. Erre nézve bármely tag 
ejőterjesztést, vagy följelentést tehet a tisztelet-
beli tagoknál, a kik az ilyen dolgokat együt-
tesen beszélik meg és elhatározásukat az 
előadó uraknak bejelentik. Ezen eljárást követi 
a kirekesztés. 20. A kör lapjait csak a kör 
helyiségében lehet olvasni. A könyveket a 
könyvtárt kezelő előadó úr engedelme? el 
otthon is lehet olvasni. Egyszerre 2 könyvnél 
többet egy tagnak kiadni nem szabad. A 
kiadott könyveket 2 hét alatt vissza kell adni 
a könyvtárnoknak, a ki a beadott könyveket 
átvizsgálja, hogy jó állapotban vannak-e. Az 
elrongált és elveszett könyvet a kárttevő tag 
tartozik megvenni. 21. Ügyes-bajos dolgokban 
a kör tagjai az előadó uraktól tanácsot kér-
hetnek és kapnak még akkor is, ha az egészen 
magántermészetű. 22. A körnek külön vagyona 
nem lehet, mert a kör az iskolával szerves 
kapcsolatban áll; ezért minden beszerzett 
tárgy a kapcsolatos iskola tulajdonát képezi, 
de a használati jog a kör tagjait illeti. 23. A 
kör működését az iskolai hatóság figyelemmel 
kíséri. Munkatervét, a melytől eltérni nem 
lehet, a kir. tanfelügyelőség hagyja jóvá. 24. A 
kör működését a jelenlegi szervezettel csak 
addig folytathatja, a míg a nm. vallás- és 
közoktatásügyi ministerium az ifjúsági egyesü-
letek szervezését és működését nem szabályozza. 
Ha ez a szabályozás bekövetkezik, ifjúsági 
körünk is ahhoz fog alkalmazkodni 25. Az 
ifjúsági körbe való belépés teljesen ingyenes. 
A kör helyisége az iskola. 

Kartársaimhoz. 
Több levelet kaptam igen tisztelt Kartár-

saimtól azzal a kéréssel, hogy „munka-
tervet" és „alapszabályokat" küldjek az ifjúsági 
kör szervezéséről. E leveleket — 1 — 2 kivéte-
lével — nemzetiségi vidékeken működő állami 
iskolai kartársaimtól kaptam. Magam is nem-
zetiségi vidéken működöm. Tervemet, ime, itt 
közöltem és kedves kartársaim rendelkezésére 
bocsátom abban a hitben, hogy egészen 
természetesnek fogják találni, hogy a hozzám 
intézett levelek, valamint saját működésem 
folytán úgy készítettem tervemet, hogy az 
a nemzetiségi vidékeknek feleljen meg leg-
inkább. 

Nemzetiségi vidékeken működő állami 
iskolák mellett az ifjúsági körök szervezése 
magyar nemzeti szempontból annyira fontos, 
hogy minden pereznyi késésünk határozott 
veszteség nemzetünkre nézve. S nem átallom 
kimondani azt is, hogy a hol az ifjúsági kört 
az itten körülírt szellemben szervezni nem 
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lehet: ott az állami iskolának talaja nincs, 
munkája kárbavész, 

A szervezést mindenütt meg kell próbálnunk. 
Kartársaim lelkesedése nagyot képes alkotni. 
Eleinte^ csakis az elméleti előadásokat tartjuk 
meg. Én is így kezdtem. Az első előadáson 
27 hallgató volt; második vasárnap már tömve 
volt a tanterem. S ma már a második tanterem 
megnyitására kell gondolnom (a harmadik 
vasárnap.) A gyakorlati órákat csak akkor és 
abból kezdjük el, a mikor azt hallgatóink 
kérni fogják. Ez is csakhamar bekövetkezik. 

Az intelligenczia köréből három kir. aljbíró, 
egy kir. kincst. főerdész, a körorvos, a szövet-
kezeti igazgató, a róm. kath. segédlelkész és 
kartársaim örömmel és lelkesedéssel jöttek 
segítségemre. Sőt, a kiket föl nem kértem, 
azok ezért érzékenykedtek. 

Igaz, hogy ilyen derék intelligencziával 
föladatom nem is olyan nehéz; de a gyakorlat 
igazolni fogja azt, hogy az intelligenczia 
másutt is derék és az ifjúsági kör szervezése 
másutt sem lesz éppen olyan nehéz. S a hol 
nincs intelligenczia y . . . Olyan helyeken a 
vasárnapi előadásokat — e terv szerint — 
utánolvasgatás alapján megtarthatnák a kar-
társak kisebb keretben. 

Az ismeretanyagok felölelésénél hazánk 
határán túl nem mentem. E tervben az ipar, 
a kereskedelem, a történet, a földrajz és 
minden: magyar. Először végezzük el a haza 
határain belül végzendőket s azután gondol-
hatunk egyébre is. 

Ez utóbbit hagyhatjuk örökségül utóda-
inknak . . . . 

(Felső- Visó.) Mihály Ferencz. 

Újítás a számtanításbaii. 
Dr. Eben Mihály, kinek új szervezetű arab 

számológépe révén már a külföldön is ismert 
neve van: e lapban számológépének bemutatá-
sáról írván, a számolás tanításában új elnevezé-
seket ajánl és a törtek kivonásának egy 
újmódi alakját óhajtja forgalomba hozni. 

Dr. Ében Mihály sokszor írt már lapunkban 
a számtanításról és mindannyiszor elárulta, 
hogy igaz szeretettel és alapos szaktudással 
foglalkozik avval. 

Ezt tudva, no meg vele szemben kicsisé-
gemet is érezve, nem csekély aggódással ve-
szem bírálat alá dr. Ébennek a fönt említett 
czikkében javasolt két újítását. 

Az egyik újítás a közönséges törtek kivo-
nására, alakjára, a másik az osztály elnevezésre 
vonatkozik. 

Részemről egyik újítást sem tartom helyesnek. 
Hogy miért? azt igyekszem bebizonyítani. 

Dr Ében a közönséges tört jelenleg általá-
nosan használt alakja (2/a, 3/ö stb.) helyett az 
ilyen alakot ajánlja: 23, 3., stb. 

Miért ? 
Azért, mert szerinte a tört így 1., csino-

sabb, szebb; 2. könnyebben áttekinthető és 
3. jobban a lényegesre, 8iZd/Z tl számlálóra 
terelődik a gyermek figyelme. 

Szerintem egyik indok sem állhat meg. 
Hogy csinosabb-e a törtnek ez az alakja: 

23, mint ez: 2U; ez tökéletesen izlés dolga. 
Nekem p. o. sokkal tetszetősebb az utóbbi, 
mint az előbbi alak. 

A könnyebb áttekinthetőséget pedig egész 
határozottan tagadom s annak éppen az ellen-
kezőjét állítom. 

Ha a tanító így irná föl a törteket a fali-
táblára: 23, 58, 6* stb. a gyermek ezt nem-
csak hogy könnyebben át nem tekintheti, de 
sőt észre se veszi, meg se látja a számláló 
lábához írt pirinyó nevezőt; ha csak oly 
monstrum számlálót nem ír, hogy melléje, 
a számláló lábához rendes nagyságban irhássá 
a nevezőt. 

Azt meg, hogy a törteknél a számláló a 
lényeg, hogy a számláló lényegesebb a neve-
zőnél — szintén nem fogadhatom el. 

Hiszen a tört értéke, nagysága éppen a 
nevező nagyságától függ! Tehát nem lehet azt 
mondani, hogy a törtben a számláló lénye-
gesebb a nevezőnél. A törtben a nevező épp 
oly lényeges, mint a számláló. 

Az újmódi alak ellen szólnak még a követ-
kező okok: 

1. A tizedes törteket is szokták így írni: 
5689e4; tehát, ha a népiskolában a közönséges 
törteket ilyen új alakban ismertetnők, ebből 
csak zavarok támadnának. Megtörténnék, hogy 
a tizedes törtet közönséges törtnek olvasnák 
s azzal, mint közönséges törttel számolnának. 

2. A felsőbb iskolákban a dr. Ében-féle új 
alak már egyáltalán nem volna használható. 
Mert pl. hogyan lehetne ezt az új módszer 
szerint írni: 
1 i 1 I 1 _ 1 _L 1 _ I l ...o 
a I b I c a ' b c + 1 a ! b c + 1 

Csak ennyiből is látható, hogy az új törtalak 
elfogadása nem volna czélszerü. 

Most még csak az osztályról kell szólnom. 
Az', mondja dr. Ében Mihály, hogy az 

osztat, osztalék vagy hányados elnevezések 
helyett használjuk ezt: osztály, mert akkor 
meg fog szűnni az a teutologia, hogy egynek 
a harmadrésze egyharmadrész. Mivel pedig 
ennek a teutologiának a megszüntetése minden-
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esetre igen kívánatos, mondjuk tehát ezt: 
egynek az egyharmadrésze = egyharmadrész 
így: egynek az egyharmadosztálya = egy-
harmadosztály. 

Ez megint csak teutologia, ezért kár volna 
az osztályt behozni. 

Szerintem az osztás eredményét helyesen 
mondjuk hányadosnak: a rész is legyen rész 
és nem osztály. 

Igen furcsán hangzanék, ha a törtek taní-
tása alkalmával a megnevezett számokkal való 
számolás közben így beszélnénk: kétharmad-
osztály alma, egyharmadosztály kenyér, vagy — 
háromnegyedosztály liter bor. 

. . . . Ne akarjunk mindenáron újítani, csak 
akkor, ha azt a szükség parancsolja. 

(Mezőbánd.) Kecskeméthy László. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Sz. Sándor. 1. Elég rosszul tette, hogy már 
4 év óta megerősített tanító és mégsem folya-
modott fölvételért. Az előző éveket most mái-
nem fogják beszámítani. 2. Más vallásuaktól 
külön tandíjat nem szedhet, erre díjlevele sem 
jogosítja föl. 3. A tanulók tandíjmentesítése 
az iskolaszék gondja, nem a tanítóé. — D. 
Sándor. Az illető izr. tanuló nevének meg-
állapításaért a rabbihoz kellene fordulnia. Ha 
ő nem tud segíteni a dolgon, akkor esetleg a 
belügyministerhez folyamodjanak. — S. Gy. 
Ha a tiizifaváltság díját mint mondja rendes 
díjlevelében biztosították, akkor azt öntől ön-
hatalmúlag el nem vehetik. — Cs. Harangod. 
Idegen állani területére a közoktatásügyi minis-
terium külön folyamodvány alapján esetleg 
utalványozhatja nyugdíját. Ilyen ügyben esetről-
esetre külön szoktak folyamodni. — D. J. 
Marosszentkirály. Azt ajánljuk, hogy várja 
meg, míg megindul (julius 1.-én) a tanítók 
biztosítása a Magyar Gazdák Bizt. Szövet-
kezete részéről s ott vállaljon képviseletet, 
mivel ezzel tanítói érdekeket (Eötvös-alap és 
vidéki internátusok) mozdít elő. — H. A. 
O-Gyalla. Az állam rendesen átveszi az álla-
mosított iskola tanítóit. Ha fontos ok van arra, 
hogy egy-egy tanítót ne vegyen á t : akkor nem 
„ereszti őt szélnek", mint ön írja, hanem 
nyugdíjazza. — L. M. Zigmundik János 
tellúriumát, mely a párisi kiállításon is dicsérő 
oklevelet nyert, jó lélekkel ajánlhatjuk. Forduljon 
egyenesen a föltalálóhoz: Bazin, Pozsonym. — 
B. Lajos. Polgáriskolai kézitanítónői vizsgálatot 
az orsz. polg. iskolai tanítónő-vizsgáló-bizottság 
előtt tehet Budapesten, esetleg a róm. kath. 
felekezetű polgáriskolai képesítő - bizottság 
előtt. — Alföldi. A kérdezett kéziipari könyv 
felől a Lampel Róbert-féle könyvkereskedésben 

Budapest, VI. Andrássy-út 21.) tudakozódjék.— 
B. I. Bolha. írja meg mégegyszer a kérdését, 
mert ha választ nem kapott, úgy lev. lapja 
elveszett. — Kezdő tanító. A róm. kath. 
felekezeti iskolákra nézve a szüneteket az 
egyházmegyei főhatóság, vagy az iskolaföntartó 
hatóság állapítja meg. — B. J. Nagy-Ecs. 
Iskolai működéséről az iskolaszéki elnök ad 
bizonyítványt, egyébre nézve a községi elöljá-
róság. 

— Gazdasági ismétlő-iskolák. A közok-
tatásügyi minister úr a mult év november 
havában 82.901. sz. a. körrendeletet bocsátott 
ki a kir. tanfelügyelőkhöz, hogy a tankerüle-
tükben tényleg működő gazdasági ismétlő-
iskolákról tegyenek jelentést. Valamennyi kir. 
tanfelügyelő eleget tett a rendeletnek. A be-
küldött adatok szerint Magyarország területén, 
ideértve Fiumét is, 1614 gazdasági ismétlő-
iskola van, melyek a vármegyék között 
következőleg oszlanak meg: Abauj-Tornavár-
megyében van 34, Alsó-Fehérben 13, Aradban 
39, Árvában 9, Baranyában 17, Barsban 10, 
Bács-Bodrogban 2, Beregben 49, Besztercze-
Naszódban 17, Békésben 8, Biharban 117, 
Borsodban 3, Brassóban 7, Csanádban 6, Csikban 
3, Csongrádban 21, Esztergomban 42. Fehérben 
2. Fogarasban 11, Gömörben 4, Győrben 7, 
Hajdúban 17, Háromszékben 30. Hevesben 72, 
Hontban 18, Hunyadban 13, J.-N.-K.-Szolnok-
ban 17, Kis-Küküllőben 21, Kolozsban 37, 
Komáromban 38, Krassó-Szörényben 31, Liptó-
ban 11, Maros-Tordában 6, Máramarosban 25, 
Mosonban 60, Nagy-Küküllőben 16, Nógrád-
ban 26, Nyitrában 110, Pestvármegyében 155, 
Pozsonyban 6, Sárosban 16, Somogyban 8, 
Sopronban 2, Szabolcsban 22, Szatmárban 65, 
Szebenben 4, Szepesben 1, Szilágyban 25, 
Szolnok-Dobokában 38, Temesben 97, Tolnában 
25, Torda-Aranyosban 24, Torontálban 99, 
Trencsénben 19, Turóczban 20, Udvarhelyben 
45, Ugocsában 11, Ungban 37, Vasban 15, 
Veszprémben 6, Zalában 20, Zemplénben 16, 
Zólyomban 37, Budapesten 5, Fiúméban 1. 
Ez az 1614 gazdasági ismétlő-iskola tényleg 
működésben van s nemcsak papiroson, a mint 
a „Gazdasági Tanító" tulbátran hirdeti. Mi e 
számokból azt látjuk, hogy az eszme örvende-
tesen hódít s ha így halad tovább is, a 
következő négy év végén 3000 gazdasági 
ismétlő-iskolánk lesz. Látjuk azt is, hogy a 
mennyivel kevesebbet dolgozott egyik tan-
felügyelő, annyival többet dolgozott a másik. 
S így az országos átlag, az egyensúly eléggé 
szilárdan áll. Csak elegendő pénz kellene még, 
hogy a gazdasági ismétlő-iskola minden tanítója 
megfelelő jutalomban részesülhessen. 
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A második találkozás. 
Ezt a történetet nem én találtam ki, mert 

az egyik kollegám beszélte. Ugy el tudta 
mondani, bogy ahhoz nem szükség semmi 
poézis. Nem is erőlködöm vele, hanem át-
adom a szót. 

* 

Másodszor találkoztam ma vele. Hogy mikor 
volt az első, azt is megmondom később. 

A legközelebbi állomás hozzám egy óra. 
A főváros felől jövő vonat délután 7-kor ér-
kezik. így aztán mi, ha utazunk, — vagy 
valaki hozzánk jön — akkor rendesen 8 
órakor vagyunk honn. Ma, a mint kijöttünk 
4 órakor az iskolából, végig heveredtem az 
én kopott garszon - díványomon, [hogy kissé 
kipihenjem a fáradalmamat. Míg az új tanerő 
meg nem jön — kit naponkint vártunk — 
négy osztályt vezetek. Sokat kell vesződnöm — 
s ez kimerít. Rendesen sziesztálok egy fél-
órácskát. 

Mondom, pihentem, mikor jön a gondnok-
sági elnök úr cselédje egy levéllel. Azt írja: — 
Az új tanítónő ma jön; özv. Németh Gyuláné. 
A kocsim indul eléje az indóházhoz. Vacso-
rára ballagjon föl, hívja Gyurkát is (a kol-
légám), az a bolond vén asszony (a felesége) 
minden majorságot levágott. Olyan dáridót 
akar csapni, mintha ő felségét várná. A pen-
gőmet aztán ne felejtse otthon! — (A múltkor 
nyertem az öregtől a kaláberben egy hitvány 
forintot; arra czélzott.) 

— Mondjad, hogy minden bizonynyal ott 
leszünk — szóltam a cselédhez. — Azután 
fordultam a fal felé; kopogásomra mindjárt is 
jött a válasz. T. i. a kollegám a túlsó oldalon 
lakik s mi így a falon át szoktunk társalogni. 
Egész tolvaj nyelvünk van már. 

— Hány órakor ? — kérdeztem; 
— Hatkor! — jött a kollegám válasza — 

nyolczig még lesz idő egy-nehány pártira. 
— Gilt! 
Nos, addig, míg hat óra eljön, én röviden 

megmondom, hogy ez a gondnoksági elnök, 
Somogyi bácsi, az öreg postamester. Egy jó 
humorú, finom lelkű derék öreg úr. Fele-
ségestől együtt már régen túl vannak a 60-on, 
de most is olyan gyöngédek, olyan figyelmesek 
és úgy szeretik egymást, mint 25 éves koruk-
ban. Valami kedve 3, yalami felemelő édesség 

van abban, mikor az ilyen trottyok dédelgetik 
egymást. Ha az egyik ki akar menni, a másik 
már szalad utána a sállal, nehogy meghűtse 
magát. A bácsi ilyenkor vitézkedni szokott, 
mit! mi férfiak! Hanem azért mégis csak 
eltűri, hogy a néni bele-bonyolja. Ellenben, ha 
a néni indul a városba, a bácsi kifogyhatatlan 
a jó tanácsokból. Hová szálljon, mit egyék, 
mit ne egyék! 

— Mert tudjátok gyerekek — mondja 
nekünk — az ilyen vén asszony féle kényes 
palánta! Míg én! nézzetek reám! Ugy-e! 

És peczkeskedik, mintha biz ő is valami 
erős ifjú lenne. 

De nemcsak egymással, hanem velünk szem-
ben is olyan kedvesek, mintha apánk lenne. 
Isten tudja mit tudnak rajtunk szeretni, két 
kamasz tanítón! A hányszor csak fölmegyünk 
— pedig gyakran megyünk — vagy ebédre, 
vagy vacsorára mindig ott marasztanak. Igaz, 
hogy kollégámtól — a ki fiatalabb — mindig 
megkövetelik, hogy ő hozzon föl bort. A bácsiék 
már öregek, a cselédre pedig nem akarják 
bízni. Annak a hunczutnak persze, van annyi 
esze, hogy ezt a tisztséget jó szívvel elvállalja. 
Hogy néha elvéti, és nem abból, hanem a 
jobbikból hoz föl — ez igaz; de meg is kapja 
érette a büntetést: azon este a bácsi nem adja 
többé át a kulcsokat! (De a néni csak oda 
lopja.) És szeretnek ezek mindent, a mi szép, 
a mi nemes. Soha sem volt gyerekük, — hát 
igazán semmi érdekük nem lenne — de azért 
nem nyugodott, míg ezt a palotaszerü iskolát 
föl nem emelte, minket ide nem hozott! Hogy 
a ma érkezendő harmadik új tanerőt kapjuk, 
ezt is ő kaparta ki. 

Ez az a Somogyi bácsi, a gondnoksági 
elnök. 

Most pedig gyerünk Gyurka! Eddig meg 
van a 6 óra, hátha 8-ig cseppenne még valami. 

A bácsi készen fölterített asztallal várt. 
— Elhoztátok a pengőmet? —• e1 volt az 

első szava. Aztán azt sem akarta megengedni, 
hogy a néninek köszönjünk. 

— Hagyjatok békét! tele van annak most 
mind a két keze! Hát csak leültünk kalá-
berezni. Azért a 2 krajczárért, a mennyiben 
mi játszani szoktunk, olyan élvezettel mulattunk, 
hogy p. mikor lett 8 óra, azt mi csak akkor 
vettük észre, mikor a néni reánk rontott. 
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— Jertek tüstént, a tanítónő megjött. — 
A bácsi meg a néni elébe mentek a lépcső 
aljáig, mi a kollegámmal neki támaszkodtunk 
egy ablakfélfának s ott vártuk. Az ajtó nyílott, 
nem soká a néni karján megjelent az új kollé-
ganő. Talpig gyászban, arczárói a fátyolt csak 
akkor lebbentette föl, a mikor felső ruháit 
lerakta magáról — azaz dehogy rakta: a néni 
szedegette le olyan gyöngéden, olyan figye-
lemmel, mintha a saját édes leánya lett volna. 
Mire annyira készen voltak, akkor karon csipte. 

— No jöjjön édesem, hagy mutassam be 
magának ezeket az én rossz fiaimat: ez a 
hegyes szemű itt Gyurka, a másik pedig az 
igazgató. De nem olyan rossz emberek, csak 
én mondom édesem, de nekem ne higyjen. 
Ismerkedjenek meg. 

Aztán magunkra hagyott. 
Németh Gyuláné, az új kolléganő, kezet 

fogott Gyurkával, azután velem. Én meg-
hajtottam magamat, motyogtam a nevem — 
de ő nem szólott. Zavarba hozott, mert sokáig 
nem akarta elengedni s szemévpl szuróan, 
élesen nézett az én szemembe. Úgy hiszem, 
hogy nagyon elpirultam ; nem tudom, de 
emlékszem, hogy rettentő zavarba jöttem. Ez 
mit akar velem ? Egy végtelennek tetsző ideig 
állottunk így szemben egymással. 

Egyszer hirtelen elfordult és a bácsival 
kezdett társalogni. A kollégám valamit ész-
revett, odébb húzódott felém és súgta halkan 
a fülembe: veletek mi van ? 

Én nem válaszolhattam semmit, mert hiszen 
én sem tudtam. 

A vacsoránál egymás mellé kerültünk és 
sokáig néztem azt az elszáradt, szenvedő 
arczot. Mi nagy bánatot hordozhat ez a nő! — 
találgattam, mert kint ült az arczának minden 
kis porczikáján. Hangja méla és szomorú, 
szemei homályosak, nézése tétova, arcza 
beesett, egész magatartása lemondó; a miről 
beszél, az mindig komoly ügy, néha sóhajt 

Néztem egész este. 
Egyszer aztán mintha belém szúrtak volna 

egy késsel: olyat nyilalott valami bennem! 
Talán a szivem! Talán az agyam! Ugy 
hiszem, valami látszott is rajtam; annyi igaz, 
hogy hazafelé menve, nagyon kellett kapasz-
kodnom a kollégám karjába. Azt mondtam, 
hogy nem látok jól, — pedig más volt. 

Odahaza ledobtam magam a díványomra és 
ott viradtam meg ébren. 

Ilyen éjszakát nem élt át senki. Hiszen ez 
a nő Nagy Jolán, kivel minket 10 évvel 
ezelőtt ketten neveztek ki Sz.-re, a kibe én 
halálos szerelmes voltam s a ki azt büszke 
gőggel, czudarul visszautasította. Akkor talál-
koztunk először. 

Egy patikásba volt szerelmes, hozzá is 
ment — valahová a délvidékre. Hanem az 
ura meghalt, egy kis fia maradt, az is meg-
halt. Hogy nincs semmije, most újra állást 
foglalt. 

Ide nevezték ki hozzánk! Tehát 10 év 
mu'va ismét találkozunk. 

Hogy mi lenne velünk itt, én azt kiszá-
mítani sem bírom. .Annyi bizonyos, hogy az 
az égő nyilalás, a mit ezelőtt 10 évvel éreztem, 
újra előállott. Nem tudok tőle menekülni. 
Pedig jobb nekem a nélkül. 

Lehet, hogy talán . . . vagy mi! Isten tudja! 
én gondolni sem merek a jövőre! Ugy gon-
dolom, hogy legjobb lesz nekem, ha áthelyezést 
kérek. 

Nem lesz jó azzal a nővel egy faluban 
lakni. 

* 

Hát hiába! csak furcsa dolgok ezek a sziv-
dolgok! Az Isten tudja, miért olyan kiszámít-
hatlanok! ímhol p. az a kollega mintegy 
hónap múlva írja: — „A hogy mondtam: azok 
a szívbeli nyilaiások csak nem hagynak békét! 
Pedig esak a romja a múltnak! Pedig kerülöm! 
A napokban sétáltunk a szünet alatt. Ott lép-
kedett feszes, rugalmas léptekkel mellettem. 
Egyszer hamar megáll, elpirul és szembe 
fordul rám: 

— Emlékszik, mit feleltem magának ezelőtt 
10 évvel? — kérdi. 

— Emlékszem — feleltem s minden izmom 
heves lázban égett. 

— Azóta a nézeteim megváltoztak — 
mondta és ámbár a szemével nem tudott rám 
nézni, de én mégis észrevettem, hogv azt 
belepte valami zavaros homály, csak a köze-
péből csillog két éles mécs. Hajlandó volnék 
most esetleg más feleletet is adni magának. 
Nem bánom, ha gondolkozik egy hétig. 

Én nem feleltem semmit. Azóta is gondol-
kozom. Kínosan küzd a szivem az eszemmel. 
Gyötrelmes hét, a mely a mai nappal véget 
ért. Én nem kérdezem, hogy te és a világ 
mit fog mondani, de mégis esak ott állok, 
hogy ma áthelyezést kértem! Talán elfelejtem! 
Talán szenvedek sokat, de arra a bizonyos 
szükségbeli eldobott és újra fölvett czitrom-
szerepre nem vállalkozom! 

* 

Olyan szépen volt ez mondva, és én akkora 
poézist láttam benne, hogy nem tudtam 
ellentállani: le kellett irnom. Természetes, 
hogy semmi felelősséget sem vállalok érette. 

(Brassó.) Csutak Lajos. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET 

valamennyi kir. tanfelügyelőnek. (21.015. sz.) 
A kisdedóvásról és a népoktatásról szóló 

törvény megszabja az óvó- és a tankötelezett-
séget. Ezzel a gyermekek milliói, tehát a 
nemzet jövőjének zöme, harmadik életévüktől 
a 15 éves életkor betöltéig, tehát tizenkét 
éven át a nemzeti népnevelés hatása alá van-
nak utalva. 

A népnevelés legalsó tagozata, a kisded-
óvoda, a mely a 3—6 éves gyermekeket fohász-
szerű imára, értelmes beszédre és énekre 
oktatja; tekintettel az értelem fejlesztésére, 
korukhoz mért testgyakorlattal és játékkal 
foglalkoztatja; testi és szellemi erejüket meg 
nem terhelő, de ügyességüket fokozó kézi-
munkára, valamint rendre, tisztaságra és ille-
delmes magaviseletre szoktatja. 

Egyik főfeladata a kisdedóvodáknak, hogy 
a gyermekek foglalkoztatását összeköti a ma-
gyar nyelv, mint államnyelv ismeretébe való 
bevezetéssel. 

A kisdedóvodából a hat éves kort betöltött 
tanköteles átlép az azzal szerves kapcsolatban 
álló elemi népiskolába, a hol a tankötelesek 
hat éven át, tehát 12-ik életévük betöltéig 
oktatást nyernek a népiskolai törvény által 
megszabott kötelezett tantárgyakban. Ezen 
idő alatt hazafias és vallás-erkölcsi érzelmük 
folyton ápoltatván, elsajátítják a tanköteles 
gyermekek azon legszükségesebb alapisme-
reteket, a melyekkel hazánkban, mint alkot-
mányos államban a legegyszerűbb munka-
ággal foglalkozó egyénnek is birnia kell, hogy 
jogaival élni, kötelességét tudatosan teljesíteni 
és az élet nehéz viszonyai között értelmesen 
helyt állni képes legyen. 

Az elemi iskolából átlép a 12 éves élet-
korát betöltött gyermek az azzal ismét szerves 
kapcsolatban álló gazdasági ismétlő-iskolába, 
a mely három éven át, egyfelől tervszerű 
nevelés-tanítással megszilárdítja lelkében a 
nemzeti népnevelés alapozását, másfelől itt 
olyan elméleti, főleg gyakorlati ismereteket 
sajátít el, a melyeknek az életben, jövő élet-
foglalkozásában hasznát veszi. o t 

Ilyen tervszerű, tizenkét éven át szervesen 
kapcsolt népoktatásból lép ki a 15-ik életévét 
betöltött ifjúság az életbe. Ámde sajnosan 
tapasztaljuk, hogy ilyen gondos és tervszerű 
népnevelésnek az ifjúság túlnyomó részénél 
még sem mutatkozik hosszantartó és az élet-ei 
ben is nyilvánuló hatása. Az ifjúság éppen 
abban a korban lép ki a népiskolából az 
életbe, a midőn a legfogékonyabb a jóra és 
rosszra egyaránt; az utóbbi behatások pedig 

sokkal gyakoriabbak és csábítók, semhogy 
azoknak az ifjú tartósan ellenállani képes 
volna. Bekövetkezik az erkölcsi lazulás, szám-
talan esetben a maga vészes következmé-
nyeivel. 

A népiskolában nyert ismeretek nem vésőd-
nek mélyen a gyermek lelkébe; néhány év 
a tanköteles koron túl az ismeretek gyenge 
talaját teljesen meglazítja. 

Keresnünk kell tehát a módokat, a melyek 
által a nemzeti népnevelés kiváló becsű és 
fáradságos eredményét az élet számára meg-
tarthassuk. E végből vettem czélba az állami 
elemi népiskolák gondnoksága számára kiadott 
új utasításban (103. §.) az ifjúsági egyesületek 
szervezését. Az utasítás érintett szakasza ekként 
szól: „Minthogy az elemi népiskolákból a 
15-ik életévök betöltése után kilépő ifjaknak 
úgy hazafias és vallás-erkölcsi, valamint, főleg 
a nem magyar ajkú lakosság között az iskolában 
elsajátított magyar beszéd további begyakor-
lására az ifjúsági egyesületek nagy szolgálatot 
tesznek, a mennyiben a helyi viszonyok lehe-
tővé teszik, az igazgató-tanító tanító-társaival 
vállvetve ilyen ifjúsági egyesületet alakít és 
abban az ifjúság továbbképzését előmozdítja." 

Örömmel értesültem, hogy már több helyt 
létesült ilyen ifjúsági egyesület és hogy ezen 
egyesületek már meg is kezdték áldásos 
működésüket. 

Meg vagyok győződve, hogy ha a lelkes 
és buzgó tanítói kar felkarolja ezen eszmét, 
az ifjúsági egyesület a legtöbb állami iskolával 
kapcsolatban rövid idő alatt és minden különös 
nehézség nélkül szervezve lesz. Ezzel a tanítói 
kar jelentékenyen fokozni fogja a nemzeti 
népnevelés körül szerzett érdemeit, s méltán 
tarthat igényt az egész társadalom részéről 
a teljes elismerésre.-

Felhivom a kir. Tanfelügyelőséget, hasson 
e tekintetben is buzdítólag a tankerületében 
levő állami iskolák tanítói karára, s szólítsa 
fel őket, hogy mindenütt, a hol a helyi 
viszonyok kedvezőek, igyekezzenek az ifjúsági 
egyesületeket a népiskolákból kikerült ifjúság 
bevonásával okosan és tervszerűen megala-
kítani. 

Főczélja legyen az ilyen egyesületeknek, az 
ifjúság értelmi körébe illeszkedő népszerű elő-
adások és fölolvasások által, főleg a hazafias 
szellem és erkölcsi élet ápolása, a közhasznú 
ismeretek népszerű, tehát egyszerű és világos 
terjesztése. Hogy mi legyen ezen előadások 
és fölolvasások anyaga, azt a helyi viszonyok 
figyelembevételével az állami tanítók legjobban 
tudják kiválasztani, csak azt hangsúlyozom a 
legnyomatékosabban, hogy az ifjúsági egye-
sületek köréből minden felekezeti, avagy poli-
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tikai kérdés, még a legcsekélyebb vonatkozásban 
is, szigorúan kizárandó. 

Nemcsak a kedély nemesítése hanem az 
egyesületi élet vonzóvá tétele czéljából be kell 
abba vonni a nemesen szórakoztató foglal-
kozást is. 

Tehát daloskör alakítása, vonzó szini elő-
adások rendezése, mind alkalmas eszközei az 
egyesületek felvirágoztatásának. 

Az állami iskolákban szervezett ifjúsági 
könyvtár szintén egyik hathatós eszköze az 
ifjúsági egyesület sikeressé és vonzóvá tételének. 

A szervezet legyen minél egyszerűbb. Szük-
séges nagyon, hogy az egyesületnek legyenek 
alapszabályai, a melyek szerint a maga dolgait 
rendezi, de ezen szabályok ne rójanak az 
ifjúságra anyagi terheket, s ne akadályozzák 
őt a napi kereset munkájában. 

A sikert az is biztosítja, ha a helyi, müveit, 
hazafias társadalom érdeklődését sikerül a 
tanítóknak megnyerniük. 

Kijelentem, hogy mindazon tanítókat, a kik 
az ifjúsági egyesületek szervezése és vezetése 
körül kiváló érdemeket szereztek, jutalomban 
fogom részesíteni. 

De legfőbb jutalma lesz a tanítói karnak 
az a tudat, hogy az iskola határán, tehát hiva-
talos kötelességén túl is tevékenykedik a 
magyar nemzeti állam jövőjének, boldogulá-
sának a magyar nemzeti társadalom kialakulá-
sának biztosítására. 

Lehetetlen, hogy az az ifjúság, a mely a 
fejlett korban azt látja, hogy az ő tanítója az 
iskolán túl is szeretettel, gyámolítólag foglal-
kozik vele, hálás érzelmekkel ne viseltessék 
tanítója iránt. 

Az ifjúsági egyesületek szervezkedésének és 
alakításának megkönnyítése czéljából ide mellé-
kelek egy ilyen egyesületre vonatkozó alap-
szabálytervezetet, a mely irányadóul szolgálhat, 
természetesen a helyi viszonyok által kivánt 
módosítások mellett. 

Súlyt helyezek az alapszabálytervezet azon 
pontjára, hogy az ifjúsági egyletekben a pár-
toló és alapító tagok, a kik az ifjúság körén 
kívül álló egyének is lehetnek, az egyletnek 
támogatásán kívül sem vezető, sem működő 
szerepet ne vihessenek. 

Fölhívom a kir. Tanfelügyelőséget, hogy a 
tankerületében alakuló minden ifjúsági egye-
sület alapszabályát három egyenlő példányban 
jóváhagyás végett hozzám terjeszsze föl. 

Kötelességévé teszem a kir. Tanfelügyelő-
ségnek, hogy az így keletkezett ifjúsági egye-
sületek működését állandó és éber figyelemmel 
kisérje és minden év végén tegyen a kir. 
Tanfelügyelőség kimerítő jelentést a tankerü-
letében alakult ifjúsági egyesületekről, azok 

működéséről, a fölmutatott eredményekről; 
nevezze meg azon tanítókat, a kik e téren 
kiváló buzgalmat tanúsítottak és szép sikert 
értek el. 

Végül értesítem a kir. Tanfelügyelőséget, 
hogy az ifjúsági egyesületek támogatására a 
közigazgatási bizottságokat is fölkértem. 

Budapest, 1902. márczius 22-én. 
Wlassics Gyula. 

KÖRRENDELET 
a közigazgatási bizottságokhoz. (21.015. sz.) 

Az ifjúsági egyesületek alakítása ügyében a 
kir. tanfelügyelőkhöz intézett körrendeletemet, 
oly felkéréssel küldöm a közigazgatási bizott-
ságnak, hogy ezen úgy nemzeti mint társa-
dalmi szempontból kiváló figyelmet érdemlő 
kezdeményezést meleg érdeklődésébe venni és 
támogatni szíveskedjék. 

Budapest, 1902 márczius 22-én. 
Wlassics Gyula. 

Alapszabály-tervezet az ifjú-
sági egyesület számára. 

L §• 
Az egylet czíme i ifjúsági egye-

sület. Pecsétjén ezen czímmel egyező köiratot 
használja. 

2. §• 
Az egyesület czélja : a tanköteles kort túl-

haladott ifjúságnál a hazafias érzületnek, a val-
lás-erkölcsös életnek ápolása; a hasznos isme-
reteknek terjesztése; az ifjúságnak illem- és 
tisztességre való szoktatása. 

E végből felolvasásokat, előadásokat rendez, 
ifjúsági könyvtárt alakít; nemesen szórakoztató 
mulatságot rendez; daloskört szervez. Az ifjú-
sági egyesület működési köréből minden fele-
kezeti avagy politikai kérdés szigorúan kizá-
randó. 

3. §• 
Az egyesületnek vannak rendes, pártoló és 

alapító tagjai. 
a) Rendes tag lehet minden 15-ik életévét 

betöltött, írni és olvasni tudó tisztességes ifjú, 
a ki belépési szándékát az egyesület elnökénél 
bejelenti, s az egyesület szabályainak megtar-
tására magát kötelezi. 

Rendes tag marad az illető, 21-ik életévé-
nek betöltéséig. 

b) Pártoló tag lehet minden tisztességes 
egyén, a ki az egyesület javára 3 éven át évi 
két korona fizetésére magát kötelezi. 

c) Alapító tag lehet azon magyar honpolgár, 
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t i az egyesület javára egyszersmindenkorra 
20 koronát befizet. 

A pártoló tagok tagsági díja, valamint az 
alapító tagok alapítványának kamata, úgyszintén 
az egyesület rendkívüli jövedelmei az egye-
sület folyó kiadásainak fedezésére fordíthatók. 

4 § > 

Az egyesület összejöveteleit és szórakozásait 
rendszerint az állami iskola helyiségeiben, a 
tanítási időn kívül tartja és pedig téli időben, 
tehát november hó 1-től márczius hó l-ig 
hetenkint kétszer, azonkívül junius-szeptember 
hónapokat kivéve, vasárnaponkint mindig az 
erre meghatározott időben. 

Az egyesület köréből mindennemű szerencse-
játék, valamint a szeszes italok élvezete szi-
gorúan ki van zárva. 

5. §. 
Az egyesület ügyeit, az egyleti atyákkal 

egyetemben, a rendes tagok közül választott 
választmány intézi. A választmány a tisztvise-
lőkkel együtt 10, legfeljebb 15 tagból áll, az 
egyleti atyák száma 5. 

Az egyesület tisztviselői a következők: igaz-
gató, elnök, alelnök, jegyző, pénztáros és 
könyvtáros. 

6. §. 
A választmány tagjait és a tisztviselőket e 

végből az év elején tartandó közgyűlés egy évre 
választja, kivéve az igazgatót, kit 3 évre választ. 

Ugyanezen közgyűlés vizsgálja meg a szám-
adásokat és állapítja meg a költségvetést. 

7. §. 
Az igazgatók az állami iskolai tanítótestüle-

tek közül választandók. A többi tisztviselő, 
valamint a választmány tagjai a rendes tagok 
sorából választatnak, kivéve az egyleti atyákat, 
kik viszont, mindenkor csakis az alapító és 
pártoló tagok közül választhatók. 

Az egyleti atyák felügyelnek a rendre és 
tisztességre, de sem vezető, sem pedig mű-
ködő szerepet az egyesületben nem vihetnek 

Az összejöveteleket, valamint a választmányt 
és az évi közgyűlést az igazgató hívja össze, 
azokon maga akadályoztatása esetén az általa 
megbízott helyettese elnököl, ő vezeti a tanács-
kozásokat, tarja fenn a rendet, mondja ki a 
határozatokat és ügyel fel azok foganatosí-
tására, felolvasásokat, illetőleg előadásokat 
vagy maga tart, vagy arra más alkalmas 
egyént kér fel, ő ügyel fel arra is, hogy az 
egyesület czéljának minél jobban megfeleljen. 
A hatóságok irányában s általában kifelé ő 
képviseli az egyesületet. 

9. §. 
Az elnökök tiszte abban áll, hogy a tagok 

tisztességes és erkölcsös magaviseletére minden 
nyilvános helyen, különösen pedig mulatságo-
kon felügyeljenek, az az ellen vétőket meg-
intsék s a súlyosabb eseteket a választmány-
nak bejelentsék. 

10. §. 
A jegyző a választmány és a közgyűlés 

határozatait, esetleg más iratokat szerkeszti. 
A hitelesítést az igazgató és két választmányi 
tag végzi. 

11. §. 
A pénztáros az egyesület pénzét felelősség 

mellett kezeli. 0 teljesíti az igazgató utalvá-
nyozására a fizetéseket s ő helyezi el az egye-
sület által megjelölt pénzintézetbe a befolyt 
pénzt. Az év végén okmányolt számadást ter-
jeszt a közgyűlés elé. 

12. §. 
A könyvtáros az egyesület könyvtárát kezeli 

a megállapított ügyvételi szabályzat szerint. 

13. §. 
A választmány az elnökök által bejelentett 

fegyelmi ügyeket a panaszlott meghallgatása 
után, bírálat alá veszi s ha a vétséget bebizo-
nyítottalak találja, az illetőre büntetést szab, 
de az egyleti atyák közül háromnak a jelentése 
szükséges. 

A büntetések a következők lehetnek: meg-
intés, dorgálás, az egyesületből rövidebb, vagy 
hosszabb időre való kizárás. 

A kizárás egy évnél hosszabb időre nem 
terjedhet, de a ki egy egész évre záratott ki, 
az csak újabb jelentkezés és választás útján 
lehet ismét tagja az egyesületnek. 

Az új tagok felvétele, a tisztviselők működé-
sének felügyelete, a pénztár kezelésének ellen-
őrzése a választmány hatáskörébe tartozik. 

A választmány, mely üléseit minden két 
hónapban, szükség esetén azonban egyébkor 
is tartja, fegyelmi esetekben zárt ülésben hatá-
roz, más ügyek tárgyalása alatt azonban min-
den tag jelen lehet, de a tanácskozásban és 
szavazásban részt nem vesznek. 

14. §. 
Az egyesület körében működésük által kitűnt 

rendes tagokat a közgyűlés jutalomban, vagy 
más kitüntetésben részesítheti. 

15. §. 
A közgyűlés határozatképességéhez a tagok 

egynegyedének jelenléte szükséges, kivéve, ha 
az alapszabályok megváltoztatása, vagy az 
egyesület feloszlatása tárgyában határoz a 

/ 
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közgyűlés, a mikor is az összes tagok legalább 
felének kell jelen lenniök. Ha a tagok a kivánt 
számban a közgyűlésen nincsenek jelen, a köz-
gyülés két hétre elhalasztatik s akkor a jelen-
levők tekintet nélkül a számra, érvényesen 
határozhatnak. 

16. §. 
A közgyűlésen a határozatokat szótöbbség-

gel hozzák, de ha valamely tag kizárása, vagy 
az egyesület föloszlatása felett hoznak hatá-
rozatot, a határozat érvényességére a jelen-
levők szavazatának háromnegyedrésze szüksé-
ges. Egyenlő szavazat esetén az igazgató 
szavazata dönt. 

17. §. 

Azon esetre, ha az ifjusági egyesület tartós 
részvétlenség miatt tovább fönn nem állhatna, 
annak egy e végre, személyre szóló meghívók 
űtján. külön hirdetett közgyűlésen ideiglenes 
föloszlatása általános szótöbbséggel kimond-
ható, de ezen közgyűlésen az összes tagok 
háromnegyedének jelenléte szükséges. Ha a 
tagok háromnegyedrésze meg nem jelennék, 
egy hónapon belül új közgyűlést kell össze-
hivni, mely tekintet nélkül a tagok számára, 
a feloszlás ügyében egyszerű szótöbbséggel 
határozhat. 

Az egyesület netáni pénze azonban, az állami 
iskolai gondnokság felügyelete alatt biztos 
helyen gyümölcsöztetendő, míg új egyesület 
nem alakul, mi ha 10 év alatt sem sikerülne, 
a pénz és egyéb vagyon iskolai jótékony czélra 
fordítandó. 

18. §. 

A pénz és egyéb vagyon hovafordítását, 
valamint az alapszabályok megváltoztatását 
magukban foglaló határozatok foganatosítás 
előtt a kir. tanfelügyelőséghez lesznek felter-
jesztendők. 

19. §. 

Az alapszabályok jóváhagyás végett három 
példányban a megyei kir. tanfelügyelőséghez 
beterjesztetnek. Az egyesület aláveti magát 
annak, hogy azon esetben, ha az alapszabá-
lyokban meghatározott czélt és eljárást illető-
leg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány 
által, a mennyiben további működése által az 
állam vagy az egyleti tagok vagyoni érdeke 
veszélyeztetnék, haladéktalanul fölfüggesztes-
sék, s a fölfüggesztés után elrendelt szabályos 
vizsgálat eredményéhez képest végleg föl is 
oszlattassék, vagy pedig az alapszabályok leg-
pontosabb megtartására, különbeni föloszlatás 
terhe alatt, köteleztessék. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: gr. D'Harcourt 

Iphigénia úrnőnek, a ki a felső-magyarországi 
közművelődési egyesület által Trencsén-Bán 
községben föntartott kisdedóvoda, valamint az 
óvónői lakás elhelyezésére szolgáló épületet, 
továbbá a játszóteret és kertet 1888. évtől 
ingyen szolgáltatja; Góbéi János György székes-
fehérvári polg. isk. igazgatónak, továbbá az 
ottani Hazafias Magyar Asztaltársaságnak, a 
Városi Jótékony Nőegyletnek, az Evang. Ref. 
Nőegyletnék és Izraelita Krajezár egyletnek 
kultúrális czélra tett adományukért; a Maros-
vásárhelyi takarékpénztár részvény-társaságnak, 
a ki az ottani kultúrális czélok előmozdítására 
260 koronát adományozott. 

Áthelyezte: özv. Várady Mihályné taksonyi 
áll. óvónőt az albertfalvai áll. óvodához jelen 
minőségében; Csáky Vilma albertfalvai állami 
óvónőt a budafoki óvodához jelen minőségé-
ben; Fábiánné-Csákány Etelka ruttkai állami 
óvónőt a taksonyi állami óvodához. 

Végleg megerősítette: özv. Tóthné-Stoj-
kovics Angyalka alibunári közs. isk. tanítónőt 
jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Szoboszlai (Kása) 
Gábor kis-majtényi munkaképtelen ev. ref. tanító 
részére évi 400 koronát; Kiss Irén b.-kulai 
munkaképtelen közs. óvónő részére évi 360 
koronát; Vukovics Árkádije munkaképtelen 
gör. kel. tanító részére évi 1480 koronát; 
Faubl Alajos kis-nyárádi munkaképtelen róm. 
kath. el. isk. tanító részére évi 920 koronát; 
Baranyai Albert makádi munkaképtelen ev. 
ref. tanító részére évi 860 koronát; Béliczay 
Tamás polenai munkaképteleh áll. el. isk. 
tanító részére évi 600 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néhai Farkas Dávid deési áll. segély, közs. 
polg. isk. tanító özv., szül. Kohn Malvin részére 
748 koronát; néhai Halasi Gyula nagy-rőczei 
áll. polg. isk, tanító özv., szül. Rátli Mária 
részére évi 840 koronát; néhai Berzesku János 
nyug. tergovai közs. tanító özv., szül. Danesku 
Petria és 3 kiskorú árvája részére együtt évi 
635 korona 98 fillért; néhai Józsi Sándor 
grinádi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Mészáros Aloysia és három kiskorú árvája 
részére együtt évi 484 korona 68 fillért; 
néhai Zágonyi György szatmár-németi ev. ref. 
volt tanító özv., szül. Félegyházi Eszter és 
kiskorú árvái részére évi 1023 korona 32 
fillért; néhai Berinza Péter bánhorváti nyug. 
volt róm. kath. tanító özv., szül. SicUó Borbála 
részére évi 300 koronát. 
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KÜLÖNFÉLÉK* 
— Világ folyása. A húsvéti ünnepek 

csendjét sem a bel-, sem a külföldön nem 
szakította meg nevezetesebb esemény. Biilow 
német kanczellár és Prinetti olasz külügy-
minister velenczei találkozásáról azt jelentik, 
hogy a fölmerült félreértések kölcsönös eloszla-
tása után a hármas szövetség megújítása 
biztosítottnak látszik. — Délafrikában a béke 
galambjai szállingóztak az ünnepek alatt, de 
az angol kormány, mely — reméljük — meg-
akarja lepni a világot nagylelkűségével, helye-
sebben : okosságával, még mindig nagyon 
titkolózik s így bizonyosat lapunk zártakor 
nem lehet tudni. Londonban azonban fölül-
kerekedett a békés hajlam s első sorban maga 
VII. Edwárd király óhajtja a békét. 

— Az if júsági egyesületek, mint írják, 
Háromszékvármegyében örvendetes gyorsaság-
gal szerveztetnek, s alig van község a jelzett 
tankerületben, a hol az ily irányú mozgalom 
már meg nem indult volna. Sok községben 
önállóan, másutt meg az E. M. K. E.-vel kap-
csolatban szerveztetnek az ifj. egyesületek. Ez 
a példa követésre méltó. 

— A derék kolléga. Thain János, Szeged-
belvárosi tanító szép példát adott a kartársi 
önzetlenségről. Ez a derék tanító a hosszas, 
sorvasztó betegségben nemrég elhunyt Z. F. 
tanítót az ipariskolában betegsége alatt egy 
teljes tanéven át díjtalanul helyettesítette, meg-
hagyván beteg kartársát 400 kor. tanítói tisz-
teletdíjának teljes élvezetében. Ezt a nemes 
jótettét pedig szerényen, szinte hihetetlen disz-
kréczióval cselekedte. Még fölöttes hatóságának, 
az iskola felügyelő-bizottságának és a kir. 
tanfelügyelőnek sem volt erről s hihetőleg ma 
sincs tudomása. Az iparostanoncz-iskola tanító-
testülete legutóbbi ülésén a jószivü kartársat 
melegen üdvözölte. 

— Az állami tanítók országos egyesüle-
tének közelgő nagygyűlésén az ifjúság erkölcsi 
életének megóvása is szóba kerül. Előadója 
Kiss Béla újpesti áll. isk igazgató. Tételei 
ezek: 1. Határozza el a közgyűlés, hogy az 
ifjúság erkölcsi életének megóvását legelső 
gondjai közé sorozza. — A vallás-erkölcsi nevelést 
legfontosabb kötelességének ismeri. 2. Nagyobb 
tevékenységet óhajt kifejteni a nép nevelése 
érdekében s különösen a kivándorlás és szoczi-
alizmus ellensúlyozására a) a hazai történelem 
tanítását, b) a munka becsülését, c) a polgári 
erények kifejtését fokozandónak találja. — E 
végből kéri a tankötelezettség törvényének szigorú 
keresztülvitelét. 3. Javító intézetek felállítását 
kéri a kicsinyek részére. 4. A ponyvairodalmi 
termékek ellensúlyozására, a jó könyvek terjesz-

tésére az egyesület s általában a tanítóság 
figyelmét fölhívja. 5. Fölszólítja az összes áll. 
tanítókat, hogy az ifjúsági egyesületek fölállí-
tását, mint az ifjúság erkölcsi életének meg-
óvására igen alkalmas tényezőt, két év alatt 
minden áll. iskolában, lehetőleg a nem áll. 
tanítókkal együtt, alakítsák meg — s annak 
felállítását bejelentsék az egyesület elnökségének. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: Tanítók 
Házára: Kovács Sándor, az I. bánáti seprőgyár 
igazgatója (Mokrin) 30 K.; Kunszt Károly, 
Cs.-Somorja 50 K.; Medgyesi Sándor tanító, 
szövetkezeti igazgató küldeménye (Osli) 20 K.; 
Lilienthal Bernát (Komját) küldeménye 4 K.; 
Grünwald Béla (Uj-Novák) küldeménye 10 K. 
Átadtuk a pénztáros úrnak. (Részletesebb el-
számolás a jövő számban.) 

— Halálozások. Binder Károly nyugalmazott 
tanító márezius 21-ikén Eperjesen, életének 
79-ik évében meghalt. — Paál Ignácz, balaton-
lellei nyug. kántortanító meghalt 83-éves korá-
ban. Á boldogult 61 évet töltött az iskola 
szolgálatában s csak alig volt rábírható a 
nyugdíjazási kérvény benyújtására, a mint ezt 
Szőke István munkatársunk annak idején 
humorosan megírta^ az érdemes aggastyán élet-
rajzával együtt. Élete alkonyát bearanyozta 
ministerünk azon kegyes ténye, hogy a nyugdíj-
engedélyező okmányt így zárta be: „ Somogy-
megye kir. tanfelügyelőjét pedig fölszólítom: 
(akkor Beksits volt;) hogy miért mulasztotta 
el, hogy hozzám az érdemes múltú tanító 
érdekében előterjesztést tegyen?" . . . A község 
szépen eltemette a maga öreg mesterét s 
nagyobb volt a sirató-közönsége mint sok más 
előkelő állású embernek. Ez az igazi tanítónak 
legszebb elismerése, Paál Ignácz pedig igazi 
tanító volt. — Dobriczi és hosszúmezeői Tóth 
Károly debreczeni ref. tanító és 1848-iki 
honvédhuszár életének 74-ik, tanítóskodásának 
50-ik évében folyó évi márcizus hó 15.-én 
hirtelen elhunyt. Áz elhunyt juniusban töltötte 
volna be tanítóskodásának 50-ik évét, mely 
alkalomra már előre is nagyszabású ünnepélyeket 
tervezett Debreczen városa. Mint huszár 48-ban 
a szabadságharcz több csatáját, így a gutáit, 
tápióbicskeit, kápolnait, váczit vitézül végig 
küzdötte. A gutái huszár-attakon egyszerre 
többen támadták meg a pikások, egyet közülök 
levágott, a többit megfutamította. Temetésén 
a tanítók felekezeti különbség nélkül mind 
megjelentek. Áldás emlékökre! 

T a r t a l o m : Ifjúsági egyesületek. (U.) — Osztály-
ismétlés. Cságöly József. — A fölmenti rendszer. Szász 
Béla. — Az ifjúsági egyesületekről. Mihály Ferencz. — 
Újítás a számtanításban. Kecskemétiig László. — 
Tanítók Tanácsadója. — Szünóra : A második talál-
kozás. Csulák Lajos. — Hivatalos rész. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA, 
Rovatvezető: KEOLOPP ALPEÉD. 

Ijítsuk fel szőlőinket. 
Alig van a mezőgazdaságnak olyan ága. mely 

kicsiben is és az egész éven át annyi elfog-
laltságot biztosítana, a munka értékesítésének 
hálásabb teret nyújtana, mint a szőlőmívelés. 
A szőlőt a kis ember boldogulására teremtette 
az Isten. Vele oly kis területeket lehet jöve-
delmezővé tenni, a melyen más gazdálkodással 
jelentősebb sikert elérni alig lehetne. Más-
részt mezőgazdaságilag hozzáférhetetlen, vagy 
kevésbbé értékesíthető lejtők, lankások, futó-
homokterületek a szőlőtelepítéssel a kultura 
körébe vonhatók s valóságos „kincses bányává" 
tehetők. A szőlőtelepítéssel tehát egy mód van 
kezünkben arra, hogy földünket és munkánkat 
jobban értékesítsük, egyéni jövedelmünket 
emeljük. A föld hozadékának növelése köz-
gazdasági szempontból is nem kevésbbé jelen-
tős, ha a földnek, mint gazdasági tevékenysé-
günk állóhelyének s a hasznosítható anyagok 
fő forrásának szaporíthatatlanságára gondolunk. 
A földnek inherens tulajdonsága, hogy fizi-
kailag egy atomnyival sem szaporítható, sem 
nem csökkenthető. A gyarapodó szükséglettel 
szemben tehát csak korlátolt mennyiségben 
áll rendelkezésre. A magyar birodalom 52 
millió hold területét fizikailag meg nem na-
gyobbíthatjuk, a lakosság szaporodása pedig 
hazánkban még a legnagyobb mértékben kí-
vánatos. A szaporodó népesség megélhetési 
problémája a nem szaporítható földön csak 
úgy lesz megoldva, ha a föld szolgáltatásának 
értékét növeljük. Ha nagyobb szakértelemmel, 
tőkével, munkával ugyanazon területről többet 
és jobbat termelünk, mint eddig; ha éppen 
nem, vagy kevésbbé hasznosított területeket 
fokozottabb mértékben vonunk kultura alá; ha 
oly művelési ágaknak is szentelünk figyelmet, 
melyek a kereseti alkalmat fokozzák s a munka 
értékesítésének lehetőségét az év túlnyomó 
részében biztosítják. 

Azon foglalkozások között, melyek a kere-
seti alkalmat általánosítják s a föld tökélete-
sebb kihasználására alkalmat nyújtanak, legelső 
sorban érdemel figyelmet a szőlőmívelés. 

Hazánk földmívelő népének mindig ked-
vencz foglalkozása s jelentékeny keresetforrása 
volt a szőlőmívelés. A filloxeravészt megelőző 
időben 630.000 kat. holdon évente átlag négy 
millió hektoliter bort termeltünk mintegy 80 

millió korona értékben. Ez óriási vagyon a 
földmívelő nép között került kiosztásra és sok 
szőlőbirtokosnak szerény jólétet, sok százezer 
szőlőmunkásnak pedig mindennapiját biztosí-
totta. Magyarország ily arányú bortermelésével 
Franczia-, Olasz- és Spanyolország után Európa 
negyedik bortermelő állama, sőt borkivivő 
állam volt, s mintegy 30—35 millió koronára 
tehettük azon összeget, a melylyel a külföld 
a kivitt 1—l'/s millió métermázsa bor után 
hazánknak adózott. 

E fontos kereseti forrásunkra mért csaknem 
halálos csapást a filloxera. A csapás nagyságát 
a pusztítás szomorú eredményében s a kima-
radt nemzeti jövedelemben szemlélhetjük leg-
világosabban. A 630.000 kat, holdból 300.000 
lett parlag, a régi négy millió hektoliter bor-
termés pedig egy millió hektoliterre zsugoro-
dott össze. Sőt voltak éveink 1892—93-ban, 
mikor a termés 800.000 hektoliterben mély-
pontját érte el. A borkiviteli államból bor-
behozatali állam lettünk, a 60 millió koronát 
elvesztett több százezer ember pedig kezébe 
fogta a vándorbotot. 

A társadalmi élet szerves természetéből kö-
vetkezik, hogy e csapás nemcsak a szőlőbirto-
kosokat és a szőlömunkásokat sújtotta. Igaz, 
hogy ezek szenvedtek legtöbbet, mikor vagyo-
nukat, illetőleg keresetforrásukat látták tönkre 
menni. De megérezte azt az államháztartás i*, 
mert az adóalap megsemmisülésével a bor-
termelés és borfogyasztás csökkenése folytán 
a fogyasztási adó is megapadt; érzékenyen 
érezte az egész fogyasztó közönség, mely óriási 
árakat volt kénytelen fizetni rossz borért s a 
mellett még a borhamisításokkal űzött vissza-
éléseknek is ki volt téve. 

Szőlőink felújítása tehát közös érdeke mind-
nyájunknak. Évtizedek tanulmánya ki is kutatta 
már azon módokat, melyekkel elpusztított 
szőlőink újra ültethetők s a kimaradt régi 
nemzeti jövedelem visszaszerzése újra lehet-
séges. Hogy a rekonstrukció munkája mégis 
lassabban halad előre, annak egyrészt a 
gyökerestül megváltozott mívelési mód az 
oka, mely nagyobb szakértelmet, képzettséget 
követel mint régen: másrészt a költség elve, 
mert az újraültetés sok pénzbe kerül, miből 
a tönkre ment szőlőbirtokosnak van leg-
kevesebb. De az állam gondoskodása folytán 
ezek sem oly nehézségek többé, melyek 
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legyőzhetek ne volnának. Újítsuk fel tehát 
szőlőinket, szerezzük vissza az elpusztított 
nemzeti vagyont s vele azt a nagy kereseti 
alkalmat, mely a magyar embert megtartja 
hazájának. Annálinkább tehetjük ezt, mert 
a felújítás nagy munkájában nem vagyunk 
magunkra hagyva. Szóval: tettel, erkölcsileg, 
anyagilag magunk mellett találjuk az állam 
messze menő istápolását. Ha csak a főbb 
intézményeket tekintjük is, melyek e nagy 
czélt szolgálják, páratlannak kell neveznünk 
azt az áldozatkészséget, melylyel földmívelés-
ügyi kormányunk az úttörés nehéz munkája 
után a buzdítás és irányításon kívül a szőlő-
mívelés jövőjéről gondoskodik. 

A legelső nagy feladat, mely megoldásra 
várt: a képzett emberek előteremtése s ezek 
után az elkerülhetetlenül szükséges szakkép-
zettségnek általánosítása volt. Minden munká-
nak vezérlő eleme, lelke az értelem. Szak-
képzettség, értelem nélkül lomha test marad 
a föld és a pénz, hálátlan erőlködés válik a 
munkából, míg az értelem legderekabb vezére 
a munkának, sokszorozója a pénznek. Ezt 
korunk szőlőmívelésénél tapasztalhatjuk leg-
jobban, hol a siker a legkörültekintőbb és a 
legrészletesebb munkától van feltételezve. 

A szakértelem megszerzésére ma már bő 
alkalma van az érdeklődőnek. Ott van az 
akadémiai rangú felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyam, az ország különböző pontján fel-
állított 8 vinezellér-iskola, a földmívelő nép 
számára a mezőgazdasági szünet-időben tar-
tatni szokott népies tanfolyamok, a tanítók 
4 hetes tanfolyama, a szőlészeti és borászati 
felügyelői intézmény s a gazdag szakirodalom. 

Minthogy pedig a felújítás nemcsak szak-
avatott munkát, de sok pénzt is követel, 
arról is történt gondoskodás, hogy a telepí-
téshez kat. holdankint szükséges 1000—1400 
korona költség rendelkezésre álljon. E czél 
szolgálatára mozdíttatott elő egy oly nagy 
bank létesítése, a Magyar Agrár- és Járadék-
bank, mely bizonyos állami kedvezmények 
élvezésével kötelezte magát, hogy szőlő-fel-
ujítási czélokra 50 millió korona erejéig fog 
kölcsönt adni. E kölcsönből a legszegényebb 
szőlőbirtokos is részesülhet még akkor is, ha 
elpusztított szőlőjén kívül egyéb birtoka 
nincs, csak ő maga legyen szorgalmas meg-
bízható ember. 

E bank az egyes birtokosnak 5Vt°/o, töb-
beknek egyetemes kötelezettség mellett 43/4% 
kamatra ad pénzt olyképen, hogy a kölcsön-
vevőnek sem kamatot, sem törlesztési rész-
leteket mindaddig nem kell fizetni, míg az 
újraültetett szőlők nem teremnek, vagyis a 
visszafizetés csak a termőképesség beálltával, 

de legkésőbb az ötödik szüret után kezdődik 
s 15 éven át a szőlő jövedelméből törlesz-
tetik. A bankot a kisgazdák örvendetesen 
veszik igénybe. Mai napig mintegy 7000 szőlős-
gazda 14.000 hold szőlő-felujításra mintegy 
25 millió korona kölcsönt kapott. 

Gondoskodik kormányunk arról is, hogy a 
felújításhoz szükséges szőlővesszők és szőlő-
oltványok feltétlen jó minőségben álljanak ren-
delkezésre. Szegénysorsú kisgazdák, tanítók 
ingyen, vagy nagyon mérsékelt áron kaphat-
nak vesszőt vagy oltványt, ha ebbeli igényei-
ket idejében bejelentik. Azon szőlőbirtokosok 
részére pedig, kik szénkénegezéssel óhajtják fen-
tartani szőlőiket, földmívelésügyi kormányunk 
45 szénkéneg-raktárban tart fenn a bejelen-
tésekhez mért készletet, s noha métermázsája 
az államnak 40 koronába kerül, azt 30 korona 
kedvezményes áron bocsátja rendelkezésre. 

A mesterséges borok jogosulatlan konkur-
rencziáját az 1893. évi XXIII. t.-cz. megszün-
tette, vagy legalább a 2 hónapi elzárás és 
300 frt büntető szankczióval a minimumra 
szorította. 

Az 1891. évi I. t.-cz. a felújított szőlőknek 
10 évi adómentességet, újonan létesített sző-
lőknek pedig, hol tehát azelőtt szőlő nem volt, 
valamint a homoki szőlőknek, 6 évi adómen-
tességet biztosít. Szénkénegezésnél, 10 éven 
túl is, a földadó 3A részét évenkint elengedik. 

Az 1894. évi XII. t.-cz. a szőlőmívelés érdekei-
nek minden irányú előmozdítására a hegyköz-
ségek alakítását is megengedi. Ez intézmény 
által lehetségessé válik a szőlő ellenségei ellen 
való egyöntetű védelem, csökkenthető a közös 
őrzés költsége s a szőlők jövedelmezőségének 
fokozására közös gazdálkodási módok érvénye-
sülhetnek. Legújabban pedig a bortermés 
minél jobb értékesítése végett tervbe van véve 
a pinczeszövetkezetek alakítása. 

Ezen főbb intézményekből is láthatjuk, hogy 
az állam oly gondoskodással van szőlőtermelésünk 
jövője iránt, annyi eszközt ad kezünkbe, hogy 
ha a felújítás nagy munkájában a szőlőbirto-
kosok is hasonló buzgalommal és odaadással 
vesznek részt, Magyarország bortermeléséről is 
elmondhatjuk, hogy nem volt, hanem lesz. 

Francziaország bortermelését a filloxeravész 
épp oly arányokban tette tönkre, mint hazánkét. 
De az ottani közönség nem esett apathiába, 
nem várt minden segítséget az államtól, hanem 
a tettek mezejére lépett s az akadályokon az 
emberi tudást és akaraterőt oly fényesen 
juttatta érvényre, hogy Francziaország borter-
melése ma már a filloxera előtti idők ered-
ményét éri el. 

Több mint 3 millió hold van újra telepítve, 
melyről 50—60 millió hektolitert szüretelnek. 
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A búzán kívül nincs még egy oly mezőgazda-
sági terménye Francziaországnak, melynek 
értéke a borral vetekednék. 

A mi szőlőink fölújításánál még mindig 
jogosult az a panasz, hogy a rekonstrukczió 
nagy munkájából inkább az intelligensebb elem 
veszi ki részét. A kisbirtokosság előtt pedig 
még mindig érthetetlen tudomány a szőlő-
mívelés. 

Itt csakis a közvetlenség, a szemléltető 
példaadás törheti meg a közönséget. S melyik 
lenne azon közreható tényezőnk, mely leg-
szebb hivatásának tekintheti a nép fölvilágo-
sítását, mint hazánk lelkes tanítói kara. 

(Budapest.) Dr. Ácli Aladár. 

Gazdasági építkezés. 
A „ Gazdasági Ismétlő Iskola" első számá-

ban a legszükségesebb gazdasági épületnek, az 
istállónak elhelyezése, beosztása, anyaga és az 
építés kivitele volt ismertetve. Ugyancsak alap-
rajzban fel volt tüntetve annak összes mikénti 
felosztása. Ámde abban az alap-, lábazat- és 
felső oldalfalak, melyeket az alábbi kereszt-
metszet tüntet fel, nem voltak bemutatva, s 
ezekről akarok most egyet-mást elmondani. 

Hogy az alapfalak (A) milyen mélyre rakan-
dók, az mindig a helyi viszonyoktól függ. Ha a 
talaj nagyon laza, vagy újonnan lett feltöltve, 
akkor olyan mélyen kell rakni az alapfalat, 
míg az biztos, kemény talajon nem nyugszik. 
Ha pedig szilárd talajjal van dolgunk, akkor 
olvan mélyre kell ásni, hogy a téli fagy addig 
ne hatoljon le, vagyis circa 50—60 cm. mély-
ségig. Legjobb építés előtt próbagödröket 
ásni, hogy vájjon mélyen van-e az eredeti 
szűz talaj, melyet még a míveléssel emberi 
kéz nem bolygatott meg. Ha olyan eset fordul 
elő, hogy ilyen talajt csak nagyon mélyen 
találunk, akkor legjobb, ha csak lehet, új 
helyet jelölni ki az épületnek, mert a mély 
alapfalazat sok költségbe kerül. Ha az eredeti 
szűz talaj a vízszintes síktól nagyobb elhajlá-
sokat mutat, akkor utána kell ásni, mert a 
felülről jövő nagy nyomás alatt a sülyedés 
nem lesz egyforma, mi a falak megrepedezé-
sét, esetleges csuszamlásokat vagy omladozá-
sokat stb. vonhat maga után. Különösen 
nedves, homokos helyeknél és posványos tala-
joknál kell ezekre nagy figyelemmel lenni. 
Epületek alá mint jó talajok említhetők a 
kavicsos és agyagos száraz területek. 

Vigyázni kell arra is, hogy az alapfalak 
árkai épp oly szélesre legyenek ásva, mint a 
milyen sséles lesz a fal. Az árkok mélysége 

ugyanazon talajon függ az épület anyagától 
is, a mennyiben könnyű anyag alá sekélyebbet, 
nehezebb anyag alá pedig mélyebbet ásunk. 
Ha esetleg a talaj jobb minősége daczára is 
altalajvízzel találkozunk, akkor okvetlen cze-
mentből kell vízálló falat készíteni. 

Az alapfal vastagsága rendesen G0 cm. 
Ilyen falnál egy futó- és két kötő-sor válta-
kozik egymással. A földszint feletti falak 
vastagsága téglából való építésnél 45 cm.-re 
terjed. 

Pontos dolog az építéseknél az elszigetelés, 
mely, a milyen egyszerű, éppen olyan olcsó 
dolog, s a melynek alkalmazásával száraz, 
egészséges épületeket nyerünk. Egy m2 jó 
elszigetelő lemez- ára 80 fillér, a mi 30 cm. 
vastagságú falnál három folyóméterre elég. 
Az elszigetelőt mindig az alsó padlás (G) alsó 
lapja alatt kell alkalmazni egy vagy két tégla 
vastagsággal. 

Nagyon sok vidéken használják a vályogot 
építésre, a mely olcsósága miatt helyenként 
ajánlatos is. Ámde ennél is az alapfalat és az 
e fölött emelkedő lábazat-falat (B) égetett 
téglából kell rakni. A vályogfalak vastagsága 
rendesen 45—60, sőt 75 cm. is. A fecskefal 
és vertfal ilyen kisebb épületeknél, mint a 
milyen az alaprajzban is fel volt tüntetve, ha 
megfelelő gonddal készülnek, alkalmazhatók. 
Hátrányuk, hogy építésük hosszabb időt vesz 
igénybe, csak nyári meleg időben építhetők, 
s ha gőztől és nedvességtől eléggé nem vé-
detnek, hamar tönkre mennek. Nagy baj ezen 
falaknál, hogy az egerek és patkányok nem-
csak hogy átlyukgatják, hanem tanyát ütve 
bennük, ott nagyon elszaporodnak. 

A falak után az istálló egyik leglényegesebb 
része említendő fel, s ez a padozat. Az ennek 
megfelelő anyag megválasztásánál a legnagyobb 
körültekintéssel kell eljárnunk, mert a jó pa-
dozattól megkívánjuk, hogy az tartós és szilárd 
legyen, de ne legyen igen sima felületű, mert 
különben az állatok könnyen elcsúszhatnak. 
A jól kiégetett, élére állított és czement közé 
rakott tégla a trágyalevet nem engedi az al-
talajba szivárogni, rajta az állatok nem csúsz-
nak el s elegendő alomszalma mellett az 
állatoknak is kényelmes fekvőhelyet nyújt, e 
mellett pedig felette tartós. Jobb és olcsóbb 
az agyagtömés. Ehhez a lehető legjobb agyag 
választandó, a mely úgy összeverendő, hogy 
abban csomó ne maradjon; az agyag polvvá-
val keverendő és sulykolás közben többször 
öntözendő. Az agyagpadozat vastagsága leg-
alább is 40—50 centiméter mély legyen. A 
legfelső réteg közé a marhákból kikefélt szőr 
és a vágóhidakon könnyen összegyűjthető vér 

I keverendő s lehetőleg erősen lesulykolandó. 
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A készítésnél (mint az a rajzból is kitűnik) 
arra kell ügyelni, hogy a trágyalevet kivezető 
csatorna felé lejtése legyen. Ezen csatornát 
pedig lehet fából készíteni és az anyag közé 
elhelyezni. Ha ilyenformán elkészült a padozat, 
várni kell a teljes kiszáradásig, azután bőven 
almozunk és csak 

.akkor bocsássuk 
rá az állatokat. 
Ha a kiszáradás 
után repedéseket 
v e s z ü n k r a j t a 
észre, akkor fi-
nom a g y a g b ó l 
híg levet készí-
tünk s kevés 
rozslisztet ön-
tünk közé, az 
agyagpadlóra rá-
öntjük és sep-
r ű v e l m i n d e n 
irányba széthajt-
juk, hogy a re-
pedések közé be-
folyhasson. 

A második raj-
zon egy szarvas-
m a r h a - j á s z o l 
nagysága a mé-
retekkel van fel-
tüntetve. A har-
madik rajz pedig 
egy ló-állás és 
jászol kivitelét tünteti fel. Ezen a rajzon, a mint 
látható, a padozat részben tömés, részben 
faburkolat. A faburkolatra annál inkább szük-
ség van, mert a ló 
patkójával könnyen 
felvágná az agyag-
tömést, a melynek 
állandó javítása idő-
vel többe kerülne, 
mint az előre el-
készített burkolat. 
Az első láb alatt a 
talaj száraz lévén, 
ott inkább mel-
lőzhető a szilárd 
anyagból készített 
burkolat. 

A választó - rúd 
lánczon függ, köny-
nyen mozgatható 
és kikapcsolható. Erre azért van szükség, 
nehogy a ló fekvés után, a mikor hirtelen 
fölkel, a rúd alá kerüljön. 

A jászol és a rács különféle méreteit a rajz 
tünteti fel. Itt még csak az veendő figyelembe, 

K e r e s z t m e t s z e t az első s z á m b a n m e g j e l e n t a l ap ra j zhoz . ; 
Mérték = 1 100 2 . Tervezte: Cs. Péterffy .T. 

hogy a pontozott vonalnak mindenhol a deszka-
burkolat felel meg. A választó-rúd első végén 
lévő lánez pedig a süvegfába van erősítve. 
Ezen süvegfába jönsek vagy karikák, vagy az 
azon átfúrt lyukak, melyekbe a kötőfék szára 
lesz húzva. A kötőfék szára végére pedig 

fagolyók teen-
dők, h o g y a 
l y u k b ó l vagy 
vasgyürüből ki-
húzhatók ne le-
gyenek, s viszont, 
hogy a ló az így ^ 
folytonosan fe-
szített kötőfék-
szárba ne lép-
hessen. 

U g y a n c s a k 
tekintettel kell 
lenni az istálló 
nienyezetére v. 
padlására is. — 
Mint a 2-ik raj-
zon látható, a 
deszkapadlás fe-
lett agyag- (v. 
föld-) tömés van. 
Erre nemcsak az 
istálló szabályo-
sabb hőmérsék-
letéért és a víz-
párák lecsapó-
dásának meg-

gátlása végett, hanem azért is szükség van, hogy 
így a tűzbiztonság sokkal nagyobb, mert a 
fedélszék leégése esetén az istálló belsejébe a 

tűz nem juthat be. 
A rajzban jelzett 

fedélszék a legegy-
szerűbb és legol-
csóbb. Ilyen kisebb 
é p ü l e t e k n é l ezen 
egyszerű torohje-
rendás s z e r k e z e t 
épp úgy megfelel, 
mint az álló vagy 
pedig a szelemenes 
f e d é l s z é k e k , me-
lyek sokkal több 
anyagot és munkát 
igényelnek. Ha cse-
réptetőt é p í t ü n k , 
úgy a szarufák egy-

mástól egy méter távolságra helyeztetnek el. 
Méretük 13/ie. A torokgerendáké 10 is, a kötő-
gerendáké 18/24, a sárgerendáké 13/i 3. A fedél sík 
hajlása szintén arányos az épület nagyságával. 

(Kis-lűm-Dorosma.) Cs. Péterff1/ József. 

L ó á l l á s fazab lóva l , r ácsosa i és pad lóburko la t t a l . 
Tervezte : Ca. J f é t e r f f y J. 
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A boronálásról. 
A borona az eke kiegészítő részét képezi, 

melylvel azon előnyös elváltozást, mit a szántás 
a talaj struktúrájára gyakorol, fokozhatjuk. 

Tudvalevő dolog, hogy porhanyós talajban 
a hajszál-gyökerek könnyen törnek maguknak 
utat. Dús gyökérzetük maga után vonja a 
növény erőteljes növekedését és a növényzet 
nagyobb ellentállást fejthet ki a különböző 
növényi és állati ellenségekkel szemben. Jó 
munka, erőteljes növekedést és jó termést biz-
tosít. 

Sokszor a szántás által nem adhatjuk meg 
a talajnak azt a szerkezetet, minőt a növény 
természete megkívánna, mert vagy elkéstünk 
a szántással, vagy mi még helytelenebb, el-
mulasztottuk a szántásra a kellő időpontot 
megválasztani. Igaz ugyan, hogy olykor oly 
körülmények is játszanak közre, melyeket a 
gazda előre nem láthatott, tehát azokkal számot 
nem vethetett, a minők pl. a kedvezőtlen idő-
járási viszonyok — de nagy részben mégis 
ő is oka lehet a kevés termés-eredménynek. 

Szántás után — bármily kedvező időben 
lett légyen az végezve — mindig maradnak 
göröngyök, melyeknek elegyengítését, elsimítását 
és a talajrészeknek egymássali összekeverését 
a borona van hivatva teljes mértékben keresztül 
vinni. 

Gazdaság és jó földmívelés nem is képzel-
hető el borona nélkül. 

Miután a borona a talaj vízfölfogó- s táp-
anyaglekötő képességére és légjárhatóságára 
oly kedvező befolyást gyakorol, helyén valónak 
találom röviden megemlékezni a borow'dás czél-
járől s helyes alkalmazásáról, valamint arról 
is, mely tulajdonságokkal kell hogy bírjon e 
fontos munkálati eszköz, hogy vele.jó munkát 
végezhessünk. 

Czélja a boronálásnak első sorban is az, 
hogy a talaj vízkészlete megőriztessék, vagy 
annak túlságos elpárologtatósa megakadályoz-
tassék, a levegő hozzájárulásával a természetes 
elmállás élősegíttessék, végül pedig a talajrészek 
összekeveredése,porhanyóssá tétéle előmozdíttassék. 

E kedvező befolyásokat nem érhetjük el 
mindenkor, ne is higyje a gazda azt, hogy ha 
minél többször boronálja meg talaját, úgy annál 
fokozottabb mértékben érheti el a fent jel-
zetteket. Függ ez a talaj összetételétől, mert 
laza talajt nem volna czélszerü sokszori boroná-
lással még lazábbá tenni. Ily talajoknál inkább 
a talaj tömörítése legyen a czélunk, mert 
ellenkező esetben a növénynek nem nyujtatik 
kellő támasz s ki van téve a megdiilésnek. 
Kötött és leülepedett talajoknál igen is czélszerü 

többszöri boronálást alkalmazni, de itt súlyt 

kell fektetni a helyes időpont kiválasztására, 
a talaj beéredettségére és gyomosodására is. 
Épp mint a szántásnál, úgy itt is csak akkor 
szabad boronálni a talajt, ha kellő nyirkossággal 
bír. Sem túlnedves, sem száraz állapotban 
nem volna czélszerü boronálni, mert mindkét 
esetben csak fölösleges munkát végeztünk, sőt 
megakadályozzuk a talajban véghezmenő el-
mállást. Előbbi esetben a borona fogai nagyon 
is széles barázdát húznának, a kitépett gyomok 
legtöbbje ismét megfakad és az állatok és 
emberek összetapossák a földet, a talaj gyorsabb 
kiszáradását pedig előmozdítjuk ; utóbbi esetben 
pedig csak állatkínzás az egész munka, mert a 
kemény rögökön csak ugrál a borona, de azokat 
széttörni nem képes. Legczélszerübb a talajt a 
szántás után azonnal megboronálni, mert ilyenkor 
legkönnyebben omlanak szét a rögök, föltéve 
természetesen, hogy a szántást kellő időben 
végezzük. 

Tulajdonképen az vall a gazda értelmiségére 
és ügyességére, ha van elegendő érzéke annak 
megítéléséhez, hogy mikor következik be azon 
időpont, melynek czélszerü megválasztásával a 
talaj szerkezetét javíthatja. I t t látszik meg 
gyakorlati érzéke, hogy a boronálást a helyes 
időben tudja-e alkalmazni vagy sem ? Mert a 
a boronálást nemcsak a rögök széttörésére 
használjuk, hanem alkalmazzuk vetés előtt és 
után, a föld elsimítására, esetleg a vetőmag 
betakarására (kézzeli vetés), g;;omok irtására, 
kéregtörésre és végül réteken és legelőkön a 
gyep fölszakítására és lazítására, mohák el-
távolítása végett, vakondturások elsimítására stb. 

Vetés előtt közvetlenül csak akkor boronálunk, 
ha apróbb magvakat, minő a lóhere, repcze 
stb. akarunk elvetni, vagy ha géppel vetünk. 
Első izben azért boronálunk, ne hogy a magvak 
mélyen kerüljenek a földbe és sok földdel ne 
takartassanak; másodízben azért, mert az így 
elegyengetett földön egyenletesebb vetés lesz, 
a vetőgép nem rongálódik, a vetősaruk nem 
emelkednek minduntalan föl, tehát nem is fog 
a mag a talaj felszínére hullni, hanem kellő 
mélységbe jut. Szórva-vetésnél nem igen szokták 
előzőleg megboronálni a földet, hanem csak 
a magvak kiszórása után, mikor is azok a 
boronával alátakartatnak. Természetesen ez 
utóbbi vetés után soha sem számíthatunk oly 
egyenletes kikelésre, mintha géppel vetünk. 
Az apró magvak vetése után — melyek alá 
előzőleg a talajt megboronáltuk volt — czél-
szerü a talajt könnyű tövis-boronával meg-
járatni, hogy a még felszinen levő magvak 
alátakartassanak. 

Két szántás közt szintén szoktunk boronálni 
és e fogasolás különösen akkor indokolt, ha a 
talaj elgyomosodott, vagy leülepedett, mert 
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ilyenkor ve'gezve e müvelet, a gyomok legtöbbje 
elpusztítható, a gyommagvak pedig a csírázást 
előmozdító kedvező föltételekhez jutnak és 
következő szántáskor vagy fogasoláskor el-
pusztíthatok lesznek. 

Szokták tavaszszal az őszi vetéseket is 
fogasolni, részint hogy az esetleg fölburjánzott 
gyomokat irtsuk, részint és főképen azért, 
hogy a növények erőteljes és gyors növekedését 
elősegítsük. De sok gazda avval az ellenvetéssel 
fog élni, hogy e fogasolással inkább ártunk a 
növénynek, indokolva ez ellenvetést avval, 
hogy sok gabonát szakít ki a fogas. Nem baj, 
ha ki is szakad itt-ott egy növényke, a többi 
annál szebben fog díszleni és erőteljesebben 
fejlődni. Igaz ugyan, hogy néhány napig úgy 
tűnik föl a vetés, mintha rajta az élet kihaló 
félben volna; de ez csak rövid ideig tart, s 
a gyors növekedés csakhamar megindul. Termé-
szetesen e fogasolásnál a gazdának jelen kell 
lennie, mert helytelenül végezve azt, inkább 
ártunk vele, mintsem használunk a vetésnek. 

Gyakori esőzések alkalmával megtörténik 
az, hogy a talaj felülete megkérgesedik. A 
gyenge csira nem birja keresztül törni a kérget, 
viszont levegő sem férhet a gyökerekhez. Ha 
ezen eset áll be, úgy a boronához kell folya-
modnunk, hogy vele utat nyithassunk a csirának 
és hogy a talaj légjárhatóságát előmozdítsuk. 

Végül a fogasolás még nagy szerepet játszik 
a rétek és legelők jókarban tartásánál, mert 
e müvelet eredményezi azt, hogy nagyobb 
termés-többletre számíthatunk. Végezzük pedig 
e müveletet tavaszszal, hogy a mohokat és 
zuzmókat — melyek a jó fűfélék terjesztését 
meggátolják — kiszakítsuk, kiirtsuk és hogy 
a vak ondtur ásókat elegyengessük. E czélra 
szolgál a láncz-borona. 

A boronálás mikénti alkalmazásánál még 
megjegyezni kivánom azt, hogy az, ha csak 
a terep-viszonyok megengedik, mindig keresztbe 
végeztessék n ár azért is, mert ezáltal tökéle-
tesebb az összeomlasztás, a föld összekeveredése. 

Ezekben foglaltam össze röviden a fogasolás 
helyes alkalmazását és mikénti keresztülvitelét. 
E műveletnek jósága függ a borona jó szer-
kezetétől. A jó borona — jó időben alkal-
mazva — jó munkát fog végezni. A borona 
minden egyes fogának — ha teljesen sima földön 
húzzuk a boronát, — külön barázdát kell leírnia. 
Nem jó tehát az olyan borona, hol több fog 
ugyanazon kis barázdában mozog, vagy ha 
nincsenek egyenlő távolságra beállítva a fogak. 
A fogak a keretben jól legyenek megerősítve 
és előre hajoljanak, mert akkor mélyebbre 
hatolnak a talajba és tökéletesebb munkát 
végeznek. A vasboronák tartósabbak s hova-
tovább kiszorítják a fakerettel bírókat. Czélszerü, 

ha a gazda többtagú boronát vesz, mert ez, 
inkább bírván alkalmazkodni a talaj felüle-
téhez, jobban porhanyít és így tökéletesebb 
munkát végez. 

Egyáltalában a gazda ne sajnálja a pénzt, 
mit gazdasági eszközeiért kiad, mert az ezekbe 
befektetett tőke kamatostul térül meg a jobb 
termésben; mert tudnunk kell, hogy jó eszköz 
jó munkát s jó munka jó termést eredményez. 

(SzékudvarJ Wallner Gyula. 

A szappanfőzésről. 
Gyakorlatilag előadva s bemutatva a gazd. ismétlő 

leányiskola III. évfolyamán. 
(Előkészület. A terembe a következőket kell bevinni: 
1 nagy 6 literes lábas, 1 bödön, melyben 1 kg.-nyi 
zsíresörmelék van, 1 zacskó, 1 2 kg. zsírszóda. 2 drb 
tyúktoll, 2 drb hosszúnyelű fakanál. 2 drb pléhkanál, 
2 drb cseréptál, fazék, vályogvető, vászonruha, 4 liter 
eső- vagy folyóvíz, függőmérleg s kevés konyhasó.) 

Édes leányaim! 
Tudva azt, mily érdeklődéssel viseltettek a 

gazdasszonyi teendők iránt, mily igazi öröm-
mel szerettek elsajátítani egyes dolgokat: ma 
a szappanfőzésre foglak benneteket megtaní-
tani, melynek tudása minden jó gazdasszony-
nak csak büszkesége lehet. 

A szappanfőzést többnyire a tél utójára, 
vagyis akkora szokta halasztani a gazdasszony, 
midőn már a gazda leölte 1 — 2 hízódisznóját. 
Az ez alkalommal összegyülemlő zsiros anya-
gokból, zsírhulladékokból, zsírsütés után szár-
mazó s megmaradt tepertőből főzi, de legtöbb 
esetben, mivel annak munkájához nem ért, 
mással főzeti ki a szappant. 

Bizony sajnálatos dolog s nagy baj az, édes 
leányaim, hogy legtöbb asszony — pedig jó 
gazdasszony hírében áll — nem tud szappant 
főzni s inkább drága pénzen veszi azt meg, 
vagy pedig lealacsonyító munkának tartja a 
szappanfőzést s nem is iparkodik azt eltanulni, 
hanem inkább vár hétről-hétre a falu szappan-
főző nőire : Zsófi vagy Rézi nénire. Nem csoda, 
ha büszke is e két nő, mivel más asszony 
nem tud szappant főzni a községben; meg is 
váratják magukat, mert ma itt, holnap ott 
vannak elfoglalva, sok házhoz járnak így tél 
utóján s a lusta, tudatlan gazdasszonyok zse-
béből összegyűjtik a pénzt. 

Igaz, hogy a szegény munkás-nőknek is 
élniök kell, s nem is akarom én ezzel azt 
mondani, hogy minden módosabb gazdasszony 
maga főzze ki a szappanját, hanem ha mással 
főzeti is, elvárhatjuk manapság minden asszony-
tól, ki érdemet tart a gazdasszony névre, hogy 
ő maga is tudja annak a módját s azt is 
tudja : mennyi mindenféle anyagból főzhető 
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a szappan. De azt ugy-e bár magatok is belát-
játok, hogy a szegény család nem vehet még 
mosószappant is a piaczon, mert az ott drága, 
e nélkül pedig egy család sem lehet el. Tud-
játok jól, hogy a tisztaság fél egészség. Meny-
nyi bajnak, betegségnek, sőt halálozásnak lett 
már okozója a tisztátalanság! Testünket is 
csak úgy tarthatjuk igazán tisztán, ha gyak-
rabban használunk szappant mosdásnál, für-
désnél. A testünk bőrének likacsaiba rakodott 
s az izzadsággal keveredett por, piszok, csak 
a szappan általi feloldás után távolodik el 
testünkről. Hiszen láthattátok azt is, hogy 
édes anyátok langyos, szappanos vízbe füröszti 
kis gyermekeit is. Azt is tudjátok, hogy az 
alsó és felső ruháinkon ejtett szenny, piszok, 
zsírfolt stb. szappan nélkül a mosásban sem 
menne ki, világos tehát, hogy a szappanra 
szegénynek-gazdagnak egyaránt szüksége van. 

A szegényebb családnak jól esik, ha meg-
marad az a 120—140 fillér, mit „Rézi" néni 
a szappanfőzésért elvinne, meg az az élelem, 
mit ilyenkor elfogyasztana. A gazdagabb 
asszonynak meg azért kívánatos értenie a 
szappanfőzéshez, hogy tudja a szükséges anya-
gok mennyiségét, ezeknek árát stb., nehogy 
tudatlanságát drágán kelljen megfizetnie, mert 
ily esetben nem lenne haszna a háziszappan 
készítésén. 

No hát, édes leányaim, hogy ti annak, hogy 
nem tudjátok a háziszappan főzését, ne legye-
tek kitéve, elmondom s bemutatom: mibe s 
mint kell a szappanhoz való anyagokat össze-
gyűjteni s miként kell azokból jó szappant 
készíteni. 

(Ha kartársnőimnek iskoláiban olyan kályha 
van, mely lapos tetejű, hogy arra téve egy 
nagyobb lábast, kicsibe bemutatható volna a 
szappanfőzés, itt ajánlom azt növendékeiknek 
bemutatni, ellenkező esetben el kell őket laká-
sukra vezetni s előttük főzni^ ki egy kevés 
szappant. Mivel ily dolgoknak egyszeri gyakor-
latban való megtétele* többet ér, mintha tízszer 
szóval mondjuk el.) 

(Felmutat a tanítónő egy bödönt, melyben 
mindenféle zsíros anyag van.) 

Nézzétek, leányaim, e bádogbödönt! Ilyen, 
vagy ehhez hasonló régi, másra alig használ-
ható bádog- vagy cserépedény minden háznál 
szokott található lenni. Ez legyen a gazdasz-
szonynál a szappanfőzéshez összeszedett anya-
gok gyűjtőhelye. Figyelmetekbe ajánlom, hogy 
szappant főzni lehet mindenféle állati anyag-
ból, mely zsírt tartalmaz; sőt az olajat tar-
talmazó növénymagvakból is. Ezt tudva, most 
már nektek is, kik édes anyátoknak minden-
ben kell hogy segítségére legyetek, (sőt ily 
korban már kivánatos, hogy a háztartás veze-

tését is elsajátítsátok), gondoljatok arra, hogv a 
konyhátokban főzés, sütés alkalmával előkerülő 
zsíros csörmelékeket az e czélra szánt edénybe 
tegyétek. Továbbá, ha bármiféle szárnyas hízó 
vágatik le nálatok, ezeknek beleiről a leg-
kisebb zsíros részeket gondosan leszedegessétek, 
valamint a kacsa és liba farktövénél levő zsír-
mirigyet is. Különösen kell, hogy éber legyen 
a gazdasszony disznóöléskor, a mikor bő 
alkalma van a szappannak valót szaporítani. 
Osszeszedendők ilyenkor: a sertéshólvag, a 
végbélen levő — eldobatni szokott — zsíros 
rész, az epe, a kolbászbelekről lejött vakarék, 
a kiáztatott zsír és hús után származott zsír-
darabocskák, miket legjobb habszedő-kanállal 
vagy kis szitával felfogni s leszedni a vízről. 
Ugyancsak a disznóölés munkájának elvégez-
tével, midőn a kolbásztöltőt, bárdot, késeket, 
zsíros asztalt, tőkét megtisztogatni akarjuk, 
előzőleg egy késsel kell ezekről lekapargatni 
a rájuk tapadt zsíros anyagokat, ugyancsak a 
zsíros tálak és fazekakról egy pléhkanállal 
kell ezeket leszedegetni. 

De még más helyről is lehet ilyenkor zsíros 
anyagot gyűjteni, t. i. ti is tudjátok ugy-e bár, 
hogy disznóölés alkalmával egy üst vagy bog-
rács áll a katlanon s ebbe szokta kifőzni édes 
anyátok a sajtba és hurkába való zsíros része-
ket, ebbe abálja meg a hurkákat s főzi meg 
az elkészült sajtot; no hát ezen anyagokból 
is nagyon sok zsíros rész marad az abálólében. 
Tehát e levet nem szabad kiönteni, hanem 
tegye a gazdasszony egy fazékba s hideg 
helyre víve, másnap, midőn a sok zsíros rész 
a tetejére jőve megfagy, egy bádogkanállal 
leszedegetheti s ez is szaporítani fogja a 
szappannak valót. Végül ajánlom, hogy a füs-
tölt szalonna bőrét, tetejét meg ' kell kapar-
gatni: mindezen elszámlált anyagok, valamint 
az avas szalonna teteje, de legnagyobb tömeg-
ben a zsírsütés után származó s élelemre fel 
nem használt tepertő összegyűjtve s elrakva 
ilyen bödönbe, képezik a szappannak való 
anyagokat. 

Ezen edényt, mivel a kisgazda felesége 
többnyire csak egyszer főz évenként szappant, 
fel kell akasztani jó szellős helyre, pl. a pad-
lásra vagy kamrába, de úgy, hogy ahhoz sem 
a czicza, sem az egér ne férhessen. Megjegy-
zem még, hogy ha van baraczkmagunk vagy 
tökmagunk, ezt is tegyük el egy zacskóba s 
közvetlen a szappanfőzés előtt héjuktól meg-
tisztogatva, keverjük az összegyülemlett zsira-
dék közé, ez nevelni fogja a tömeget s ezzel 
is több és jobb szappanunk lesz. 

Szükséges-e, hogy megtanulja minden gazd-
asszony a szappanfőzést ? N ! 
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Miért kell azt tudnia a vagyonosabb nőnek 
is? — Mire használjuk a szappant? 

Mily edénybe kell gyűjteni, s mily zsírtar-
talmú anyagokat a szappanfőzéshez ? N ! 

Hogyan kell s mily alkalommal ezeket össze-
gyűjteni ? 

Disznóöléskor mire kell e tekintetben ügyel-
nünk ? 

Mit gondolsz, miért kell a húsokat és zsíro-
kat jól kiáztatni ? 

Mit kell tennünk az abálólével ? N ! 
Hol tartsuk az edényt, melyben a zsírc-sör-

melékeket gyűjtjük ? 
Milyen magvakat használhatunk föl a szap-

panfőzésnél ? 

(Igaz, hogy ezen előadás s a gyakorlatban 
bemutatott szappanfőzés 2—3 órát is igénybe 
vesz, de ezt vagy két ízben tárgyalja le a 
tanítónő, s ez esetben csak a szappanfőzés-
hez való anyagokat s eszközöket mutassa be 
s a következő alkalommal a főzést, vagy e 
napon más tárgyat mellőzve, a szappankészí-
tésnek szentelje az időt.) 

Mielőtt a szappanfőzéshez fognánk, tudnunk 
kell az e czélra összegyülemlett anyagok meny-
nyiségét. Ezt legjobb megmérni. Nézzétek, e 
bödön tartalmát kiöntöm e zacskóba s meg-
mérem. (Egy függőmérlegre akasztva meg-
méri.) Nézzétek, ez éppen 1 klgr. Jegyezzétek 
meg. hogy egy kilogr. zsírcsörmelékhez szá-
mítunk V2 kgr. zsírsíódát. Ezt a kereskedés-
ben veszszük. kilója 48 fillér. Azonban oly 
helyeken, hol könnyen jut a gazdasszony szik-
sóhoz, ezt s kevés oltott meszet használhat 
szóda helyet^. Ez is éppen oly alkalmas a lúg-
készítésre s pénzbe alig kerül. Mi 111a a zsír-
szódával készült lúggal főzött szappan készí-
tését tanuljuk meg. 

Első teendőnk most lúgot készíteni. Kimé-
rek e lábasba 3 liter esővizet, (hólé v. folyó-
víz) ebbe teszem a '/» kg. szódát s felteszem 
a kályhánk tetejére. Lassú tűz mellett, folyton 
kavarni kell, hadd főjjön, forrjon. Ez a hosszú-
nyelü fakanál mindig benne álljon. Jöjj ide 
Etel és Mari! Ti lesztek a lúgkészítők, kavar-
gassátok felváltva. Ez a szóda mielőbb fel-
oldódik a vízben, . . . már bugyog s forrni 
kezd. Mutasd csak Mari! Nézzük meg, van-e 
még benne darabos, fel nem oldott szóda . . 
nincsen. Arra ügyeljünk, leányaim, hogy az 
így készített lúgunk ne legyen éppen gyenge, 
de túlerős se legyen. Erről igen egyszerű, 
de biztos módon győződhetünk meg. Nézzétek, 
itt van 2 tyúktoll. Ha ezek egyikét belemár-
tom a lúgba, de a toll rajta marad a száron, 
jele, liogy gyenge a lúg, ez esetben ínég egy 

kevés szódát kell beletenni, ha pedig a tollat 
lemarja: elég erős, ekkor készen van a lúg. 
(Bemártja a tollat a lúgba.) Látjátok, lejött a 
toll, már most leveszem a kályháról a lábast 
s leöntöm a lúgot ebbe a fazékba. 

Mennyi vízből is van e lúg Viktória? Úgy 
van, 3 literből. No most ennek felét ( l 'A liter) 
visszamérem a lábasba s ebbe teszem a zacs-
kóból a zsírcsörmelékeket s felteszem újból 
a kályhára (megteszi.) Jertek ki Erzsébet! 
Ilona és Olga! Felváltva, folyton kavargassátok. 

Azt hiszem, édes leányaim, azt alig kell 
felemlítenem, hogyha otthon főztök szappant, 
azt nem kályhán kell csinálni, hanem katlanon 
és üstbe vagy bográcsba téve, ha több zsír-
hulladék van, annak arányában több lúgot is 
kell, nagyobb mennyiségű szódából készíteni, 
ügyelnünk kell, hogy lassú tűz legyen, 
vigyázzunk a folytonos kavarásnál is, nehogy 
a forró szappan arczunkra vagy kezünkre 
frecscsenjen. Jó ilyenkor a kezünkre ruhát 
csavarni. Ha azt látjuk, hogy a nagy forrás 
közben a szappan kifutni akar, kevés hideg 
vizet öntünk bele, de még jobb, ha az ott 
maradt s már kihűlt lúgból öntünk közé egy 
keveset. Ha túl nagy tüzünk lenne, ennek 
égését meglassítjuk, elzárjuk a kályha vagy 
katlan ajtaját. 

E feltett szappanunk első főzésével, miután 
kicsibe csináljuk, 1 óra alatt készen vagyunk. 
A föltett zsírcsörmeléket szétmarja a lúg s 
ettől elválik, mi abban nyilvánul, mint majd 
látni fogjuk, hogy a lúg fekete buborékai 
emelkednek akkor a felszínre. Megjegyzem, 
hogy most jó félóra múlva, nagyobb meny-
nyiségűnél 1—IV2 óra eltelte után egy evő-
kanálnyi konyhasót (közönséges nagy üstbe 
egy marok sót) kell beletenni, hogy ez a 
szappannak a lúgtól való elválását elősegítse. 
(A leányok felváltva kavarják, e közben a 
tanítónő beszélget velük, kérdezget, magyaráz-
gat) . . . Hogy jó-e már a szappan, úgy 
próbáljuk meg, hogy egy kanálba veszünk 
belőle . . . így ni! s kiteszszük a szabad leve-
gőre, ha az ott azonnal megalszik: jó, ellen-
kező esetben még főzzük, míg ezt el nem 
érjük . . . Vegyünk csak ki ismét! . . Lássá-
tok, ez már megaludt . . készen van, levehet-
jük. . . . Most, nézzétek e szappanrészt e 
tálba leszedem, az alján levő lúgot egy cserép-
tálba kiöntöm s kitesszük ide az ajtó elé a 
szabad levegőre. Jöjj csak Berta! Ezt itt e 
kanállal kavargatni kell néhány perczig, míg 
kihűl, hogy egyenletesen megaludjék. 

Ha jó, tiszta, fehér szappant akarunk nyerni, 
legalább két lúgon kell azt kifőznünk. O O 

Már most az előzőleg itt hagyott lúgot be-
öntjük a lábasba s e közé teszszük a szappant; 
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ezt úgy is hívják, hogy tisztázó lúg. Ezt is 
éppen úgy kavargassuk, lassú tűz mellett, mint 
előbb cselekedtünk . . . Ugy-e, már most észre-
veszitek, mennyire fehéredik a szappan. (Meg-
próbálják kanálon, ha megalszik, levehető, 
készen van a szappan.) . . . Jól vari! levehet-
jük, pár perczig földre teszszük lábassal együtt, 
hogy forrása megszűnjék. 

Nézzük meg csak addig az ajtó elé kitett 
lúgot, Ez már megaludt, holnapra olyan kemény 
lesz, hogy késsel kivághatjuk. Ez az úgyneve-
zett fekete-szappan vagyis szappanlúg. Ezt jól 
felhasználhatjuk a tarka-, kékfestő- és konyha-
ruhák mosására. No térjünk be! A lábas-
ból a szappanrészt kiszedjük kanállal e 
czélra idehozott hosszúkás „vályogvetőbe"; 
otthon 4 téglából is csinálhattok ilyent, vagy 
szögletes teknő töket rekeszszétek el egy fával 
vagy téglával. Nézzétek, e darab vászonruhát O > O 
vízbe mártom, kicsavarom, ráterítem a vályog-
vetőre s belemerem a szappant. Ez itt hol-
napra megkeményedik s háziczérnával dara-
bokra osztható. Szellős helyen tartva, jól ki 
kell azután szárítani. 

E második lúgot nem kell, mint sokan 
szokták, az elsővel keverni s összeforralni, 
hanem tegyük egv cserépkorsó vagy fazékba 
s használjuk fel konyhai faedények, szobapadló 
súrolásánál, vagy ha kék ruhákat mosunk, e 
vízbe tegyünk belőle egy keveset, mitől a víz 
síkosabb lesz. 

(A következő órán darabolja föl tanítványai 
előtt a szappant és lúgot a tanítónő s emlékeül 
első szappanfőzésüknek oszsza szét közöttük.) 

(Békéscsaba.) Makayné Pelcó Valéria. 

A törpe fák az iskolakertbcn. 
Az elemi oktatás sikerének titka a szem-

léltetésben rejlik. Ezen módszertani elv alkal-
mazása nélkül a gyümölcsfatenyésztésről szóló 
tanításunknak sem lehet sikere, eredménye. 
Alkalmazzuk is, de nem mindig helyesen. 
Példával megvilágítom állításomat. 

Mikor a tanító az oltás különféle nemeit 
rajzban, képben mutatja meg a tanulóknak, 
az szemléltetés, de nincs az a hatása, mintha 
egy levágott vesszőn szemük előtt végzi az 
oltást. Van azonban még ennél is jobb, termé-
szetesebb, az érzékekre közvetlenül, legélén-
kebben ható szemléltetés, ha ugyanis a kert-
ben magán a vadonczon végrehajtjuk az oltást, 
miáltal a tanuló nemcsak az oltást látja, hanem 
utóbb annak eredménye is szeme elé van állítva. 

A legközvetlenebb, a legtermészetesebb 
szemléltetés czéljából a törpe fáknak az iskola-
kertből nem szabad hiányozni ok. 

Meghallgattam egy tanítást, a mikor a ta-
nító a rügyeket magyarázta meg a tanulóknak. 
A tanítás szemléltető volt, mert a tanulók 
látták a tanító kezében a levágott ágacskát, 
a melyen megmutogatta nekik a különféle 
rügyeket; de a szemléltetés nem hagyott oly 
élénk nyomokat a tanulók lelkében, mintha 
az magán a fán történt volna. 

A tanulókat kivezetem egy törpe fához, 
melynek minden része közvetlenül megvizsgál-
ható. Azt mondom: gyermekeim, nézzétek 
meg jól ezt a rügyet. Kérdésekkel megállapí-
tom, hogy alakja hegyes, karcsú, hogy neve 
levélrügy. Megszemléltetek velük egy más 
rügyet, mely valamivel vastagabb, mint a 
levélrügy, hogy ennek neve végrügy. Most 
egy olyan rügvre irányítom figyelmüket, mely 
az előbbiektől abban különbözik, hogy tompa 
és vastagabb, mint társai. Ez a virágrügy. De 
ezzel a szemléltetést még nem tettem jobbá, 
mint mikor egy holt ágacska a szemléltető 
eszköz. Be kell bizonyítanom a tanulóknak, 
hogy igaz, a mit mondtam. A fán megjelölöm 
a rügyeket, mindegyiket a maga nevével, s 
mikor a rügyek kifakadnak, ismét oda veze-
tem, hogy eredményképpen lássák azt, a mire 
tanítottam. Ennek a szemléltetésnek a nyoma 
leikükből soha sem fog elmosódni. 

Hasonlóképpen járok el, ha a gyümölcsfák 
megmetszésével akarom tanítványaimat meg-
ismertetni. Megelőzőleg azt kell tudniok, hogy 
melyik galvat szabad és melyiket nem szabad 
megmetszeni; vagyis hogy melyik galy a ko-
rona szaporítására, a fanövesztésre való és 
idomítandó, s melyiknek rendeltetése termést 
adni, s ennélfogva metszeni nem szabad. Ennek 
a magyarázata nagyon fontos, mert éppen a 
rossz metszés következtében sok fa nem adhat 
termést, csak buján hajt. 

A gyümölcsfák ellenségei és barátai, vagyis 
a koros és hasznos rovarok, a veszedelmes 
gombabetegségek megismertetésére a törpe 
fáknál nincs jobb szemléltető e-zköz. 

A mit tanítunk, a tanulóknak mindent ma-
gán a fán mutathatunk meg, miáltal legjobban 
kötjük le figyelmüket, érdekeltségüket a tárgy 
iránt, állandósítjuk a közölt ismereteket, a mi 
egyszersmind alapul és ösztönül szolgál az 
öntevékenységre is, melynek minden tanítás fo-
czéljának kell lennie. 

De még a hasznossági szempont is a mel-
lett szól, hogy a törpe gyümölcsfáknak — az 
iskolakertből kiindulva — a nép telkein is 
juttassunk helyet; mert kisebb helyet igényel-
nek, hamarább teremnek és könnyebben gon-
dozhatok, mint a magasnövésü gyümölcsfák. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 
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A tej kezelése. 
(Egy előadás a gazdasági leányiskolában.) 

Kis leányaim! A mult órán tanultuk, ugy-e 
bár, a tehénnek, mint hasznos házi állatnak 
szükséges voltát háztartásunkban. Mert tudjátok 
azt jól, hogy az adja nekünk azt a jó édes 
tejet, a mit reggel s estve oly jóizüen szür-
csöltök, s a melyből édes szülőtök tejfelt, 
túrót, vajat készít, de a melyből sok-sok pénzt 
is szed össze. Hogy tehát tejünk jó legyen, 
s jó is maradjon, tisztán is kell azzal bánni, 
mert a tisztátalanul kezelt tej megromlik, 
kárba vész; ha pedig fel akarjuk használni, 
úgy az egészségünkre is ártalmas lehet, a miért 
is még szigorúan meg is büntetik azt, a ki 
nem friss és nem tiszta tejet akar eladni. 

Hogy tehát tudjátok kis leányaim azt és 
el is mondhassátok édes szülőtöknek, hogy 
miként kell a tejet tisztán kezelni, s hogy 
miképen fogjátok azt majdan ti is kezelni, 
ha nagyok lesztek s nektek is lesz tehénkétek, 
figyeljetek jól szavaimra, én el fogom nektek 
azt mondani. 

A tisztaság. Hol szokták a feje'st végezni ? 
Ügy-e bár az istállóban ! Látjátok kis leányaim, 
az a hely, tehát az istálló, mielőtt a fejéshez 
hozzáfognánk, lehetőleg tiszta s rendbehozva 
legyen. Azaz, a trágya arra az időre kihordva, 
s a szemét s egyéb piszok gondosan össze-
söpörve legyen. A tehén elé ezután megfelelő 
mennyiségű tápláló takarmányt tegyünk, s 
magával a tehénnel pedig kíméletesen s szelí-
den bánjunk, mert a durva bánásmód a tej-
képződésre zavarólag hat, sőt zavarólag hat 
arra a lárma is. A fejés ideje alatt tehát 
lehetőleg csend legyen. 

Midőn így istállónkat rendbe szedtük, s a 
tehenet eledellel elláttuk, elővesszük a fejős 
edényt, a mely lehetőleg fából legyen, de még 
jobb ha zománczozott vasból van, s gondosan 
törüljük ki azt. A tehén tőgyét pedig langyos 
vízzel mossuk meg, s száraz törlővel törüljük 
le és csak akkor fogjunk a fejéshez. A fejés 
ideje alatt ügyeljünk arra, hogy a tehén a 
farkával ne legyeskedjék, s a fejős edényünkbe 
be ne csapkodjon, azaz tejünket tisztátalanná 
ne tegye. Végre pedig ügyeljünk arra is, hogy 
a tehén tőgyét lehetőleg teljesen kifejjük. 

A szűrés. Ha így már most a tejet kifejtük, 
mit csinálunk azzal, kis lányom? (Leszűrjük.) 
Igen, le fogjuk azt szűrni. Hol szűri azt le 
az édes anyátok ? (A konyhában.) Es a szűrés-
hez mit szoktatok használni ? (Ruhát.) Hát kis 
lányaim, a szűrésnél ép oly fontos a tiszta-
ságot szem előtt tartani, mint a íéjésnél. 
Vannak tejgazdaságok, a hol a frissen fejt 
tejet egy külön kamrába viszik és ott szűrik 

le . Szűrésre legjobb a sűrű szita, vagy az erre 
a czélra készített szürőlemez. A ruha — 
lássátok — nem alkalmas erre, mert míg a 
tej ezen csak lassan szűrődik át, a szűrés sok 
időbe keiül és még a ruha is csak nehezen 
tisztítható. Ha tehát eddig édes anyátok ruhát 
használt, bírjátok reá édes szülőiteket, hogv 
ezentúl szűrőt használjanak. 

Most az a kérdés merül fel, hogy mibe 
szűrjük a frissen fejt tejet? Jól tudom, hogy 
nálatok kis leányaim az édes anyátok fazékba 
szűri. Természetesen, hogy ez a fazék ragyogjon 
a tisztaságtól, mert a legkisebb tisztátalanság 
is már megronthatja tejünket. Azért, mielőtt 
még édes anyátok a fazékba szűrné a tejet, 
úgy-e -bár, gondosan kimossa és tiszta ruhával 
szárazra kitörli azt. A mázas csupor vagy 
fazék nagyon jó edény, de egy hibája mégis 
van, az, hogy könnyen törik és e mellett 
nehéz is. Már pedig azok az edények, a 
melyekbe a frissen fejt tejet eltartani óhajtjuk, 
legyenek könnyen tisztíthatók, könnyűek, de 
egyúttal tartósak is. Ezért a legczélszerübbek 
a czink (ón) vagy zománczozott vas- és pléh-
edények, de ezeknek az a hibájuk, hogy igen 
drágák. A ki tehát ilyet beszerezni nem tud, 
maradjon csak a mázas fazéknál. Ez alkalom-
mal mindjárt megemlítem, hogy a tej számára 
lehetőleg mindig egy és ugyanazon edényt 
használjuk, s mihelyt a tejet kiöntöttük belőle, 
azonnal mossuk ki tisztára és úgy tegyük el 
addig, míg arra ismét szükségünk lesz. A ki-
hordásra szánt tejre nézve azonban okvetlen 
fedővel bíró kannát szerezzen be minden tej-
gazdasággal foglalkozó család, mert annak a 
hiányát minden tekintetben érezni fogja. 

A lehűtés. A leszűrt tejjel most már mit 
csináltok otthon, kis leányom ? (Fazékba öntjük, 
vagy kihordjuk.) A fölösleges tejet, úgy-e bár, 
a pinczébe teszitek, míg az elárusításra szánt 
tejet kihordjátok. 

Megtörténik, hogy a tejet a fejés és szűrés 
után azonnal nem hordjátok el. hanem csak 
pár órával később, addig, ugy-e bár, hűs helyen 
állani hagyjátok. Lássátok, még ekkor is kell 
a tejre gondolnotok, mert csak akkor lesz a 
tej igazán keresett. Azaz. a még ki nem hordott 
tej természetes hőmérsékletét le kell mester-
ségesen szállítani, vagyis a tejet le kell hűteni. 
Az pedig nagyon egyszerűen történik, úgy, 
hogy a tejjel telt kannákat vagy más edénye-
ket hidegvizes dézsába állítjuk egy negyed 
vagy egy félórára. Minél hidegebb a víz, 
melybe a tejes edényt teszszük, s minél jobban 
lehűlt a tej az edényben, annál tovább marad 
az édesen. 

így kezelve a tejet, kis leányaim, az mindig 
értékes marad. Vevőitek, kik tőletek veszik N 
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tejmennyiségüket, mindenkor meg lesznek elé-
gedve, s szívesen adják meg a tej árát. Ellen-
kező esetben, ha a tejkezelés mellett nem 
jártok el a kellő tisztasággal ha fejtek, e miatt 
tisztátalan s talán romlott is, úgy korántse 
csodálkozzatok azon, ha vevőitek elmaradnak. 
Ellenben, ha elmondott szavaim szerint csele-
kesztek, vagyonilag gyarapodni fogtok. Véssétek 
jól emlékezetetekbe elmondott szavaimat, mond-
játok azokat el otthon az édes szülőiteknek is, 
s meglássátok, hogy azok a jót és hasznosat 
követni is fogják. 

(Kispest.) Vörös vóry Béla. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Z. E. L. A hízósertéseket állandóan jó ét-

vágynál úgy tarthatjuk meg, ha naponkint és 
fejenkint két marék zabot adunk nekik, a 
melyet a következőképen készítünk el: A két 
napra szükséges zabmennyiséget egy edénybe 
teszszük s rétegenként jól megsózzuk, azután 
az egész zabra annyi vizet öntünk, hogy azt 
mintegy egy ujjnyi magasságban víz takarja. 
Miután a zab a víztől megduzzad, az edény-
nek nem szabad túlkicsijiynek lennie. Ha ezen, 
így elkészített zabból adunk naponkint a 
hízósertéseinknek, úgy azok étvágya állandóan 
jó lesz és marad. — N. J. H. A luczerna 
kitiinő, azt mondhatni, egyik legjobb takar-
mánya a gazdának. Nagyon helyesen cselekszik, 
ha luczernát vet el földjébe, vagy legalább is 
annak egy részébe, föltéve, hogy a talaj meg-
felelő. A luczernát mélyebb rétegft, televé-
nyesebb (humózus), víz nem járta helyeken 
kell vetni, mert hasznát csak így fogja látni. 
Vásároljon elsőrendű luczerna-magot, olyant, 
mely aranka-mentes. Legjobb államilag ólom-
zárolt luczerna-magot kérni, s ha többen kis-
gazdák összeállanak, a szállítási költség is 
aránylag csekély lesz. Szórvavetésnél a luczer-
nából kat. holdanként 12 17 klg. vetőmag 
szükségeltetik; géjipeli vetésnél ennek csak 
3/« része. — 1). L. Cz. A paprikát rendesen 
kertekben termelik, helyenkint azonban, mint 
pl. Szeged vidékén, a hol a legnagyobb hasznot-
hozó fajtákban már megállapodtak, a szántó-
földi termelése is már dívik. Márczius első 
felében melegágyakba vetjük, s csak későbben, 
ha már 2—4 levele van, ültetjük ki a földbe, 
50 czentiméteres sorokba. A paprika a meleg, 
kissé nyirkos, de nem túlnedves, friss trágyás 
homokos talajt szereti. Az őrlésre szánt paprikát 
nem szabad zölden leszedni s a napon érlelni 
hagyni, hanem csak akkor szedjük le, ha a 
tövön teljesen megérett, s piros szinüvé vált. 
A fogyasztásra (paprikasaláta, töltött paprika, 
eczetes paprika, stb.) szánt paprikát zölden 

szedje le. — Dr. Scli. S. M. A torma vadon 
is terem, s helyenkint édes gyökeret is terem, 
pl. Magyar-Ovár vidékén (Lucsony község 
határában, Mosonmegyébeu). Rendesen azonban 
a vadon termő torma nem képez jó piaczi 
czikket, mert gyökere szálkás, s nagyon erős, 
csipős ízű. Azért is legczélszerűbb a tormát 
kertekben nevelni, 80 czentimét. sortávolban 
ültetvén el a gyökereket. A tormát későn 
őszszel kell szedni. Kellő trágyázás és mívelés 
ijellett a torma termelése egy helyen 7—8 
evig is folytatható. A kiiiltetéshez mindig édes 
gyökereket vegyünk. — F. T. Sz. Sz. >1. 
Forduljon közvetlenül a „pozsonyi II. orsz. 
mezőgazdasági kiállítás rendező-bizottságához 
Budapest, Köztelek (Üllői-út) és a „kiállítási 
iroda igazgatóságához Eger". A bejelentések-
nek már meg kell történniök. — L. K. Gy. 
A háziipar egyes iparágai a következők: 
faipar, kosárfonás, czirokfonás, sásfonás, szalma-
fonás, agyagipar, fonó-, szövő-, hímző- és 
csipkeipar ós végre drót- és bádogipar. Ezek 
között legelterjedtebbek hazánkban a kosár-
fonás és az agyagipar, mely utóbbi nagyobb 
mértékben Árva-, Bihar-, Brassó-, Csongrád-, 
Fejér-, Gömör-, Nógrád-, Sopron-, Torda- és 
Udvarhelyvármegyékben űzetik. Kívánatra 
részletesebb fölvilágosítással is szolgálhatunk. 
— T. A. V. M. kir. állami ménesek: Kisbéren 
angol telivér és félvér, Bábolnán arabs telivér 
és félvér, Mezőhegyesen az itt tenyésztett Gidrán, 
Nagy- és Kis-Nonius-törzs, angol telivér, 
Fagarason lipiczai és angol félvér tenyész-
tésére szolgálnak; a köztenyésztést fedező 
ménekkel ellátják, e ezélra a földmívelésügyi 
kormányzat magánteuyésztőktől is vásárol egy-
éves korukban kiválasztott és hároméves koruk-
ban is alkalmasnak talált méncsikókat; bizonyos 
számú mének községeknek olcsón és részlet-
fizetésre is eladatnak. — Z. A. Gy. Állami 
szénkénegraktárak Bihar-Diószegen, Ménesen 
és Tarczalon vannak. Ezeken kívül még 40 
bizományi szénkénegraktár van, a honnan 
olcsón és könnyen juthat a filloxerás szőlők 
kezelésére szükséges sze'nkéneghez a gazda-
közönség. — H. í. Gy. A házi veréb hasznos 
vagy káros voltáról már sok szó esett. Vannak 
esetek, a mikor hasznosnak mondhatjuk, a 
legtöbb esetben azonban nagy károkat okoz, 
miért is nem szabad megengedni, hogy túl-
ságosan fölszaporodjék. Hasznossága abban 
nyilvánul, hogy kemény teleken gyommag-
vakkal táplálkozik és hogy első költésből 
származó fiait rovarokkal táplálja. Kártételeit 
nem is lehet talán mind fölsorolni, oly sok. 
Legérzékenyebb kárt okoz akkor, ha gabona-
érés idején seregbe verődve beront a gabona-
táblába, a mikor is több szemet ver ki a 
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kalászból, mint a mennyit megeszik. További 
kártételeit érzi a gyümölcs-termelő is, mert a 
veréb szereti csipdesni a zsenge rügyeket és fiatal 
hajtások csúcsait, de szereti az érett gyümölcsöt 
is kikezdeni. Nagy tudósunk, Hermán Ottó, föl-
tétlenül káros madárnak mondja a verebet. — 
B. J. Sz. Népiskolai tanítók számára igenis 
van időszaki tanfolyam a budapesti m. kir. 
kertészeti tanintézeten. A három-éves kertész-
képző-tanfolyamon az intézet nagyobb kerté-
szetek önálló vezetésére hivatott egyéneknek 
nvujt teljes kiképzést a kertészet összes ágai-
ban ; a kertészsegédek egyéves tanfolyamán 
három évi gyakorlattal bíró kertészsegédek 
képeztetnek. Az intézet időszaki tanfolyamai 
pedig a népiskolai tanítók tanfolyama, a 
gvümölcstenyésztési, konyha-kertészeti, gyü-
mölcs - értékesítési, útmesterek és útkaparók 
tanfolyama. A kertészeti tanintézet a föld-
mívelésügyi ministerium fenhatósága alá tar-
tozik. — P. Ö. Cs. Korai székely tengerit 
kaphat a termelőnél, Szent-Királlyi Árpád 
földbirtokosnál (czíme: Gagy, Udvarhelyvár-
megve). Az ára — nagyobb megrendelésnél — 
100 kilogrammonként 25 korona. Zsákot a 
vevő tartozik adni..— Br. F. M. H. 1. A tej 
kevés zsírtartalmának oka lehet a rossz takar-
mányozás, vagy esetleg a tehenek individuális 
tulajdonsága. Jelen esetben azonban lehet 
lefölözésre vagy vizezésre, tehát hamisításokra 
gondolni. A vízzel való hígítást vagy a lefölö-
zést is könnyű megállapítani, ha 10%-nál 
nagyobb mennyiségű vízzel keverik a tejet, 
vagy ha 12 órai állás után eresztik le a fölét. 
A fajsúly-vizsgálat eredményéből következtet-
hetünk a csalásra. Fajsúlymérő pl. a lacto-
densimeter, melyet a tejbe állítva, róla leol-
vassuk a tej fajsúlyát. Az eszközt Calderoni 
és Társa czégnél kaphatja (Budapest, Váezi-
utcza). A tej zsírtartalmának meghatározása a 
tejtermelőre fontos, mert ez által megtudja azt, 
hogy az egyes tehenek milyen zsíros (kövér) 
tejet adnak s így a rossz tejet adó teheneket 
kiküszöböli tehenészetéből s csakis a jó tehe-
neket tartja meg s azok borjait neveli fel; 
ez által lassankint fokozhatja a tehenészetben 
a tej átlagos zsírtartalmát. — 2. A tehéntej 
fajsúlya 1'024—1"034. — 3. Nem csalódott 
sem a névben, sem az évszámban. Tényleg: 
Győr, 1887 —1889. Czíme: Budapest. Föld-
mívelési ministerium. — B. J. D. K. Oly kézi-
könyv, mely kizárólag a tejszövetkezeteket írja 
le, nincs. Behatóbban foglalkozik a tejszövet-
kezeti ügyekkel Sierlán János „A szarvas-
marha tenyésztése és hasznosítása" cz. mun-
kájának II. részében. E munka megszerezhető 
a Franklin-Társulatnál Budapesten. Ajánlhatjuk 
olvasásra az „Állattenyésztési és tejgazdasági 

lapok" cz. szaklapot. Előfizetési ára egy évre 
10 korona. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., 
Köztelek. Tejszövetkezeti nyomtatványok meg-
rendelhetők a „Pátria" irod. és nyomdai rész-
vénytársaságnál Budapesten. Egyebekre nézve 
megemlíthetjük, hogy az országos tejgazdasági 
felügyelőség (Budapest, Földmív. Ministerium) 
minden részletkérdésre szívesen ad felvilágosí-
tást. Ha hibás a tejszövetkezet üzeme, esetleg 
leküldenek egy vajmestert (díjtalanul), ki az 
üzemet rendbehozza s minden irányban nyújt 
felvilágosítást. A megemlített munkákon kívül 
megjelent dr. Kde Antal ügyvéd tollából: 
„Szövetkezeti Útmutató, különös tekintettel a 
gyakorlati követelményekre" czímen egy munka. 
Megrendelhető a szerzőnél Zala-Egerszegen. 
Ára 8 kor. 60 fillér. 

V e g y e s e k . 
Női gazdasági tanintézet. Az Ó-Buda 

mellett levő tisztviselő-telepen Ferencsy Ida 
egy női gazdasági tanintézetet alapít, melynek 
tantervébe a következő elméleti tárgyakat 
vette föl: gazdaságtan, egészségtan, háztartási, 
gazdasági, kertészeti, tejgazdasági és baromfi-
tenyésztési könyvvitel. A gyakorlati tanítás 
pedig mindazon dolgokra fog vonatkozni, a 
melyek a háztartás és belterjes gazdaság körébe 
tartoznak. Bejáró növendékeket vesznek föl, 
azonkívül kurzusokat is rendez az intézet 
asszonyok számára, a kiket azonban nem az 
intézetben, hanem a közelben lakó iiri csalá-
doknál szállásolnak el. A beiratás ideje április 
1-én kezdődik, az intézet pedig május 1-én 
nyilik meg. A növendékek, kiknek vizsgájára 
ministeri biztos ügyel föl, az intézet elvégzése 
után rendes bizonyítványt kapnak. 

— A gazdasági cseléd- és inunkássegély-
pénztárnak a múlt év zártával 13.000 tagja 
volt. Ezen számhoz hozzávéve a f. év márczius 
hó 15-ig belépett 4.649 új tagot, a tagok 
száma 17.649-re rúgott föl. A segélypénztár 
igazgatóságához minduntalan érkező tudako-
zódó s más levelek, melyekben az ország 
minden vidékéből kérnek, különösen a nép-
tanítók, nyomtatványokat, eléggé bizonyítja 
azt, hogy lapunk fölszólalása a 'munkáspénztár 
érdekében, nem hangzott el a pusztában kiáltó-
nak szavaként. A tanítói kar sokat tehet, s 
tudjuk, hogy tesz is ez ügy érdekében. 

— Fajbaroinfiak kicserélése. A földmívelés-
ügyi ministerium a folyó évben is nagyobb 
mennyiségű baromfiakat bocsátott a Sáros-
megyei Gazdasági Egylet rendelkezésére, ki-
cserélés czéljából. Ez idő szerint 4 darab bronz-
pulyka. 6 drb emdeni gunár, 38 langshankakas 
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és tyúk és 36 darab plymouth - kakas és 
tyúk érkezett meg. Ezeket egy közönséges, 
megfelelő fajú és közönséges fajtájú egyeddel 
kicserélik, költségek megtérítésére azonban 
egy gnnár után 1 korona 20 fillér, egy pulyka 
után 1 korona, egy tyúk vagy kakas után 
50 fillér fizetendő. A baromfiak Eperjesen a 
sebesi uton, a „Banjaluka" nevű telepen cserél-
hetők ki, míg a készlet tart ; miért is az egylet 
fölhivja az érdeklődőket, hogy a mennyiben 
reflektálnak a fajbaromfiakra, jelentkezzenek. 

— Öt új mintagazdaság. Darányi földmí-
velési minister az 1902. évben 3 minta-paraszt-
gazdaság átalakítására engedélyezett állam-
segélyt, és pedig: Maruska János hardicsai 
lakosnak, felügyelőjévé Czehlár Gyula hardicsai 
lakost; Szentpéteri Sándor örösi lakosnak, fel-
ügyelőjévé dr. Löcherer Lőrincz sátoralja-uj-
helyi lakost; Csiger Imre sajó-hidvégi lakos-
nak, felügyelőjévé Potoczki Dezső berzéki 
lakost nevezve ki. Ezenkívül Torontál vár-
megye Iláncsa községének határában fennálló 
és Bokorov-Tana birtokát képező népies minta-
gazdaság közvetlen felügyeletével Radenits 
Gyula alibunári járási főszolgabírót bizta meg, 
nemkülönben Hont vármegye Palást községé-
nek határában Gál András birtokának népies 
mintagazdasággá alakítását engedélyezte s annak 
közvetlen felügyeletével Ivánka István gazda-
sági egyesületi elnököt bizta meg. 

— Győr vármegye első tejszövetkezete. 
Győr vármegye területén, Fricke Emil föld-
birtokos kezdeményezésére, Kapi községben a 
mult év végén alakult meg az első tejszövet-
kezet. 1901. évi november hó 1-én 46 rész-
vényes volt 74 tehén-részszel, a tagok száma 
három és fél hónap alatt megkétszereződött, 
vagyis 79 tag volt, 148 tehén-részszel. A 
megyei gazdasági egyesület is kivette részét a 
szövetkezet megalakításában és pedig oly mó-
don, hogy a tejszövetkezet czéljára 2000 kor. 
kölcsönt három évre kamatmentesen megsza-
vazott. 

— A rózsák trágyázása mesterséges (mű-) 
trágyákkal előnyös eljárásnak mondható, ha 
helyesen alkalmaztatik, mert erőteljes növe-
kedést és bő virágzást eredményez. A nyers 
csontliszt e tekintetekben első helyen áll, s 
mivel különösen erős hajtásra bírja a rózsákat, 
inkább alkalmazandó, mint a kevésbbé hatásos 
phosphorsavtartalmú tápanyagok. Azonban leg-
jobban ajánlhatók a káli-trágyák, a melyekkel, 
ha egy nyáron át kétszer trágyázzuk rózsáinkat, 
a legszebb és legjobb eredményt érhetjük el. 

— A vajon néha érezhető kellemetlen 
mellékíz, mely, ha a friss vajon is érezhető 
s ezért annak romlottságára nem vezethető 
vissza, onnan eredhet, hogy a tej kezelése 

közben valami szagos gázt terjesztő folyadék 
vagy anyag mellé jutott, melynek gázait a 
tej nagyon mohón veszi magába és azoktól 
kellemetlen mellékízt nyer. Alig van folyadék, 
mely oly érzékeny volna a szagos gázok iránt, 
mint a tej, a mely ezen gázokat 14 órán át 
is lekötve képes tartani. Ilyen gázoknak tekin-
tendők a rothadt állati hulladékokból eredők 
is, a dohos pinczék levegője, stb. Ezért nagyon 
is ajánlatos az állatok fekvő helyét és az istál-
lót különben is állandóan tisztán tartani, és a 
mennyire ez kivihető, ajánlatos a kifejt tejet 
az istállóban minél rövidebb ideig tartani, mert 
a legjobb szellőztetés és tisztaság daczára is 
mindig vannak az istállókban rossz szagú gázok. 
A kifejt tej további kezelése, annak alapos 
leszűrése után, a mennyire ezt a viszonyok 
engedik, külön helyiségben menjen végbe, a 
melynek nagyon természetesen tisztaság tekin-
tetében kívánni valót fenhagynia nem szabad. 
Nemkülönben nagyon tisztáknak kell lenniök 
a tej befogadására szolgáló edényeknek, azokat 
súrolni, forró vízzel mosni és hideg vízben 
kiöblítve mindig tisztára kell törülni, mielőtt 
használatba vétetnének. Ha a tejet az elmon-
dottak szem előtt tartásával kezeltük s ennek 
daczára a vajnak kellemetlen mellékíze lett, 
úgy a fejős tehenekkel etetett takarmányt kell 
alapos vizsgálat alá venni, nem dohos vagy 
penészes-e az, a mikor nagyon természetesen 
annak további etetésétől el kell tekinteni. Ha 
pedig a takarmányt romlottnak nem találtuk, 
úgy megkiséreljük mégis azt változtatni, mert 
nagyon gyakran ez is sikerre vezethet. 

A magyar gazdasági növények gomba-
betegségei czím alatt Pósch Károly grinádi 
(Pozsonym.) tanító egy növénykórtani gyűjte-
mény kiadását határozta el. A merész vállal-
kozású és kiváló szorgalmú tanító a hazai 
gazdasági növényeken, tehát gabonaféléken, 
takarmánynövényeken, konyhakerti növényeken, 
gyümölcsfákon és a szőlőn előforduló összes, 
a növényi parasita-gombák által előidézett 
betegségeket gyűjti össze s azokat külön-külön 
üvegfedéllel ellátott dobozokban helyezi el. Az 
első sorozat (25 doboz) ára 50 korona, ogyes 
praeparatumok ára 2 kor. 50 fillér. A meg-
rendelés április végéig eszközölhető, a gyűjte-
mény szállítása a gyűjtés befejezése után, leg-
később azonban november havában megy végbe. 

— A szőlőojtványok ügyében a földmíve-
lésügyi minister a következő rendeletet adta 
k i : A szőlőfelujítást szolgáló szőlőoltvány-
kereskedés terén újabban azt a jelenséget 
észleltem, hogy a szőlőoltványok elárusításával 
foglalkozó egyes egyének szőlőoltványokat 
akként és azzal az ajánlattal hirdetnek eladásra 
és hoznak forgalomba, hogy azok a beoltás 
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után azonnal, vagy esetleg mohában történt 
előhajtatás után, de iskolázás nélkül állandó 
helyre ültettessenek ki. Illetékes szakközegeim 
egyértelmű véleménye és nyilatkozata szerint 
ezen eljárás a szőlősgazdáknak s általában a 
szőlőfelujítás ügyének tetemes kárára van. 
mert az iskolázás nélkül, tehát a teljes és 
megszilárdult öss'zeforradás előtt szállított olt-
ványok közül az elültetés után majdnem 
kivétel nélkül csak igen csekély százalék 
forradhat össze s a megforr adottak közül is 
csak kevés az. a melynél a forradás oly 
tökéletes, hogy állandó tőkét adhatna. A szőlős-
gazdáknak az ilv oltványok ültetéséből tetemes 
vesztesége és kára származik, mert az ily 
ültetésből kedvező esetben is csak imitt-amott 
elszórtan keletkező oltvánvtökék lelkiismeretes 
kezelése rendkívül fáradságos, tetemes költ-
séget igényel s az eredmény mégis majdnem 
a semmivel egyenlő. Az ezzel járó sikertelen-
ség nyomán keletkező bizalmatlanság pedig 
ártalmára lehet az egész szőlőfelujítás ügyének. 
Felkérem ennélfogva (a Czímet), figyelmeztesse 
a szőlősgazdákat, hogy ily oltványoknak 
állandó helyre való kiültetésétől saját érde-
kében tartózkodjanak és hasson oda, illetőleg 
intézkedjék, liogy ezen eljárás hátrányainak 
és káros következményeinek tudata a közön-
ségnél minél szélesebb körben elterjedjen. 
Megjegyzem egyszersmind, hogy az ily oltvá-
nyokkal való telepítés az 1896. V. törvény-
czikk alapján adandó szőlőfelujítási kölcsönök 
igénybe vételénél semmi esetre sem enged-
tetik meg, sőt a már rendes módon betelepí-
tett területekben mutatkozó hiányok pótlása 
sem történhetik ily oltványokkal. 

— Tejszövetkezet összesen 376 van az 
országban; legjobban szaporodtak a tejszövet-
kezetek 1900-ban (100-zal) és 1901-ben (130-
czal.) Huszonnvolcz vármegyében vannak a 
tejszövetkezetek eloszolva. A tagok száma 
1901-ben 40.673. az üzletrészek száma 69.507 
volt. A feldolgozott, illetve értékesítésre be-
adott tej az 1900. évi 49 millió literről 17 
millióval 66-7 millió literre emelkedett s ezzel 
a tejszövetkezetek bevétele ugyancsak az 1900. 
évi 4'2 millió koronával szemben 7 millió 
koronára, vagyis közel 3 millió koronával 
emelkedett. A tejszövetkezetek nagyobb része 
nemcsak a tej értékesítésére alakult, hanem 
egyéb élelmi czikkek értékesítését, különösen 
a tojást is, üzletkörébe vonta be és négy 
tejszövetkezet a tagok állatbiztosítását is szer-
vezte. Vajtermelési központ összesen öt van 
üzemben s ezekből összesen 1 millió 45 ezer 
kilogramm vaj 2 millió korona értékben a 
vámkülföldre szállíttatott. 

\v i l t levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

10. kérdés. Tej-szövetkezetiinknek az elmúlt 
év nyári hónapjaiban gyakran kellemetlenségei 
voltak a vevőkkel, a mennyiben a vasúton 
szállított tej gyakran megsavanyodott, néha 
meg is aludt. Kérdem gazdatársaimat, lehet-e 
ez ellen védekezni ? Czélszerü-e szaliczilt, vagy 
szódát keverni a tejhez, hogy a megalvadástól 
megvédjük ? Egy szóval, melyik a helyesebb 
eljárás, hogy a tejet az esetleges megromlástól 
megóvhassuk ? B. F. 

11. kérdés. Miután már nem rendelkezem 
oly mennyiségű zabbal, hogy az aratás befej e-
zéseig lovaimat ezzel etethessem, de vásárolni 
sem akarok zabot, mert az ára igen magas, 
kérdem: etethetek-e igás-lovaimmal kukoriczát 
vagy rozsot a nélkül, hogy az ilv etetésnek 
esetleges káros következményeitől kellene tar-
tanom ? I. I. 

Válasz a i . kérdésre. Minél későbben 
értékesítjük gyümölcsünket, annál nagyobb 
anyagi haszonnal jár az. A gyümölcs minden 
nemével kísérleteztek az emberek, de egyik 
nemével sem annyit, mint éppen a szőlővel; 
ezt pedig több tényezőnek tulajdoníthatjuk; 
ugyanis a szőlő a legkedveltebb, legkereset-
tebb, a legdrágább, de egyszersmind egyike 
a legkényesebb gyümölcsnemeknek. S éppen a 
szőlő kényes természete késztette leginkább 
az embereket a sok kísérletezésre. A sok 
kísérletezés folytán rá is jöttek többféle eltar-
tási módra, melyek közül csaknem mindegyike 
hagy valami kívánni valót hátra. Az eltartási 
módok közül néhányat felsorolok oly czélból, 
hogy k. kartársaim azok mindegyikével kísér-
letezzenek. 1. szőlő pusztán száraz, szellős, 
fagymentes, de nem meleg helyen fölaggatva 
is jó ideig eltartható. — 2. Még tovább eltart-
hatjuk a szőlőt, ha ládába rakjuk úgy, hogy 
alul egy réteg őszibaraczk-levél, vagy egy 
réteg fürészpor legyen, aztán egy réteg szőlő, 
de úgy, hogy egyik fürt a másikat ne érje. 
A szőlőre ismét egy réteg őszibaraczk-levél 
v. fürészpor, s így tovább, a míg a láda meg-
telik; legfelül azonban őszibaraczk-levél vagy 
fürészpor legyen. Ha fürészport alkalmazunk, 
úgy a szőlőfürtöket előbb pergament vagy 
egyéb erős papírral takarjuk le s csak aztán 
szegezzük le a ládát s teszsziik száraz hűvös 
helyre. — 3. A frissen szedett, ép. száraz 
szőlőfürtöket egy 30—50 literes agyagedénybe 
teszszük, melynek aljára előbb ujjnyi vastag-
ságban korpát tettünk; a szőlőrétegre újból 
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korpát teszünk s így tovább, míg az edény 
megtelik; a felső réteg korpa legyen; erre 
egy lap papirost fektetünk s aztán az edény 
nyílását légmentesen elzárjuk. Astrachanban 
korpa lielyett kölest használnak s az így 
eltett szőlő 2 évig is eláll. — 4. Közönséges, 
érett tökgyümölcsökben is lehet a szőlőt sokáig 
eltartani. Veszünk egy érett tököt — s mint 
nálunk a gyermekek a czinegecsapdát csinálni 
szokták — belét kiveszszük s annyi érett szőlő-
fürtöt rakunk bele, a mennyi belefér. A tököt 
pedig, a leszelt darabjával — mely tetőül 
szolgál — gondosan befödjük s hűvös helyre 
teszszük. Ezt az eltevési módot a khinaiaktól 
vettük. — 5. A szőlőeltartás egy igen czél-
szerü módját írta le dr. Győry István „Utasítás" 
a gyümölcsfák szedése, csomagolása és szállí-
tása czímü könyvében; (megszerezhető a 
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövet-
kezeténél, Budapesten, Központi Vásárcsarnok.) 
A szőlőfürtöt venyigéstől metszük le oly 
módon, hogy a fürt alatt 15—20, fölötte 
pedig 10 cm.-es csonk maradjon. Léczekből 
készítünk állványt akként, hogy az arra helye-
zendő Vé literes palaczkok rézsútos helyzetben 
álljanak. A palaczkokba néhány drb faszenet 
teszünk s aztán nyakig megtöltjük vízzel: most 
belehelyezzük a fürtöket, melyek így most 
már szabadon lógnak s a palaczkok kellő 
helyzetében egymással nem érintkeznek. Az 
ily módon eltett szőlő igen sokáig eláll a 
nélkül, hogy megránczosodnék, mert a bogyók-
ból elpárolgott vizet a venyigén át fölszívódás 
útján pótolja. Czélszerü kéthetenkint, vagy 
legalább havonkint a venyigén új metszési 
lapot csinálni. így teszik el a szőlőt a buda-
pesti magy. kir. kertészeti tanintézetnél is. 
— 6. Igen ajánlatos mód, a hordóban való 
eltevés. A hordó egyik fenekét kiveszszük 
s ként gyújtunk alá; ezután a hordó fenekére 
teszünk egy réteg parafahulladékot, arra jön 
egy sor szőlő s így tovább, míg a hordó meg-
telik; a felső réteget parafahulladék képezze. 
Olykor-olykor lassan, gyengén meg kell rázni 
a hordót, hogy a közök megteljenek. A telt 
hordót befenekeljük s száraz pincze'be helyez-
zük. Még tavaszszal is olyan a fürt, mintha 
a tőről vágják le. A parafahulladékot meg 
kell rostálni és kiszárítani. A parafahulladék 
könnyű, sok megy egy kilóra s igen olcsó. — 
7. Égy franezia szőlősgazda véletlenségből 
jött reá a szőlő eltartásának egy igen czélszerü 
módjára. Egy izben ugyanis annyi szőlője ter-
mett, hogy a gyümölcs eltartására nem volt 
elegendő helve s így a spirituszos kamrájába is 
aggatott' fürtöket. Egy idő múlva a szőlő-
fürtökből a rothadt bogyókat eladás előtt éles 
ollóval kicsipkedték, mely alkalommal a spiri-

tuszos kamrában elhelyzettekre is rákerült a 
sor, de nagy meglepetésére a fürtök itt egész 
frissek és teljesen épek maradtak. E fölfedezés 
után tett kísérletek a következő eljárásra vezet-
tek. Az eltartandó szőlő befogadására egy tég-
lából készült és belülről czementtel kikent tartót 
készítenek, melyre egy jól elzárható ajtót alkal-
maznak. Ebbe a tartóba a szőlőfürtöket gyalu-
forgácsra rakják és egy szélesszájú alkohollal 
megtöltött nyitott üveget helyeznek el a tartó 
belsejébe. Az így elrakott fürtök még május 
hóban is frissek, dús levüek, még a szőlő nyelén 
sem mutatkozik nyoma a beszáradásnak. Ez el-
járás egyszerű, olcsó s általános alkalmazása 
nálunk is nagy jelentőségű volna. Általános 
tudnivalók: Mindig száraz időben metszszük le 
a fürtöket; csakis ép, nem túlérett, inkább 
ritka, vastag héjú fürtöket tegyünk el; néme-
lyek eltevés előtt forró mustba szokták hirtelen 
belemártani. Elkerülhetetlenül szükséges a 
száraz, szellőztethető, se túl hideg, se túl meleg 
helyiség, melyet időnként ki kell kénezni: jó 
olykor czukorral kifüstölni. A rothadó bogyókat 
2 hetenkint éles ollóval kicsipkedjük. A fürtöket 
jobb fordítva fölaggatni, így a bogyók nem 
érintik egymást annyira. A tartókba való el-
helyezésnél az a fő, hogy azokat a mennyire 
lehet, pergament vagy egyéb erős papír (több-
szörös rétegben) viasz (szurok) vagy ablakragasz 
segélyével légmentesen elzárjuk. (Csávoly.) 

Micliler József. 
Válasz a 6. sz. kérdésre. A csökönyösség 

vagy akaratosság rendesen lovaknál fordul elő 
és a legtöbb esetben gvógyíthatatlan. Különb-
séget kell tenni időszaki és megrögzött csö-
könyösség között. Az időszaki csökönyösségét 
rossz bánásmód, vagy az állatra bántó hatású 
külső körülmény okozza, s az előidéző ok 
megszűnésével elmúlik a baj is. A megrögzött 
csökönyösség rendszerint öröklött s a legtöbb 
esetben gyógyíthatatlan rossz tulajdon. Az 
ilyen állat minden munkától irtózik s minden-
kivel, még ápolójával szemben is határozottan 
kifejezett rosszakaratot tanúsít. A csökönyös-
ség javításánál a következőket kell szem előtt 
tartanunk: Sohase fogjunk egy igába külön-
böző vérmérsékletű lovakat. Az állatok kor-
mányzása mindenkor higgadt, körültekintő 
legyen. Ne indíttassunk soha hirtelen, nagy 
zajjal, hanem szóljunk nyugodtan a jószágnak, 
engedjünk neki időt arra, hogy a hámba ké-
nyelmesen beledűlhessen. Az ostor — néha-
néha — csak büntetés és ne figyelmeztetés 
legyen. Vizsgáljuk meg a hámot, hogy nem 
bántja-e a ló szügyét. A rosszvarrású, kérges 
hám — különösen esős időben való igázáskor 
— könnyen feltöri a sziigyet s ezáltal a leg-
használhatóbb lovat is csökönyössé teszi. A 
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megrögzött csökönyösség az osztrák polgári 
törvénykönyv 925. §-a alapján főszavatossági 
hiba, s az eladó az ilyen állatot harmincz 
(30) napi határidőn belül köteles visszavenni.*) 
(Nádudvar.) líác.i' Károly. 

Válasz a 7-ik kérdésre. A tengeri termő-
virágzatának megtermékenyítése akkor megy 
végbe, ha — mint kérdésttevő is mondja — 
a cső az úgynevezett selymét kihányja. A ten-
geri egylaki növény, vagyis egy és ugyanazon 
növényen találjuk a him- és a nő virágzatot is. 
Mindkét virágozat ivarszervei meglehetősen egy 
időben érnek meg, s akkor a himvirágozat 
pora, a himpor vagy porzó megérvén, lehull a 
nővirágozat bibéire, s azokat megtermékenyíti. 
Rendesen azonban más szomszédos tengeri 
növény himpora, szél vagy rovarok által tova-
vitetve, hull rá a nővirágozatra, s igen ritka 
azon eset, a midőn a növény önmagát termé-
kenyíti meg. Ezen megfigyelésből és számos 
ez irányban végzett kísérlet eredményekép állí-
totta fel Darwin theoriáját, a mely szerint a 
sexuális sejteknek (a nemi szervek sejtjei) túl-
közeli rokonsága, az önmegtermékenyítése a 
növényeknek, a faj fentartására igen hátrányos. 
Ez azonban nem általános szabály, de áll mégis 
a legtöbb ily növényre nézve. Ha önmegter-
mékenyítésből nyerjük a magvakat, úgy azt 
tapasztalhatjuk mindig, hogy a rendesnél keve-
sebb magot és kevésbbé kifejletteket kapunk, 
s az ezek után nyert növények sem oly erő-
teljesek, s fejlődésükben rendesen visszamara-
dottabbak, mint a keresztezésből származottak. 
A mi pedig kérdésének második pontját illeti, 
hogy van-e hatással a cső fejlődésére a szár 
letörése (csonkítása), azt mondhatjuk, hogy a 
legtöbb esetben nincs! A mellett, hogy ezen 

*) Ez nem áll, mert Magyarországon a lovak eladá-
sánál főszabatossági bibákat a törvény nem ismer. 
Vitás esetek alkalmával a bíróság szakértők megkér-
dezésével dönt esetről-esetre. Csakis „törvényes gya-
korlatunk" van, vagyis a bíróság rendes körülmények 
között az ausztriai általános polgári törvénykönyv 
paragrafusait szok'ta irányadóul alkalmazni. A törvé-
nyes főhibák alkalmazása csak Erdélyben és a határ-
őrvidéken van elfogadva. Tekintettel tehát arra, hogy 
a csökönyösség a legtöbb esetben csak napok múlva 
mutatkozik, a vevő tehát kénytelen a bírósághoz 
fordulni jogorvoslásért, — tekintettel arra, hogy az 
ekkor felmerülő szakértői díjak és perköltségek nem 
ritkán oly tekintélyes összegre rúgnak, melyek equi-
valensek az eladott ló értékével, s mindazonáltal még 
mindig kétséges a vevőre nézve a per megnyerése, — 
azt ajánlhatjuk, hogy ha már egyszer a gazda elő-
zetes szavatolást az eladótól a csökönyösségre vonat-
kozólag nem kért, úgy inkább ne is forduljon a 
bírósághoz Ítélkezés végett, hanem vagy egyezzék ki 
az eladóval egy bizonyos összeg erejéig, vagy ha ez 
nem lehetséges, úgy kísérelje meg a ló gyógyítását 
(szelid bánásmóddal, vagy más, már e lapok hasáb-
jain felemlített módszerrel), — vagy pedig — adjon 
túl a gazda is, ha tud, az ilyen lovon. Krőlopp A. 

munka sok időt és fáradságot is igényel, még 
kárt is tehetünk termésünkben, mert az által, 
hogy a tengeri szár egy részét a levélzettel 
együtt levágjuk akkor, a midőn a kukoricza 
az érési stádiumához közeledik, szenved a mag 
teljes kiképződésében, s hátráltatjuk a növényt 
a kiszáradásában, a melylyel lépést tart a mag-
érés, mert a levélzet levágása által megfoszt-
juk a növényt azon szerveitől, a melyek a 
vízelpárologtatást vannak hivatva végezni. Az 
ez hányban végzett kisérletek bizonyították 
azt, hogy a természet rendjét erőszakos kézzel 
megzavarni nem szabad. A megcsonkított ten-
geri növényből származott csövek és magvak 
minőség tekintetében nem voltak oly jók. mint 
az érintetlenül hagyott növények termése. L. 

Válasz a 8. kérdésre. Kap táras méhek 
vásárlásánál különös figyelemmel legyen arra, 
hogy a kaptár hátsó részében sok és tiszta 
mézet találjon, hogy a méhek ne szétszórtan 
az egész kaptárban, hanem lehetőleg tömören 
egymás mellett álljanak, s a kaptárban nem-
csak a felső, hanem az alsó részt is elfoglal-
ják. Ha valamely kaptárban a méheket ritkán, 
vagyis szétszórtan találjuk, úgy ez annak a 
jele, hogy a családnak nincs királynéja. Ügyel-
jünk arra is, hogy a fenékdeszkán semmiféle 
viasz, etc. hulladékok ne legyenek, mert ily 
tisztátalan kaptárban nem ritkán a viaszmoly 
ütött tanyát. Czélszerü mindig csak megbízható, 
s becsületes méhésztől vásárolni méheket. 

Radványi. 
Válasz a 9. kérdésre. Kerti lugasok készí-

tésére, valamint verandák és házfalak befutta-
tására nagyon alkalmas szőlőfajta a korai piros 
veltlini, más néven a piros olasz malvásia, a 
mely gyors fejlődésü, szép nagy és formás 
levelekkel bír, a melyek felül sötétzöldek, alul 
világosabbak és finoman gyapjasak. Ezen szőlő-
fajta gyorsnövésü, bőtermő, gyümölcse finom 
fűszeres ízű és édes, miért is keresett csemege-
szőlő. A tőke számára nagy és széles helyet 
tartsunk fenn, hogy jól kiterjeszkedhessék. 
A tőke helyét 80 centiméternyire rigolirozzuk 
és bőven trágyázzuk. A metszési módok közül 
a czombmívelést alkalmazzuk, a tökét pedig 
hosszú csapos mívelésben részesítjük. H. 

T a r t a l o m : Újítsuk fel szőlőinket. Dr. Ách Aladár. 
Gazdasági építkezés. (Két képpel.) Cs. Péterffy 

József. — A boronálásról. WaUner Gyula. A szappan-
főzésről. Makayné Pelcó Valéria. — A törpe fák az 
iskolakertben. Zádor Gyula. — A tej kezelése. Vörös-
váry Béla. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. -
Nyilt levélszekrény. 

Felelős szerkesztő: JJjváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. G'úöz József. 

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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PÁLYÁZATOK. 
E g e r b e kántorsegédet keresek. Fizetése egy polgári 

évre : 600 korona ; lakás fűtéssel, világítással. Mintegy 
00—70 korona mellékjövedelemre is számíthat. Pályázó 
a kántori teendők minden ágában teljesen jártas legyen. 
Jó hang, jó erkölcsi bizonyítvány kívántatik. Családos 
egyének nem pályázhatnak. Az állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. Rudassy János, főkántor. 

(272-n i—3) 
A kt t tegyánl ev. ref. egyház (Biharmegye) pályá-

zatot hirdet egyik tanítói állomásra. Fizetés: kész-
pénz 100 korona. 13 és fél hold föld. 13 hektoliter 
buza. 650 liter zab. 4 öl fa. Tandíj : Minden gyer-
mektől 1 véka buza. 80 fillér, 1 csirke (tanítványok 
száma 80). Természetbeni lakás: 2 szoba, konyha, 
kamara, kert. Megállapított nyugdíjigény 940 korona. 
Kötelessége : most a vegyes I. elemi osztály vezetése 
(később I. és II. osztály), szükség esetén lelkész és 
kántor helyettesítése. Fölszerelt pályázatok május 3-ig 
alulírotthoz küldendők. Kolumbán Áron, ev. ref. 
lelkész. (295—n—2) 

Crara (Bács-Bodroghmegye) nagyközségben meg-
ürült róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Az állomás jövedelmei : 1. készpénzben : 
252 korona. 2. 32 pesti mérő kétszer buza, vagy 
ennek piaczi ára. 3. 8 öl keményfa, melyből 2 öl 
ostyasütésre fordítandó. 4. Ismétlő-oktatásért: 50 ko-
rona. 5. Ostyasütésért a templompénztárból: 10 ko-
rona. 6. 16.468 katasztrális hold föld — egy tagban — 
haszonélvezete adóteherrel. 7. 1119 -öl új szőllő 
tőkék nélkül. 8. Stóla illeték körülbelül: 400 korona. 
9. Örökös misék után : 50 korona. 10. Búcsúztatókért: 
egyszerű kis temetéseknél 60 Sllér; palástos kis 
temetéseknél 1 korona ; nagy temetéseknél 2 korona : 
ki hosszabb búcsúztatót óhajt, ott a díjt a kántor 
határozza. 11. Kényelmes lakás, udvar és kis 
kerttel. Kellékek : 1. Magyar és német tanítói képesítő 
okmány. 2. Kántori oklevél. 3. Bizonyítvány, hogy a 
magyar és német nyelven kívül az illyr nyelvet is bírja. 
Kötelezettségei: 1. Iskolaszék által meghatározandó 
osztályban tanítani. 2. Gazdasági ismétlő-iskolában 
oktatni. 3. Az ifjúságot egyházi énekekre tanítani. 
4. Keresztelés-, avatás-, esketés-. provisio- és temeté-
seknél személyesen segédkezni. 5. Isteni szolgálatnál 
naponta orgonálni és énekelni. 6. Évenkint szükséges 
ostyákat sütni. Működési és erkölcsi bizonyítványokkal 
kellőkép fölszerelt kérvények az iskolaszék- és községi 
képviselő testületre czímezve folyó évi április hó 24-ig 
nt. Maison Mihály kerületi esperes úrhoz Rigyiczára 
küldendők. A próba orgonálás és éneklés folyó évi 
április hó 24-én reggeli 9 órakor fog megtartatni az 
itteni templomban. A választás a próba után azonnal 
megtartalak. A megválasztott állomását junius hó 1-én 
tartozik elfoglalni, a honnan fizetését húzza. Kelt 
tíarán, 1902 márczius hó 25-én. A garai róm. kath. 
iskolaszék. __ _ (307—II—1) 

Kr.-H.-Váralján róm. kath. iskolához osztály-
tanító kerestetik. Fizetése: 800 korona, lakása 2 
szoba és mellékhelyiségek. Kötelessége: az iskolaszék 
által kijelölendő osztályok vezetése, ismétlők egy 
részének oktatása, a kántort akadályoztatása esetén 
díj nélkül helyettesíteni, zenében jártasok előnyben 
részesülnek. Fölszerelt kérvények április 13-ig főt. 
Szkaupil József plébános úrhoz küldendők. Frick 
György, iskolaszéki jegyző. (312—I —1) 

A buda-ábrányi (Szabolcs) reform, előkönyörgő-
tanítói állás halálozás folytán megüresedett. Fizetése : 
433 korona államsegély, lakásul 2 padlós szoba, jó 
melléképületek, természetben fizetendő párbér, tandíj, 
föld és szolgálmányból álló jövedelem, mely hivata-
losan értékelve 494 korona. Korpótlék. Nős, okleveles 
tanítók állást azonnal elfoglalhatják. Nyir-Acsád, 
1902 márczius. Sebeök István, lelkész. (311—I—1) 

Oscsadn iczán (Trencsén) róm. kath. kántortanítói 
állomás üresedésben levén, ezennel április 10-ére pá-
lyázat hirdettetik. Fizetés: 1000 korona. Minden öt 
év után 100 koronával több. Csakis képesítettek 
pályázhatnak. (301—II—1) 

Pályázat a reformátusok által föntartott p a c s é r i 
községi iskola tanítónői állomására, melynek java-
dalma 800 korona évi fizetés, 40 korona fűtési, 
12 korona irodai átalány, tisztességes lakás kerttel. 
Kötelessége az első és második leányosztály vezetése 
és fölváltva az ismétlősök oktatása. Pályázati határidő 
április 12. Ha az illető a ref. vallású tanítással is 
megbizatik, ezért külön díjazásban részesül. Kérvények 
Szendy Lajos ref. lelkész, községi iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. ( 3 0 2 - 1 - 1 ) 

A sár -egres i reform, egyház pályázatot hirdet 
második tanítói állomására. Javadalom: állams gélylyel 
évi 800 korona készpénz, egyszobás lakás. Kötelessége : 
három vegyes osztály vezetése, kántor akadályoz-
tatása esetén helyettesítés és templomi szolgálat. 
Csak oklevelesek pályázhatnak. Az állás ez év szept. 
elsején foglalandó el. Pályázati kérvények augusztus 
elsejéig nagytiszt. Medgyasszay Vincze mezőföldi 
esperes úrhoz (Balatonfő-Kajár. Veszprémmegye) kül-
dendők. _ (308-1—1) 

Szepesmegyei K r i g h evang, leánygyülekezet tót-
ajkú kántortanítót keres. Javadalom : készpénzben és 
természetben 800 korona, két szoba, konyha, kamara, 
pincze, istálló, csűr haszonélvezetével. Pályázhatnak 
nem okleveles tanítók is. Kallath Károly, szepes-
tótfalui lelkész. (309-III—1) 

A m e z ö l a k i ref. másodtanítóságra pályázhatnak 
okleveles férfi- vagy nőtanítók. Fizetés : 800 korona; 
egy szoba a kántor udvarán. Kötelesség: az alsó 
három vegyes osztálynak a dunántúli református 
egyházkerület tanterve szerint való vezetése. Férfi-
tanító kántor akadályoztatása esetén énekvezéri teen-
dőket végezni, nőtanító pedig női kézimunkát taní-
tani köteles. Állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Pályázati kérvények G. Szabó Mihály lelkészhez 
intézendők folyó évi május 15-ig. (304—III—1) 

A perbete i (Komáronun.) evang. ref. altanítói 
állomásra 1902,903-ik tanévre pályázat hirdettetik. 
Fizetés: egy szobás lakás, egy öl kemény tűzifa, 
600 korona ezenkívül 176 korona államsegély. Köte-
lesség : I—III. vegyes osztály tanítása, főtanítónak 
akadályoztatás esetén helyettesítése. Pályázhatnak ref. 
vallású okleveles tanítók, tanítónők és óvónők. Kér-
vények április 15-ig Veress Ede, ref. esperes úrhoz 
Búcsra (Esztergom m., posta helyben) küldendők. A 
megválasztott állásának a jövő tanév elején leendő 
elfoglalásának idejéről értesíttetni fog. (310—I—1) 

A n a g y k a p o s i orgonista-tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése: pénzben, terményben, földben, 
szolgálmányokban 900 korona; tisztességes lakás, 
melléképületekkel. Az állás azonnal elfoglalható. Pályá-
zati kérvények alólirotthoz küldendők. Nagy-Kapos, 
1902 márczius 24. Maksa József, ev. ref. lelkész. 

( 3 0 5 - 1 - 1 ) 
Pályázat. A h i l ib i r. kath. kántortanítói állásra 

f. évi április 5-ig terjedő határidővel pályázatot 
nyitok. Jövedelme: 1. kepéből: 70 kalongya rozs, 70 
kalongya zab, 25 vontatás tűzifa 470 kor. értékben ; 
2, osporából : 46 kor. 3. stoláris jövedelem : 20 kor. 
4. két alapból 4 kor. 40 fillér. 5. 2 hold szántó és 
egy hold kaszáló jövedelme: 40 kor. 6. kényelmes 
lakás sütőházzal gazdasági épülettel és konyhakerttel. 
Kötelességei: a kántori és sekrestyési teendők végzése; 
mint tanítónak az összes tankötelesek oktatása. Állam-
segély kérve van s okleveles k.-tanító megválasztása 
esetén utalványoztatni fog. Pályázati kérvények alul-
írotthoz nyújtandók be. Gelenczén, 1902 márczius hó 
1-én. Solyom Géza, pléb., isk.-széki elnök. 

( 2 5 6 - 1 - 1 ) 
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Sárafalván lemondás folytán megüresedett községi 
kisdedóvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás 
1. évi fizetés 600 korona. 2. szabad lakás. B. az óvónő 
által vett fa, hazaszállítása ingyen. Pályázati kérvények 
szabályszerűen felszerelve alulírott elnöknél 1002. évi 
május hó 5-ig bezárólag adhatók be. Sárafalván, 1902. 
évi márczius hó 22-én. Seéler László, elnök. 

(306—III—1) 
A lemondás folytán megüresedett v i sk i államilag 

segélyezett községi iskolai tanítói állásra alulírott 
iskolaszéki elnök pályázatot hirdet. Felhívja mindazon 
tanítókat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
képesítési és működési bizonyítvánnyal ellátott kérvé-
nyüket f. évi ápril hó 2-ig a viski iskolaszéki elnök-
ségnél beadják. Az állás javadalmazása a következő : 
1. 800 K. készpénz az iskola pénztárából havi előleges 
részletekben. 2. 30 K. ismétlők oktatásáért a község 
pénztárából. 3. 10 K. irodaátalány. 4. Természetbeni 
lakás (2 padlózott szoba, 1 konyha és éléskamra) a 
szükséges mellékhelyiségekkel úgy a háznál mintegy 
150 f |-öl konyhakert haszonélvezete. 5. 600 Q -öl 
területű kert haszonélvezete. (303—1—1) 

A gyóni (u. p. Alsó-Dabas, Pestmegye) ág. h. ev. 
egyház kántortanítót keres. Kötelességek: a reábízandó 
osztályok és ismétlősök tanítása, az összes kántori 
teendők magyarul és minden harmadik vasárnap 
csak templomban tótul, szükség esetén lelkész helyet-
tesítése, ostyasütés. Tannyelv : magyar. Javadalom : 
lakás és 320 p -ö l külsőkert, 25 hold 1200 Q ö l e s 
föld. (3 h. szántó a többi jó rét. 20 hekt. rozs, 140 
korona munkaváltság, 104 korona egyháztól, állam-
segély 254 korona és korpótlék. 20 fillér tanpénz a 
mindennapos tanulóktól l'/a öl kemény tűzifa. 3 
szekér szalma, temetéstől 1 korona, búcsúztatóval 2 
korona, 3 ünnepi otfertorium '/.i-da, gyónáspénz '/e-da. 
Kérvények keresztlevéllel, kántortanítói oklevél egész-
ségi és szolgálati bizonyítványnyal f. évi április 
hó 15-ig lelkészhez küldendők. ÁŰomás mielőbb elfogla-
landó. Útiköltséget csak a megválasztott kap. Áchim 
Mihály, lelkész. (313—1-1) 

Keresek sürgősen polg. isk. nyelvészt, havi 100 ko-
rona, jövőre is maradhat. Polg. iskola N.-Bicsén. 

(314-1—1) 
Kisegítő evang. kántortanító kerestetik. Tannyelv : 

tót. Fizetés megállapodás szerint. Kérvények lelkészi 
hivatalhoz czímzendők. Szobotist (Nyitram.). 

( 315 -1 -1 ) 
Szabolcs (Szabolcsm.) fiók egyházközség róm. kath. 

kántortanítói állomására pályázat. Javadalma: 540 kor. 
készpénz ; két kat. hold szántóföld, 50 kor. tandíj és 
30 kor. stóla. Államsegély 800 koronáig elődjének 
volt. Egy szobás lakás, konyha kamra istállóval. 
Kérvények Bukoveczky Sándor vencsellői plébánoshoz 
küldendők. (316-1—1) 

A szent lé leki kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelem 7 hold szántóföld. 3 hold rét részben 
a község által mívelve, 10 öl keményfa, párbérben 35 
véka kétszeres, készpénzben 164 korona, uradalomtól 
9 kor. 26 fill., stóla 30 korona, iskolafűtésre 7 m. fa, 
oklevelesnek 270 kor. államsegély. Lakás 2 szoba, 
konyha, istálló, kert. Tannyelv: magyar. Tótnyelv 
ismerete kívánatos. Május, júniusban előadás. Kérvények 
Esztergomba, ferencziek zárdájába Lengyel Flaviánhoz 
czímzendők. (317—1—1) 

A zsupaneki román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó-
ságai : 728 korona készpénzfizetés; 72 korona értékű 
tűzifa; tisztességes lakás konyhakerttel. A magyar 
nyelven szerkesztett, bélyeggel ellátott és a vallás-
és közoktatásügyi ministeriumhoz czímzett folyamod-
ványok 1902. évi április 10-ig a krassó-szörényvár-
megyei közigazgatási bizottsághoz küldendők. Ezen 
állással a gör, kel. kántori teendők végzése kötelező. 

(323-1—1) 

A kurdi (Tolnainegye) róni. kath. magyar-német 
;ijku iskolájánál az I. oszt. tanítói állás üresedésbe 
jutott. Javadalma: 600 korona törzsfizetés, egy szo-
bából álló lakás bútorzattal és téli fűtés. A többi 
lakrész és kert helyett 120 korona. Kötelesség: az 
1. osztály és ismétlő-leányok tanítása, a kántorságbani 
segédkezés. Csak okleveles férfi pályázhat április hó 
15-ig. Kurd, 1902 márczius 27-én. Az iskolaszék. 

(319-1—1) 
A duna-mocsi ev. ref. egyház II. és III. tanítói 

állására pályázatot hirdetek; mindkét tanító évi java-
dalma : 800 kor., másodtanítói államsegély 226 kor., 
a harmad tanítói 700 kor., egy-egy szobából álló lakás 
a legszükségesebb bútorzattal. Másodtanító köteles-
sége a II—-III. vegyes osztály, a harmadtanítóé a,z 
I. osztály oktatása dunántúli ev. ref. egyházkerületi 
tanterv szerint; mindkettőnek szükség esetén a kán-
torságnál segédkezni. Pályázhatnak : ref. vallású ok-
leveles férfi és nőtanítók, tanítóképzőintézet IV. év-
folyamát végző növendékek, esetleg okleveles óvónők. 
Az állások folyó év szeptember l-én elfoglalandók. 
Pályázati kérvények kellően felszerelve nagytiszteletű 
Veress Ede espereshez Búcsra (Ksztergommegye) 
május 15-ig küldendők be. Patay Árpád, helyettes 
lelkész. (321—1—1) 

A jaáki (Vasm.) oszt.-tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Fizetés: 700 korona, egy bútorozott szoba 
fűtés és tisztogatással. Kötelessége: a II., III. oszt. 
és az ismétlők tanítása a kántorságbani segédkezéssel. 
Kérvények a plébánia-hivatalhoz küldendők ápril 10-ig. 

( 322 -1 -1 ) 
Battonya községben újonan rendszeresített községi 

elemi iskolában tanítói állásra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazás. Évi fizetés havi előleges részletben 
fizetendő 800 korona. Lakbér czímén egyelőre, miután 
később természetbeni lakás leend 200 korona '/4 évi 
előleges részletekben való fizetés mellett, 2 öl tűzifa 
házhoz szállítva, továbbá takarítási átalány czímén 
40 korona, irodai átalány czímén 10 korona. Pályázók 
szabályszerűen felszerelt folyamodványaikat, melyben 
életkoruk, állapotuk, eddigi szolgálataik okmányokkal 
igazolandó folyó évi május hó 15-ig a községi iskola-
szék elnökségéhez nyujsák be. Battonyán, 1902. évi 
márczius hó 25. Községi iskolaszék. (318—I—1) 

H I R D E T É S E K . 

Felvidéken lakó állami tanítónő 

c s e r é l . 
Czím: Csere, poste restante Xagy-Szőllős. 

(320-1—1) 

Új népiskolai irkák. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.037. szám alatt kelt 
leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett nép-
iskolai irkákat elfogadott előnyei folytán az összes 
magyarországi állami népiskolák, továbbá a polgári 
ilií- ós leányiskolák részére engedélyezni méltóz-
tatott. 1902 szeptember 1-től a jövedelemből a 
„Tanítók Háza" javára is juttatok. — Kimerítő 
ismertetést és mintákat díjmentesen küld: 

F e l c e t e M i h s i l y , 

(290—V—1) kiadó-könyvkereskedő 

K e c s k e m é t e n . 
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m m í»<t Í«Í m .<•>, ág^ 

V i z s g r a l a p o k 
jó papiroson, csinosan elkészítve 

Í O O ( l a r a b 5 5 k r . 

Neumann Jakabnál 
I P O L Y S Á G O N (Hontmegye). 

1 0 0 d a r a b b é r m e n t v e 15 krra l t ö b b . 
(299-11—2) 

S*í Jfe P"<I i*4 &*it í ' i i*4 Sí *s*z i'4. í ' i i ' i í 
w ^ w w w ^ w w ^ w w w w w w w 

Szép mellékjövedelem 
szerezhető, még a legkisebb hely-
ben is, minden házban szükségelt, 
közismert czikkek eladása által, 
tőke és rizikó nélkül. Ajánlatok 
E r é l y e s 1104. sz. a. Blockner J . 
hird. irodájába, Budapest, Sütő-

utcza 6/B. sz. czímzendők. (282—II—2) 

Polgár Sándor 
orvosi mű- és kötszerésznél 

Budapest , VII. ker., Erzsébet -körut 50. s z á m 
legjutányosabban beszerezhetők legjobb találmányú 
sérvkötők, összes betegápolási eszközök és kötszerek. 
Haskötök, egyenestartók, orthopacdiai fűzők és járó-
gépek, valamint niftláb és miikéz saját műhelyében 

a legpontosabban készül. 
K é p e s á r j e g y z é k I n g y e n é s b é r m e n t v e . 

F e n t i c z í m r e ü g y e l n i t essék . 
(2126—X—10) 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I I . bőví te t t , ú j k i a d á s : 2 4 0 o lda l . ) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomra.) (2160—XX—18) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára : 

1*4.1 K K R E Z S Ő és T Á R S A 
- s a B U D A P E S T , Ks-

VIII . ker., József -körút 15. sz. 
ajánl ja európai szerkezetű harmoniumai t is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
ezernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet . 

A r a 120 k o r o n á t ó l f ö l j e b b . 
N k o r o n á i r é s z l e t e k b e n I s . 

Képes á r j e g y z é k ingyen és bérmentve . 
5 é¥i j ó t á l l á s . (247—62—46) 

M — I 

Templom Orgonákat 
kitűnő hanggal s szerkezettel bármely nagyságban 
szállít jutányos árban S z a l a y Gyu la műorgona-

építő, Székes fehérvárot t . 
(241—IV—4) 

Szőlőoltványok! Bor! 
Gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fajban ; alanyvesszök Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direfettermö: Delawara (kitiinő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima ós 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható : 

S ö p i i n g 1 E n d r e 
(104—XV—8) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

t i gi -"• • : '-»:-í M 

MMíMBMmMagl^ 
o 
<s> <g> 

<0> 
o 

0 
<g> 
o © 
© 

<8> 
<g> 

<3» 
<8> 
o 

Előfizetési felliivás 
a 

Néptanítók Lapjá-ra. 
«4*<4í-

Előf ize tés i á r : 
E g é s z é v r e I O k o r . — f i l l . 
F é l é v r e . . . 5 k o r . — f i l l . 
S f g y e d t v r e 2 k o r . 5 0 f i l l . 

E lőf ize tés t p e d i g naptári év -
n e g y e d szer int k ikerek í te t t e g y 
é v n e g y e d n é l k e v e s e b b időre nem 
fogadunk el, ss az e lőf izetés i pén-
zek e z e n i g a z g a t ó s á g h o z külden-
dők be. 

A ni. kir. tnd.-egyetemi 
nyomda igazgatósága. 

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

V 
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S z o l é * b o r g a z d a s á g i t a n f o l y a m o k 

néptanítók részére. 

13.151./'VIII. 2. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
A szölőmívelés szempontjából kiváló fontossággal bíró községékben alkalmazott nép-

tanítók részére az e téren működő szakközegek vezetése alatt az alábbi helyeken a folyó 
évben is é hétre terjedő szőlő- és borgazdasági tanfolyamok fognak rendeztetni. 

1. A tanfolyam czélja az, hogy az azon részt vevő néptanítók a szőlő- és borgazdaság terén, külö-
nös tekintettel az elpusztult szőlők felújítására, gyakorlatilag és részben elméletileg is kiképeztessenek 
oly czélból, hogy e szakmában a népiskolákban s a gazdasági ismétlő-iskolákban a tanulóknak oktatást 
nyújthassanak, illetőleg az ifjú nemzedékben a szőlőmívelés iránt érdeklődést ébreszteni képesek legyenek 
s általában az illető községben a nagyobb szakértelmet és szakképzettséget nem igénylő egyszerű szőlő- és 
borgazdasági ismeretek népszerű terjesztését előmozdítsák. 

2. Az egész tanfolyam 4 hétre terjed és két részletben tartatik meg, és pedig a tanfolyam első 
része tavaszszal, a második pedig őszszel, 14 — 14 napon át. A tanfolyamon mind a két időszakban, tehát 
az egész négy héten át ugyanazon tanulók vesznek részt. 

3. A tanfolyamok helyéről és idejéről a következő kimutatás nyúj t tá jékozást : 

A tanfolyam helye 
A t a n f o 1 y a m i d e j e 

t a v a s z z a 1 ő s z s z e 1 

Szent-Endre április 29-től május 12-ig október 6-tól október 18-ig 

Tapolcza r> n » 9-től » 22-ig 

Pozsony » n n 8-tól » 21-ig 

Eger Y> n n 8-tól n 21-ig 

Tarczal n n n 15-től » 28-ig 

Bihar-DiÓ8zeg V » n 6-tól » 18-ig 

Ménes n » V 8-tól n 21-ig 

Nagy-Enyed n » n 6-tól n 18-ig 

4. A tanfolyamokra elsősorban olyan néptanítók fognak felvétetni, a kik — tekintet nélkül arra, 
vájjon állami, községi vagy felekezeti iskolánál vannak-e alkalmazva, — oly községben működnek, a hol 
a fillokszera a szőlőket már megtámadta, vagy már el is pusztította, s a hol a lakosság elsősorban a 
szőlőmívelésre, illetőleg az elpusztult szőlők felújítására van utalva. 

5. A tanfolyamokra felvett nép'anítók útiköltségeik s a lakás és élelmezési költségek fedezésére, az 
egész 4 heti tanfolyam tartamára, egyenkint 120 korona átalányt kapnak, mely összegnek fele, azaz 
00 korona a tavaszi, másik fele pedig az őszi tanfolyam első napján szabályszerű nyugtájukra, a tan-
folyam vezetője által fog az illetőknek kifizettetni. 

6. A tanfolyamokra felvett néptanítók mind az elméleti oktatásban, mind a gyakorlati munkákban 
pontosan és szorgalmasan részt venni tartoznak. 

7. Felhivatnak azok a néptanítók, a kik ezeken a tanfolyamokon részt venni óhajtanak, hogy 1 koronás 
bélyeggel ellátott kérvényeiket, a melyben életkoruk, nyelvismeretük, tényleges alkalmaztatásuk vala-
mely nyilvános népiskolánál, s a szőlő- és borgazdaság terén esetleg történt eddigi működésük is föltiin-
tetendő, — s ezen körülmény közvetlen iskolai hatóságaik által is igazolandó, — f o lyó é v i ápri l i s 
hó 10-ig az i l l e tékes kir. tanfe lügye lő jük útján, ahhoz a kerület i s ző l é sze t i é s borászat i fel-
ü g y e l ő h ö z ( i l l e tő leg v iucze l l ér i sko la i i g a z g a t ó s á g h o z ) n y ú j t s á k be, a k inek kerü le tében 
j e l e n l e g működnek. 

Budapest, 1902. évi márczius hó 24. 

(i6/h—i—i) M. kir. föld/iitívelésügyi minister. 
Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

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

Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt, a ,,Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a m ^ y e ^ e g -
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó* * '. 

=r 

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

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

SZERKESZTŐSÉG: . % \ 
BUDAPEST, II. KER., 0STR03I-UTCZA 17. SZÁM. *>,-

KIADÓHIVATAL: 
MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA TÉR 3. 

l í e i s i r í A ö l i a t n e m ad.\xiilc v i s s z a . 

Az ifjiiság erkölcsi védelme. f 
A nemzetek úgy lehetnek nagyik, 

hatalmasak, boldogok, ha erkölcseik 
tiszták, különben nem tarthatják fönn 
magukat, elszóródnak, megsemmisülnek, 
ezt olvashatjuk a világtörténelem lap-
jairól. Látva ezt, nekünk magyar tanítók-
nak legfontosabb kötelességünk minden 
erőnkből arra törekedni, hogy szép 
hazánkban erkölcsös életet teremtsünk 
minden vonalon, a hol pedig van, ott 
erősítenünk kell. Hogy szükség van reá, 
nemcsak mi tanítók, hanem a társadalom 
is látja. Az erkölcs sülyed, mellette 
emelkedik föl az erkölcstelenség. 

Egy pillanatig sem szabad haboznunk, 
egész erővel, lelkesedéssel hozzá kell 
látnunk a munkához. Meg kell vizs-
gálni mindent figyelmesen, Aprólékosan, 
hogy tudjuk meg: hol a fiba, mikép 
segíthetünk rajta. 

Az Országos Bizottság f. év augusztus 
hónapjában összeül; a tárgysorozatba 
az ifjúság erkölcsi életének megóvását 
fölvette s kéri a tanítótestületeket, 
hogy tárgyalják a tételeket köz-
gyűléseiken, járásköri üléseiken, választ-
mányi üléseiken s azt július közepéig 
juttassák a bizottsághoz. íme, meg van 
a jó alkalom, nem szabad elszalasz-
tanunk. Tárjuk föl a bajokat a maga 
valójában, valamint azon módokat, a 
melyekkel gyógyítani lehetne. 

íj 
Az erkölcsi sülyedés, némely helyen, 

köpenyt visel, melytől nehéz meglátni 
a valóságot, de a fölszinességgel ne 
elégedjünk meg, nézzünk be a takaró 
alá. Nemcsak a korcsma - látogatás és 
az ott tánczolás a baj. hanem sok 
aprólékos dolog, vidékenkint más és 
más. Veszedelmesek a fonók, varrók, 

| gazdátlan házaknál lefolyó tánezok. A 
nagyok közé keverednek a ..6—15 éves 

| gyermekek. Nagyon természetesen leg-
í több esetben minden szülői felügyelet 
I nélkül. A felnőtt darabos leányok és 

legények trágár beszédeit hallgatják, 
szemérmetlen viselkedését nézik, lehe-
tetlen, hogy e mételytelep levegője 
meg ne fertőztetné az ártatlan gyer-
meki lelket. Ezeket is korlátozni kellene, 
a gyermekekre ártalmatlanná tenni, a 
mit legkönnyebben úgy érnénk el, hogy 
a gyermekeket zárnók el onnan. 

Az ország néhány vármegyéje szabály-
rendeletével a gyermekeket kizárta a 
korcsmából. Ez is haladást jelent. De 
meghagyott még egy pár erkölcsmétely-
fészket s azok termik átkozott gyümöl-
cseiket. A hol pedig szabályrendelet 
nincs, ott szabadon folyhat a gyermek 
korcsmázása s vele a többi, mert a 
pap, tanító megteszik kötelességöket, 
beszélnek, intenek; de ha hiába, erélyesen 
nem foghatják, mivel nincs mire támasz-

. kodni, s hogy gúny tárgyai ne legye-
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nek. visszavonulnak, szabad folyást en-
gednek mindennek. 

Országos rendezést vár elodázhataüanul 
ez az ügy, még pedig alaposat. A gyer-
mekeket a nem nekik való helyről el 
kell távolítani s nemcsak vármegyén-
ként, hanem az egész országban. A hol 
nincs reá szükség, ott nem ár t ; a hol 
pedig kell, vehessék igénybe. Adjuk az 
édes, a keserű orvosságot, de a hol 
operáczióval lehet boldogulni, ne ir-
tózzunk hozzányúlni, csak sikerüljön a 
betegség gyógyítása. 

Még csak annyit akarok ehhez tenni, 
hogy, ha ez meg lesz, ne ruházzák a 
tanítóra a felügyelői tisztet, hanem 
legyen az az elöljáróság dolga, mint 
a hogy némely szabályrendeletben van. 

Vesztegetni való időnk nincs; lássunk 
a munkához! 

(Magyar-Bikái.) Bene Lajos. 

A taiiítóképesítő-vizsgálat 
tagozódása. 

A képesítő-vizsgálatok kérdése foglalkoztatja 
most hazánk tanítóképző tanárait. Országos 
egyesületök központi választmánya is mozgalmat 
indított e fontos kérdésben. 

E mozgalom élénk viszhangra talált az 
egész országban: egyesek, testületek tárgyalják, 
vitatják e kérdést. Annyi tény, hogy a tanító-
képesítő-vizsgálatok a mai mivoltukban nem 
elégítik ki a tanári testület igényeit, mert nem 
eléggé behatók és a sok tárgy-, és anyaghalmaz 
nagyon igénybe veszi a jelöltek szellemi erejét. 
Az a czél tehát, hogy elsősorban alaposabbá 
kell tenni magát a vizsgálatot, másodsorban 
könnyíteni azt a nélkül, hogy a szinvonalat 
leszállítanók. 

A tanítóképesítő-vizsgálatok a mai mivoltuk-
ban nem maradhatnak meg. Az Írásbeliekkel 
együtt 27 tárgyból kell a jelöltnek vizsgáznia; 
egy óra lefolyása alatt 20 feleletet adnia; esik 
tehát átlag egy-egy tárgyra 3 perez. Ennyi 
idő alatt csak nem lehet alapos vizsgálatot 
tartani ? 

Reformálni kell múlhatatlanul! Még pedig a 
készülő ú j tantervvel együtt és annak a 
szellemében. 

Reformáljuk elsősorban az osztályvizsgála-
tókat. A mai sablonos osztály-vizsgálatoknak 
csekély, de nagyon is csekély az értékük. 

Mennyi temérdek időt rabolnak el tőlünk! 
Ismétlés a tudományok anyja. Álljanak tehát 
az osztály-vizsgálatok a huzamosabb időn át 
tartó ismétlésből. Ez a változás út az alaposabb 
képesítő-vizsgálat felé is, mert behatóbb lévén 
az osztály-vizsgálat, mélyebb járású folyásánál 
szélesebbé teszi amannak is a medrét és emeli 
színvonalát is. 

Be formálni kell az osztály-vizsgálatok után a 
képesítő-vizsgálatokat. Legyen a vizsgálat inten-
zívebb és könnyítsünk a jelöltek munkáján is. 
A czélt elérhetjük: 1. a tárgyak számának 
apasztása, 2. a vizsgálatnak tagokra való osztása 
által. 

1. Az oklevél értékét nem kisebbítjük az 
által, ha oly tárgyakból, melyekből a tudás 
mértékét rövid időn belől emelni nem lehet, 
vagy jelentőségük nem oly nagy, a rendes 
tanulók nem tesznek képesítő - vizsgálatot, 
hanem az oklevélbe a IV. osztályú bizonyít-
ványból írják át az érdemjegyet. Kevesebb 
tárgy marad a képesítő-vizsgálatra, a jelöltek 
könnyebben és alaposabban, behatóbban készül-
hetnek el. Ily tárgyak volnának: a zeneiek, a 
rajz, a szépírás, testgyakorlás, a gazdaságtan, 
a német nyelv. A német nyelv csak azoknál 
képezze a képesítő-vizsgálatnak a tárgyát, a 
kik német nyelvű iskolákra is képesítést óhaj-
tanak szerezni. A zenei tárgyakat pedig 
helyezzük át a kántorképesítő-vizsgálatra. 

2. Oszszuk meg a képesítő-vizsgálatot. A 
tárgyak egy-egy kisebb csoportjára a jelöltek 
alaposabban és könnyebben elkészülhetnek, a 
vizsgálat maga is behatóbb lehet, így könnyí-
tünk is és emeljük a vizsgálat szinvonalát is. 
E n nem kivánok a jelölttől többet, mint a 
mennyit a tanterv megszab; elég, nagyon elég 
a tanítónak ennyi; de igenis óhajtom azt, hogy 
erre a jelölt emberül készüljön el és adjanak 
a vizsgáló-bizottságnak alkalmat, megfelelő 
időt arra, hogy mindenekről alaposan meg is 
győződhessék. A vizsgálat tagjai lehetnének: 

a) első alapvizsgálat a III. tanév befejezése 
után; b) második (mintegy nemzeti jellegű) 
alapvizsgálat a IV. tanév befejezése után; 
c) szakvizsgálat 2—5 évi gyakorlat u tán ; 
d) kántorképesítő-vizsgálat 2—5 évi gyakorlat 
után. 

a) Tartsunk egy alapvizsgálatot a harmadik 
tanév befejezése után, a nyári szünidőt is 
tanulásra engedvén, a negyedik tanév meg-
kezdése előtt azon tárgyak csoportjából, melyek 
a fönt jelzett időre már befejezést nyertek. 
Ezek volnának: 1. magyar nyelv, irálytan, 
költészettan, 2. földrajz, 3. világtörténet, 4. 
természetrajzok: állattan, növénytan, vegy-, 
ásványtan. 

b) Tartsunk egy második alapvizsgálatot a 
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negyedik tanév befejezése után a következő 
tárgyakból: 1. hittan, 2. hazai irodalom, 3. 
hazai földrajz, 4. liasai történelem, 5. hazai 
alkotmánytan, 6. számtan, 7. természettan. 
A tárgyak sorozatából kitűnik, bogy a vizsgá-
latnak magyar nemzeti jellege is volna. E 
vizsgálat letétele után a jelölt a gyakorlati 
életbe lép, segéd-, vagy másodtanítói állást 
foglal és 2 — 5 évi gyakorlat után jő a szak-
vizsgálatra. Igaz, bogy a neveléstudományokból 
ekkor még csak osztály-vizsgálati bizonyítványa 
van. De ba a negyedik tanév vége felé a 
neveléstudományokat úgy összefoglalhatnék, 
mint a mennyiségtudományi ismereteket, a 
jelölt egy cseppel sem lépne az életbe kevesebb 
tudással, mint a mai képesítő-vizsgálat után. 
Es mért ne tehetnők meg ezt az összefoglalást? 
A képző-intézeti tárgyak közt elsőrendű helyet 
foglal a gyakorlati kiképzés. Ezen a téren nagyon 
háttérben vagyunk még mai napság is. A IY. 
osztályban legalább heti 8 órát kellene erre 
fordítanunk; még pedig 6 órát a gyakorló-
iskolai tanterv anyagának szolgálatában, vagyis 
a gyakorló-iskolai tanításban, 2 órát pedig 
próbaleczkékre, a hol is a gyakorló-iskolai tan-
anyagból teljesen függetlenül, teszésszerinti 
tanítási anyag fordulna elő. így azután lehetne 
a gyakorlati kiképzésben is oly eredményt 
fölmutatni, a melylyel a jelöltet bátran az 
életbe is lehetne boesátani. Es mért ne tehetnők 
ezt meg? 

A tanítást művészethez, mesterséghez hason-
lítják. Bocsánat tehát, ha én a IV. osztálybeli 
növendék helyzetét, a mikorra végzett, mester-
legényi állapothoz hasonlítom. A mint a legény-
nek szüksége van több évi gyakorlatra, hogy 
mesterré lehessen, úgy nagyon is szüksége 
van a tanítójelöltnek is. 

Hagyjuk hát a jelöltet a gyakorlati életben 
legalább két évig; hadd forrjon az ifjúi elme. 
Ha megérett, akkor legyen azután mesterré; 
de mielőtt erre méltó volna, tegye le a 
„remek"-et: a szakvizsgálatot. Hogy állunk 
más tudományos pályákkal ? A jegyzőnek, 
pénzügyi tisztviselőnek, telekkönyvi hivatalnok-
nak, lelkésznek, ügyvédnek, mérnöknek több 
éven át kell gyakornokoskodnia, míg önállóvá 
lesz. Mért ne tehetné ezt meg a tanítójelölt 
is, ha ez csak hasznára válik, a nélkül, hogy 
bármiben csak egy cseppnyi hátránya volna 
belőle. 

Nyugdíjban nem lehet hátrányára, mert ha 
rendesen végez, 21-éves korára okleveles rendes 
tanítóvá lehet, mert 15-éves korában lép 
a képzőbe, itt 4 évet végez, 2 évet a gyakor-
latban tölt, tehát: 15 -J- 4 -j- 2 = 21. Sem a 
tanítóságnak, sem a nyugdíjalapnak nem válnék 
kárára, ha nagyobb hozzájárulással, a nyugdíjba 

lépés ideje a 25-éves kor volna, és a mai 40 
év 30-ra szállíttatnék le. 

Sem az élet sablonaitól, sem attól, hogy a 
szakvizsgálatra nem készülne kellőleg elő — 
nem féltem a jelöltet. Mert a jelöltnek a 
gyakorlati évek alatt okvetlen kell a nevelés-
tudományokkal foglalkoznia; tehát elsősorban 
ezeknek a befolyása alatt áll; főleg ha ttidja, 
hogy még előtte van a szakvizsgálat, a hol is 
számon kérik a legénytől: hol vándorolt, mit 
tanult, mi alapon akar mesterré lenni? Az 
emberi természetben fekszik az önállóságra 
való törekvés; lehet az előkészülésre hatal-
masabb hajtó erő, mint ez ? 

c) Tartsunk 2—5 évi gyakorlat után, 
augusztus hó végén, tanítói szakvizsgálatot a 
következő tárgyakból: 1. test-, egészségtan, 
2. lélektan, gondolkozástan, 3. neveléstan, 
neveléstudományi irodalom, 4. a népiskolai 
tárgyak anyaga (általános és részletes módszer-
tan), 5. az iskola szervezete, 6. oktatástörténet, 
7. gyakorlati tanítás. Ez a szakvizsgálat volna 
a tanítóvizsgálatok koronája. I t t a jelölt csupán 
a neveléstudományokból tenne vizsgálatot. A 
gyakorlati évek alatt csupán ezekre készülne, 
így azután meg is lehetne követelni, hogy 
tudása alapos legyen; ezen az alapon lehetne 
azután beható vizsgálatot is tartani. 

A képesítő-vizsgálatok megosztását, behatóbbá 
s könnyebbé tételét számos tényező teszi 
szükségessé, azért is a mai — noha nagyon 
is- újkeletü, — vizsgálati rendszer megtartásáért 
kár harczolni. 

d) A második alapvizsgálat után, 2 — 5 év 
lefolyása alatt azok a tanítójelöltek, a kiknek 
elegendő jártasságuk van a zenében és hozzá 
hajlamuk is van a kántori pályára, kántori 
vizsgálatot tennének. A kántorképesítés joga 
legyen kizárólagosan a felekezeteké, mert a 
kántori állás tisztán felekezeti jellegű. Másrész-
ről nem is lehet attól az állami tanítóképző-
int. tanártól követelni, hogy az összes fele-
kezetek isteni tiszteleteinek zenei anyagát 
annyira tudja, hogy abból vizsgálatot is 
tarthasson. 

Nem tartozik ugyan szorosan e kérdéshez, 
de miután ezzel kapcsolatosan érintette egyik 
czikkíró a N. L.-ban azt a nézetet, hogy a 
tanítóképesítés színvonalát a felekezeti intézetek 
miatt sem lehet emelni, engedelmet kérek, 
hogy én is szólhassak e nézethez. A ténv 
tagadhatatlan. A tanítóképzés színvonala nem 
egyenlő, nem egységes. A felekezeti képzők 
háttérbe szorultak ez utóbbi években; de 
fokozatosan hatolnak azért folyton előre. Ez ne 
legyen ok, ez ne hátráltassa ez állami intézeteket 
haladásukban. A felekezetek, mint eddig, úgy 
ezentúl sem zárkóznak el a haladás elől. Nem 
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a jóakarat s nem is a nemes törekvés hiányán 
múlik, hogy nálunk nem esik meg oly hirtelen 
az átalakulás. Az anyagi tehetetlenség zátonyán 
megfeneklik minden nemes törekvés. A fele-
kezetek is óhajtják az egységes képzést és 
képesítést. Erdemüket sem szabad elfeledni; 
hiszen nem is olyan régen hazánk számára a 
tanítókat csupán csakis a felekezetek adták; 
sőt mai napság sem győzne az állam elegendő 
számú tanítót képezni. A felekezeti tanítóképző -
intézetek érdeme tehát oly nagy, hogy az 
állam, az egységes tanítóképzés érdekében is, 
leghelyesebben cselekszik akkor, ha az elismerés 
fejében, a hazafias s törekvő felekezeti tanító-
képző-intézeteket, mint a középiskolákat, meg-
felelő jogok ellenében, hathatós anyagi segélye-
zésben részesíti. Ezen az alapon, — és a mai 
viszonyok szerint csak is ezen az egyetlenegy 
alapon lehet a tanítóképzést egy nivóra emelni 
s egységessé tenni. 

(Sopron.) Simkó Endre. 

A mese és a képzelet szereplése 
a nevelésben. 

A népies nemzeti irodalomnak egyik leg-
figyelemre méltóbb terméke a népmese, mely 
a nép ajkán születik és hamisítatlan ősforrásai 
a nép lelkében rejlenek. S mint a hogy a 
festő vászonra leheli a képzelet által lelkében 
támadt eszményiség képeit, éppen úgy festi le 
a mesében a nép érzületeit, gondolatait és 
képzeletének alakjait A népmesében rejlenek 
azok a szép hajtások, melyekből a nép érzüle-
tének sugarain, a gondolatok és képzeletek 
egygyé szövődéséből a költészet legszebb 
virágai fakadnak. Miért is a természetnek 
ezen egyszerű vadvirágai teljes jogosultsággal 
foglalhatnak helyet költészetünk legkiválóbb 
remekei között. 

A népmesének, nemcsak mint a népies 
nemzeti irodalom egyik becses termékének, 
hanem mint a nevelés leghatalmasabb tényező-
jének fontosságát kicsinyelni vagy kétségbe-
vonni, nem lehet, nem szabad. Jelentősége 
mind a két irányban oly nagy, hogy azt 
tagadni annyi volna, mint tagadni azt, hogy 
a nevelésnek nincs szüksége az eszményiség 
ós a képzelet nagy erejének munkájára, mely az 
emberiség szellemi és erkölcsi világát építi föl. 

Pillantsunk be tehát a mese és képzelet 
eme szép világába s látni fogjuk, hogy a 
mesének és képzeletnek mily fontos szerep 
jutott a nevelésben. 

A mese és a képzelet a gyermek elé vará-
zsolja azt a bűbájos szép világot, hol a szi-
várványszínekben ragyogó tündérek élő lényekké 

válnak s félig álom, félig való csodás esemé-
nyekkel és dolgokkal népesítik be a képzelet 
megmérhetetlen határait. A képzelet a gyer-
mek lelkének gondolatait és érzelmeit élteti 
és mozgatja, mint a hogy a szív lüktető ereje 
mozgásban tartja és élteti a testi szervezetet. 

Hogy mily erős a gyermek lelkében a 
képzelet játéka, látjuk, mikor a kis gyermek 
bábúját öltözteti, egy pár csizmát kocsi-lónak, 
vagy sorba állított fadarabkákat katonáknak 
tekint, akkor ő mulat és képzelődik. De midőn 
a kis gyermek bábújával játszadozik, egyúttal 
beszélgetésbe is ered vele. Hizeleg neki, néha 
haragjában meg is döngeti, éppen mintha az 
emberi formába faragott fadarab élő teremt-
mény volna. A gyermek megszemélyesíti s 
érzéssel ruházza föl az élettelen tárgyakat is. 

Ha már az élettelen tárgyak is ennyire 
érdeklik a gyermeket s képzeletével éietet 
lehel beléjük, mennyivel inkább érdeklik a 
mesék, melyek lelkének húrjait, mint a mágnes 
vonzzák és rezgésbe hozzák. A gyermek 
élete szunnyadó költészet, telve bájos képzele-
tekkel, ragyogó fényes alakokkal, melyek élnek, 
éreznek, mozognak és cselekesznek, magukkal 
ragadják lelkének érzelmeit, gondolatait és 
képzeletét. A mese a gyermek drámája és 
hőseinek küzdelme épp úgy megragadja lelkét, 
mint a hogy a felnőtteket érdekli a drámai 
hősök alakjainak szereplése. Tündér Ilona, 
Hamupipőke, Hófehérke, a Jávorfácska szomorú 
története fájó érzéssel tölti el a gyermek 
szivét, mint a felnőttek lelkét megrázza a 
szomorú dráma alakjainak története Ellenben 
a gyermek örvend a ravasz róka bünhődé-
sének, megveti az ármányos cselszövőt s 
ujongva tapsol örömében a tündérek és óriások 
védelme által győzelemre jutott igazság és 
ártatlanság diadalának. 

A gyermekre már első időszakában hatást 
gyakorol a mese. A bölcsőben álmodozó 
kisded az anya altató dalát és a dajkarimeket, 
ha nem is érti, érzi bennök az erőteljes moz-
gást, az életnek és a képzeletnek szunnyadó 
csiráját. A mese még azért is vonzza a gyer-
meket, mert a mesebeli alakok az emberi 
szenvedélyeket tükrözik vissza, kik élnek, 
mozognak, járnak, kelnek, cselekszenek. A 
mesebeli alakok cselekvését a gyermek igaznak 
tartja. Mindenütt az ember és az emberi 
cselekedet a leghathatósabb eszköz a képzelet 
és a magasabb érzelmek felköltésére és 
állandó gyakorlására. 

Szépen mondja Mme Necker: „A gyermek 
élete egy mosolygó és megnyújtott álom, 
telestele diszítményekkel; napjaik tehát fik-
cziókban telnek el. Valóban mindazt, a mit a, 
bálványozás a természetben elterjedt életből 
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kiérezni vélt, megtaláljuk a gyermekkornak 
eme naiv vonásaiban." Sajátszerű, hogy 
Rousseau természetünknek ezt az ősi hozo-
mányát is megtagadta a gyermektől, midőn 
állítá, hogy a meséket és a bennük levő kép-
zeleteket megérteni nem tudják. Ezen állítással 
szemben helyesen mondta Dugald Stevart, hogy 
„a képzelettel hit van összekötve." 

És minő erős hi t ! 
Félre apa! — mondá egy alkalommal 

vesszőn lovagló ötödfél-éves fiam — félre, mert 
mindjárt megrúg a lovam. A játék-kedvtől 
ittas szentül hitte, hogy a pálcza ló rúgni is 
tud. A gyermek a játék képzeletével igaznak 
tartja érzéseit, épp oly igazak neki a mesék. 

A gyermek képzelete még csiszolatlan, nem 
képes fölfogni és megérteni a magasabb esz-
méket, gondolatokat és érzelmeket. De ha a 
mese kicsiszolta a gyermek képzeletét, elosz-
latta lelki szemeinek homályát s látni, érezni 
tud, a történelmi Héroszok jellemvonásait, 
ragyogó példáit is fölfogja és megérti s 
rajongó lelkesedéssel csügg Attila, Árpád, 
Hunyady, Zrinyi és Nagy Sándor hős tettein 
és ezek hasonló nagy tettek véghezvitelére 
buzdítják őt. Buda halálát nem olvassa úgy, 
mint a közönséges piaczi áruk jegyzékét, 
hanem gyöngéd érzelemmel adózik az elhunyt 
hős emlékének. A mondák, époszok, balladák 
s nagy hősök története nemcsak a leghelyesebb 
irányban fejleszti a gyermek képzeletét, hanem 
szivében a honszeretet erényeinek magvát is 
elhinti. 

A mese a gyermek életének viruló költé-
szete, telve fényes, ragyogó alakokkal, bájos 
tündérekkel, óriásokkal, kik gazdag drámai 
jelenetekkel bűvölik el a gyermek érzelmeit 
és képzeleteit. Nincs, nem is lehet gyermek, 
a palotáktól kezdve az utolsó gunyhóig, ki a 
mesét nem szeretné s érte nem lelkesülne. 

Jól mondja Felméri: „A mely gyermek 
elméje a meséket élvezni nem birja, az vagy 
buta, vagy rossz indulatú, vagy érzéki termé-
szetű, vagy mind a három." 

A mese ébreszti föl a lélekben a képzeletet, 
mely az embernek egyik legdrágább kincse. 
Ebben rejlik az ember föltaláló és tervező 
ereje. Képzelet nélkül a legegyszerűbb munkát 
sem volna képes az ember megalkotni, még 
inkább képtelen volna nagyobb szabású művek 
alkotására. A festészet, a szobrászat remekei 
nem díszítenék termeinket; az építészet nagy-
szerű alkotásai sem emelnék városaink fényét. 
A legnagyobb szellemek lelkében él a leg-
erősebb képzelet. Arany, Petőfi, Tompa magas 
szárnyalású képzeletük hatása alatt irták meg 
műveiket. A jövőbe való belátás is az erős 
képzeletnek szüleménye. A bibliai próféták, a 

delphii jósok jövendölésüket a képzeletből 
merítették. Ennek hiányában képtelenek lettek 
volna jósolni és jövendölni. A legnagyobb had-
vezérek, mielőtt az ütközetet megkezdenék, 
tervet készítenek. A haditerv készítéséhez a 
legnagyobb mérvű képzelet szükséges, hogy 
emberi számítás szerint a győzelem biztos 
legyen. 

A világ legnagyobb szónokai Demosthenes, 
Bürke, Kossuth és Deák, ha a történelemből 
vették beszédük tárgyát, szónoklatuk olyan 
volt, mintha az ég harsonája zúgott volna föl 
abban. Lángoló lelkesedésbe, mintegy izzásba 
hozták hallgatóik képzeletét és akaratát. E 
szellem-óriások lelkében is a legerősebb kép-
zelet honolt. 

A mese és a játék iker-testvérek. A gyer-
mek még a mesét is játékká szeretné változ-
tatni s leginkább gyönyörködik oly játékban, 
melyet maga talált föl. Ebben rejlik a gyer-
mek föltaláló ereje és képessége, képzeletének 
leghathatósabb nyilvánulása. Ez nagy dolgok 
véghezvitelére képesíti a gyermeket. A kép-
zelet tehetsége a tudósok társaságába viszi 
őt. Hogy mily tettek rugója a képzelet ereje, 
bizonyítják a Newtonok, Cuvierk, Humboldtok, 
Darwinok, kik képzeletükkel kitalálták a ter-
mészet egy-egy nyilvánulását, még mielőtt 
szemükkel látták volna. Columbus is már előre 
látta képzeletében az új földrészt, mielőtt 
fölfedezte volna. 

Ily nagy dolgokra képesíti az embert a 
képzelet ereje. 

Mikor a gyermek a mese világából kilép a 
reális életbe, a jövő foglalja el képzeletét. 
Majd később, midőn tapasztalata bővül, Ítélete 
önálló lesz, helyes irányban vezetett képzelete 
a jóra és szépre fogja ösztönözni, mely sarkan-
tyúja lesz az igazság utáni küzdésnek és 
diadalra jutásának. 

Ha a mesék, mondák és époszok a nyil-
vános nevelésben, az iskolában is kellő méltány-
lásban részesülnek, ez az egyes nemzetek 
szellemi nagyságát képes megteremteni. Ha 
pedig mellőzi azokat valamely nép iskoláinak 
elemi képzéséből, a műveltség és tudomány 
nem fog ott fölvirágozni. Példa az előbbire 
Athén és Spárta népe. 

Athénban már 7 —12 éves gyermekek szá-
mára úgy volt berendezve az elemi képzés, 
hogy a hitregetan mellett Homér költemé-
nyeinek olvasása által a nagy hősök jelleme és 
példája lelkesítették a gyermek szivét és nemes 
irányban fejlesztették képzeletét. E magas 
színvonalon állott elemi képzésnek köszönheti 
Athén szellemi nagyságát, melylyel minden 
ókori nép fölé emelkedett. Csakis így lehetett 
Athénnek öt főiskolát alapítania, melyekben 



20 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11. SZÁM. 

egy-egy Plató és Aristoteles oktatták az ifjú-
ságot a magasabb tudományokban. 

Az Athéniek nagyszerű szellemi életükkel, 
erkölcsi komolyságukkal, egyszerű istenfélel-
mükkel és tiszta hazafiságukkal tűntek ki 
fajrokonaik között. 

A képzelet szereplését már az ókorban is 
csak azon népek mellőzték a nevelésből, 
kiknek nem volt irodalmuk, vagy a nevelés 
által más czélt törekedtek elérni, mint a 
gyermek-világ föltárásával annak eszményiségét 
elősegíteni és megteremteni. így a Spártaiakról 
tudjuk, hogy az olvasás és írás nem voltak 
fölvéve az állami nevelés rendszerébe, mert 
irodalmuk nem volt s a törvényeket is csak 
a polgárok emlékezetében őrizték meg. A ki 
az elemi képzésre szert akart tenni, annak 
szünóráiban magának kellett tanulnia. A ma-
gasabb művészetek és tudományok Spártában 
ápolásra nem találtak, részben a szónoklatok s 
a színművészet el voltak tiltva. A fiuk nevelé-
sénél fődolog a gymnastika volt, mely minden 
nap űzött gyakorlatok rendszeréből állott. A 
görög nevelés másik főrésze, múzsainak nevezve, 
a Spártaiaknál nagyon hátra lépett és különösen 
a lyra- és flóta-játék, valamint a hazafias és 
vallásos tartalmú ősnemzeti kardalok éneklé-
séből való útmutatásban állott. Mindezek távol 
állottak attól, hogy a Spártaiak nevelési 
rendszerében az eszményiség és a képzelet 
szereplése érvényre jutott volna. E helyett 
inkább a testi nevelésre és annak fejlesztésére 
fektették a fősúlyt s így a nevelés egyoldalú-
ságra vezetett, melyből ha nem is hiányzott 
a hazafiasság, ki volt szorítva belőle a ma-
gasabb eszmék utáni vágy és törekvés. 

Ezekből kiindulva hiba volna a Spártaiak 
nevelesi rendszerét követni s nyilvános iskolai 
oktatásunkból az eszményi és képzeleti neve-
lést kizárni. Kár volna tehát megtiltani a 
gyermeknek, hogy olyat képzeljen, a mi nem 
igaz és nem valódi, éppen ez a gyermeknek 
a valódi világa és paradicsoma, melyből őt 
kiűzni nem szabad. 

Engedjünk tehát időt a gyermeknek a mesék, 
játékok élvezésére; mert ha a gyermeket az 
értelem fejlesztésének a siettetéseért tőle meg-
fosztjuk, értelme szárnya-szegett, nehézkes, rideg, 
közönyös és vontatott lesz. Hadd olvasson és 
hallgasson hát meséket és hasonló elbeszélé-
seket, hadd hassanak tovább is azok képzele-
tének fejlesztésére. 

Üdvös tehát a mesének és a képzeletnek a 
szereplése a nevelésben. 

(Befejező közlemény a jövő számban.) 

(Szeged.) Vass Mátyás. 

Az iskolásgyermekek barátkozását 
eltimozd í tó el j á i á sok ró I. 

Az iskola szűk és komoly légköre egyma-
gában nem lehet eléggé tág és alkalmas arra, 
hogy a tanulók a meleg és rokonszenves 
együttérzést kellőképen ápolhassák s egymás 
között fönn is tartsák. Különösen nem tehetik 
azon oknál fogva, mert a legtöbb helyen 
— miként általánosságban tapasztalható — 
ez idő szerint a növendékek minden esztendő-
ben új és új tanító keze alá kerülnek s ha 
lényegileg nem is, de a részletekben mégis 
eltérő nevelési eljárásokat tapasztalnak. Meg-
történhetik az is, hogy valamely előző osztály-
ban elsajátított jó szokásaik s egymás iránt 
létrejött meleg vonzalmuk a következő osztály-
ban — talán éppen az új tanító nembánom-
sága, vagy nemtetszése folytán — egészen 
elcsenevészednek, vagy más irányt vesznek. 
Mert az okszerű nevelés tekintetében — sok-
szor hiányos gyakorlati előképzettségüknél 
fogva — nagyon is eltérő lehet a felfogásunk 
s eljárásunk. Azonban kellő megfontolással s 
erős akarattal, ezen a téren is lehet, sőt kell 
is javítanunk. 

Épp azért a magam részéről elengedhetet-
lenül szükségesnek tartom, hogy a nevelésben 
követendő egyöntetű eljárás közös megállapítása 
a tanítótestületi értekezleteknek minden megújuló 
tanévben egyik legfőbb s mindennél előbbre váló 
tárgya legyen. 

Hogy az erre fordítandó idő és fáradság 
gyümölcsözőbb lesz a kezeink alól kikerülő 
nemzedék erkölcsi életének helyes irányú 
kifejlődésére, mint a népiskola bármely más 
kérdéséé: ez, azt hiszem, nem szorul bizonyí-
tásra. Es ha ezek az óhajtott értekezletek 
lelkesen és igazi ügyszeretettel veszik tárgya-
lás alá a nevelésnek egyöntetűen kezelendő 
kérdéseit s ha ezek fölött teljesen egybe-
hangzó megállapodásra jut a testület minden 
tagja: úgy könnyen megvalósulhatna az a 
másik óhajtásom is — mely eddig talán jogo-
san talált ellenzőkre — hogy az elemi iskola 
növendékeit mind a hat osztályon lehetőleg egy 
és ugyanaz a tanító vezesse végig. 

Ez az elv eddigelé különösen azért nem 
juthatott érvényre, mert azt hangoztatták, 
hogy jobb és helyesebb, ha a tanuló minél 
több tanító vezetése mellett végzi iskolai 
tanulmányait; mert ha — teszem föl — a 
növendék valamely osztályt „gyönge" tanító 
vezetése mellett gyöngén, hiányosan végzett 
el, legalább pótolhatja a hiányokat a követ-
kező évben egy másik, egy „erősebb" tanító. 
Igen ám, csakhogy ez a viszony megfordítva 
is állhat s én azt vallom, hogy jobban s 
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biztosabban kifejlődhetik a gyermek egyéni-
sége, jelleme egy és ugyanazon vezetés mel-
lett s nem lesz olyan mozaikszerű, mint ha 
évről-évre más arczot lát maga előtt. „Gyönge" 
tanítókról pedig soha szó se legyen! Mert 
habár képességeink nem minden tekintetben 
egyenlők is, az egyes testületekben meg-
kívánható egységes nevelési s tanítási szellem-
nek mindenféle „gyöngeséget" el kell osz-
latnia. 

Fontos az iskolatartási szellem megerősíté-
sére az is, hogy a tanítóknak minél több 
alkalma legyen a növendékeivel való bizalmas 
érintkezésre is. Erre azonban a népiskolának 
kimért tanítási tárgyai alig nyújtanak időt; 
pedig épp akkor nyilatkoznék meg a gyer-
mek lelke s gondolatvilága legélénkebben, 
a mikor fesztelenül, a komoly iskolai rend-
szabályok levetkőzésével közeledhetnék tanítója 
felé. Ilyenkor volna legtöbb alkalma a tanító-
nak a gyermeki élet nyilvánulásait kellőképen 
megfigyelni, valamint közöttük az együttérzés 
melegét szeretettel ápolni és növelni. A magam 
részéről azonban nagyon is csekélynek találom 
azt az időt, melyet a tanító erre a czélra a 
játék-, illetve a tanórákból fölhasználhat. 

Az említett nemes czél megérdemelné, hogy 
az elemi iskola tanítási terve erre nagyobb 
gondot és több időt fordítson. Epp azért a 
magam részéről igen helyesnek és czélszerűnek 
tartanám, ha első sorban a székes-főváros 
iskoláiban az amúgy is czéltalan német irás- és 
olvasási órák helyét mielőbb társalgási órák 
foglalnák él s a többi iskolákban is erre kellő 
teret és alkalmat nyújtanának. 

Hogy ezeknek tárgya mi legyen, erre nézve 
röviden csak annyit jegyzek meg, hogy minden 
arra alkalmas tanítási tárgy anyaga, minőt : a 
beszédgyakorlatok s ezzel kapcsolatban a 
mesék, a földrajz, természetrajz, történelem, 
ének, szavalás, játék, a gyermek fölfogásához 
illő napi események, valamint az iskolai kirán-
dulásokon szerzett tapasztalatok megbeszélése 
stb., de természetesen arra törekedve, hogy 
lehetőleg mindig a gyermek benyomásai, meg-
figyelései s Ítéletei jussanak fölszinre. 

Az iskolai kirándulásokat szintén ama czél-
szei'ü alkalmak közé kell sorolnom, a melyek, 
míg egyrészt igen kedvezők a nevelői érzék 
és tapintat fejlesztésére, az iskolatársi érzület 
izmosításához is nagyban hozzájárulnak. Tapasz-
talatból tudom, hogy az ilyen kellemes társas 
kirándulások eltörölhetetlen emlékeket hagynak 
a gyermek, az egyén lelkében. 

Azokra a szép majálisokra, miket tanuló 
koromban tanítóim kísérete mellett a kies 
budai hegyek között rendeztünk, még most 
is szívesen emlékezem vissza! Még most is 

meg tudnám egytöl-egyig nevezni azokat az 
iskolatársaimat, a kik elől vitték a zászlót, a 
kikkel együtt mentünk szamóczát keresni s a 
kikkel együtt kötöttünk bokrétát, tarka-barka 
erdei virágokból a tanító úr feleségének, pedig 
annak már hova- tova 30 éve! És ime, ezek a 
társas együttlét megszokására s a barátkozás 
fejlesztésére szolgáló kedves alkalmak mintha 
egészen divatjukat multák volna. 

Föl kell azokat újítani megint! Nemcsak a 
testi nevelés és kedélyképzés fontossága köve-
teli azt, hanem az iskolában közölt földrajzi 
és természetrajzi alapismeretek támogatására 
is a legkedvezőbb alkalmat nyújtják. 

„Miért szereti a svájczi gyermek olyannyira 
az iskolát?" —- kérdi Dixon „Switzerland" 
czímű müvében. „Azért, mert megtalálja ott 
a maga új otthonát, új barátait, a tanító lesz 
ott az atya s az ő oldala mellett nő ifjúvá; 
vele együtt járkál, gyűjti a növényeket, csolna-
kázik a tavon s rándul át egyik-másik kan-
tonba : egyszóval, minden kellemes dolog az 
iskola körül csoportosul." 

Jól tudom, hogy nálunk, különösen a fő-
városban, sok akadály gördül az ilyen szép és 
hasznos dolgok keresztülvitele elé, de épp ez 
akadályok eltávolítása legyen ezentúl tanítóink 
főtörekvése. 

De gondoskodni kell másról is. 
Ha már idő- és térbeli okok s egyéb köz-

lekedési nehézségek nem engedik a messzebb 
eső kirándulások rendezését, úgy legalább a 
rövidebb iskolai sétákat kellene meghonosítani 
mindenütt, hogy legalább a lakóhelyük viszo-
nyaival, földrajzi fekvésével, nevezetes emlék-
műveivel és egyéb látványosságaival ismerked-
hessék meg a növendék. 

A napilapok nem is olyan régen szinte 
megi'ovásképen említették föl, hogy hány 
budapesti tanuló nem látta még a Lánczhidat, 
hány nem volt még a Nemzeti Muzeumban, 
hány van, a ki csak messziről ismeri a Gellért-
hegyet stb. stb. Bizony ezek elszomorító dol-
gok, de eloszlatásuk főkép csak rajtunk tanító-
kon múlik. 

Épp azért ne késlekedjünk fölhasználni a 
kedvező alkalmat s kisérjük el évenkint több-
ször is növendékeinket Budapest nevezetesebb 
szoborműveinek, gyűjteménytárainak megtekin-
tésére s hogy ezeknek szemlélése közben 
nemcsak bimbajában levő hazaszeretetök fog 
mindjobban nyiladozni, hanem tanítójuk s 
iskolatársaik közötti szeretetteljes viszonyuk is 
mind szorosabbra fog fűződni, az bizonyos. 

E tekintetben a kezdeményező lépést min-
denütt magának a hatóságnak kellene meg-
tennie, még pedig az által, hogy negyed-
évenkint legalább egy-egy napot biztosíthatna 
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a különféle gyűjtemények tárlatainak a meg-
tekintésére, a mely nap tisztán csak az „isko-
lák napja11 volna s a melynek ily ezélra való 
fölhasználását kötelezőleg elrendelné. 

Nevelői föladatának megkönnyítése végett 
nem kerülheti ki a tanító figyelmét még egy 
fontos kötelesség, t. i. a gyermekek szülőivel 
való gyakori érintkezés. A tanító iskolai mun-
kájának sikerét csak az biztosíthatja igazán, 
ha törekvéseit a család is támogatásában 
részesíti, szóval: ha az iskola és a szülői ház 
a nevelés dolgában teljesen egyetért s ha az 
e tekintetben kivánatos összhangot semmi meg 
nem zavarja. A szülőkkel való érintkezés foly-
tán szintén sok olyan gyermeki hibáról szerez-
het tudomást a tanító, a miknek különben 
vagy soha, vagy csak nagy későn juthatott 
volna a tudomására. Midőn pedig arról van 
szó hogy czélirányos nevelés által a gyerme-
ket mind tökéletesebbé, öntudatosabbá s egy-
más iránt ragaszkodóbbá alakítsuk, kérdéses, 
vájjon egynémely hibájának késői észrevevése 
nem boszulja-e meg magát súlyosan s nem 
nehezíti-e meg túlságosan a tanító abbeli 
törekvését, a mely a fönti czélok elérésére 
irányul ? 

A mint tehát a gyermek jövőjét igazán 
szivén viselő szülőnek föltétlen kötelessége 
érintkezést keresni az iskola vezetőjével: úgy 
viszont ez sem zárkózhatik el az elől, mert 
csak e két tényezőnek együttes ereje nevelhet 
a fejletlen gyermekből embertársát majdan 
megbecsülni tudó tökéletes embert. 

Igen fontosnak s az iskolatársi szellem meg-
izmosodására nézve rendkívül üdvösnek tarta-
nám továbbá, ha a tanító felügyelete s ellen-
őrzése mellett a gyermekek iskolai barátkozása 
már az elemi iskolában minél mélyebb gyöke-
ret verne. 

Nem azt a fölszines és látszólagos össze-
szokást értem ez alatt, melylyel nevelői műkö-
désünk közben amúgy is elégszer találkozunk; 
hanem a rokonul érző, rokonul gondolkodó 
gyermeki lelkeknek egymáshoz való bensőség-
teljes vonzódását, egymás föltalálását, támoga-
tását s állandó érintkezését az iskola falain 
belül és kívül is. 

Futólagos barátkozások kötésére — elégszer 
tapasztalható — a fejletlen gyermek nagyon 
is hajlandó, mert éppen kiforratlan lelki álla-
potánál, csapongó, gyermeteg természeténél 
fogva állandó barátság kötésére nem mindig 
képes. Arra törekedjék tehát a tanító, hogy 
ezek az iskolai barátkozások az ő ápoló föl-
ügyelete mellett lehetőleg terjedjenek s állandó-
suljanak is. Az ő jó példaadása s meleg érdek-
lődése bizonyára csodás eredmények létrehozója 
.lehet ezen a téren. Ne higyje senki, hogy a 

tanítás terjedelmes anyaga s az arra fordítandó 
nagy munka nem engednek elegendő időt a 
tanítónak arra, hogy a nevelésnek ezzel a 
specziális ágával is ne foglalkozhatnék. A jó 
tanító mindig nevel is. 

A gyermek egyéniségének puhatolása s meg-
ismerése czéljából nagyon is szükséges, hogy 
minél több alkalmat adjunk a gyermekeknek 
egymás között való viselkedésök, egymás 
iránt érzett rokon- vagy ellenszem ök avagy 
közömbösségök nyilvánítására, mert csakis e 
jelenségek éber megfigyelése mellett leszünk 
képesek reájuk javítólag hatni. 

Nem egyszer tapasztalhatjuk az iskolában, 
hogy ha egyik-másik gyermeket valamely csinv, 
vagy rosszaság miatt följelentenek, bíráskodá-
sunk folyamán a pro és contra nyilatkozók 
egész serege jelentkezik a bevádolt gyermek 
ügyében s az ellentétes vallomások nagy 
összevisszaságából a tanítónak sokszor igen 
bajos megtalálnia a czélhoz s igazságos Ítélet-
hez vezető úiat. Megkönnyül azonban a tanító-
nak ebbeli teendője, ha már az iskolai év 
elejétől kezdve kellően megfigyelte először 
tanítványainak egyéniségét, másodsorban pedig 
azt, hogy egyes tanítványai kikkel kötöttek az 
osztályban szorosabb barátságot, s kik azok, 
a kik az egymáshoz való közeledésben leg-
kevésbbé tűnnek ki. E megfigyelései révén két-
ségkívül megállapíthatja tanítványainak szava-
hihetőségét, ezenkívül pedig az iskolai 
barátkozások szükségességét is nagy mérték-
ben ápolhatja. 

Ha a növendékek tudják, hogy tanítójuk 
egymás iránt való lelki viszonyuk fejlődését is 
jóakaró figyelmére méltatja s a felől őket 
időnkint számon is kéri, iskolai barátkozásuk 
érdekében — fiatal lelkük nemes indulatai-
ból — bizonyára ők is a legjobb igyekezetet 
fogják tanúsítani. 

Németország egyes városaiban a tanítói 
körök a gyermekek iskolai barátkozásának 
fejlesztése érdekében már eddig is igen szép 
kísérleteket végeztek, melyeknek egyike-másika 
meglepő eredményre vezetett. Az ottani taní-
tók ugyanis pontos följegyzéseket teljesítenek 
az egy-egy osztályba járó iskolás-növendékek-
nek egymás iránt megnyilvánuló ragaszkodá-
sáról ; megfigyelik s följegyzik, hogy a tanulók 
közül hányan kötöttek barátságot az osztály 
jobbmódú és hányan a szegényebb sorsú 
növendékeivel, ezek közül hány volt az önkén-
tes, hány pedig a fölajánlott barátkozási 
eset stb. 

De ennél még többet tesznek. 
Igen fontosnak tartják ugyanis, különösen a 

barátság tartóssága tekintetéből, hogy a tanító 
és tanítvány között is meghitt, barátságos 
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viszony uralkodjék. Ennek ápolása azonban 
— bár igen természetes a kivánalom — 
aligha sikerül mindenkor, mivel a legjobb 
nevelőnek is bajos megállapítania, melyik 
növendéke érdemes igazán arra, hogy hozzá 
egészen és annyira leereszkedjék, hogy az 
benne bizalmasát, igazi jó barátját tudja és 
érezze. De minthogy a nevelő-tanító élete sem 
más kísérletezésnél: az erre fordított kísérle-
tezés sem lehet teljesen kárba vesző. Az emlí-
tett helyen úgy vélnék ebben a kérdésben 
hasznos dolgot mívelni, hogy a tanulók egyszer 
hetenkint összejövetelt tartanak a tanító laká-
sán, a mi az iskolatartási szellem fejlesztése 
czéljából mindenesetre dicséretre méltó vállal-
kozás. 

Yégül még fölemlítem, hogv a nevelő 
törekvéseinek biztosítása czéljából az iskolát 
elvégzett tanulókkal való érintkezést is fontos-
nak s kívánatosnak tartom. 

(Budapest.) Koncsek Lajos. 

Osztály-ismétlés. 
Hogy népoktatási törvényünk által kiszabott 

tananyagot „elalkudkatlanul" el is sajátítsa 
minden leendő magyar honpolgár, annak 
szükséges voltához szó sem fér. Ennek a 
mikéntje azonban oly tág mező, melynek 
hegyein-völgyein, síkságain kénye-kedve szerint 
bejárhat Ungot-Berget, Tolnát-Baranyát az 
ember. Tanügyi vezérorganumunk, a „Nép-
tanítók Lapja" is helyénvalónak találta e 
kérdést fölszinre hozni. (XXXY. évf. 10. sz.) 
Mindenki egyetért velem együtt abban, hogy 
e kérdés fölvetése és szakszerű megvitatása 
nagyon is kívánatos. Mert „nem százával, de 
ezrével töltik be évenkint 12 —15 életévöke!;, 
a kik így vagy úgy teljesített iskolalátogatási 
kötelesség után" fölszínes, fogyatékos, sok-
szor alig valamicske ismerettel hagyják oda az 
iskolát. En, bár az Országos Bizottság 1894. 
évi „elaboratumában" kifejtett 'eme bajnak 
létezését országszerte meglevőknek látom; 
mindamellett az általa javaslatba hozott orvos-
szereket helyeseknek, hatékonyaknak tapasz-
talatomból folyólag nem tarthatom. Mert: 
kivánja az Országos Bizottság, hogy „semmi-
féle munkakörben, cseléd vagy munkakönyv 
ki nem állítható olyanok részére, a kik érvé-
nyes bizonyítványnyal nem igazolják, hogy 
népiskolai kötelezettségöknek kielégítő ered-
ménynyel eleget tettek." 

Ilyen törvényt, — rendeletet, szabályzatot 
sem szűkebb, sem szélesebb körre szorítva, — 
annálinkább országosan kötelező érvénynyel 
kimondani, végrehajtani egyáltalán lehetet-
lenség. Ismernünk kell a népet, annak viszo-

nyait, jellemző sajátságait, óhajait, vágyait; s 
azonnal máskép Ítélünk. A mi magyar népünk 
lehetett századokkal, itt-ott talán évtizedekkel 
ezelőtt ellensége az iskolának, közmívelődésnek; 
de ma nem az. A legszegényebb ember is 
szívesen iskoláztatja gyermekeit, ha az, anyagi 
erejét meg nem haladó áldozatot nem követel 
tőle. Számtalan példával szolgálhatok arra 
nézve, hogy béres gazdák, béresek, urasági 
kocsisok, cselédek, tanyások, kik a községek 
egyes pusztáin, tanyáin távol laknak iskolától, 
még szállást és élelmezést is fogadnak tan-
köteles gyermekeik részére, csakhogy azok 
tanulatlanul ne nőjjenek föl. Hogyne áldozna 
tőle telhetőleg az, ki az iskola köze-
lében lakik? Nagyon téved, a ki azt hiszi, 
hogy népünk nembánomsága, nemtörődése 
vagy hanyagsága oka annak, hogy gyerme-
keik csekély ismerettel, 2—3—4 évi iskolázás 
után lépnek az életbe. Ennek egészen más oka 
van. S ez az, hogy országszerte, — különösen 
nagyobb községekben — kevés az iskola és 
tanító. Nagyon sok nagyközséget ismerek, hol 
a lakosok szinte zúgolódnak, forronganak, 
hogy gyermekeik a 6 évi tankötelezettségi 
időt iskolában nem tölthetik. Nem, mert az 
iskolafentartó testület 10—11 éves korban 
kiveti őket az iskolából, mert „az apróbbaknak 
kell a hely." így van ez nálunk, Füzesgyar-
maton is. Én a IY—VI. leányosztályokat 
tanítom. IV. osztályomban van 50—60 növen-
dékem, V. oszt.-ban 20—25, VL-ban 2—3. 
A szó teljes értelmében elcsapjuk őket 10—11 
éves korukban. Ha betartanék a 6 évi tan-
kötelezettséget még 1 fi- és 1 leányiskolát s 
2 tanítói állást kellene szervezni. S itt a 
bökkenő! Nem bírják már különösen protes-
táns iskolaföntartó testületeink, kik csupán 
saját áldozatkészségük árán tartják fönn isko-
láikat azon megsokszorozódott terhet, mely a 
kor haladása folytán minden téren, különösen 
iskoláik korszerű fejlesztése által, ólomsúly 
gyanánt nehezedik vállaikra. Az állam pedig 
csak autonóm jogaik csorbítása által kész 
rajtuk segíteni. (? Szerk.) 

A betegség nem népünk közönyösségéből, 
hibájából származik; tehát gyógyítása sem az 
ő büntetése által eszközlendő. Mert ahhoz 
nem kell valami nagy bölcseség, hogy meg-
ítélhessük: minő visszahatása lenne annak, ha 
népünk 70—90%-tól megvonnák a cseléd 
vagy munkakönyv kiadását fönti okból. Hát e 
rengeteg tömeggel mit csinálna az állam, ha 
mivel a „népiskolát kielégítően el nem vé-
gezték" vágy végezhették, még tisztességes 
szolgálatból, kézi-, gyári- s mezei munkából 
is kitiltaná! ? Ez a kivánság bizonyára túlzott. 
Míg iparos és kereskedői pályákra lépőktől 
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ezt föltétlenül megkövetelném, addig a másféle 
munkásoknál e föltételt kivihetetlennek tartom. 

Elhibázott számításnak kell nyilvánítanom 
azt a „házasságkötés" föltételéül is fölvenni. 
Mert mi történnék oly férfi és nővel, a kik 
egymást szeretik s éltöket egymás boldogítá-
sára szánni elhatározvák abban az esetben, ha 
mivel „népiskolai kötelezettségöknek kielégítő 
eredménynyel eleget nem tettek," — mert 
esetleg tőiök nem függő okokból nem is 
tehettek, — a házasságkötést megtagadná az 
állam ? ! Az, hogy úgyis egymáséi lennének! 
Élnének együtt, mint szeretők — vadházas-
ságban. Ezelőtt, még nem is oly nagyon régen, 
a politikai hatóság kezet nyújtott az egyházi 
hatóságnak a vadházasságok üldözésében, irtá-
sában. Ma törvényeink nem tiltják, nem bün-
tetik a vadházasságban élőket. Tudok példát 
városunkban is, hogy vadházasságban élő 
tagja lehet a képviselőtestületnek, presbyterium-
nak! Ha a házasságkötést az Orsz. Biz. javas-
lata szerint megnehezítenék: nem hatványozott 
mértékben szaporodnék - e az erkölcstelen, 
buja éltüek s vadházasságban élők száma! ? A 
vadházasságokat ma is törvényeink terjesztik. 
Még ezeket is akként kellene módosítani, 
hogy a tisztességes házasságkötést elősegítsék 
s ne megnehezítsék, mint azt ma teszik. 

Hogy a népiskolai növendékek (már t. i., a 
kik iskolába járnak s a kiknek van hova 
járniok) lehetőleg mindannyian elvégezhessék a 
6 évi tanfolyamot, tételül van szóbanforgó 
czikkelyben fölállítva: „bünt követünk el a 
buktatással" stb. s hogy ne buktassunk, azt a 
„tankötelezettség szigorú végrehajtása és taní-
tási eljárásunknak a tankötelezettséghez mért 
helyes alkalmazása által" véli elérhetőnek s 
alig talál kivételt, mely esetben az osztály-
ismétlés menthető. Teljesen osztozom abban a 
nézetben, hogy a tankötelezettség betartatása, 
lelkiismeretes, jól megválasztott és alkalmazott 
tanítói eljárás nagy mértékben csökkentené az 
osztály-ismétlést; de tagadom, hogy azt meg 
is szüntetné. Avagy nem tapasztaljuk-e, hogy 
mily sokféle minőségű, sok esetben éppen 
semmi a népiskolába föladott növendékek 
szellemi képessége ? A hány: annyiféle. S hogy 
I. oszt. növendékeink 5—10%-át részint a 
képesség, részint a szorgalom hiánya miatt 
osztály-ismétlésre kell utasítanunk ? E %, igaz, 
fölfelé kevesbedik; de minden osztályban elő-
fordul. Ha ez így van (s hogy így van, annak 
emberi természetünkben rejlik az oka: nem 
mindenki egyenlő testi és szellemi alap-tehet-
séget hozván magával a világra): nem termé-
szetes tanítói eljárás-e az, hogy azon növendé-
künket, ki a következő osztály tananyagát 
(mivel a megkívántató alapismereteket nélkü-

lözi) meg nem birná: saját érdekéből is, 
osztály-ismétlésre utasítsuk ? Hiszen, tudom 
azt, hogy lelkiismeretes, nagy fáradságot 
igénylő munkával ezek némelyikét odaképesí-
tenők meg nem buktatás esetén, hogy jó 
közepes tanuló válnék belőlök. De kérdem: 
érdemes, — észszerű, — pedagógiailag meg-
okolható lenne-e ez eljárásunk ? Én e kérdésre 
határozottan nemmel felelek. Mert: hogy egy-
két gyönge növendékemet, hogy a többivel 
lépést tarthasson, a jobbak, az osztály előha-
ladásának rovására megkülönböztetett figye-
lemben részesítsem: nem tartom érdemesnek, 
nem tartom észszerűnek; s pedagógiai szem-
pontból pedig a leghatározottabban helyte-
lennek tartom. Az a gyönge tanuló, ha ismétel, 
az alsóbb osztályban lehet a legjobb tanuló; 
ha átviszem a felsőbb osztályba: osztálya 
haladásának kerékkötője lesz. Hogy egy-két 
gyönge növendékünk megerősítésére fordítsuk 
azt az időt, mely alatt 70—80 növendékünk 
lesi, várja segítségünket s azt hiába várván: 
idejét tétlenségben töltse, haladás helyett 
semmittevés, kellő fegyelem s figyelem meg-
lazulása, általában: visszaesés legyen osztály-
része ; azt nem tartom helyesnek s mint ilyent 
követésre méltónak nem ajánlom. Egye-
sekkel foglalkoznunk csak addig szabad, míg 
az az osztálynak rovására nem esik. Kivétel 
minden szabály alól volt, van és lesz. Gyönge 
elméjű, lusta tanuló is volt, van és lesz, kikkel 
szemben mindenféle helyes és tapintatos eljá-
rásunk hiábavalónak bizonyul. Ilyeneknél más 
nem segít, mint az osztály-ismétlés. Igaz, hogy 
így megesik, miként 6 évi iskolázás után is a 
III., IV. vagy V. osztályból hagyják el egyesek 
az iskolát. De nekik is bizonyára előnyösebb, 
ha ez osztályok tananyagát kellőleg földolgozva 
lépnek az életbe, mint hogy a IV., V., VI. 
osztályéból keveset tudjanak. A czél nem az, 
hogy a VI. osztályból kapjon — még ha elég-
telen bizonyítvánjt is növendékünk, hanem 
az, hogy valamit tudjon, mikor az iskolából 
kikerül. 

Az Országos Bizottság föntidézett javasla-
tával szemben azt ajánlom: 

1. hogy minden népiskolai növendék elvé-
gezze a 6 évi tanfolyamot, szigorúan végrehaj-
tandó idevonatkozó népoktatási törvényünk. De, 
hogy ez egyáltalán végrehajtható lehessen, 
szükséges: 

2. hogy minden községben a tankötelesek 
számarányához mérten új tantermek építtessenek 
és tanítói állások szerveztessenek. S e kötelesség 
teljesítése alól semmiféle kibúvót ne tűrjön 
népoktatási kormányunk. 

Hogy nem végzik el tanköteleseink a 6 
osztályt: az okozat. 
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Minden okozatnak oka van. I t t legfőbb ok 
az, mert nincs, a hol elvégezzék; nincsenek 
elegendő iskoláink. 

Szüntessük meg az okot! Az okozat magától 
is meg fog szűnni. 

(Füzesgyarmat.) Lázár István. 

A tanító egészsége. 
Nem lehet lélekben fölemelőbb tevékeny-

ségünk, mintha az embermentés nagy munká-
jából bármely formában és módon részt 
vehetünk; s ha az ember legdrágább kincse 
az egészség, mennyire kell főleg a tanító-
embernek az iskola állandóan poros, rossz 
levegőjének hatását ellensúlyozni, ha évközben 
nem teheti, legalább a nagy szünidő alatt. 

E gondolatnál megelevenedik és elvonul 
lelki szemeim előtt porladó kartársaink nem 
csekély száma, a kiknek, ha alkalom és mód 
kínálkozott volna egészségök javítgatására, 
helyreállítására, ma is teljesíthetnék a nagy 
nemzeti munkából reájuk jutott osztályrészt. 
Minden hivatásos és időnek előtte kidőlt kar-
társunkban nagy veszteség éri nemzeti nép-
oktatásügyünket. 

Nagy és nemes lélek tettre buzdító szózata 
tehát Kozma László czikke a tanító-ember 
egészségének, épségének föntartása, esetleg 
visszaadása érdekében. A gyermek-szanató-
riumokat illetőleg tanácstalanul állok, mert 
az a pénz kérdésén fordul meg; de a tanító-
ságnak egyik szenvedő részén nagyot segít-
hetünk, ha gyógy- és fürdődíj kedvezmények 
kieszközlésén kívül főleg olcsó (iskolai) lakások 
fognak rendelkezésre állani. „Nap-nap után 
érkeznek hozzám tudakozódások, kérő levelek 
kartársaim részéről, kik vagy a maguk, vagy 
gyermekeik részére szeretnének helyet biztosí-
tani" . . . stb. Majd így folytatja Kozma L. 
„Pihenni vágyó tanítók és tanítónők részére 
üdülő helyeket létesíthetne a kartársi szeretet 
melege" . . . De hát én édes jó Istenem annyira 
egészségesek volnánk, hogy nincs közöttünk 
ideges, csúzos stb. tanító ? bizony van, legalább 
azt bizonyították azok a kartársaim, a kiknek 
elég nagy számával találkoztam, mint „vasúti" 
összezónázván édes hazánknak gyógyvizekkel 
és szebbnél-szebb üdülő - helyekkel megáldott 
vidékeit. 

Nagy volt tehát az örömem, hogy éppen 
hasonló czélú töprenkedéseim közepett K. L. 
czikkével megelőzött, mert alább következő 
tervemmel én is az Országos Bizottsághoz 
akartam fordulni. Előbb azonban adatokat 
óhajtottam volna szerezni arra nézve, hogy 
nagy Magyarországon hány olyan fürdónk van, 
a hói (pl. Élőpatak, Kovászna, stb.) vagy a 

melyeknek közelében (pl. Stubnya, Bártfa stb.) 
állami iskola van, mert egyelőre csak az ilyen 
helyeken lehetne néhány sorból álló magas 
ministeri rendelettel már e nyáron életbe lép-
tetni a tanítóságot örök hálára kötelező s nz 
alább körülírt áldásos intézményt. Már pedig 
Wlassics minister érző szivében és Halász 
tanácsos jóindulatában ki kételkednék? . . . 

De nem tekintve a fürdőket, a legtöbb felvidéki 
vagy erdélyi városunk (pl. Szeben, Segesvár, 
Brassó, csak ez utóbbi helyre 4—5 ezer román 
nyaraló jön ki évente Bukarestből) — valóságos 
üdülő-helyek, a hol a palotaszerü állami iskolák 
1—2 tanterme befogadhatná az üdülni, tanul-
mányozni akaró vagy éppen átutazó kartársainkat 
is. Képzeljük el, hogy ilyen viszonyok között, 
ha a községi és felekezeti tanítók is meg-
nyerhetnék a vasúti féljegyet, milyen erkölcsi, 
szellemi és nemzeti haszon lenne ez áldásos 
intézkedések következménye! 

A kérdés igen könnyű, egyszerű megoldását 
következőleg képzelem. Az iskola-épületeket 
vizsgálatok után azonnal (elég sajnos a legtöbb 
helyen csak a tanév kezdete előtt néhány 
nappal teszik) — meszeltetni, takarítani kellene, 
a hol ez bármiféle okból nem volna kivihető, 
ott csak azt az 1—2 tantermet, a melynek 
bútorzata (asztal, szék, szekrény) csak 3—4 
tábori ágygyal (ez is faszerkezettel, hogy 
minimális költséggel legyen beszerezhető) és a 
legegyszerűbb mosdószekrénynyel (esetleg csak 
mosdótálakkal) volna kiegészítendő. Az ágy 
fölszerelése lenne: szalma-zsák, szalma-párna, 
négy kender-lepedő és 1 nyári takaró. 

Most tegyünk egy személyre vonatkozó föl-
szerelést illetőleg számítást: 1 ágy (tábori, 
fából) 5 K , 1 szalmazsák 4 K , négy lepedő 
és párna fölhuzat (kenderből) 10 K., 1 nyári 
takaró 3 K., mosdó tál 2 K , kefék és tükör 
4 K., üveg, pohár 2 K. Összesen = 30 K. 
Az első fölszerelés tehát személyenkint 30 
koronába kerülne. Miből fedeztessék ? Az iskola 
házi pénztárából kölesönképen öt évi törlesz-
tésre, vagy ha máskép nem lehet, maga az 
üdülésre kényszerített tanító is szívesen elő-
legezi. Takaríthat az iskolaszolga vagy család-
jának egyik tagja. Egy személy napjára fizetne 
80 fillért, ebből: 20 fillér fölszerelés, 20 fillér 
takarítás, 20 fill. iskolai könyvtár és 20 fill. 
szegény tanulók segélyezése czímen használ-
tatnék föl. Ha két tanteremre 6 személyt 
veszünk föl és átlag 42 napra történik fizetés, 
az lesz: 6 X 8 0 = 4 K. 80 f. X 4 2 = 2 0 1 K. 60 f. 
Négyféle czímen megosztva 50—50 K. volna 
elszámolandó. Vagy, hogy a fölszerelés összege 
minél rövidebb idő alatt törlesztessék, az iskolai 
könyvtár czímen fölvett 20 f. is egyelőre erre 
a czélra volna fölszámolandó. 
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E tervet illetőleg igen sok karbírsammal 
beszélgettem s egyhangú vélemény volt az, 
hogy minden nagyobb nehézség nélkül kivihető 
voina, szem előtt tartva a fokozatos fejlődést. 
Egyelőre ugyanis minden arra engedélyt nyert 
iskola esak 2 személyre szükséges fölszerelést 
állítana be és így ez öt év alatt tíz személyre 
is kibővíthető volna. 

Természetesen egyetlenegy, de szigorúan 
betartandó szabályként kellene fölállítani, hogy 
ezeket a nyári iskolai Otthonokat csak az veheti 
igénybe, a ki fürdő vagy helybeli hatósági 
orvos bizonyítványával igazolja, hogy semmi 
névvel nevezendő fertőző betegségben nem 
szenved. Iskola-épületről levén szó, ezt bővebben 
indokolni fölösleges. 

Ha a Magyar Tanítók Országos Bizottsága 
haladéktalanul munkába venné e kérdést és 
fölhivná az összes megyei tanítóegyesületek 
elnökeit, hogy a megyéjök területén levő 
üdülésre alkalmas és gyógyfürdő helyekről 
rövid néhány soros ismertetést küldjenek be 
„nyári otthonok" czéljaira alkalmas iskolák 
czímével egyetemben és a fürdőknél kedvez-
mények kieszközlése végett lépéseket tegyenek 
jó előre s mindezeket központi választmá-
nyaikkal megvitatva az eredményt terjeszszék 
föl haladéktalanul t az Országos Bizottsághoz: 
bizony-bizony már e nyáron sok hálás szív 
dobbanna meg az elismerés érzelmével ember-
baráti' tevékenységükért. 

Az Országos Bizottsághoz beküldött értesí-
tések alapján az elnökség minden május 1-én 
a Néptanítók Lapjában közzé tenné azoknak 
a fürdőknek és üdülőhelyeknek a jegyzékét, a 
hol az iskolákban mérsékeltárú lakások és 
másfajta kedvezmények (pl. fürdői) volnának 
találhatók: a többi azután kinek-kinek a maga 
dolga volna, levelezését az illető iskola igaz-
gatóságával végezve el. 

Szenvedéseinknek okait kutatva, keresve, 
fölismerve, reájövünk a segíthetés módjaira 
is; ha a 28 ezerből csak tízezeren akarjuk — 
csodás eredményeket érhetnénk el a föntieket 
illetőleg is. 

Szivettépő érzés fog el, ha arra gondolunk, 
hogy egyik-másik kartársunknak talán életét 
menthettük volna meg, ha kellő időben 
rendelkezésre állott volna a kedvezményekkel 
összekötött s éppen azért kevés költségből 
fedezhető gyógyfürdő vagy üdülőhely. 

Bizonyára ilyen gondolatoknak is a hatása 
alatt írhatta meg czikkét K. L., a felebaráti 
szeretet nevében híva föl az elmélkedésre, a 
cselekedetre a kérdés megbeszélésének beveze-
tőjeképen. Keserű, de nagy igazságot hoz 
fölszinre következő szavaiban: „tájékozatlanok 

vagyunk s egymás érdekeinek istápolására és 
egymás segítségére vajmi keveset tettünk 
ez ideig." 

A legnagyobb baj e téren is, hogy fürdő-
kedvezményeink is szét vannak forgácsolva, 
mert a hány egyesületünk van, annyi a kérel-
mező és határozottan állíthatom, hogy a meg-
nyert kedvezmény sem levén kellően hirdetve, 
a legtöbbet igénybe sem veszik az egyesületek 
tagjai. Megfordított rendszert kell behoznunk: 
a helyi megyei tanítótestületek vezetői a fürdő-
igazgatóságokkal könnyebben érintkezhetnek, 
tárgyalhatnak s így megfelelő kedvezményeket 
eszközölhetnek ki. 

Még a gyülésezéseket sem tartom e kér-
désben fontosnak, a központi választmányok 
tervet készíthetnek s annak kivitelével az 
egyesület tisztikara bizható meg. Halogatás 
nélküli cselekvés legyen valahára már a jel-
szavunk! Minél kevesebb gyülésezés, de ha a 
mandátum meg van (s azt a legtöbb esetben 
a lelkiismeretünk állítja ki úgy is), akkor a 
zajtalan, de szívós, kitartó ténykedés legyen a 
másik jelszavunk, mert hiszen mindenben: 
„Kitartás lesz a siker titka!" 

(Budapest.) Bardócz Pál. 

IRODALOM. 
Német és magyar szótár. Szerkesztették: 

Simonyi Zsigmond és Balassa József. Buda-
pest, Franklin-Társulat. I. Német-magyar rész 
470 lap. — II. Magyar-német rész 422 lap. 
Ára fűzve 12 korona, félbőrkötésben 16 korona. 
Ez új szótár szerkesztőinek legfőbb gondjuk 
volt a szótár anyagának gondos összeállítása s 
arra törekedtek, hogy használója megtaláljon 
benne lehetőleg mindent, a mire olvasás vagy 
társalgás közben szükség van, tehát e szótár 
az iskola, az irodalom és a magánélet közös 
szükségletét akarja kielégíteni, s igen sok köz-
használatú szó ebben a szótárban jelenik meg 
először. Megtalálhatók ezen kívül a magyar-
német részben a közbeszédben és irodalomban 
használatos idegen szavak is, valamint a népies 
és tájszavak közül azok, melyek legkedveltebb 
iróink műveiben előfordulnak. Nagy gondot 
fordított e szótár a német és a magyar szó-
lások összegyűjtésére és egybevetésére. Ebben 
is kerülték a szerkesztők a régi szótárak 
csinált és használhatatlan szólásait, annál 
jobban kiaknázták az élő nyelvet s a jelesebb 
irók műveit. Nagy gondot fordít ez a szótár 
a szükséges nyelvtani útbaigazításra is. Egy-
egy kötet ára fűzve 6 korona, félbőrkötésben 
8 korona. 
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Két napló-töredék. 
1901 május 12. 

Szeretlek! jobban mint az életemet; csak 
érted élek, rajtad kívül nincs egy gondolatom! — 
Istenem, ha Te ezt tudnád, Gábor! De én 
sok' se fogom neki megmondani, mert ha itt 
van, megbénul a nyelvem s alig jő szó az 
ajkamra. Csak nézem, nézem Ot s véghetetlen 
boldog vagyok! De ő megérti az én gondo-
lataimat, hisz ő is úgy szeret! Csakhogy ő 
el is tudja mondani, még pedig hogy! Milyen 
édes verseket tesz a varrókosaramba nap-nap 
után. Oh milyen boldog is vagyok! 

Csak édesapám, meg édesanyám ne zsörtö-
lődnének már mindig! Meg nem foghatom, 
hol szedhetnek annyi kifogást szegény Gábor 
ellen. Édesapám oda se akart neki adni, sőt 
még mindig igyekszik lebeszélni. Tegnap is 
annyira kifakadt, hogy azt mondta, nem érdemli 
meg Gábor, hogy valaki lányt neveljen neki 
s hogy engem nem szeret, csak azért akar 
elvenni, mert gazdag vagyok. S én úgy, de 
úgy sirtam, a miért apám így félreismeri őt! 
Mikor azonban Gábornak elmondtam, oly 
édesen megvigasztalt, hogy majd másként lesz 
minden, majd bebizonyítja ő, hogy apám tévedt. 
Bizonyosan az ő rosszakarói beszélték tele az 
apám fejét, a kik mindig irigyelték, hogy 
tanító létére tisztességesen mer élni és ruház-
kodni. Végre azt mondta: bár volnék szegény, 
hogy ne férkőznék hozzá ez a csúnya gyanú. 
Nem! ő nem lehet rossz! ezt az állítást meg-
hazudtolják édes, őszinte szemei. Csak beléjök 
kell néznem, hogy lássam szép lelkét. 0 szép! 
ő nemes! ő jó! Gábor édes, szeretlek! pá! 
jó éjszakát! 

* 

• 1901 május 12. 

Tarthatatlan állapotok! Mennyit kellett ma 
annak a pöffeszkedő Kovácsnak könyörögnöm, 
míg aláírta a váltóimat. Pedig mondtam neki, 
hogy utoljára teszi. — Igen, utoljára, mert 
megnősülök s aztán jó lesz minden. — Azaz 
dehogy lesz! Kifizetem ngyan az adósságaimat, 
de helyettük egy holtig tartó kolonczot veszek 
a nyakamba. — No azt se hittem volna, hogy 
valaha megnősülök, de azt még kevésbbé, hogy 
ilyen leányt veszek el. Én! s ilyen leány, 
hahaha ! — Hiszen nem mondom, eléggé 

csinos, de mit ér az, mikor olyan nyárs-
polgárias, olyan tizenhárom próbás libácska. 
Nincs benne semmi rutin, semmi szellem! 
Egész nap csak néz és néz, alig szól három 
szót, elpirul, ha megkérdem: hány óra és 
sóhajt akkorákat, majd lefújja a teritőt az 
asztalról. S milyen képtelenül öltözködik! 
Örökké azok a szolid, sima egyszerű ruhák, 
brr! . . S én kénytelen vagyok lábainál érze-
legni. Már lantos trubadúr is lett belőlem és 
verseket is ollózok a számára P f u j ! szinte 
érzem magamon a limonádé-szagot. 

S az apja, az az együgyű timár - mester, 
még ide se akarta adni. Mikor megkértem, 
azt mondta, nem azért gyűjtött egész életében 
egyetlen gyermekének, hogy most fáradsága 
gyümölcsét két kézzel ereszsze szélnek. De 
egy hét múlva — valószínűleg megijedt, hogy 
egyetlen báránykája utánam sirja a két 
szemét — maga jött hozzám s azzal a kije-
lentéssel, hogy nem akar egy etlen leánya 
boldogságának útjába állani, hát jó, beleegyezik 
házasságunkba, de ráadásul olyan erkölcsi 
prédikácziót zúdított a nyakamba, hogy ugyan-
csak megkellett magamat erőltetnem, hogy 
meg ne mondjam neki a véleményemet róla 
is, meg a leányáról is. — Hej! csak ne volna 
olyan gazdag, vagy számomra volna még más 
mentség! De hiába! ez az utolsó szalmaszál 
s kénytelen vagyok belekapaszkodni. 

Csúful is bele jutottam a csávába. De nem 
csoda, mi az a nyomorult 500 forint? Pénz 
az? Hisz' ha az ember jól akar öltözködni, 
ruhára se elég. Pedig öltözködni kell; olyan 
társaságban, mint az enyém, nem jelenhet meg 
az ember akárhogy. S most a nyakamon van 
minden, szabó-kontó, lakásbér, mosás, sőt még 
a borbélyom is követelőzik, pedig csak három 
hóval vagyok hátralékban. Az öreg ugyan a 
hozományról nem akar tudni semmit. De 
hiszen: „Mondta már azt más is!" 

No még egy hét s aztán vége a szép legény-
életnek, fölcserélem azt Idával. — Ja j ! még 
a neve is oly kiállhatatlan. Hogy lehet valakit 
Idának hívni ? 

A másolat hitelességeért: 
(H.-M.- Vásárhely.) Tanítónő. 

- o f - i o -
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HIVATALOS RÉSZ. 
K Ö R R E N D E L E T . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — Sl(i4. sz.) 
A hazai iparvállalatok támogatása érdeké-

ben újból fölhívom a tanfelügyelőséget, uta-
sítsa a vezetése alatt álló tankerület összes 
elemi iskola tanítóit, hogy az elemi iskolai 
tanulókat kizárólag hazai irótoll, tollszár, 
rajzszeg és rajzmásoló papir-gyártmányok hasz-
nálatára szorítsák és ebbeli utasításaiknak 
végrehajtását a legnagyobb szigorral ellen-
őrizzék. 

Budapesten, 1902. évi márczius 16.-án. 
A minister meghagyásából: 

Molnár, 
ministeri tanácsos, elnöki titkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Jovanovics Döme Illés okleveles 

tanítót a pancsovai felső-városi áll. el. népisk.-
hoz r. tanítóvá; Krausz Sándor oki. tanítót a 
ruttkai áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Zahoray 
Mária oki. óvónőt a fekete-ardói áll. állandó 
gyermekmenedékházhoz óvónővé. 

Áthelyezte: Thott Károly huszti és Kávay 
István abrudbányai áll. el. isk. tanítókat köl-
csönösen ; Bizsán Elek kornyarévai el. isk. 
tanítót a vojszlova-valemárei el. isk.-hoz jelen 
minőségében. 

Engedélyezés: A vallás- és közoktatásügyi 
minister a Krámer Lajos nagy-kanizsai tanító 
által készített léczezett és feltámasztható rajz-
táblát a hivatalos szakbírálat alapján a polg. 
iskolák használatára engedélyezte és az enge-
délyezett tanszerek közé fölvette. 

Nyugdíjat utalványozott: Fischer Ede 
herendei munkaképtelen róm. kath. elemi isk. 
tanító részére évi 820 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néh. Jandl Antal nyug. nagy-német-szt-mihályi 
tanító özv., szül. Spitzer Mária és 2 kiskorú 
árvája részére együtt évi 805 korona 34 fillért; 
néhai Bernjén Lajos volt debreczeni ev. ref. 
tanító özv., szül. Mester Julianna és öt kiskorú 
árvája részére együtt évi 1221 koronát; néhai 
Székely Dániel egerbegyi nyug volt ev. ref. tanító 
özv., szül. Nagy Anna részére évi 430 koronát. 

= A losonczi állami tanítóképző-inté-
zetben az 1902/903. iskolai évre az I. osztály-
ban 22, a II. osztályban 6 ingyen étkezési és 
ezen kívül 9 bentlakási hely üresedik meg. Ezek-
nek a jótéteményeknek elnyeréseért, a meg-
kívánt kellékek szemmel tartása mellett, folya-
modni lehet 1902 május hó 31-ig. A később 
benyújtott kérvények nem vétetnek figyelembe. 
Zayzon Dénes, igazgató. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
A Tanítók Tanácsadója czímű út-

mutató könyv, mélynek megszerzését a vallás- és 
közoktatásügyi minister egy ujabb rendeletévél 
minden állami elemi iskolának a beiratási 
pénzek terhére kötelezoleg elrendelte, a többi 
iskoláknak pedig ajánlotta, kizárólag csak 
lapunk szerkesztőségében rendélhető meg, leg-
czélszerűbben postaidalványon. Fűzött példány 
ára 2 korona 60 fillér (gondnoksági utasítással 
együtt 2 korona 80 fillér), kötött példány ára 
3 korona (gondnoksági utasítással együtt 3 ko-
rona 20 fillér). Posta-költségre 20 fillér mellé-
kélendő; ajánlót', küldéssel még 25, összesen 
45 fillér. Mivel a nem-ajánlott példányokért 
a szerkesztőség felelősséget nem vállalhat: 
czélszerübb az ajánlással való megrendelés. 
Állami iikóláknak, a postaszélvényen kifejezett 
kívánságra, elszámolás végett nyugtatványt 
is küldünk. „Gondnoksági idasítás" külön is 
megrendelhető példányonként 24 fillérért. — 
1). N. tanítónő. A tanítónőt a „tanító nagy-
sága" (!) furcsa czím nem illeti meg; hivassa 
magát csak „tanító-néninek": ez szebb is, 
jobb is és — igazabb is. — „Felföldi" Nem 
kérjük, mert czikkekkel akár két évre is el 
vagyunk látva; még elolvasni sem győzzük a 
beküldötteket! — K. J. Bánk. Ön is láthatja, 
hogy mennyire igazunk van, midőn azt taná-
csoljuk, hogy eredeti okmányok helyett mindig 
hitelesített másolatokat mellékeljenek! Már most 
nem marad egyéb hátra, minthogy megkérje 
Gy. püspök urat, vagy Sz. lelkész urat, hogy 
esetleg az ő közbenjárásukkal kaphassa vissza 
az okmányait a horvátországi hatóságoktól. — 
„B. L." Fürdőkedvezmények dolgában for-
duljon a Mária Dorottya-egyesülethez: IX. ker., 
Erkel-utcza 19. sz. — L. M. A ministerium 
csak pályázatra bocsájtott állásra fogad el 
kérvényt. — S. Az 1896. évi 43.966. számú 
közoktatásügyi ministeri rendelet értelmében 
a községi iskolaszékben a helybeli községi 
elemi és községi polgári iskolákat külön-
külön képviselet illeti meg. A községi 
iskolai tanító nem lehet választott tagja az 
iskolaszéknek s mint megválasztott törvény-
hatósági bizottsági tag sem küldhető az 
iskolaszékbe, mert önmaga (községi iskola) 
ügyeiben nem itélkezhetik hatósági minőség-
ben. — F. Gy. Folyamodjanak újra pótállam-
segélyért. — M. K. Szathmármegyében Kovács 
Béla, Borsodban Hídvégi Jenő, Fejérmegyében 
gróf Festetich Benő a kir. tanf. Székesfehér-
várott nincsen, Marosujváron pedig van állami 
iskola. — K. L. Miután ön az iskola államosí-
tása előtt 800 koronányi illetményén fölül a 
községtől 3 öl tűzifát kapott s ezt most meg-
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tagadják, folyamodjék a kir. tanfelügyelő útján 
a közokt. ministeriumhoz, hogy vagy az állam 
vagy a község adjon ezért a 3 öl fáért kár-
pótlást, mivel tanítói fizetése le nem szállít-
ható. — Cs. L. Az értesítőre vonatkozó 
kérdésére az a válaszunk, hogy a gyermek 
születése napjától számított 6 év betöltése 
után a rákövetkező szeptember 1.-től minden-
napi iskolába kötelezett. — B. A. Vagyon-
bukott kereskedő lehet-e községi iskolaszéki 
elnök ? Ha az illető törvényszabta büntetésének 
ideje lejárt, polgári jogaiban nem korlátozható. 
A választók egyéni fölfogásától függ: vájjon 
éppen őt tartják-e legalkalmasabbnak arra a 
tisztségre. Jogi fölfogás szerint a bűnöst, bünte-
tése kiállta után, a büntetéssel kiengesztelt 
társadalom, visszafogadja keblére. — K. A. A 
faiskola üzemtervét a megállapított keretben a 
faiskola kezelője készítse el. — B. A. Az iparos-
tanoncz-iskolában való tanításra ált. ism.-isk. 
oktatás helyett azért nem tartjuk a tanítót 
kötelezhetőnek, mert a népoktatásügyi törvény 
keretébe nem tartozik ez az iskolafaj, hiszen az 
szakiskola, habár alsófokú. A polgári iskolaiakat 
sem lehet heti 22, illetve rajztanítónál 24 
órán fölül tanítási órákra kényszeríteni. — 
N. János. A nazarénus vallásnak gyermekeit 
is bevett vallásfelekezet hitoktatásában kell 
részesíteni. — Kis Mihály gondnok. Az 
államsegélyt a gondnok egy összegben kapja, 
a tanító pedig az elnöktől havonkint. — Sz. 
István. Bírák tagjai lehetnek az iskolaszéknek. 
A két állás nem inkompatibilis. De az nem 
lehet, hogy községi bíró a községi iskolaszéknek 
elnöke legyen. — M. B. Igen, más a hitközségi 
adó és más a párbér fogalma. A hitközségi 
adó bizonyos kulcs szerint reparcziált közteher, 
a párbér pedig egy összegben megállapított 
fejadónak tékinthető, melyet a hitközség szed 
bizonyos tagjaitól. Néhol a telkes gazdák és a 
gyalogosok fizetnek, néhol pedig a gyalogosoktól 
nem követelnek, hanem a helyett néha egyéb 
szolgálmányt. — T. J. Községi iskolaszéknek 
elnökéül nem választható oly egyén, ki nem 
tagja az iskolaszéknek. Ha talán a tanügy 
iránt rendkívül érdeklődő lelkes egyénről van 
szó, akkor válaszszák meg előbb iskolaszék^ 
tagnak az illetőt és aztán elnöknek. Ez a dolog 
rendes menete. — S. S. Botháza. Miután a 120 
frt államsegélyt az ön részére adták, az iskola-
föntartónak nincs joga 40 frtot levonni, hogy 
majd ezért kárpótlásul két kertet adnak, fia 
nem tudnak megegyezni, forduljon a közigaz-
gatási bizottsághoz s ugyanott tegyen panaszt 
a községi faiskola kezeléseért járó 12 forint-
jának ki nem fizetése miatt, föltéve, hogy már 

elébb sikertelenül követelte a községtől. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A gazdasági ismétlő-iskola tanterve 

(1. Néptanítók Lapja 1896. évf. 50. számát) a 
közoktatásügyi ministerium VI. ügyosztályában 
revízió alatt áll s mihelyt a munkálat elkészül, 
a minister, a ki az illetékes körök véleménye 
elől sohasem szokott elzárkózni, hozzászólás 
végett megküldi azt az érdekelt feleknek. A 
revideált tanterv alkalmasint már a jövő iskolai 
évben életbe fog lépni s alapos a remény 5 

hogy ennek alapján a gazdasági ismétlő-iskolák 
még sikeresebb munkát teljesíthetnek majd, mint 
eddig. 

— Világ folyása. Az országgyűlés képviselő-
házának f. hó 5.-i ülésében Ballagi képviselő 
szóvá tette a nem-állami tanárok és tanítók 
vasúti kedvezményét, mire lioránszky Nándor 
kereskedelemügyi minister kijelentette, hogy 
ezt a kérdést rendezni szándékozik; Ballagi 
képviselő kívánságára pedig azt jegyezte meg, 
hogy „ebben az évben meg fogja találni 
valamely módját annak, hogy ez a specziális 
kívánság addig is, míg a rendezés bekövetkezik, 
valami módon kielégítést nyerjen." A közoktatás-
ügyi tárcza tárgyalása alkalmasint csütörtökön 
veszi kezdetét. — A délafrikai békealkudozások 
nem nagyon haladnak előre; e közben meg 
— mivel az ellenségeskedések nincsenek föl-
függesztve — ujabb búrgyőzelem hírét veszszük, 
melyet ismét a Delarey vezetése alatt egyesült 
búr sereg aratott az angolokon. Botha búr 
fővezér pedig Natál ellen nyomul előre, melyet 
most komolyan fenyeget egy újabb búr invázió 
veszélye. Szóval: nem jól áll az angolok dolga 
oda lenn s a gyors békekötés inkább Angliának 
használna, mint a búr köztársaságnak. 

— A Tanítók Házáért egyes vidéki kartár-
saink szép buzgalmat fejtenek ki. így p. Kunszt 
Károly (Cs.-Somorja), a ki az általa készített 
természetrajzi preparátumok eladási árából 
10%,-t ajánlott föl a mondott czélra, ismét 
50 koronát küldött hozzánk s így már összesen 
207 koronát adott a Tanítók fiázára. Hogy 
többet nem küldhetett, írja, az nem rajta, 
hanem kartársai közömbösségén mult, a kik 
inkább rendelik meg jóval drágábban az ő 
preparátumait másutt, mint ő nála. Pedig ő 
az iskolai megrendelések után 10%-t ad az 
említett tanítói jótékony czélra. 1901 julius 
1.-től 1901 deczember 31-ig 448 korona 
iskolai megrendelést kapott, ez után jutalék 
44 korona 80 fillér volna, de ezt ő kiegészí-
tette 50 koronára. Ez a szép tett dicséretre 
nem szorul. — Grűnivald Béla nováki tanító 
meg műkedvelői előadást rendezett, melynek 
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jövedelméből 10 koronát küldött a Tanítók 
Házára. Hozzájárultak: Bock Simonné, Gyermek 
G-yuláné, Murla&sy Jánosné, Patzkó Adolfné, 
Salzer Ignácz, Singer Márkné, Wrasich Sarolta, 
Bock S., Groszman S. Ugyancsak műkedvelő 
előadást rendezett (a komjátbi izr. el. iskola 
növendékeivel) Lilienthál Bernát, melynek 
jövedelmeként 4 koronát küldött be hozzánk; 
Kemény Simon és Weisz Salamon (Jánosháza) 
ugyancsak ily előadás jövedelmeként 16 korona 
80 fillért küldtek be. — Rényi János tanító 
és Kovács Sándor seprőgyári igazgató Mokrin-
ban márczius 15.-i ünnepséget rendeztek, mely 
30 koronát jövedelmezett a Tanítók Házára. 
A sikerült estélyen — melyen megjelent a 
mokrini intelligenczia vallás és nemzetiségi 
különbség nélkül — Varró Endre és Sajos 
Béla szavalattal, Marquis és Knab kisasszonyok 
czitera-kettőssel, az izr. népiskola énekkel s 
a különféle nemzetiségű gyermekek jól betanult 
vers-szavalatokkal vettek részt. — Medgyesy 
Sándor oslii tanító pedig úgy hajtott hasznot 
a mi házunknak, hogy az ottani szövetkezettel, 
melynek ő ügyvezető igazgatója, az üzleti 
nyereségből 20 koronát szavaztatott meg. — 
Megemlítjük még itt, hogy Kovácsin Sándor 
pórládonyi tanító ajánlatára Karai István és 
Pollák Károly ottani kereskedők a „Tanítók 
Háza gyufáját" és „szappanját" megrendelték 
és ár ásítják. Solton pedig az ottani tanítók 
ajánlatára az összes üzletekben árusítják a 
„Tanítók Háza gyufáját." 

— Rövid h í rek. Ipariskolai rajzkurzus lesz 
ipariskolai rajztanítók számára az idei nyáron 
Kassán, Kolozsvárt és NagyS/-ebenben; tervbe 
vannak véve még Temesvár és Újpest is. — 
A dévai m. kir. i'dl. tanítóképző-intézet III—IV. 
évf. növendékei 53, Boga Károly igazgató 
s Kolumbán Samu és Szalatsy Rezső tanárok 
vezetése alatt, tanulmányi kirándulást tettek 
Budapestre s innen a Balaton mellett, közben 
Csáktornyán, Zágrábban egy-egy fél napot 
időzvén. Fiúméba mentek. Fiuméből a tengeren 
lekerülve Metkovicsba, az okkupált tartomá-
nyokon keresztül Mostarban egy fél napot s 
Sarajevóban két napot időzvén, tértek vissza. 
Kirándulásuk utolsó állomása Szeged volt. — 
Kritika. Fölkérettünk a következő sorok köz-
lésére : „Helytelenítem azt, hogy tanítók 
egyszeregyet, leczkerendet, pénz- és mérték-
ismertetést kinyomtatva, a saját tanulóik részére 
könyvkiadókkal árusíttatnak, s még hozzá a 
kiadvány alá odanyomtatva, hogy: „a befolyó 
jövedelem egy része a tanítóságé" (?) A szol-
noki kartársak által kiadott ilynemű „Leczke-
rend" ről van szó. Az iskolának és a tanító-
nak a kúfárkodásnak még a gyanújától is 
óvakodni kell, az iskola és saját magunk 

érdekében. A munka, legyen az szellemi vagy 
fizikai, egyaránt megkövetelheti a maga díja-
zását ; de a fenforgó esetben munkáról éppen-
séggel nem szólhatunk. Szeged. Csikós Gyula." — 
A „Síri beszédek11 czímű folyóirat szerkesztője: 
Zih Károly ev. ref. tanító (Békés- Szt-András) 
kéri azokat a prot. kántortanító urakat, kik 
folyóirata fönnállását kívánatosnak tartják, 
hogy az előfizetést legkésőbb ápril közepéig 
eszközölni szíveskedjenek. — Gyűlés. A maros-
tordamegyei ált. tanítótestület kisküküllői fiók-
köre folyó hó 2-.án tartotta tavaszi gyűlését. 
A gyakorlati tanításon kívül felolvasást tar-
tottak Erese Sándor, Török Mihály és Mari-
kovszky Gyula. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Kemény Simon és Weisz Salamon, 
Jánosháza (általok rendezett színielőadás tiszta 
jövedelmének egy része) 16 K. 80 f.; Darvai 
Márton k.-tanító (Kis-Hartyán) 2 K.; Rozsondai 
István (Etéd) 1 K.; Gregus Gyula (Tököl) 6 K : 
Tokaji Erzsi (Szászváros) 4 K. — 2. Eötvös-
alapra : Kemény Simon (Jánosháza) tagsági 
díj 3 K.; Weisz Salamon (Jánosháza) tagsági 
díj 3 K.; Rozsondai István (Etéd) három évi 
tagsági díja 9 K.; Mihály Ferencz (egy részes-
jegyért) 50 K.; Farády József, Bács-Gyur-
gyevó (tag-, díja) 3 K.; fiumei áll. polg. és 
vele kapcsolatos leányiskola tantestülete (bek. 
Berthóty Károlyné) 20 K. Átadtuk az Eötvös-
alap pénztárosának. 

— Helyreigazítás. Lapunk folyó évi 5. számában 
„Ingyen taneszközök" cz. alatt megjelent közleményben 
tévesen 1894. évi körrendelet jeleztetett; helyesen: 
az 1884. évi 43.434. számú körrendelet az. 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját* (központi raktár: V. ker., 
Lipót-körűt 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) és a 
„Tanítók Háza szappanját" (központi rakták : 
VI. Lázár-u. 12. sz.) 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. a. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : Az ifjúság erkölcsi védelme. Berte 
Lajos. — A tanítóképesítő-vizsgálat tagozódása. Simító 
Endre. — A mese és a képzelet szereplése a nevelés-
ben. y<iss Mátyás. — Az iskolásgyermekek barát-
kozását előmozdító eljárásokról. Koncsek Lajos. — 
Osztály-ismétlés. Lázár István. — A tanító egészsége. 
Bardócz Pál. — Irodalom. — S z ü n ó r a : Két napló-
töredék. Tanítóvá. — Hivatalos rész. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segéd szerkesztő: Gööz József, dr. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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1902. 

számhoz. 

PÁLYÁZAT. 
A tanító- és tenítónőképző-intézeti növendékeket 

illető évi 200 koronás Bésán- fé l e ösztöndíjak megüre-
sedett hat állomására pályázat hirdettetik. 

Ezen ösztöndíj-állomásokra bármely tanító- vagy 
tanítónőképző - intézet növendékei folyamodhatnak 
valláskülönbség nélkül; egyenlő minősítés esetében 
azonban a nő-növendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevéllel, illetőleg születési 
bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizonyítványával, 
esetleg az első időszakra vonatkozó Értesítőjével, 
szülei vagyoni állapotáról, ellátást igénylő testvé-
reinek számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjról, 
segélyről vagy kedvezményről szóló iskolai, illetőleg 
hatósági bizonyítványokkal fölszerelt és a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministerhez ezímzett folyamod-
ványok az intézeti igazgatósághoz 1902. évi április 
hó 15-éig. ezek által pedig azonnal a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. niinisteriumhoz terjesztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók és a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar for-
dítása is csatolandó. 

Hiányosan fölszerelt, vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

Budapesten. 1902. évi márczius hó 8-án. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi 

(17/h—U—1) ministerium. 

290. 
19Ö2. 

Pályázati hirdetmény. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye főispánja a néhai 

maglódi Wodianer Béla részéről 1867. évi julius hó 
31-én kiadott s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister úr által 1867. évi augusztus 23-án 8500. 
szám alatt jóváhagyott „alapítólevél" alapján pályá-
zatot hirdet a következőkben: 

100—100 korona segélydíjban részesül a folyó év 
október hó 1-én öt oly szegénysorsú tanuló, kik pestvár-
megyebeli községi illetőségüket s szegénysorsukat ható-
sági bizonyítványnyal igazolják; s kik az elemi iskolákat 
kitűnő szorgalommal elvégezték és tudományos vagy 
reáliránybani kiképeztetésök végett a főváros egyik 
nyilvános intézetébe kívánnak lépni. Más vármegyebeli 
tanulók kérvényei figyelembe nem vétethetnek. 

A tanulók illetőségi és szegénységi bizonylataikon 
kívül kérvényeikhez tartoznak csatolni iskolai bizo-
nyítványukat, a melyből igazolják a folyó iskolai 
évben tett előmenetelüket. 

A kérvények folyó évi augusztus 15-ig alulirt 
főispánhoz nyújtandók be. 

Fölkérem ezen hirdetmény útján az elemi iskolák 
igazgatóit és tanítóit, miként ezen hirdetmény tar-
talmát a hatóságuk alatt álló tanuló ifjúsággal minél 
szélesebb körben közölni szíveskedjenek. 

Kelt Budapesten, 1902 április hó 5-én. 
B e n i c z k y , 

(19 ll—III—1) főispán. 

PÁLYÁZATOK. 
O s c s a d n i c z á n (Trencsén) róm. kath. kántortanítói 

állomás üresedésben levén, ezennel április 10-ére pá-
lyázat hirdettetik. Fizetés: 1000 korona. Minden öt 
év után 100 koronával több. Csakis képesítettek 
pályázhatnak. (301 I I - 2 ) 

Gara (Bács-Bodroghmegye) nagyközségben meg-
ürült róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Az állomás jövedelmei : 1. készpénzben: 
252 korona. 2. 32 pesti mérő kétszer buza, vagy 
ennek piaczi ára. 3. 8 öl keményfa, melyből 2 öl 
ostyasütésre fordítandó. 4. Ismétlő-oktatásért: 50 ko-
rona. 5. Ostyasütésért a templompénztárból: 10 ko-
rona. 6. 16.468 katasztrális hold föld — egy tagban — 
haszonélvezete adóteherrel. 7. 1119 r -öl új szőllő 
tőkék nélkül. 8. Stóla illeték körülbelül: 400 korona. 
9. Örökös misék után : 50 korona. 10. Búcsúztatókért: 
egyszerű kis temetéseknél 60 fillér; palástos kis 
temetéseknél 1 korona; nagy temetéseknél 2 korona; 
ki hosszabb búcsúztatót óhajt, ott a díjt a kántor 
határozza. 11. Kényelmes lakás, udvar és kis 
kerttel. Kellékek: 1. Magyar és német tanítói képesítő 
okmány. 2. Kántori oklevél. 3. Bizonyítvány, hogy a 
magyar és német nyelven kívül az illyr nyelvet is bírja. 
Kötelezettségei: 1. Iskolaszék által meghatározandó 
osztályban tanítani. 2. Gazdasági ismétlő-iskolában 
oktatni. 3. Az ifjúságot egyházi énekekre tanítani. 
4. Keresztelés-, avatás-, esketés-, provisio- és temeté-
seknél személyesen segédkezni. 5. Isteni szolgálatnál 
naponta orgonálni és énekelni. 6. Évenkint szükséges 
ostyákat sütni. Működési és erkölcsi bizonyítványokkal 
kellőkép fölszerelt kérvények az iskolaszék- és községi 
képviselő testületre czímezve folyó évi április hó 24-ig 
nt. Maison Mihály kerületi esperes úrhoz Rigyiczára 
küldendők. A próba orgonálás és éneklés folyó évi 
április hó 24-én reggeli 9 órakor fog megtartatni az 
itteni templomban. A választás a próba után azonnal 
megtartatik. A megválasztott állomását junius hó 1-én 
tartozik elfoglalni, a honnan fizetését húzza. Kelt 
Garán, 1902 márczius hó 25-én. A garai róm. kath. 
iskolaszék. (307—II—2) 

A m e z ö l a k i ref. másodtanítóságra pályázhatnak 
okleveles férfi- vagy nőtanítók. I'izetés : 800 korona; 
egy szoba a kántor udvarán. Kötelesség: az alsó 
három vegyes osztálynak a dunántúli református 
egyházkerület tanterve szerint való vezetése. Férfi-
tanító kántor akadályoztatása esetén énekvezéri teen-
dőket végezni, nőtanító pedig női kézimunkát taní-
tani köteles. Állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Pályázati kérvények G. Szabó Mihály lelkészhez 
intézendők folyó évi május 15-ig. (304—III—2) 

Sára fa lván lemondás folytán megüresedett községi 
' kisdedóvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás 

1. évi fizetés 600 korona. 2. szabad lakás. 3. az óvónő 
által vett fa, hazaszállítása ingyen. Pályázati kérvények 
szabályszerűen felszerelve alulírott elnöknél 1902. évi 
május hó 5-ig bezárólag adhatók be. Sárafalván, 1902. 
évi márczius hó 22-én. Seéler László, elnök. 

( 3 0 6 - U I - 2 ) 
Az Ungmegyében fekvő dobóruszkai kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: Három 
szép szoba, konyha, kamra, szükséges melléképületekkel 
és kerttel. 13 hold 316 f -öl szántó és kevés kaszáló. 
Adót javadalmas fizeti. Tandíj : 200 kor. Tanulmányi 
alapból: 73 kor. 62 fill. Egyházmegyei pénztárból: 
54 kor. 80 fill. Stóla mintegy 120 kor. Párbér: 114 
véka gabona és 52 véka tengeri. Betöltött öt szolgálati 
év után 100 korona korpótlékra számíthat. Folyamod-
ványok f. év ápril hó 30-ig ft. Sirulszky Gyula 
espereshez küldendők Kis-Ráth (Ungm.). 

(329—1—1) 
N a g y - s z l a t i n a i (Trencsénm.) r. kath. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : készpénz-
ben 910 korona, terményekben 170 korona, urad. 
erdőben tövön 16 ürmét, keményfa. Lakás : 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló, ól. Magyar-tót nyelvben — 
kántori teendőkben teljesen jártasak, tanítói oklevéllel 
bírók pályázhatnak ápril 23-ig. Közelebbről pályázók 
ápril 26-án választásra jöjjenek. Léday Sándor, esper.-
plebános. (333-1—1) 



20 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 . SZÁM. 

Szepesmegyei K r l g h evang. leánygyülekezet tót-
ajkú kántortanítót keres. Javadalom : készpénzben és 
természetben 800 korona, két szoba, konyha, kamara, 
pincze. istálló, csűr haszonélvezetével. Pályázhatnak 
nem okleveles tanítók is. Kallath Károly, szepcs-
tótfalui lelkész. (300 -III—2) 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerületben a görgényi 
egyházmegyébe kebelezett, s a nagyercsei anyaegy-
házhoz tartozó balai leányegyház lévitakántortanítói 
állomására pályázat nyittatik. Javadalom lakás és 
kert használatán kívül: 7 hold 860 \ -öl szántó 
haszonélvezete, melynek évi értéke 67 korona; fizet 
minden egész család 2 koronát, félcsalád 1 koronát, 
átlag 12 családtól 24 korona ; államsegély 712 korona ; 
stóla átlag 3 korona; összesen 806 korona. Köteles-
sége : a rendes tanításon kívül, vasárnaponkint (bár 
imával) az imaházban istentiszteletet tartani s azon 
kívül urvacsoraosztás alkalmával, ideiglenesen, míg a 
tanítói állás i t t is szerveztetik, az anyaegyházban 
(évente hatszor) az éneklést vezetni. Pályázati határ-
idő 1902 április 12. Kellően fölszerelt folyamodványok 
Csekme Ferencz espereshez küldendők Gernyeszegre, 
u. p. Sáromberke, Maros-Tordamegye. (324—1—1) 

Zentán, a közs. elemi iskolánál, elhalálozás folytán 
megüresedett egy városi tanítónői és egy városi tanítói 
állásra pályázat nyittatik. Javadalmazás: az állások 
bármelyikénél évi 800 korona fizetés és 300 korona 
évi lakbér, esetleg természetben való szabad lakás. 
A fizetés öt évi működés után 200 koronával 1000 
koronára, újra öt évi, illetőleg ezzel tíz évi működés 
után ismét 200 koronával 1200 koronára emelkedik, 
lízenkívül a megválasztandók a törvényszerű 100 
koronás évötödös korpótlékot is megkapják a működés 
megkezdésének napjától számítandó öt évi időközök-
ben. A fentebbi fizetésemelkedésnél a másutt eltöltött, 
igazolt szolgálati évek beszámíttatnak. A megválasz-
tandók tartoznak mindenkor az iskolaszék beosztásától 
függő mindennapi iskolai osztályt önállóan vezetni, 
az ismétlő tanköteleseket tanítani, ezenkívül a női 
állásra megválasztandó tanítónő a női kézimunkát 
tanítani. Pályázók szabályszerűen felszerelt kérvényeiket 
1902 ápril 15-ig alulírotthoz küldjék be. Zentán, 1902 
márezius 8-án. Szűcs Lajos, iskolaszéki elnök. 

(297—1—1) 
A bóka i (Torontálm.) róm. kath. kántortanítói 

állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 
korona készpénz, 3 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 
pincze, 400 f .-öl gyümölcsöző kerttel; elegendő fűtő-
szalma, 1 öl kemény tűzifa; 700 lélek után megfelelő 
stóla és 12 korona iroda-átalány. Magyar mellett a 
német nyelv bírása is szükséges. A másik kántort 
akadályoztatása esetén helyettesíteni tartozik. Folya-
modványok kellően fölszerelve f. évi április hó 25-ig 
aróm, kath. iskolaszékhez Bókára küldendők. Vuchetich 
István, plébános, iskolaszéki elnök. (345—I—1) 

A l s ó - Gal la bányatelepi elemi iskolánál egf 
osztálytanítói állásra — mely 1100 korona évi fize-
téssel, szabad lakás, fűtés és világítással van 
javadalmazva, ezennel pályázat hirdettetik. Meg-
választottnak kötelessége a társládaválasztmány által 
kijelölendő osztályt vezetni, az ev. reform, vallású 
növendékeket vallási oktatásban részesíteni, a meg-
alakult leányegyház kántori teendőit — temetési stóla 
külön — végezni, általában magát mindenben a 
társláda rendelkezéseinek alávetni. Csak ev. reform, 
vallású nőtlen okleveles tanítók kellően fölszerelt 
egészségügyi bizonyítványnyal ellátott folyamodvá-
nyaik április hó 27-ig bezárólag a társláda tekintetes 
elnökségéhez Alsó-Galla bányatelepre Komárommegye 
küldendők. Zenei képzettség és jó tenor hang egyenlő 
minősítés mellett előnyben részesül. Megválasztott 
egy évi sikeres működés után fog állásában véglu-
gesíttetni, (352—1—1) 

A rédei (Veszprémmegye) reform, kántortanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Javadalma: készpénz 
158 korona. Gabona 30 mérő rozs. Tűzifa 20 méter 
cserhasáb. Szántóföld 19 hold, melyből 17 hold a 
kert mellett legjobb helyen fekszik. Tandíj 1 4 rozs 
és 24 fillér egy tanköteles után. Tankötelesek száma 
110. Lakás házikerttel. Stóla, legeltetés, sertéstartás 
szabadon. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Kérvények a rédei lelkészi hivatalhoz intézendők.i 

(348 -II 1) 
Betöltendő a t i te l i állami polgári fiúiskolánál egy 

évi 1600 korona azaz: egyezerhatszáz korona fize-
tésből évi 400 korona igazgatói díjból és természetbeni 
lakásból álló illetményekkel javadalmazott igazgató-
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
azon állami polgári iskolai rendes tanítók, a kik a 
nyelvtörténet-tudományi szakcsoportra vannak képe-
sítve képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve leg-
később 1902, évi május hó 10-ig Bács-Bodrogvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Budapesten, 1902 
április 5-én. A minister meghagyásából: dr. Morlin, 
osztálytanácsos. (18/h—I—1) 

Havi 60 korona fix fizetésre, avagy 30 korona teljes 
ellátással mosáson kívül; jó hangú segédkántort 
keresek. Gyertyajövedelem is 8—10 koronára fölmehet. 
K i s k u n - f é l e g y h á z á n . Ulrich Antal, főkántor. 

(347—II—1) 
Torontálvármegye Bo lgár te l ep község róm. kath. 

iskola kántortanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : készpénzben 1000 korona; természet-
beni két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségek-
ből álló szabad lakás, egy katasztrális hold kincstári 
kegyadományos föld haszonélvezete, mely utóbbi után 
kirótt adók és egyéb közterhek a haszonélvezőt 
illetik, s melyért a megválasztott tanító folyamodni 
tartozik. A kántori teendők ellátásáért megállapított 
stóla jár. Tannyelv: bolgár-magyar-német. A bolgár 
nyelv ismerete, valamint kántori oklevél fölmu-
tatása okvetlenül megkívántatik. A pályázatok 1902. 
évi április hó 15-éig az iskolaszéknél nyújtandók be ; 
később érkezett folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek. Bolgártelepen, 1902. évi április hó 1-én. 
Ifj. Bartulov Bono, iskolaszéki elnök. (325—II—1) 

Jó okmányokkal bíró nyelvtörténet-tudományi és 
tornai szakot végzett polgári iskolai tanár megfelelő 
állást keres. „Tanár" poste restante. Turócz-Szt . -
Márton. 

Okleveles tanító állást keres. „Tanító" poste re-
stante. Turóoz-Szt . -Márton. (351—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

Csak 3 korona 
532 legszebb népdal-gyűjtemény hegedűre szöveggel 

a V'iMlal-kiadósáéban Nagybányán. 
(330—IV—1) 

Miután művem első kiadása elfogyott, abban a 
helyzetben vagyok, hogy 

„Mária légy velünk" 
czímű s 50 válogatott szép éneket tartalmazó gyűj-
teményemet, mely csinos és szabályos orgonakisé-
rettel s egyházi jóváhagyással van ellátva : az eddigi 
4 korona helyett 3 koronáért küldöm bérmentve. 
Utánvét 55 fillérrel több. Záinbó Károly, Szeged <í. 

(327-1—1) 
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E g y £5 v á l t o z a t ú ú j o r g o n a 

továbbá elvállal minden e szakmába vágó munkát 
újat és javítást a legjutányosabb árban. Költségvetést 
ingyen és bérmentve küld Németh József orgona és 
harmónium készítő, Székesfehérvár, Ősz-utcza 8. 

(331 -1 -1 ) 

Csak 12 és 15 forintért 
készít egy tavaszi vagy nyári férfi-öltönyt mérték 
után a legújabb angol vagy franezia divat szerint 

legjobb szövetekből kitűnő hozzávalóval 

férfi-szabó, 
BUDAPEST, VII. ker., Cserhát-utcza 4. sz. 
Vidékre mintákat és mértékvételi utasítást ingyen és 

bérmentve kiildök. (474—1—1) 

Meglepő újításokat 
tartalmaznak az írni és olvasni tanítás terén 

CSÍK JÁNOS népiskolai 

Á B € z é s o l v a s ó k ö n y v e l . 
Ismertetést bárkinek ingyen küld. 

I n g u s z I . o s f i a , , 
könyvkiadó-hivatala 

A R A D . 
Ugyanott 100 drb kitiinő minőségű V izsga lap 

íira 1 korona, 1000 drb 4"50 korona. 
U g y a n o t t m e g j e l e n t a l i u i i - I ' ü l ö p - í s a l l - f í ' l c 

gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyv. 
Rigler-féle Tanítók Háza czikkek főraktára. 

Árjegyzék ingyen. (334—111 -1 ) 

Magyar Tanítók Országos 
Takarék- és Hi te lszövetkeze te . 

o® BUDAPEST, 
VIII. ker., József-körút 8. szám. 

Hivatalos órák: Hétköznapon d. e. 9—12., d. u. 4—6. 
Pémtári órák: Hétfőn, csütörtökön és szombaton 

cl. u. 4—6. 
Az intézet üzletköre: 

1. Kölcsönöket nyújt heti törlesztésre. 
2. Elfogad takarék-betéteket és pénztárjegy-betéteket. 
3. Létesített gazdasági osztályt. 
4. Üzletrész-betétek heti 1 korona törlesztéssel. 

Tájékoztatót megkeresésre és 20 fillér 
válaszbólyeg beküldése mellett az intézet 
irodája küld. (270—V—2) 

Első Leánykiházasítási Egylet 
mint szövetkezet márczius 25-én tartotta XXXIX. 
rendes közgyűlését a tagok élénk részvétele mellett. 
Ezen intézet fokozatos emelkedése évről-évre észlel-
hető. A jelentés és mérleg helyeseléssel tudomásul 
vétetett és Krisztinkovies Béla és dr. Braun FU15|» 
ügyvéd urak indítványára az öszigazgatóságnak kö-
szönet és elismerés szavaztatott meg. Miután az 
elnök még 8 díjmentes kötvény sorsolásának ered-

ményét kihirdette, berekesztette a közgyűlést. 
(350-1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
( V I I I . bőví te t t , ú j k i a d á s : 2 4 0 o lda l . ) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 50 fillér. 
11-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút. 

(Esztergomm.)' (2160—XX—19) 

S/ölöoltváuyok! Bor! 
gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fajban; alany vesszők Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kaphaté : 

S ö p j i n g 1 E n d r e 
(104—XV—9) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Az araerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára : 

PAJKK REZSÓ és TÁRSA 
-3M B U D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
ajánl ja európai szerkezetű harmoniumai t is. 

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

gának zeng dicséretet . 

Artt I»0 k o r o n á t ó l f ö l j e b b , 
s lioroiií&w i ' é » 7 . 1 e l e k b e u ím. 

Képes á r j egyzék ingyen én bérmentve . 
5 évi jótál lás . (247—52—47) 
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e l ő f i z e t é s i á r a : 

Egész évre I O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 © fill. 

¥4 Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-
negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatóséighoz küldendők be. H**^" 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 1^11 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. H«{=sá£ 

H p i 

Í M j i í s^ 

--•/ÍU- -/Ti- — M ^ — J r ^ - J Í ^ /̂"tV- — 

F i g y e l m e z t e t é s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

II. Utánvét mellett csak a könyvkereskedők, állami és köztörvényhatósági hivataloktól fogadunk 
el'megrendeléseket. Az utóbbi megrendeléseket azoknak kell aláírni, kik az illető hivatalok fölött rendel-
kezési joggal bírnak 8 az ily megrendelések a névaláíráson kívül a hivatalos pecséttel is ellátandók. 

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

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

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

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

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
/ Budapest, 1902 évi április hó. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megje len ik e lap min i len h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
intézet , tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy pé lúanyban I n g y e n . 
A lap megküldése i rán t i fo lyamodványok az iskola l é tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir. t anfe lügye lő által l á t t amozo t t 
községi elől járosági b izony í tványnya l együt t , a „Néptan í tók 
Lap ja" szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u tolsó pós ta világosan k i í randó. 

Előf ize tés i Ár : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona •">(> íi l lér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomása és egyhasábu sora 1 ko rona . Ezek a d í j ak is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEI!., OSTBOM-ITCZA 17. SZÁM. MAC.Y. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEK., ISKOLA-TÉR 3. 

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

Wlassics minister beszéde. 
(A képviselőház április lO.-i ülésén.) 

A vallás- és közoktatásügyi tárcza költség-
vetésének tárgyalását, mint mult számunkban 
röviden jeleztük, folyó hó 10.-én kezdette meg 
az országgyűlés képviselőháza. A pénzügyi 
bizottság előadója (Kammerer Ernő) rövid, 
de tartalmas beszéde után rögtön Wlassics 
Gyula dr., vallás- és közoktatásügyi minister 
állott föl szólásra, hogy — régi szokásához 
híven — eleve tájékoztassa a képviselőházat 
nézetei, szándékai és intézkedései felől. A 
minister folyó hó 10.-i nagyszabású beszéde 
három részből állott. Első részben a közép-
iskolai reform kérdésével foglalkozott; második 
részében a társadalomhoz intézett komoly föl-
hívást, melyet gondos elolvasásra, megszív-
lelésre és terjesztésre ajánlunk a magyar 
tanítóságnak; a harmadik részben amaz intéz-
kedéseket sorolta föl, a miket a nemzeti szem-
pontok kidomborítása érdekében tett. Ebben a 
részben megemlékezett a tanítói nyugdíjtörvény 
reformjáról is. 

A minister nagyhatású beszéde, lényegtelen 
elhagyásokkal, egész terjedelmében így hangzik: 

„Mindig kegyes rokonszenvvel fogadta 
a t. Ház azt a szokásomat, hogy a vita 
elején szólalok föl. Ez bátorít, sőt talán 
a szokás erejénél fogva immár kötelez 
is arra, hogy rövid ideig a vita elején 
a t. Ház nagybecsű türelmét igénybe 
vegyem. (Halljuk! Halljuk!) Azt a t. 
Ház alig várja tőlem, hogy a kultúr-
politika általános kereteiről bővebben 
szóljak, hiszen a művelődési politikának 
alig van részletkérdése, a melyre nézve 

álláspontomat vagy ki ne fejtettem 
volna, vagy bármely szerény kormány-
zati cselekményben ne jeleztem volna. 
Arról azonban még sem tudok lemon-
dani, hogy néhány sarktételt ki ne 
emeljek, nem azért, mintha talán újat 
mondanék, de azért, mert azt óhajtom, 
hogy ezeknek a sarktételeknek igazsága 
a közérzésben és a közgondolkozás-
ban minél elevenebb erővel és minél 
mélyebb meggyőződéssel foglaljon tért . 
(Helyeslés jobbfelől.) 

Az egyik, t. Ház, az, hogy én az 
egész magyar közoktatási rendszert az 
ismeretek mélyítésén és terjesztésén 
kívül mindig úgy tekintettem és tekintem, 
mint a magyar nemzeti állam kiépítésének, 
az egységes magyar társadálom kialakulásá-
nak egyik leghathatósabb eszközét. (Altalános 
helyeslés.) Sohasem csináltam és nem 
is csinálok abból titkot, hogy elsőrendű 
föladatnak tekintem, hogy a magyar állam 
jellegét alkotó magyar faj kulturális súlyát 
emeljem. (Altalános helyeslés.) Mert úgy 
vagyok meggyőződve, hogy ezen a föld-
területen, a melyen hazánk áll, virágzó 
állami élet, virágzó fejlődés csak úgy 
lehetséges, hogy ha a magyar politikai 
nemzetet a magyar kultúra fonja át s 
a magyar kultúra szupremácziája övezi. 
(Tetszés és helyeslés.) Másik rendít-
hetetlen tételem az, hogy a magyar 
közművelődési politikát sohase irá-
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nyozzuk úgy, hogy az kikapcsolódjék 
az egyetemes műveltség közösségéből, mert 
kétségen kívül áll, hogy az egyéni, 
önálló, eredeti kultúra csak akkor 
érezheti magát életerősnek és fejlődés-
képesnek, ha egyúttal ez egyetemes 
kultúra önálló erős tagjának is tudja 
magát. Kell, hogy minden kultúrális reform-
nál az egyetemes emberi haladás és a 
nemzeti érdek úgy összefonódjanak, liogy 
egyik a másiknak igazi létfeltételét képezze. 
Ha tehát valamely reformot a mérle-
gelés tárgyává teszek, mindig azt vizs-
gálom. hogy vájjon az egyetemes haladás 
és a nemzeti érdek, összhangja bonta-
kozik - e ki abból. Ha igen, akkor 
merészen hozzányúlok és viszem előre 
a zászlót; ha pedig nem, akkor legyen 
az bármely divatos jelszó alatt forga-
lomba hozva, vagy zuduljon föl az egyéni 
hiúságok akár egész karavánja ellenem, 
bennem támogatóra nem talál. (Tetszés 
és helyeslés jobbról és a középen.) Én 
nem rombolok azért, hogy alkotásokkal 
dicsekedjem és csak olyan alkotásokat 
óhajtok ós törekszem alkotni, a melyek-
ből nemzetemre áldást, hasznot várhatok. 
Nagyon jól megjegyeztem magamnak, 
a mit egy nagy német pedagógus írónak 
az olasz közoktatási viszonyokról nem-
rég megjelent s az olasz közoktatási 
politikát bíráló czikkében olvastam. 

Mindegyik minister, úgymond, egy-egy 
regolamentóhoz akarja kötni nevét és 
az iskolai élet biztos, nyugodt fejlődését 
akadályozza. Németül: „Über die italie-
nisehen Cultusminister gelten die Worte 
Dantes: dass bis in die November mitte 
nicht reicht, was in Október wurde 
gesponnen." („Az olasz ministerekre 
alkalmazható Dante mondása, hogy nem 
tar t ki november közepéig 8iZj cl mit 
októberben szőttek.") 

Ilyen imponderabiliák közt és a szellemi 
és erkölcsi életnek ebben a finom lég-
körében a folytonos változgatás,a külföldi 
intézményeknek könnyelmű utánzása 
csak rendkívüli veszedelmekkel jár ; 

ellenben a mérsékelt, nyugodt fejlődést 
biztosító és szünetet nem ismerő haladás 
B j Z j a mely a nemzeti érdekkel kapcsolat-
ban van, és ez az, a mit nekünk követni 
kell. Engem a megfigyelés és tapasztalás 
arra tanított meg, hogy még azok az 
államok is, a melyek teljesen ki vannak 
építve, csak lépésről-lépésre haladnak a 
nagy közoktatási problémák területén. 
Hogyha a haladó világnak érett eszméivel 
tudom megtermékenyíteni a magyar 
közművelődést, akkor igen természetes 
dolog, hogy ennek termékenyítésén 
minden erőmmel fáradozni szent köte-
lességem, de éretlen eszmékkel a mi 
— bármit mondanak is — de mind-
inkább szépen és arányosan fejlődő 
közművelődésünket megakasztani, nem-
zeti bűn volna. (Elénk tetszés a jobb-
oldalon.) 

Azt hiszem, t. képviselőház, helyes 
úton járok — hogy most már ezen eszme-
menetemet konkrét kérdésre vigyem át — 
ha az úgynevezett nagy, gyökeres közép-
iskolai reform kérdésében ma még a 
nemzet tanácsának nem az elhatározást 
ajánlom, hanem a minden oldalról való 
megfontolást. Ez a középiskolai reform 
kérdése évtizedek óta van szőnyegen, 
nemcsak itt, hanem Európaszerte. Talán 
ma nem is beszélnék itt bővebben, ha 
nem lenne az a meggyőződésem, hogy 
a törvényhozásnak nemcsak az a föl-
adata, hogy törvényeket alkosson,hanem 
egyúttal az is a föladata, hogy esz-
méket érleljen. Ezek az eszmék így a 
nemzet tanácsának tisztítótüzén mintegy 
keresztülmenvén, előkészítjük azokat a 
nagy kérdéseket, a melyek később 
törvényjavaslat alakjában kerülnek a 
Ház elé. 

A középiskolai reformmozgalom különféle 
irányait különféle jelszavakkal szokás meg-
jelölni. Az egyik jelszó az egységes közép-
iskola, a másik jelszó a különféle középiskolák 
egységes jogosításának, vagyis egyenértékének 
eszméje. Mindkét iránynak kiinduló pontja az, 
hogy lehetőleg későbbre tolja ki a pálya-
választás szükségességét, azaz, hogy ne 9—10 
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•éves korban kelljen elhatározni, vájjon az ifjú 
milyen pályát választ, hanem későbbi korban. 
Kétségkívül ez a kiindulási pontja mindegyik 
iránynak. Természetes, hogy a másik vezető 
gondolat az, hogy a tananyagot tökéletesítsük, 
hogy olyan tantervünk legyen, a melylyel a 
modern kor küzdelmeire felvértezzük az ifjú-
ságot. Ez is mind a kettőnek közös kiindulási 
pontja. 

Először az egységes középiskolával akarok 
foglalkozni. Itt is, eltekintve az egyes kisebb 
részletektől, talán helyesen csoportosítom az 
anyagot, ha azt mondom, hogy hívei két fő-
irányban térnek el. Az egyik irány az, a mely 
teljes tanulmányi egységet kíván az egész 
vonalon, vagyis azt kivánja, hogy legyen egy 
sablonszerű iskola az első osztálytól a nyol-
czadikig vagy a kilenczedikig, — a hol éppen 
9 osztályból áll a középiskola. Ez az egyik 
irányzata, vagyis alfaja az egységes közép-
iskolának. A másik az, hogy bizonyos alsó 
osztályokig legyen egység; legyen egység a 
4., 5., 6-ik osztályig — ebben eltérők a vé-
lemények — azután ezen az egységes alapon 
legyenek különféle elágazások, furkácziók, 
különféle jogosítással, reál- és humanisztikus 
iránynyal. Előbb az elsőnek, t. i. annak, a 
mely csak egységes, sablonszerű tanulmányi 
egységgel akarja végigvinni az egész közép-
iskolai reformot, hátrányaira akarok rámutatni. 
Ennek egyik főhátránya az, hogy nem lehet 
a tananyagot úgy összeállítani, hogy ez túl-
terhelésre ne vezessen, mert ha azt akarjuk, 
hogy minden pályára képesítsen ez az iskola, 
akkor — eltekintve attól, hogy úgy kell a 
tananyagot megszabnunk, hogy az egyik vagy 
a másik irány rövidséget szenved — túlter-
helés mindenesetre következnék belőle. De a 
másik, a mit én a legnagyobb hibának tartok, 
az, hogy ilyen középiskola egyforma unifor-
mirozással, a különleges követelményekkel nem 
számoló teljes sablónszerűséggel, egyenlő tan-
anyaggal vezet a felsőbb iskolákhoz. Ezt né-
zetem szerint sem a gyakorlati élet, sem pedig 
a közművelődés érdeke nem teszi ajánlatossá. 
Ezt a rendszert én nem is merném ajánlani 
a törvényhozásnak és tudtommal egyetlen tör-
vényhozás sem tette ezt magáévá, mert ott 
messze északon, Svéd- és Norvégországban is 
egy bizonyos tekintetű elágazás létezik a fel-
sőbb osztályokban. 

A másik rendszer, a mely szerint a közép-
iskola az alsóbb osztályokban egységes, de a 
felsőbb osztályokban elágazásokkal, furkácziók-
kal bír, gyakorlati szempontból nézve mit je-
lent? Azt jelenti, hogy van egy egységes 
iskola, mondjuk a negyedik, az ötödik vagy a 
hatodik osztályig, de azontúl a felsőbb tago-

zatban annyi középiskolára akadunk, a hány 
tagozatot, furkácziót állítunk fel. Ez különben 
igen tetszetős és igen sok tekintélyes férfiú 
pártolja is e rendszert. Mégis bátor vagyok a 
t. Házat arra figyelmeztetni, hogy a gyakor-
lati kivitel igen nehéz, mert ez esetben szük-
séges minden egyes elágazásra felszerelni az 
iskolát, tanárokat kinevezni stb. Ámde mél-
tóztassék csak ennek hátterét átgondolni és 
vizsgálat tárgyává tenni. És mindezek mellett 
tulajdonképen mégis csak ott vagyunk, hogv 
a pályaválasztás valami nagyon messzire, elég 
későre nem tolódik ki, legfeljebb a 14—15 
éves korig. Ez mindenesetre némi, de csak 
igen relatív előny. 

Fellép tehát az új eszme, a melyet bátor 
voltam már 1895-ben itt a Házban fejtegetni, 
és azóta is több alkalommal fejtegettem és ez 
az eszme: a különböző középiskolák egyenlő 
értékének, egyenlő jogosításának eszméje. Ennek, 
t. képviselőház, nagy előnye, hogy itt a korai 
pályaválasztásnak szüksége elesik, a mennyiben 
ez a középiskola befejezéséig viszi el rend-
szerét. E rendszer alapgondolata kétségkívül 
igen nagy és igen merész, mert hiszen az azt 
mondja, hogy a humanisztikus és reálirányú 
műveltség legyen teljesen egyenértékű; több 
út vezethessen ahhoz a czélhoz, hogy a tanuló 
a felsőbb tudománykörökbe — tekintet nélkül 
a fakultásokra — feljuthasson, az előkészítés 
ne legyen sablonszerű, itt minden iskolafajnak 
megvan a saját hivatása, de e mellett a 
rendszer lehetségessé teszi azt, hogy ez az 
iskolafaj saját hivatásán kívül más pályákat 
is szolgálhasson. Ha egy összefoglaló gondo j 

lattal akarnám ezt az irányzatot jellemezni, 
azt mondanám, hogy így ez a kérdés a közép-
iskolai reform kérdése, tulajdonképen a ki-
zárólagos pedagógiai kérdés jelentőségéből, 
kultúrpolitikai és szocziális kérdéssé alakul, 
a mennyiben így a pályaválasztást kitolja, 
elodázza addig a korig, a mikor teljesen lehet 
tudni, hogy az illetőnek mire van tehetsége, 
hajlama és ez a társadalmi erőknek elosztását 
és értékesítését lehetővé teszi. 

T. képviselőház! Ez — mondom — merész, 
minden tekintetben nagyon megfontolásra 
méltó gondolat. Poroszországban a hivatalos o o 
kulturpolitikusok, tehát a kormány terén is, 
ezt az eszmét karolták föl. Ennek egy igen 
nagy, zseniális, hatalmas protektora van, II. 
Vilmos német császárban. 0 már 1890-ben 
azon a híres értekezleten, — a melyről, azt 
hiszem, a képviselőház csaknem minden tagja 
tud — a hol Hinzpeter, az ő nevelője, tanítója 
is jelen volt, határozottan nyilatkozott ebben 
az irányban. Nem akarom azokat az egyes 
részleteket, a melyeket a német tantervekben 
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módosítottak, itten jelezni, csak azt akarom 
említeni, hogy már 1900-ban egy nagy értekez-
letet tartottak, a melyen a legjelesebb német 
tudósok, közöttük Mommsen is jelen volt; talán 
helyes lesz, ha nem magam mondom el, 
hanem fölolvasom azt a határozati javaslatot, 
melyet itt elfogadtak (olvassa): „A ki bár-
mely osztályú középiskola érettse'gi vizsgálatát 
letette — ott 9 osztályból áll a közép-
iskola — ezzel megszerezte a jogosítást a 
főiskolai tanulmányokra és a megfelelő élet-
pályákra minden szakban. De, mivel a három-
fajta 9 osztályú intézet — ott tudniillik három-
fajta intézet van, ugyanis gimnázium, reál-
gimnázium és főreáliskola — specziális ismere-
tekre és az összes múveltségnemekre nézve 
különbözőképen készít elő a különböző élet-
pályákra, azért minden egyes egyetemi tanul-
mány részére határozott megnevezéssel megjelö-
lendő, melyik a legalkalmasabb intézetnem. Ha 
a hallgató másféle intézetbe ment, mint a mely 
neki tanulmánya szempontjából legjobban felelt 
volna meg, akkor főiskolai előkészítő kurzusok 
által, vagy más megfelelő módon egészítendők ki 
a középiskolai tanulmányok. Erről a kiegészí-
tésről minden szakon külön intézkedésekkel 
kell majd gondoskodni." Ezt a határozati javas-
latot fogadták el azon a nagy értekezleten. 

A császár, be sem várva a hivatalos ki-
egészítő kommentárt, 1900 november 26-án 
1 iadott egy császári rendeletet, a mely kimondja, 
hogy a jogosítások kérdése a gimnázium, a 
reálgimnázium és a főreáliskola egyenlő érté-
kének szempontjából oldandó meg és hogy az 
egyenlő érték elismerése módot nyújt arra, 
hogy mindegyik iskolának sajátos jellege erő-
sebben érvényesíttessék. 

Már most azonban még ennél is tovább 
mentek és azt hiszem, sokakra nézve meglepő 
lesz az, a mi történt, hogy t. i. 1901 február-
ban kiadott a porosz minister egy rendele-
tet, a mely mindhárom iskolanemet egyformán 
jogosította a tanárjelöltek előkészítésére, tehát 
a filozófiai fakultásnak ezen czélból való láto-
gatására. 1901 novemberében a reálgimnázium 
feljogosíttatik, hogy az orvosi fakultásra bocsát-
hat, a miben nincsen semmi különös, mert 
hisz tudjuk, hogy a reálgimnázium és a 
gimnázium közt bizonyos tantervi különb-
ség van ugyan, de a latin nyelvvel amaz is 
foglalkozik. Ám itt jön a legradikálisabb dolog, 
t. i. 1902 február 1-én a jogi fakultást nyitja 
meg azoknak, a kik bármely német reálgimná-
ziumot vagy porosz főreáliskolát végeztek és 
érittse'git tettek: tehát a főreáliskolát, a hol 
semmi latin nyelvet nem tanulnak, jogosítottá 
teszi arra, hogy annak elvégzése alapján a hall-
gató a jogi fakultásra beiratkozzék." Érdekes 

ennek a rendeletnek az első pontja, a mely 
szerint a jogi pályára legalkalmasabb előkészítő 
intézet a humanisztikus gimnázium, tehát érvé-
nyesül az az elv, hogy mindegyik iskolafajnak 
sajátos jellege kell, hogy kidomborodjék és ki-
emeli azt is, hogy a ki reálgimnáziumból vagy 
főreáliskolából jő, annak a saját felelősségéi-e 
liagyatik fönn, hogy elsajátítsa azon latin nyelvi 
és egyéb ismereteket, a melyek a római jog forrá-
sainak megértéséhez szükségesek. Ugyanez a 
rendelet azután kiemeli, hogy a jogi tanulmány 
és az első jogi vizsga rendezése alkalmával 
intézkedni kell, hogy ezen ismeretek igazolására 
mód nyujtassék. Arról nincsen tudomásom, 
hogyan fogják ezt berendezni, miképen fogja 
az illető igazolni azt, hogy a latin nyelvben 
járatos. Itt van nézetem szerint a kérdésnek a 
gyenge oldala és különösen miránk nézve nehéz 
lenne a németeket utánozni, mert ha a német 
egyetemeken talán lehetséges is, de nálunk 
mindenesetre nagyon bajos^ volna a saját felelős-
ségre bízni, (ügy van! Ugv van! a jobb- és 
baloldalon. Derültség.) 

T. képviselőház! Ezeket előadva, röviden 
még csak azt akarom megjegyezni, hogy nem-
rég volt alkalmam éppen itt egy igen tekin-
télyes franczia pedagógussal beszélni; magam 
is figyelemmel kisérem a franczia mozgalma-
kat : ott nem ez az irány érvényesül, hanem 
az az eszme hódít tért, mint méltóztatnak 
tudni, a mely a középiskolai tanfolyamon belül 
szabad választást enged bizonyos tárgyakból 
és ez az, a mit a chambre des députe's (kép-
viselőház) el is fogadott. 

T. Ház! A mint már említeni bátor voltam, 
azért mondom el mindezt, mert szeretném, 
hogy az ilyen dolgokban a nemzet első tanácsa 
a megérleléshez hozzájáruljon, a nemzeti köz-
véleményt előkészítse, a dolgot megbírálja stb. 
De a másik az is, hogy további lépéseink 
mértékének helyes megitélhetésére tudnunk 
kell azt is, miképen állunk mi e részben és 
hogy például nagyon messze állunk-e ezektől 
az úgynevezett egységes jogosítási törekvések-
től. (Halljuk! Halljuk!) 

T. képviselőház! Nekem úgy tetszik, hogy 
a lényegben mi már ma is nagyon közel állunk 
és dicséretére legyen mondva azon közoktatás-
ügyi kormánynak, a mely a középiskolai tör-
vényt megalkotta, el lehet mondani, hogy az 
messzelátó szellemmel nézte ezeket a kérdése-
ket. Mert, t. Ház, hogy állunk mi ? Mi a két 
középiskola tantervét lehetőleg közel hoztuk. 
Az új reform, a melyet a tantervek terén 
életbeléptettem, még közelebb hozta, mint 
eddig voltak. Gimnáziumainkban a görögpótló 
tárgy, tehát az, a melyről Németországban még 
nem régen nagy vivmányképen hirdették, hogy 
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lehetséges ilyen választás, már létezik: továbbá 
nagyon megkönnyítettük a szabályzatok szerint D.1 O 
is az átmenetet az egyik iskolanemböl a má-
sikba, de a gyakorlatban ez még inkább ki-
domborodik, mint a szabályzatban, mert hiszen 
a tantervi különbözetből kell vizsgát tenni 
minden külön engedély nélkül; az igazgatóság 
állapítja meg a tantervi különbséget és ez — 
csak jelzem ;— nagyon megkönnyíti az átmene-
tet. (Igaz! Ugy van! a jobb- és baloldalon.) 

A reáliskolai tanulóknak a középiskolai ta-
nulmányok idején belül a latin nyelvből, vagy 
a latin és a görög nyelvből kiegészítő érettségi n o o o 
vizsgálatot engednek. A legtöbb reáliskolában o o o 
latin nyelvi tanfolyam is van, úgy, hogy a reál-
iskolai tanuló elsajátíthatja azon latin nyelvi 
ismereteket, a melyekre esetleg, például a jogi 
pályán, szüksége van. Sőt, t. Ház, — sokszor 
elmondtam már — nálunk a j>olgári iskolát is 
rendszerint úgy kérik, hogy csak legyen benne 
latin nyelvoktatás is. tehát sok polgári iskolában 
is tanítják a latin nyelvet. (Mozgás balfelől.) 

Korántsem állítom, t. Ház. hogy ez ugyan-
azonos a Poroszországban fennálló rendszerrel, 
de azt nem is mertem úgy szó szerint utá-
nozni : nem is lehetne azt nálunk azon mód 
meghonosítani. Nálunk inkább ezt az irányza-
tot kell követni és kibővíteni; meg kell adnunk 
a módot és alkalmat, hogy a középiskolában 
az átmenet rendkívüli megkönnyebbítésével el-
érhessük azt a czélt, a melyet a porosz rend-
szer tűzött maga elé. (Helyeslés.) 

Én tehát, t. Ház, ma még ismételve csak 
azt ajánlhatom, hogy minden ezen téren föl-
merült eszmét a legkomolyabban fontolóra kell 
vennünk. Azt a bizonyos irányt, a melyet 
már-már törvényhozásunk is elfogadott, és a 
melynek igénytelen szószólója is vagyok; azt 
a bizonyos egyenértéki és egyenjogosítási esz-
mét gyakorlatilag és hazai viszonyainkhoz ké-
pest dolgozzuk és domborítsuk ki. Ez 

ciZj a mit 
e pillanatban a t. Háznak ebben a kérdésben 
mondhatok. (Helyeslés.)" 

Ezek után foglalkozott a minister a közép-
iskolák túlzsúfoltságával s megemlítette, hogy 
165 gimnáziumra 48.000 tanuló esik. a mi 
semmiképen sem helyes. Az is érdekes statisz-
tikai adat, hogy a IV. osztályból a tanulók 
25 százaléka nem tér vissza folytatni a gim-
náziumot, a minek természetes magyarázata 
az. hogy innen mennek a szakiskolákba, peda-
gógiumokba és így tovább. De igen érdekes 
adat az is, hogy a VIII. osztályig 31—33 
százalék jut ; tehát kétségtelenül igen sok 
olyan elem van a gimnáziumban, a mely nem 
akar felsőbb iskolákba járni. Mert hiszen csak 
31—33 százalék az, a mely végighalad. Majd 
így folytatja: 

„T. képviselőház, ne méltóztassék rossz 
néven venni tőlem, ha itt talán mon-
dok néhány erős igazságot a társada-
lomnak is. (Halljuk! Halljuk!) Én azt 
hiszem, ha valakinek, én nekem e hely-
ről nem szabad legyezgetnem a hibá-
kat, hanem meg kell mondanom azt is, 
a mi talán sokaknak nem tetszik. (Hall-
juk! Halljuk!) Senkisem óhajtja jobban, 
mint én, hogy egy önálló, kezdeménye-
zésre termett, SZÍVÓS nemzedék, olyan 
nemzedék, a mely nem esik mindjárt 
kétségbe az első balsikernél, a mely 
tud a maga lábán járni és a mely 
minden tekintetben, mondjuk ki egész 
őszintén, erős derekú, önálló emberek-
ből áll, nevelkedjék a mi iskoláinkban. 
(Általános helyeslés.) Ez okból legjobb 
szeretném is, ha a kereskedelmi és 
ipari pályákat minél többen keresnék 
föl. (Élénk helyeslés.) Nálunk t. kép-
viselőház, mindenki hivatalt keres. (Al-
talános helyeslés.) 

A társadalom azonban kell, hogy 
segítségére jöjjön az iskoláknak. (He-
lyeslés.) Mindent az iskolától várni nem 
lehet. A társadalmi fölfogásnak erősen 
meg kell tisztulnia, még pedig különö-
sen a munka demokratikus tiszteletében. 
(Altalános helyeslés.) Törekedni kell 
továbbá arra is, hogy, mikor a külön-
böző foglalkozások érték-skáláját meg-
állapítjuk. ne legyünk olyanok, mint 
eddig voltunk, hogy tudniillik odahaza, 
ha rosszul tanul a fiu, fenyegetés 
számba megy az, hogy majd iparos 
pályára, vagy kereskedelmi pályára 
fogjuk adni. (Altalános élénk helyeslés.) 
Ez egy betegsége a mi társadalmuknak. 
Sőt az is meg van, hogy elhiszik és 
majdnem konvenczionális hazugsággá 
vált már, hogy a magyar ember nem 
való kereskedelmi pályára: nem is 
akarom említeni, hogy azt is mondják: 
úrnak sem való a kereskedelmi pálya. 
(Igaz! Úgy van! a jobboldalon.) 

Hát, t. képviselőház, ezek igen bete-
ges felfogások, a melyek ellen teljes 
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erővel küzdeni kell. Es nekem igen jó 
és szép emlékemben van Bujánovics 
Sándor t. képviselőtársamnak egy igen 
szép beszéde, melyet Kassán e kérdés-
ben tartott , a midőn egyenesen appel-
lált a szülőkre abban a tekintetben, 
hogy a kereskedelmi és ipari pályákat is 
keressék föl gyermekeikkel és sokkal okosabb 
dolog itt jó megélhetést, exisztencziát biztosí-
tani, mint a hivatali pályán nyomorogni, 
sokkal helyesebb a nemzetnek gazdasági 
értékeket nevelni, mint hogy a legkisebb, 
1000—1200 koronás állásra 30—40 
pályázó is jelentkezzék. (Igaz! Ugy van! 
Elénk helyeslés a jobboldalon.) 

Azt gondolom, t. Ház, ha a társa-
dalom segítségünkre jön, ha azt fogják 
látni, hogy az előkelő körök is szíve-
sen adják gyermekeiket ezen pályákra, 
ha azt látják, hogy a kereskedelmi és 
az ipari foglalkozás éppen olyan tisz-
telt, mint a minő ma az ügyvédi, vagy 
bármilyen más foglalkozás (Zajos helyes-
lés jobb- és balfelől. Egy hang jobb-
felől: Földbirtokosi!), akkor t. képviselő-
ház, i t t olyan társadalmi átalakulás 
fog végbemenni, a mely nélkül én nem 
hiszem, hogy a nagy magyar társa-
dalmi egység megvalósítható. Ezek igen 
szép frázisok, ele mindaddig nem egye-
bek értéknélküli szólamoknál. (Alta-
lános élénk helyeslés és tetszés.) 

Ne méltóztassék azt hinni, t. kép-
viselőház, hogy én esak a gentrynek 
akarok leczkét adni, hogy fiait hogyan 
nevelje. Nekem e téren egészen szomorú 
tapasztalataim vannak, — nem tudom, 
hogy a t. képviselő urak tettek-e ilyen 
tapasztalatokat — hogy nagy keres-
kedelmi és ipari czégek birtokosai, a 
kiknek a kereskedelem és ipar terén 
előkelő nevük van, egész törekvésüket 
odairányítják, hogy gyermekeikből vagy 
fiskális legyen, vagy hivatalnok. 

Ez szintén olyan társadalmi hiba, 
a mely hibára erről a helyről, azt 
hiszem, szükséges rámutatnom. (Alta-
lános élénk helves^s.) Év hiszek abban 

is, hogy az iskola képes a társadalmi világ-
nézletet átalakítani. Ha teljes erővel és 
czéltudatosan dolgozunk, úgy maga az 
iskola képes egy nemzet, egy nép lel-
kébe újabb és újabb eszmeköröket be-
vinni. De, igen t. képviselőház, csodákat 
az iskolák sem művelhetnek. (Igaz, Ugy 
van!) Gyors lejáratú sikerrel éppen nem 
dolgozhatunk akkor, ha a társadalom, 
a felnőtt társadalom nem siet az isko-
lák segítségére. Mert különben i t t foly-
tonos circulus vitiosus áll elő. Tegyük 
föl, hogy az iskolák egészen tökéletesek 
és jók, — ezt természetesen nem sza-
bad föltennünk, magam sem tartom 
olyanoknak — a hol a munka demo-
kratikus tiszteletét hirdetik, a hol fele-
kezeti különbség nélkül az egyén értéke 
clZj cl mely megbecsülést nyer. Ebben 
az esetben is, ha a társadalmi fölfogás 
ezeket a gyönge magvakat minduntalan 
erős kézzel gyomlálgatja, a haladás, 
csak igen lassú tempóban történhetik 
és nem úgy, a mint az hazánk és nem-
zetünk érdekében kívánatos volna. 
(Elénk helyeslés és tetszés a jobb- és 
a szélső baloldalon.) 

T. Ház! Talán azt méltóztatnak mondani,, 
hogy a különféle szakiskolákra nem fordítunk 
elég gondot. Én úgy látom, mindazok a minis-
terek, a kik alá a szakiskolák tartoznak. így 
a földmívelésügyi minister, a pénzügyministerv 
a kereskedelemügyi minister igen t. barátaim,, 
mindent elkövetnek arra, hogy a szakiskolák 
színvonalát minél magasabbra emeljék. Én 
azokban a szakiskolákban, a melyek a tár-
czám keretébe tartoznak, tőlem telhetőleg 
szintén megtettem és megteszek mindent, hogy 
ezek a szakiskolák jók legyenek. (Elénk 
helyeslés a jobboldalon.) Az is magyar szokás,, 
t. Ház, hogy az emberek mindent szeretnek 
az iskola nyakába varrni, szeretik mondogatni,, 
hogy az iskola rossz, holott gyakran nem az 
iskola a rossz, hanem a gyermekeket nevelik 
roszszul. (Tetszés.) Olyan iskola nincsen és 
nem is volt, a melyre azt mondhatnák, hogy 
azon nem lehet tökéletesíteni. Minden iskola-
faj olyan, hogy mindig tökéletesítésre szorul. 
Azonban azt sohasem fogadom el okul. hogy 
a gyermekeket azért nem adják be a szak-
iskolákba, mert ezek nem elég jók. 

Mi minden megteszünk, a mit csak a szak-
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iskolák javítása, fejlesztése érdekében meg-
tehetünk. A kereskedelmi iskoláknak például, 
mihelyt átvettem a ministerium veíetését, 
azonnal új szervezetet adtam. Tudom, hogy 
ennek is sok fogyatékossága van, de végre is 
új szervezetet nyertek és a fejlődést leginkább 
az a körülmény mutatja, — csak egy adatra 
leszek bátor hivatkozni, — hogy szakképzett 
tanári testület alakult ki, a mi azt hiszem ezen 
a téren az első. 1895-ben az állami keres-
kedelmi iskolákban három igazgató és 15 tanári 
állás volt a budgetbe felvéve. Ma 1902-ben 
20 igazgató és 7G tanár van a budgetben, 
(Elénk helyeslés.) mint a kereskedelmi szak-
iskolák tantestülete. 

Intézkedéseimet csak egész röviden jelzem 
s abszolúte nem akarok azokra bővebben ki-
terjeszkedni. (Halljuk ! Halljuk!) Iparkodtam a 
szakanyagokból szünidei tanfolyamokat rendezni, 
hogy az illető tanárokat kiképezzük, a mit nem 
győzök eléggé ajánlani. Mert hisz elvégre csak 
e/. tartja őket au courant azon újításokkal és 
haladással, mely az egyes tudományágak terén 
világosan fölmerül. A franczia nyelvtanárokat 
külföldre küldöttem, rendeztem tanulmány-
kiránchüásokat, a melyeknél most arra helyez-
tem a súlyt, hogy a hazai vidékeket ismer-
jék meg, különösen a kereskedelmi iskolák 
növendékei. (Helyeslés.) Az iskolák eddig szak-
felügyelet nélkül voltak; most külön főigazgató 
alatt állanak. Azelőtt főigazgatójuk sem volt. Az 
országos ipari és kereskedelmi tanács új szerve-
zetet nyert és mondhatom, nagy szeretettel és ügy-
buzgósággal foglalkozik a kereskedelmi iskolák 
fejlesztése körül. Csak nemrég is igen üdvös 
reformjavaslatokat terjesztett elő és én nem zár-
kózom el szervezetének újabb revíziója elől sem. 
Magam is atantervetmagátterjengősnek. atanár-
képzést is javítandónak tartom és bizonyos 
tekintetben módszeres utasításokat szeretnék 
kidolgoztatni. A középfokú kereskedemi szak-
oktatás fölé kereskedelmi akadémiai szervezet-
nek vetettem meg alapját, úgy, hogy Budapesten 
ma már van egy kereskedelmi akadémia, Kolozs-
várott pedig szintén óhajtok egyet fölállítani. 
A keleti kereskedelmi tanfolyamot átalakítottuk 
keleti kereskedelmi akadémiává s itt természe-
tesen azt tartottam zsinórmértékül és szem előtt, 
hogy a Kelettel való kereskedelmi összekötte-
tésünket előmozdítsuk. Az okkupált tartomá-
nyokra és a kereskedelmi exigencziákra „nagy 
gondot kivánok itt fordíttatni és Kállay mi-
nister úrnak a szívességéből egy teljes etno-
gráfiai és őstermelési gyűjteményünk van abban 
a Keleti Kereskedelmi Akadémiában. Nem 
hagyhatom megemlítés nélkül, — sajnálom, hogy 
nincsen itt Zichy Jenő gróf úr, ki a múltkor 
oly helyesen beszélt e kérdésről, bizonyosan 

helyeslésével találkoznék. — hogy két elsőrendű 
konstantinápolyi czégnek köszönhetjük, hogy 
gyűjteményt kezdünk itt fölállítani oly európai 
czikkek mintáiból, a melyek a Kelet igényei-
hez mérten vannak előállítva. (Helyeslés a 
jobboldalon.) Végzett növendékeink közül töb-
beket ösztöndíjjal küldünk a keletre helyszíni 
tanulmányokra és mivel nagyon érdeklődöm 
minden iskola növendékeit illetőleg aziránt, 
hogy a mikor kikerülnek az iskolából, milyen 
társadalmi állást foglalnak el, úgy győződtem 
meg. hogy azok, a kik keleti kereskedelmi 
akadémiából kikerülnek, a magyar-kereskedelmi 
részvénytársaságnak központjában és keleti ki-
rendeltségeinél, valamint a Magyar Folyam- és 
Tengerhajózási Társaságnál alkalmaztatnak, de 
a mire én a legnagyobb súlyt helyezem, mert 
jobban szeretem, ha nem hivatalnoki, de önálló 
kereskedelmi pályára lépnek és látogatásaim 
alkalmával az iskolában mindig lelkiikre és 
szivükre is kötöm ezt. (Helyeslés.) Fiumében, 
Raguzában és Spalatóban keleti kereskedel-
münk érdekeinek szolgálatában is vannak közü-
lök többen, a kiket éber figyelemmel kisérünk. 
Keleti konzulátusainknál is alkalmazzuk őket 
és a külügyminister úrral megállapodásra jutot-
tam arra nézve, hogy a konzulátusoknál is 
alkalmaztassanak kisebb hivatalokban azok, 
a kik a keleti kereskedelmi akadémiát elvégzik, 
úgy, hogy például Cettinjében is van ilyen 
alkalmazva, Odesszában pedig egy volt növen-
dék szaktudósítói állást tölt be. 

Ezeket annak jeléül hozom fel, hogy elkö-
vetünk lehetőleg mindent arra, hogy az isko-
lákat megkedveltessük. Dicséretére legyen 
mondva az illető adományozóknak, elég sok 
ösztöndíj, alapítvány is van már. Azért hozom 
itt fel ezen kérdést, hogy azok, a kik olyan 
gyakran emlékeznek meg — és igen helyesen 
— méltánvlólag az iskolákról, ösztöndíjakkal, 
hagyományokkal, tekintetüket minél inkább 
fordítsák kereskedelmi iskolákra és szakisko-
lákra s ne c-sak gimnáziumi ösztöndíjakat ala-
pítsanak. (Elénk helyeslés.) 

Szándékosan akarok mai beszédem-
ben mindezekkel a szakiskolai és ipariskolai 
kérdésekkel is foglalkozni, mert — meg-
vallom őszintén — talán eddigi fel-
szólalásaimban nem fektettem rájuk 
kellő súlyt, nem adtam nekik akkora 
teret, a milyet megérdemelnének. (Hall-
juk! Halljuk!) Igaza van Bedő Albert 
t. képviselőtársamnak, a ki a minap 
a kereskedelmi tárcza tárgyalása alkal-
mával az iparos- és kereskedő-tmoncz-
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iskolákra felhívta a kormány figyelmét, 
hogy ezek is rendkívüli fontos és az 
ország társadalmi életére nézve igen 
nagy befolyású iskolák. Hiszen most 
alig van község, a melyben ne volna 
ilyen ipariskola. 427 ilyen ipariskolánk 
van; az utolsó öt esztendőben számli-
kat százzal szaporítottuk. Az állam 
maga létesít ilyen iskolákat, így Brassó-
ban, Nagyszebenben. Beszterczén, Ban-
csován. Turóqz-tízentmártonban, Tiszol-
czon. Zalathnán. I t t a főczél az: hazafias 
irányú oktatást adni és versenyképessé 
tenni a kisipart. En nem leplezem 
a hiányokat, sőt jól ismerem és 
tudom, milyen állapotban vannak 
ezek az iskolák. Mindenesetre nagyobb 
eszközökre van szükségem, hogy itt 
egy jó, egy kedvező eredményt tudjak 
elérni, mert hiszen az 1884 : XVIII. 
t.-ez. 80. §-a kimondja, hogy kik tar-
toznak ipariskolát felállítani. Fájdalom, 
ezekkel úgy vagyunk, mint a Irisdedóvó-
törvénynyel és a polgári iskolai tör-
vénynyel. Azért mondom én mindig, 
hogy törvényt hozni iskolai kérdések-
ben. az magában még nem igen nagy-
jelentőségű dolog, mert a községek 
nem birják a polgári iskolákat felállí-
tani. a mint kisdedóvókat sem képesek 
felállítani. 

Továbbá itt van az ipartövény 80. 
§-a. Most már úgy állunk vele, hogy 
tulajdonképpen az ipariskoláknál is a leg-
nagyobbmérvű állami segélyre van szük-
ség, hogy e téren megfelelhessünk a 
követelményeknek. Ezéknek az iskoláknak 
nagy része tultőmőtt. 

Bármily csekélynek lássék is mindez, 
így egy fölszólalás.keretében, mondom, 
nagyon szeretném, lia a szillök figyelme 
és általában a társadalom figyelnie, a szak-
oktatás felé irányulna, mert itt mégis több 
tennivalónk van. 

Kiemelem e helyütt, hogy például 
rajztanítói tanfolyamokat rendeztem be az 
iparos - tanoncz - iskolákba, úgy. hogy 
Budapesten. Pozsonyban, Kassán, Kolozs-

vártt, Újpesten és Nagy-Szebenben tar-
tottunk rajztanítói tanfolyamokat. Két-
százötvennégy rajztanító képesíttetett, 
de nyolczszáz foglalkozik rajzt'inítással 
és gondoskodni kellene, hogy minden 
helyütt kellőképen képzett ra ztanárok 
legyenek. Azt hiszem, a t. Ház hozzá-
járulásával fog találkozni, ha oly helyeken 
fogok rajztanítói tanfolyamokat rendezni, a 
hol iparilag képzett rajztanárok működnek 
és oktatnak. A nagy szünidőben ily tan-
folyamok volnának Kassán, Kolozsvárott, 
Maros- Vásárhelyen, Aradon, Temesvárott, 
Brassón, Szegeden és Győrött. A ki a 
vidéken az általános rajztauítási tan-
folyamot végezte, azt be lehet majd a 
külön szakszerű rajztanítói tanfolyamra, 
a budapesti ipariskolába rendelni. Mert 
kétségtelen, hogy nálunk a szakirányú okta-
tást be kell rendezni az ipari iskolákban, 
lia ezen a téren eredményt akarunk elérni. 
Lehetőleg iparágak szerint kell csopor-
tosítani a tanítást, különösen a nagyobb 
városokban. (Helyeslés.) 

T. képviselőház! A felügyelet szer-
vezetére nézve is. egész határozottan 
mondhatom, hogy két főigazgató — a 
kereskedelemügyi és a közoktatásügyi 
ministeriumból van egy-egy — nem 
elégséges. A szakfelügyeletre nagy gon-
dot kell fordítani és itt, minthogy 
mással nem dolgozhatom. a felügye-
letet polgári iskolai igazgatókkal és 
tanárokkal szeretném lehetőleg végez-
tetni. Az idei budgetbeu már van is 
erre a czélra egy tétel. A rajztanítás-
nál akarom az említett eszmét érvénye-
síteni. 

Az ipar- és kereskedelmi oktatási 
tanács tagjainak iskola-látogatása is 
megkezdődött és ennek is meglesz az 
emelő hatása. 

tízerény eszközeinkhez képest dol-
gozunk e téren. Nagyfontosságú köz-
gazdasági érdekek és czélok fűződnek 
ehhez. Minden arra van irányozva, 
hogy a mai válságos időben a kisipar-
nak segítségére legyünk, az iparosok intelli-
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gencz'uíját emeljük. Minél tovább ülök e 
helyen, annál inkább meggyőződöm 
arról, hogy nagy közgazdasági föllen-
dülésre van ennek az országnak szük-
sége. (Elénk helyeslés a jobb- és bal-
oldalon. Mozgás a bal- és szélső bal-
oldalon.) Közgazdasági föllendülés nélkül 
kulturai igényeinket sem tudjuk ki-
elégíteni. 

Éppen a közgazdasági föllendülésre és az 
iparművészeti iskolára is különös súlyt helye-
zek, litert mondhatom, hogy iparművészeti 
iskolánk bármily javításra szorul is, a kor szín-
vonalán áll, de csak egyetlen egy van; pedig 
szükségünk van ily iskolákra; mert el lehet 
mondani, liogv az artisztikum felé való lázas 
törekvés az, a mely Európát és Amerikát most 
vezeti (Igaz! Lgy van!) és ettől várja mintegy 
a kulturai reueszánszot a mai nemzedék. Es 
így ez nemcsak luxus, mint nálunk sokáig a 
művészeti kérdéseket tárgyalták, hanem eminens 
közgazdasági érdek (Igaz! Ugy T an!) és hála 
Isten, társadalmunk ma már ebben a tekintet-
ben tisztultabb nézeteknek hódol és azon a 
fokon van, hogy a művészetet a maga jelentő-
ségében fogja föl, a művészet nagy horderejét 
mindinkább átérti és én iparkodtam is a tőlem 
telhető eszközökkel ezt a kapcsolatot a művé-
szet és a társadalom közt lehetőleg érvényesí-
teni és pedig úgy kiállítások rendezése által, 
mint különösen az által, hogy a jövő nemze-
dékre kivánok hatni abban, hogy az iskolákban, 
a népiskoláidul föl a középiskolákig, a művészeti 
és az iparművészeti szempontokra különös súlyt 
helyezzenek minden tárgynál, mely művészeti 
momentumukat tartalma:, ezeket kifejtsék, 
mert azt gondolom, hogy ezzel az ország-
nak igen nagy szolgálatot tehetünk. Ezek 
nem rövid lejáratú sikereket jelentenek, de év-
tizedek múlva, midőn ríj nemzedék kerül ki 
azon iskolákból, egészen más fölfogásnak hódol 
majd ezen a téren. (Helyeslés.) 

A földmívelés nagy érdekeinek szol-
gálatába iparkodtam bocsátani az ú. n. 
ismétlő-iskolákat. Ezeket népteleneknek 
találván, ezért gondoltam azt, hogy 
sokkal helyesebb ezeket azokon a lie-
lveken. melvek gazdasági körzetekbe o o 
vannak beillesztve, gazdasági ismétlő-isko-
lákká fejleszteni. A t. képviselő urak-
nak majdnem mindegyike ismeri ezeket, 
mert majdnem 2000 van már, de ha 
itt-ott fogyatékos egyik másik, ebből 

korántsem szabad magát a rendszert 
elité'ni, mert maga a rendszer áldásos 
és kétségtelen, hogyha ez át fogja egész 
szervezetünket fogni, ezektől nagy és 
jelentékeny eredményeket lehet várni. 

Ha már ismétlő-iskolákról szóltam, 
néhány szót szólok még a népoktatásról 
is általában. A trónbeszédnek egy része 
igy szól: „A magyar állam kiépítésé-
nek és megerősítésének munkája nem 
enged szünetelést és nem tűr megsza-
kítást". Ezt mondja a trónbeszéd. Ennek 
egyik leghatalmasabb eszköze kétség-
kívül a népnevelés, mely a nemzet mil-
lióit van hivatva ismeretekben gyara-
pítani En a felekezeteknek, községek-
nek. magánosoknak iskolafentartói jogát 
lojálisán respektálom, de a törvény S0. 
szakaszát ugy fogom fel. hogy a vallás-
és közoktatásügyi ministernek tiszte is. 
kötelessége is ott, hol az állami érdek 
kivánja, állami iskolákat fölállítani. Az 
utolsó négy évben 1898-ban 134 község-
ben 161 iskola 411 tanítóval, 1899-ben 
113 községben 130 iskola 339 tanító-
val, 1900-ban 148 községben 178 iskola 
354 tanítóval, 1901-ben 85 községben 
105 iskola 245 tanítóval állíttatott föl. 
Yan körülbelül 1817 állami iskolánk, csak-
nem közel 4000 állami tanítóval, A népes-
ségi adat igen érdekes és megvilágítja azt 
az emelkedést, melyet ezen a téren elér-
tünk. 1895-ben állami iskolában 104,674 
tanuló volt, ma 25.2.261 tanuló van. Állami 
iskolába jár magyar 137.538, míg 1895-
ben 64.000. Ma 300.000-rel több van 
az állami iskolában, mint volt 1895-ben 
az egész népesség. Kétségtelen teliát. 
hogy ezen a téren haladás van és csak 
köszönettel tartozom a törvényhozás-
nak, liog}r erre a módot nekem meg-
adja. Érdekes volna az az adat is, hogy 
a különböző nemzetiségek miképen 
oszlanak meg, de ezzel már nem fog-
lalkozom. 

A néppárti t. képviselő urak párt-
lapjai azt az igénytelen rendeletemet, 
melyet nemrég kiadtam s a melyről 



20 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 1 . SZÁM. 

szólni most akarok, oly nagyon meg-
támadták és azt méltóztattak mondani, 
hogy én micsoda borzasztó dolgokat 
csinálok, merényletet követek el és más 
ilyenféle kifejezésekkel illették ezt a 
rendeletet. Miért ? Azért, mert én előt-
tem a népnevelés terén az lebeg és azt 
szeretném, hogy a három-éves kortól a 
húsz-éves korig szervesen keresztülvitt 
nemzeti népnevelésben részesíttessenek a 
gyermekek. (Elénk helyeslés a jobb-
oldalon.) Szeretném, hogy 3-tól 6-éves 
korig magyar kisdedóvodákban legye-
nek. 6-éves kortól 12-éves korig magyar 
népiskolákban, a 12-éves kortól 15-éves 
korig gazdasági ismétlő-iskolákban s 
15-éves kortól 20-éves korig az ifjú-
sági egyesületekben. Ez az, a mit oly 
nagyon megtámadtak, hogy a magyar 
itjuság ifjúsági könyvtárak, felolvasó-
és daloskörökben hazafias szellemű veze-
tés mellett tovább képződjék. (Zaj a 
bal- és szélső baloldalon.) 

Azt mondják, ez megint egy fele-
kezetnélküli szervezet. De csak nem 
csinálunk még egy ilyen intézmény-
ből is felekezeti intézményt! (Elénk 
helyeslés jobbról és a szélsőbalon.) 
Ennek ott egyáltalában helye nincs. 
(Elénk helyeslés a jobb- és szélső 
baloldalon.) Egyenesen benne van az 
alapszabálytervezetben, hogy a vallás-
erkölcsre tekintettel kell lennie, de, 
hogy a felekezeti különbségeket már 
ezekbe az egyesületekbe is bevigyük, 
annak helye nem lehet. (Elénk helyes-
lés a jobb- és szélső baloldalon. Nagy 
zaj a baloldalon.) 

Én a magam hatáskörében szolgálom 
a magyarosodás ügyét és szolgálom 
ennek a hazának és még a nem magyar 
anyanyelvű honfitársaink érdekében is, mert 
azt tartom, hogy ez az ország csak akkor 
lehet virágzó, csak akkor lehet boldog, ha itt 
a magyar faj uralkodik (Elénk helyeslés 
a jobb- és szélső balon. Elénk felkiáltá-
sok a baloldalon: Ezt senki sem vonja 
kétségbe. Mi sem akarunk mást!) és a 

magyar fajnak a kulturatúlsúlya biztosít-
tatik. (Mozgás balról.) Én nyíltan beszé-
lek s mondom, hogy nekem nagyon 
rosszul esett az, mikor ily intézményt 
megtámadtak. Különösen arra is súlyt 
helyeztem, hogy nemcsak az állami 
iskolák növendékei léphetnek be ezekbe 
az ifjúsági egyesületekbe, hanem azt 
akartam, hogy ha egy községben külön-
böző iskolák vannak, ott is lehessen 
egy ifjúsági egyesületet alkotni, pél-
dául egy zenekart, a melynél senki sem 
fogja kifogásolni, ha az egyes templo-
mokban működik. Abszolúte sejtelmem 
sem volt arról, hogy ezt felekezeti 
szempontból meg lehet támadni. Hanem 
hogy ebből az intézményből valami fele-
kezeti karakterű intézményt csinálj nk, 
arra nem vállalkozom. (Élénk helyeslés 
a jobboldalon és a szélsőbalon.) 

T. Ház! Tárczám igen széles körénél 
fogva teljesen lehetetlen és a bevezető 
beszéd kíséretében éppen nem lehet 
mindenre kiterjeszkedni, csak röviden 
jelzem azt, hogy a törvényhozás aktuá-
lis teendői közé fog tartozni, a kisebb 
javaslatoktól eltekintve, a jogi ok atás 
reformja (Helyeslés.), a melyre vonat-
kozólag most az igazságügyi hatóságok, 
az ügyvédi kamarák, a bíróságok és a 
fentartó testületek véleményét várjuk. 
Remélem, abban a helyzetben leszek, 
hogy rövid idő múlva a törvényjavas-
latot a t. Ház asztalára letegyem. 

A másik lesz a tanítói nyugdíjtörvény, 
a melyre nézve csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy a törvény, mely a 
tanítók nyugdíját rendezi és szabályozza, 
nem azt mondja, hogy tartozik a minis-
ter új nyugdíjtörvényjavaslatot előter-
jeszteni. hanem csak azt, hogy egy új 
matematikai mérleget tartozik előter-
jeszteni. Én azonban óhajtanék egy 
egészen új nyugdíjtörvényjavaslattal előállni, 
de már most, a mostani matematikai 
mérleg alapján is előre mondhatom, 
hogy mindazokat az igényeket, a melye-
ket az egyes tanítótestületi kérvények 
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támasztanak, kielégíteni nem tudom, 
de némely tekintetben javítani tudok a mos-
tani állapotokon. 

Természetesen kötelességemnek tar-
tom, a felszólalásokra úgy, mint eddig 
is, tárczám minden költségvetésének 
tárgyalásakor reflektálni; reflektálni 
azokra, a mik lényegesek. Most nem 
is folytatom tovább. 

Azt hiszem (Halljuk! Halljuk!) a 
jelenlegi országgyűlés a közgazdaság 
jegyében él. Nemcsak itt, de világszerte 
a közgazdasági kérdések uralkodók. 
Erős hitem, hogy a közgazdasági jelleg 
után a kultúrkérdések jellege követ-
kezik. A nagyarányú közmívelődési 
akcziónak a néplélek etikai törvényei-
nél, nemzetünk misziója visszautasít-
hatatlan követelményeinél fogva feltét-
lenül be kell következnie. Adja a 
Gondviselés, hogy közgazdasági fejlődé-
sünk és megerősödésünk mielőbb lehe-
tővé tegye, hogy a nemzet nagy kultú-
rális ideáljait nagy eszközökkel is 
szolgálhassa. Hála Isten, a kultúrális 
czélok és ideálok ma már nem egye-
seknek kisajátított privilégiumai, nem 
is egyes szakköröknek tulajdonai, hanem 
a nemzeti nagy értelmiség közkincsei. 
Arra van tehát szükség, hogy ezeknek 
a nagy czéloknak nagy eszközök is 
álljanak rendelkezésére. En bizom nem-
zetem életerejében, szívósságában és 
abban, hogy feladatát és misszióját 
átérti, hogy közgazdasági fellendülésé-
vel arányosan azokat a nagy eszközöket 
is a kultúrális czélok szolgálatába tudja 
bocsátani. Mert a nemzeti állam és a 
nemzeti társadalom csak akkor jelen-
tenek igazi erőt és igazi tartalmat, ha 
a nemzeti államnak büszke épületét a 
magyar kultúrának a gloire-ja vonja 
körül. En bizom nemzetemnek uagy 
hivatásában, hogy a békének ebből a 
nagy harczából, a kultúráknak e hábo-
rújából diadalmasan fogunk kikerülni 
és hogy ez így legyen: küzdjünk lel-
kesen. öntudatosan, felekezet és párt-

különbség nélkül. Ajánlom a költség-
vetést elfogadásra." (Hosszasan tartó, 
élénk helyeslés, éljenzés és taps jobbról 
és a középen.) 

Leány egyesületek. 
I: 

Nagy lelkesedéssel fogadja a tanítóság 
ministerünk legújabb körrendeletét, — mely 
az ifjúsági egyesületeket megteremti. Messze-
ható, üdvös befolyása lesz ennek a nép neve-
lésére. 

Wlassics ministerünk ez üdvös rendelete 
alkalmat és hatalmat ad az iskolának a ser-
dülő ifjúság erkölcsei fölött őrködni s azt a 
romlástól, elzülléstől megóvni. De az ifjúsági 
egyesületek erkölcsnemesítő hatással lesznek a 
szülőkre nézve is, kik érdeklődve gyermekeik 
dolgai iránt, rábírhatók lesznek esetleges föl-
olvasásokat, előadásokat gyermekeikkel egye-
temben meghallgatni. S a mit az élettel való 
nehéz küzdelem elfelejtetett velük, kitörült 
emlékezetükből, t. i. az ifjúságukban kapott 
üdvös tanítások, intelmek, — mintegy újjá 
születnek majdan lelkükben. Öntudatára ébred-
nek annak, hogy néha bizony helytelen dolgo-
kat cselekedtek, avagy beszéltek, melyekkel 
ártatlan gyermekük lelkületét megmételyezték. 
Tartózkodni fognak a gyermekek kedélyéhez 
nem illő kifakadásoktól s így mintegy meg-
szilárdítjuk az erkölcsös családi nevelést is. 

De nemcsak a fiukra nézve tartom helyesnek 
s indokoltnak az ifjúsági egyesületek létre-
hozását, hanem okvetlen szükségesnek s elke-
rülhetetlennek a leányokra vonatkozólag is. 

A leány legyen mindig tisztább, lelkileg 
érintetlenebb a fiúgyermeknél. 

Ö legyen vezércsillaga leendő férjének, szende-
ségével, nőiességével fékezze annak indulatait, 
s terelje azokat csendes mederbe, bajban, szen-
vedésben legyen kitartó, hű társa s Istenbe 
vetett bizalmával serkentse őt újabb küzde-
lemre, munkára. 

Az ifjúsági leányegyesület czélja lenne a 
leánygyermeket e szent s magasztos feladatára 
előkészíteni. Ez egyesület ad alkalmat arra, 
hogy lelkeikbe, sziveikbe csepegtessük a szép, 
s jó iránti szeretetet, de ez nyújt eszközt arra 
nézve is, hogy a mai korban mindjobban el-
harapódzó hiúságnak, nagyravágyásnak, fóldi 
javak utáni örökös epekedésnek elejét vegyük. 

Tanítsuk meg leányainkat a szerénységre, 
egyszerűségre s főleg a takarékoskodásra. 
Neveljük őket megelégedetteknek, — s boldo-
gokká is fogjuk tenni. Óhajtandónak tartanám, 
ha a kispesti állami elemi leányiskola tantes-
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tületének indítványához és példájához hiven, 
más leányiskolák is az ifjúsági leányegyesüle-
tek életbeléptetéséért fáradoznának, hisz ezek 
leányaink boldogítására, hazánk fölvirágoztatá-
sára szolgálnának. 

(Kispest.) Vörösvári/ Béláné. 

II. 
Levélben kérdi egyik kartársam: „A leá-

nyokat bevonta-e az ifj. egyesületbe? Az itteni 
szülők azt hangoztatjuk, ha a leányokat nem 
vonjuk be az ifjúság az egyesületet nem fogja 
látogatni; ezért pendítette meg a tantestület a 
dalárdát is". 

Kérdező kartársam községe nem áll egyedül 
e kívánsággal. Oo 

Bevallom, a mi községünkben is így gondolták 
a szülök az ifj. egyesület kérdését megoldani 
s kezdetben leányokhoz is „volt szerencsénk". 
Közvetlenül szerzett tapasztalás alapján mond-
hatom, hogy ifj. egyesületet szervező kar-
társaimnak — különösen magyar kultúrától 
gyengén bevilágított községekben — az itt 
föltett kérdéssel lesz dolguk. Jó tehát ebben 
előre megállapodásra jutnunk. Mi tagadás, — a 
nép szívesen látja, ha fiai és leányai együtt 
szórakozhatnak. Nem is bűn ez, csak ne 
vezessen erkölcsi bomlásra. 

Az esteli „fonókákat" és „tollfosztót", mert 
a nép fiatalságának közerkölcsiségét veszélyez-
tették, a törvény szigorúan betiltotta. S ez 
okos és egészséges intézkedés. Az ilyen „sötét" 
helyeken összegyűlt, rossz útra induló fiatal-
ságot a csendőrség szét is rebbenti. — De, ha 
a mi esteli órákban tartható előadásainknak s a 
fiatalság ezzel kapcsolatos szórakozásának az 
iskola tanterme a szintere, a hol leány és legény 
majd találkát is adhat egymásnak (ezt ellen-
őrizni nem lehet), akkor ennek az iskolára, 
valamint az ifjúsági egyesületre nézve nem jó 
következményei is lehetnek. S nem átallom 
kimondani, hogy a szülők ama kívánság hangoz-
tatásával, hogy fiaik és leányaik együtt jár-
janak az ifj. egyesületbe, (vagy csak ennek 
megengedésével is), vallomást tesznek megingott 
közerkölcsiségökről, a mit az ifj. egyesülettel 
éppen javítanunk kell. S ezt akkor el nem 
érhetjük, ha mi adjuk meg az alkalmat a 
további gyorsabb sülyedésre. 

A nép e betegségét rideg eljárással orvosolni 
nem lehet. Ezért értem is kartársaim ama 
tervét, hogy a leányok és legények össze-
hozása czél jából dalárda szervezésének eszméjét 
pendítették meg. Az orvos a beteget tudomá-
nyával orvosolja. De a tanító a nép hibáit 
csak szeretettel szüntetheti meg — lassan, 
pácziensének észrevétele nélkül. 

Egyesületünkbe följött leányokat mi sem 

utasítottuk ki, hanem a legszeretetteljesebb 
alakban adtuk tudomásukra, hogy sajnálatunkra 
mi — férfiak — előadásaink keretében nem 
vehetjük föl mindazt, a mit az ilyen tudni 
vágyó leányoknak — mint leendő derék gazd-
asszonyoknak — elő kellene adnunk. A gazd-
asszonyi teendőkhöz mi nem értünk. De már 
azért sem beszélhetünk e dolgokról itt, mert 
az ifjúság sem akar a nők dolgába „bekot-
nyeleskedni". Hanem majd rendez az ifjúsági 
egyesület szép mulatságokat s ott a leányok, 
legények a szülőkkel együtt fognak mulatni. 
S rna ifjúsági egyesületünk örvendetesen halad 
czélja felé — a leányok nélkül. 

Nem mulaszthatom el megemlíteni itt, hogy 
ifjúsági egyesületünket — utólag hallottam — 
olyan leányok keresték föl, a kiktől helyesebb 
távol tartani az ifjúságot. De ez eljárásunkon 
mit sem változtathat; mert sehol sem keresik 
föl a legények esteli gyülekezési helyét az 
olyan leányok, a kiktől nem kell megóvni az 
ifjúságot. Nálunk maga a fiatalság mondta ki, 
hogy az ifjúsági egyesületet csak legények 
látogathatják és leányok nem; mert nőknek 
való dolgokról ott szó nincsen. 

És ez így a helyes. A leányok az ifjúsági 
egyesületben csak — mint mágnesek — 
szerepelhetnek. Ha ifjúsági egyesületünk belső 
tartalmánál fogva nem vonzza a fiatalságot, ne 
leány-mágnesekhez folyamodjunk, hanem tegyük 
megfigyelésünk tárgyává a már működő ifjú-
sági egyesületeket. Nyerje meg az ügynek a 
tanító községe legtekintélyesebb úri embereit 
s annál jobb, minél több támogatót nyert meg, 
hogy az általuk tartandó előadások egyiköket 
se vegyék túlságosan igénybe s annál nagyobb 
vonzerővel bírjanak. Ha az sikerült, azzal az 
ifjúsági egyesület életképes szervezése is meg-
oldást nyert. A terv szerint megállapított elő-
adások közül mindenik előadó úr a legkedvesebb 
tárgyát válaszsza ki és adja elő. Ilyen előadások 
csak vasárnapokon tartassanak. Előadások után 
az előadók vegyüljenek az ifjak közé. Időzzenek 
velük. E módon nagy dolgokat lehet művelni, 
de csak — leányok nélkül. 

Azonban a leányok a legényektől elkülönítve, 
más időben is járhatnak föl az ifjúsági egye-
sületbe nő előadók meghallgatására és ezt 
követő egymásközti szórakozásra. Ez igaz. De 
most az a kérdés tolul elénk, hogy a leányok-
nál a 15. életév betöltéseig terjedő nevelés-
oktatással elért iskolai eredmény van-e annyira 
veszélyeztetve a 15-ik év után jövő azon idő 
alatt, a meddig a leányok asszonyokká lesznek, 
mint az ifjaknál a katonasor után következő 
családalapításig? . . . A 15. év utáni kor a 
leányok életében a legkényesebb. Az ifjúsági 
egyesületek működésének keretében leányaink 
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további nevelését az iskolai neveléshez hasonló 
közvetlenséggel nem végezhetjük. Pedig a 
leányoknál e korban őrködő szemekre van szük-
ség. Ez az ifjúsági egyesületeknél érvényre nam 
emelhető s nem maradna egyéb az ifjúsági 
egyesületre, mint a felelősség. Ez pedig maradjon 
c korban a szülőkre. Leány növendékeink 
hamarább fejlődnek. Többre is oktathatok 15 
éves korukig. S mert érettebbek: szerzett 
ismereteik is állandóbbak lesznek, mint e korig 
az ifjaknál. A leányok természete, munkaköre 
olyan, hogy 15. év után legczélszerübb a 
szülők — különösen az anya — körében hagyni 
őket a férjhez menetelig, mely rendszerint náluk 
hamarább következik be, mint a nősülés a 
hasonló korú ifjúnál, kinek csak katonáskodás 
után lehet családot alapítania. 

Az ifjúsági egyesületek halaszthatatlanul szer-
vezendők; de csak az ifjak további nevelése 
czéljából, mert az iskolai eredmény a család-
alapításig s az ifjúság önállóságáig biztosítva 
nincs a mai szervezettel. De a nők önállósága 
— 15 év után és későbben is — nem olyan 
természetű, mint férfiaké. 15. évök után a 
családi körből minél kevesebbet szólítsuk ki a 
leányokat; nem a leányoknak való ez, még 
az esetben sem, ha bizonyos sikereket lehetne 
is általa elérni. Derék magyar gazdasszonyokká 
lesznek ők a gazdasági ismétlő-iskola alapján; 
csak ezt végezzék él! 

A köznép leányai oktatásának koronája min-
denkorra a gazdasági ismétlő-leáuyiskola marad. 
A hol ez nincs szervezve: ott ennek szerve-
zésén buzgólkodjunk; a hol pedig szervezve 
van: ott az ifjúsági egyesület működését 
a leányokra kiterjeszteni — véleményünk 
szerint — szükségtelen. 

Legalább még most ez a leányokra nézve 
mindenképen szükségtelen. 

(Felső-Visó.) Mihály Ferencs. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
L. G. 1. A kapcsolatos állami iskolákat és 

óvodákat tudvalevőleg közös vezetés alatt egye-
sítette a közoktatási minister. Jelen helyzetben a 
dajkát az óvónő fogadja föl és bocsátja el; az 
iskolaszolgát azonban az igazgató. A dajka és 
iskolaszolga két különböző funkcziót végez. 2. Ily 
helyeken az igazgató csak az óvodai utasítások 
keretében jár el, mint az óvodának felügyelője s 
hospitálhat is. Az óvónő az elemi iskolai tantes-
tülettel együtt gyűlésezik, mint annak egyenlő 
jogú tagja. Ezenkívül az óvó saját óvodájára nézve 
az óvodai utasítások szerint jár el. — M-l. V-s. 
Miután az állami elemi iskolában a hitoktatói 
díjat egy évre adják, ez 12 havi részre osztandó, 
nem pedig tízre. — Egy államsegélyes. Nem 

járt helyesen el az iskolaszék, midőn az ön 
nevére kiutalt államsegélyt betegsége ideje 
alatt egészen odaadta a helyettesnek. Hát ön 
akkor miből élt ?, a beteg embernek is élnie 
kell, ha pedig a fizetését egészen elvonják 
helyettesítésre, akkor neki mi marad ? — H. L. 
1. Miután szolgálatát megszakította, csak a 
megszakítás után töltött éveket számíthatták 
be a nyugdíj alapjául. 2. Az intézetek számára 
könyvek bekötéséhez szükséges eszközöket — 
azt hiszszük — legczélszerübben beszerezhetik 
a Községi Nyomda útján (Budapest, VI. Váczi-
körút 61.) 3. A több ízben igazolatlanul 
mulasztók bírságolását az elöljáróság tartozik 
teljesíteni. A mennyiben a megyei határozatot 
félreértenék a bírságösszeg tekintetében, leg-
helyesebb lenne, ha a tanfelügyelő urat figyel-
meztetné erre a körülményre és felülről köz-
igazgatási útón az Elöljáróságnak megmon-
danák, hogy mennyi a fokozatos bírságolási 
összeg. — Borlován J. Dálcs. Számtalanszor 
kijelentettük már, hogy a lapot nem a szerkesz-
tőség, hanem a kiadóhivatal (I. Vár., 
Iskola-tér 3. sz.) expediálja! Végre már meg-
tanulhatnák ezt! Lev.- lapját kivételesen áttettük 
a kiadóhivatalhoz, mely ha nem intézkednék, 
oda forduljon s ne mi hozzánk, a kikre csak 
a lap szellemi része tartozik. — V. V. Lakócsa. 
Ha vannak okleveles pályázók: nem. Csak 
okleveles tanító számára engedélyeznek állam-
segélyt. — K. I.-né. Brogyán. Nem szükséges, 
mert hiszen a leányneve azért megmaradt. — 
Sz. M. Szabadka. Tomcsányiné Czukrász Ivóza 
Mátyásföldön lakik, Pestmegyében. — II. 
Pozsony. A rózsatenyésztésről az Athenaeum 
kiadásában jelent meg kitűnő kézikönyv ily 
czím alatt: „ A rózsatenyésztés a szabadban és 
cserepekben. Ottó után fordította Benes János, 
átnézte és előszóval ellátta Gillemot Vilmos 
rózsakertész." Ara csinos vászonkötésben 1 K. 
80 fillér. Ennél jobb útmutatót nem tudunk 
ajánlani. Megrendelheti közvetlen a kiadónál: 
VII , Kerepesi út 54. 

== Szünidei tanfolyamok lesznek a nyáron, 
még pedig elemi iskolai tanítók számára 
Budapesten és Kolozsvárt, négy heti tartammal, 
E kurzusokon, melyek pedagógiai, magyar 
irodalom és történelmi, földrajz-természetraj/.i 
tárgyakból fognak állani, 50—50 tanító vesz 
részt, ebből 40—40-en államsegélylyel, 10-en 
pedig az önként jelentkezők közül vétetnek 
föl. Jelentkezni lehet a tanfelügyelőknél. E 
czélra 5 ezer koronát vett föl a minister 
budgetjébe. Polgáriskolai tanítók számára is 
lesz kurzus a természettudományi tárgyakból, 
melyen polgári iskolai tanítónők is résztvehet-
nek. Húszan részesülnek államsegélyben. 
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A trencséni 
A trencséni csatatéren 
Búsan szol a tárogató; 
Tárogató panaszhangja 
Tehozzád sír Mindenható. 
Vert serege kurucz oknak 
Szerte bolyong e hazában . . . 
Hol egy igaz magyar lakik: 
Honfibánat, sötét gyász van. 

csatatéren . . . 
Testvérország, Lengyelország 
Menhelyet nyújt annyi soknak, 
Kik a magyar szabadságért 
Oroszlánként viaskodtak. 
Nem jöttök ti többé vissza, 
Visszajönni minek vóna ? 
Bilincs lenne lelketeknek 
A majtényi hires róna .. . 

Már hiába Romhány mellett 
Fejedélem nyert csatája, 
Abból többé nem derül fény 
A letiprott szabadságra. 
Csak futni tud már a kurucz, 
Eltompult a kardja éle, 
Rozsda szállott, bécsi rozsda 
Az Ócskái fegyverére. 

Magyarország sikján, völgyén 
Olyan gyászos nyugalom, van! 
Sok-sok ezer honfi kebel 
El fásult a fájdalomban. 
Hajh Rákóczy, hajh Bercsényi! 
Dicsőségték hová tűnt le? 
— A trencséni csatatéren 
Btís halotti torát ülte . . . 

Labanczüző Vak Bottyánnak 
Nyugszik már a buzogánya; 
Honfibánat omló könnyét 
Hullatják a sírhalmára. 
Balog Adám büszke fejét 
Labancz hóhér ütötte le . . . . 
Drága fő volt!. . . A szabadság 
Nagy napja is lehullt vele. 
(Magyarrégen.) 

Messze messze, idegenben 
Nyugosznak a hősi hamvak, 
Intézői egykor régen 
Annyi fényes diadalnak. 
Csak a nagy múlt szellemárnya 
Virraszt a szent hamvak felett 
S tálán néha egy-két sóhajt 
Küld feléjök a kegyelet. 

Nagy Lajos. 

(£> 

IRODALOM. 

Mementó! ezím alatt Zahumenszky István 
állami elemi iskolai igazgató-tanító 48 oldalra 
terjedő füzetet adott ki, melyben mindazon 
teendők, melyek az állami óvodák, el., ált. és 
gazdasági ismétlő-iskolák rendtartását, vagyoná-
nak kezelését és beléletét szabályozó új Uta-
sításban foglaltatnak, naptári sorrendben úgy 
vannak összeállítva, a mint azok minden év 
szeptember hó első napjától kezdődőleg az 
egész tanéven át a következő év augusztus hó 
utolsó napjáig határidőhöz kötött sorrendben 
egymásután teljesítendők. E nélkülözhetetlen 
művecske, mely a kisdedóvónőket, tanítókat, 
igazgató-tanítókat, gondnoksági tagokat stb. 
kötelességeik pontos, — sürgetés bevárása 
nélküli — teljesítésére állandóan emlékezteti, 
figyelmezteti, könnyen áttekinthető képét nyújtja 

az összes adminisztrácziónális és egyéb beléleti 
teendőknek. Ara 1 korona; melynek 5%-a a 
Tanítók Háza javára van fölajánlva; kapható 
a szerzőnél Kőhalomban (Nagy-Küküliőmegye). 
Melegen ajánljuk ezt a hasznos füzetet meg-
rendelésre. 

Megjelentek: A községi közegeket érdeklő 
illetékszabályok. Összeállította dr. Papp Antal, 
pénzügyministeri fogalmazó. A „Közigazgatási 
Könyvtár" folyó évi II—III. száma. A terje-
delmes füzet ára 2 korona 40 fillér. Meg-
szerezhető a „Közigazgatási Könyvtár" kiadó 
hivatalában (Budapest, VI., Váczi-körút 61. sz.) 
és minden könyvkereskedésben. — A Magyar 
Könyvtár 277—278. füzetében Mikszáth Kál-
mántól „A tót atyafiak" jelentek meg, melyet 
e szerint 60 fillér olesó árért lehet megsze-
rezni, a 233—234. füzetek pedig Pérez Galdos 
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spanyol író híres drámáját: Elektrát tartal-
mazza, Radó Antal jó fordításában. Ennek az 
ára is 60 fillér. Megrendelhető (az egész gyűj-
temény részletfizetésre is) a Lampel- Wodianer-
féle udvari könyvkereskedésben, VI. kerület, 
Andrássy-út 21. sz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Áthelyezte: Tömöri M. Vilmos zólyomi és 

Jenei Nándor zólyom- lipcsei áll. el. isk. taní-
tókat kölcsönösen; Sziklat/ P. Gyula temesvár-
megyei kir. s.-tanfelügyelőt Udvarhely várme-
gyébe jelen minőségében és ezen tankerület 
népoktatásügyeinek vezetésével megbízta. 

Végkielégítést utalványozott: Okányiné-
Misley Mária munkaképtelen alsó-kubini áll. 
polg. isk. tanítónő részére 1960 koronát 
egyszersmindenkorra. 

Nyugdíjat utalványozott: Lázár Gábor ver-
nári g. kath. elaggott tanító részére évi 540 K.-t. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A tanítók biztosítására kiküldött végre-

hajtó-bizottság f. hó 10.-én ülést tartott, mely-
ben helyeslőleg tudomásul vette a Gazdák 
Biztosító Szövetkezetével megkötött szerződést 
és fölszólította a G. B. Szövetkezetét, hogy a 
szervező munkálatokkal megbízott központi 
irodát mielőbb állítsa íöl. A G. B. Szövetkezete 
ezt már meg is igérte s a szervező munkálatok 
a jövő héten kezdetöket is veszik. A tanító-
egyesületek (esetleg járáskörök) tavaszi gyűléseire 
az Eötvös-alap és a G. B. Szövetkezetétiek a 
megbízottja el fog menni, hogy megismertesse 
a vidéki kartársakkal a biztosítás ügyét, melyet, 
íme, az Orsz. Biz. az Eötvös-alappál együtt, 
több vidéki tanítóegyesület határozott kíván-
ságára, életbe léptetett s most már a tanító-
ságon a sor, hogy az ügyet úgy a saját, mint 
az Eötvös-alap, illetőleg a köz javára fölkarolja. 
Ha ezzel szemben is közömbösséget tanúsítana: 
ő lássa! A vezetők eleget tettek megbízatásuknak. 

— Világ folyása. A közoktatásügyi költség-
vetés tárgyalását szombaton folytatta a képviselő-
ház, de népoktatási ügyekkel csak Bedőházy 
János képviselő foglalkozott, a ki a népoktatás 
föltétlen államosítását sürgette s azt hangoz-
tatta, hogy az iskolákban kell a munka demo-
kratikus tiszteletét tanítani. A hétfői ülésen 
Benyovszky Sándor gr. (szélsőbaloldal) és Bauer 
Antal (jobboldal) szólaltak föl a tanítók anyagi 

helyzetének javítása érdekében; Ballagi Géza a 
nyugdíjtörvény revízióját sürgette, Werner Gyula 
pedig kimutatta, hogy a műveltebb államok 
közül mi áldozunk iskolákra legkevesebbet. 
Vértan Endre sürgette a tanfelügyelői rendszer 
reformját s a népoktatás államosítását. — Dél-
Afrikában békealkudozások folynak, de — la-
punk z írtáig — határozott hírek nem érkeztek. 
Az angol közvélemény nagyon óhajtja a békét. 
Chamberlain, a nem rég elhunyt Cecil Iiliodes 
után a főbűnös, alkalmasint áldozatául esik ennek 
a békés áramlatnak. — Belgiumban forradalom 
van kitörőben. A szocziálisták az általános 
szavazatjog megadását követelik, a mit a 
kormány ellenez. Már vér is folyt az utczán s 
az eddig érkezetteknél még szomorúbb hírekre 
is el lehetünk készülve. 

— Lapunk mai számában egész terjedel-
mében közöljük Wlassics minister nagyszabású 
beszédét, melynek nagy terjedelme miatt jövő 
számunkra kellett hagynunk úgy Fass Mátyás 
érdekes ezikkének a befejező részét, valamint 
már kiszedett egyéb közleményeket is. 

— Az iskolaköteles gyermekek erkölcsi 
védelme. A fővárosi iskolaszékek is foglalkoz-
nak annak a kérdésnek a megoldásával, 
hogy mi módon lehetne megakadályozni a 
szülőket abban a veszedelmes szokásukban, 
hogy korcsmákba, kávéházakba magukkal 
hordják tanköteles gyermekeiket. Egy konkrét 
javaslaton dolgoznak most, a melyet a tanács-
hoz intéznek. A javaslat veleje az, hogy min-
den oly szülő, a ki iskolás gyermekét korcs-
mába, kávéházba, vagy más oly mulatságba 
viszi, mely a gyermek erkölcseire káros hatás-
sal lehet — megbírságolandó. E rendszabály 
alkalmazásának módozatait a tanács a kor-
mánynyal egyetértőleg fogja megállapítani. 
Az iskolaszéki javaslat megkonstruálásának 
legnagyobb nehézségét az ellenőrzés czélra-
vezető módjának a megtalálása képezi. 

— Tanító, mint kivándorlási ügynök. 
Már egyszer rámutattunk lapunkban egy 
tanítónak ilyetén lelketlen üzérkedésére. Akkor 
a hatóságok is erélyesen közbeléptek s az 
illető, szánva-bánva bűnét, fölhagyott a kiván-
dorlásra csábítóügynökösködéssel. Fájdalom! — 
ismét szóvá kell tennünk egy tanító cseleke-
detét, ezúttal azonban nem a saját értesülésünk, 
hanem egy fővárosi napilap híradása alapján. 
A „Magyarország" f. é. április hó 9.-én meg-
jelent számában olvassuk a következő sorokat: 
„Ötszáz sváb kivándorló. Vasárnap délután 
ötszáz sváb földmívelő érkezett Szegedre 
vasúton s az éjjeli vonattal tovább utazott 
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Németországba, Brandenburgba. A svábok a 
bácsmegyei Szeghegy és Feketehegy községből 
valók s a kivándorlásra — mint ők maguk 
mondják — a hírhedt Föckél Henrik szeghegyi 
néptanító beszélte őket rá, a ki ma is kiter-
jedt kivándorlási ügynökséget tart fönn s egész 
háborítatlanul közvetíti a délvidéki kivándorlás 
jelentékeny részét." Ha a „Magyarország" 
értesülése alapos: fölszólítjuk az illetékes 
hatóságokat a közbelépésre; ha ellenben ez az 
értesülés téves, fölszólítjuk „Föckel Henriket", 
hogy a tanítói név reputácziója érdekében 
tisztázza magát. 

— Az Eötvös-alapért. A „Sopronvármegyei 
Alt. Tanítóegyesület" titkárától vettük és adjuk 
a következő levelet: „Tekintetes Szerkesztő-
ség! Föltettem magamban, hogy az egyesüle-
tünk tagjaitól ív szint részesjegyekért, részint 
évi tagsági díjban befolyt összeget, 146 K-t 

* beküldőm az Eötvös-alapnak minden megjegyzés 
nélkül, mert könnyen dicsekvésnek látszhatnék 
a kisérő levél tartalma. Csakhogy e föltevésem 
mellett megmaradni nem tudtam, mert a 
mikor ezt a szép kis summát egy csomóban 
láttam és elgondoltam, hányszor és hány-
felől folyhatna ilyen összeg az Eötvös-
alap pénztárába, és hányszor és hányfelől nem 
is csöppen: az előbbi örömérzet a fájdalmasnak 
adott helyett, előbbi föltevésemet megmásítottam, 
gondolván, hogy biz' én itt a nyilvánosság 
előtt is eldicsekszem vele, hogy a „sopronvár-
megyei általános tanítóegyesület" rövid 14 hó-
napos fennállása alatt, a most postára tett 
összeggel együtt 346 koronát juttatott az 
Eötvös- alap pénztárába. Kartársaink szinte 
örömmel nyúlnak zsebeikbe, ha az Eötvös-alap-
ról esik szó. És azt hiszem éppen ez a készség 
hiányzik sokakban, mert a kikben ez megvan, 
azok se intést, se nógatást nem várnak; küldik 
azok járulékaikat maguktól és a maga idejében, 
a kikben pedig ez hiányzik, azok csak ideig-
óráig maradnak tagjai az Eötvös-alapnak, a 
belépésre való rábírásuk pedig csak hosszú 
és sokszor fárasztó rábeszélés mellett sikerül. 
Az itt küldött 146 korona a következő kar-
társainktól folyt be: 50 koronás részesjegyre, 
első részletül 10—10 koronát küldött Pintér 
Ferencz (Kismarton), Schitzhofer Márton (Torna-
falu), Tari Anna (Siklós), Posch Jolán óvónő 
(Yimpácz), Máncz Viktor (Belgrád), Bognár 
Károly (Sopron), Sima Margit (Brennberg), 
Diebold Károly (Sopron), Kaufman Sámuel 
(Sopron). 3—3 korona tagsági díjat: Soriba 
Gyula (Mesterháza), Dorner Rezső (Siklós), 
Somogyi Mihály kishöflányi tanító pedig 50 
koronát küldött be egy részesjegyre. Sopron, 

1902. év április hó 5.-én. Biró Samu, tanító-
egyesületi titkár." 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A csurgói 
állami tanítóképző-intézetbe a jövő 1902/3. 
iskolai évre az I. osztályba fölvehető növen-
dékek száma 18, ezek közül 8-an teljes, 8-an 
pedig félköztartásban részesülhetnek. A föl-
vétel iránti kérvények benyújtásának határideje 
május 31.-e. — A kolozsvári tanítóképzőbe a 
jövő iskolai évre az első évfolyamba fölvehető 
20 benlakó és 10 bejáró. A húsz benlakó tanuló 
közül teljesen ingyenes ellátásban részesül 
5. Egy teljesen ingyenes hely havonkinti 28 
korona kedvezménynek felel meg. Kgyanily 
teljes ellátásra fölvétetik 5 tanuló havonkinti 
14 korona befizetéssel, 5 tanuló havonkinti 
10 korona s 5 tanuló havonkinti 6 korona 
befizetéssel. A bejáró növendékek közül többen 
havonkinti 14 — 28 korona ösztöndíjban, vagy 
4 korona tanszersegélyben részesülnek. 

— Rövid hirek. Szemléltető képeket ké-
szíttet a földmívelési minister a gazdasági o o 
ismétlők számára s úgy halljak, hogy leg-
közelebb pályázatot fog kiírni a meghatáro-
zandó tárgyak művészi földolgozására. — 
Schőn Bernát győri tanító, a kinek tollából 
már lapunk is közölt talpraesett czikkeket, 
most töltötte be 60. életévét. Mi, a kik a 
tanítót csak a szerint mérlegeljük, mennyiben 
felel meg tanítói hivatásának és honfiúi köte-
lességének, őszinte szívből gratulálunk a derék 
tanítónak és kivánjuk, hogy erőben, egészség-
ben még sokáig szolgálhassa oly hiven és 
sikeresen azt a szent ügyet, melynek eddigi 
élte összes napjait szentelte. — „Kritika" 
czím alatt lapunk m. számának rövid hírei 
közt megjelent közleményre Magyary Gyula 
szolnoki igazgató tanító kijelenti, hogy az ő 
„Uj leczkerendjök" tanítói jótékony czélra 
jövedelmez. Ezzel a dolog más megítélés alá 
esik s mi ezennel napirendre térünk is fölötte. — 
Gyűlés. A csanádmegyei tanítóegyesület makói 
járásköre f. évi április hó 30.-án, szerdán 
délelőtt 9 órakor Földeákon a róm. kath. elemi 
iskola tantermében rendes félévi közgyűlést 
tart — Fölhivás. Gávél Ferencz állami tanító 
(Abauj-Szepsi) fölhívja azokat, a kik együtt 
végezték vele 1877-ben a tanítóképzőt, hogy 
tudassák vele hollétüket s azt is, hogy hajlan-
dók-e a tanév végén Sárospatakon találkozni ? 

Tarta lom : Wlassics minister beszéde. — Leány-
egyesületek. I. Vörösváry Béláné. II. Mihály Ferencz. — 
Tanítók Tanácsadója. — S z ü n ó r a : A trencséni 
csatatéren . , . (Vers.) Nagy Lajos. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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13.059. 
1902. számhoz. 

PÁLYÁZAT. 
A tanító- és tanítónőképző-intézeti növendékeket 

illető évi 200 koronás Bésán-féle ösztöndíjak megüre-
sedett hat állomására pályázat hirdettetik. 

Kzen ösztöndíj-állomásokra bármely tanító- vagy 
tanítónőképző - intézet növendékei folyamodhatnak 
valláskülönbség nélkül; egyenlő minősítés esetében 
azonban a nő-növendékeknek elsőbbségük van. 

Az illető folyamodó keresztlevéllel, illetőleg születési 
bizonyítványával, legutóbbi iskolai bizonyítványával, 
esetleg az első időszakra vonatkozó Értesítőjével, 
szülei vagyoni állapotáról, ellátást igénylő testvé-
reinek számáról, az esetleg már nyert ösztöndíjról, 
segélyről vagy kedvezményről szóló iskolai, illetőleg 
hatósági bizonyítványokkal fölszerelt és a vallás- és 
közoktatásügyi m, kir. ministerhez czímzett folyamod-
ványok az intézeti igazgatósághoz 1902. évi április 
lió 15-éig, ezek által pedig azonnal a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ífiinisteríumhoz terjesztendők. 

A folyamodványok magyar nyelven Írandók és a 
nem magyar mellékletekhez azok hiteles magyar for-
dítása is csatolandó. 

lliiínyosan fölszerelt, vagy elkésve érkezett folya-
modványok figyelembe nem vétetnek. 

Budapesten, 1902. évi márezius hó 8-án. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi 

(17/h—II—2) miüisteriuin. 

296. 
1902. 

Pályázati hirdetmény. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye főispánja a néhai 

maglódi Wodianer Béla részéről 1807. évi julius hó 
31-én kiadott s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister úr által 1867. évi augusztus 23-án 8500. 
szám alatt jóváhagyott „alapítólevél" alapján pályá-
zatot hirdet a következőkben : 

100 — 100 korona segély díjban részesül a folyó év 
október hó 1-én öt oly szegény sorsú tanuló, kik pestvár-
megyebeli községi illetőségüket s szegénysorsukat ható-
sági bizonyítványnyal igazolják; s kik az elemi iskolákat 
kitűnő szorgalommal elvégezték és tudományos vagy 
reáliránybani kiképeztetésök végett a főváros egyik 
nyilvános intézetébe kívánnak lépni. Más vármcgyebeli 
tanulók kérvényei figyelem!*1 nem vétethetnek. 

A tanulók illetőségi és szegénységi bizonylataikon 
kívül kérvényeikhez tartoznak csatolni iskolai bizo-
nyítványukat, a melyből igazolják a folyó iskolai 
évben tett előmenetelüket. 

A kérvények folyó évi augusztus 15-ig alulirt 
főispánhoz nyújtandók be. 

Fölkérem ezen hirdetmény útján az elemi iskolák 
igazgatóit és tanítóit, miként ezen hirdetmény tar-
talmát a, hatóságuk alatt álló tanuló ifjúsággal minél 
szélesebb körben közölni szíveskedjenek. 

Kelt Budapesten, 1902 április hó 5-én. 

(19 h—Ili—2) 
Beniczky, 

főispán. 

PÁLYÁZATOK. 
Havi 60 korona fix fizetésre, avagy 30 korona teljes 

ellátással mosáson kívül; jó hangú segédkántort 
keresek. Gyertyajövedelem is 8—10 koronára fölmehet. 
Kiskun-fé legyházán. Ulrich Antal, főkántor. 

(3-17—11-2) 

A mezölaki ref. másodtanítóságra pályázhatnak 
okleveles férfi- vagy nőtanítók. Fizetés : 800 korona; 
egy szoba a kántor udvarán. Kötelesség: az alsó 
három vegyes osztálynak a dunántúli református 
egyházkerület tanterve szerint való vezetése. Férfi-
tanító kántor akadályoztatása esetén énekvezéri teen-
dőket végezni, nőtanító pedig női kézimunkát taní-
tani köteles. Áll ás szeptember elsején elfoglalandó. 
Pályázati kérvények G. Szabó Mihály lelkészhez 
intézendők folyó évi május 15-ig. (304—III—3) 

Sárafalván lemondás folytán megüresedett községi 
kisdedóvónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás 
1. évi fizetés 600 korona. 2. szabad lakás. 3. az óvónő 
által vett fa, hazaszállítása ingyen. Pályázati kérvények 
szabályszerűen felszerelve alulírott elnöknél 1902. évi 
május hó 5-ig bezárólag adhatók be. Sárafalván, 1902. 
évi márezius hó 22-én. Seéler László, elnök. 

(306—III—3) 
Szepesmegyei Krlgh evang. leánygyülekezet tót-

ajkú kántortanítót keres. Javadalom : készpénzben és 
természetben 800 korona, két szoba, konyha, kamara, 
pincze, istálló, csűr haszonélvezetével. Pályázhatnak 
nem okleveles tanítók is. Kallatli Károly, szepes-
tótfalui lelkész. (309- 111—3) 

A bókai (Torontálm.) róm. kath. kántortanító]' 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 
korona készpénz, 3 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 
pincze, 400 i -öl gyümölcsöző kerttel; elegendő fűtő-
szalma, 1 öl kemény tűzifa; 700 lélek után megfelelő 
stóla és 12 korona iroda-átalány. Magyar mellett a 
német nyelv bírása is szükséges. A másik kántort 
akadályoztatása esetén helyettesíteni tartozik. Folya-
modványok kellően fölszerelve f. évi április hó 25-ig 
aróm. kath. iskolaszékhez Bókára küldendők, Vuchetich 
István, plébános, iskolaszéki elnök. (345—II—2) 

A rédei (Veszprémmegye) reform, kántortanítói 
állomásra pályázat nyittatik. Javadalma: készpénz 
158 korona. Gabona 30 mérő rozs. Tűzifa 20 méter 
cserhasáb. Szántóföld 19 hold, melyből 17 hold a 
kert mellett legjobb helyen fekszik. Tandíj 1 .•> mérő rozs 
és 24 fillér egy tanköteles után. Tankötelesek száma 
110. Lakás házikerttel. Stóla, legeltetés, sertéstartás 
szabadon. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Kérvények a rédei lelkészi hivatalhoz intézendők.' 

(348—II—2) 
Torontálvármegye Bolgár telep község róm. kath. 

iskola kántortanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás: készpénzben 1000 korona; természet-
beni két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségek-
ből álló szabad lakás, egy katasztrális hold kincstári 
kegyadományos föld haszonélvezete, mely utóbbi után 
kirótt adók és egyéb közterhek a haszonélvezőt 
illetik, s melyért a megválasztott tanító folyamodni 
tartozik. A kántori teendők ellátásáért megállapított 
stóla jár. Tannyelv : bolgár-magyar-német. A bolgár 
nyelv ismerete, valamint kántori oklevél fölmu-
tatása okvetlenül megkívántatik. A pályázatok 1902. 
évi április hó 15-éig az iskolaszéknél nyújtandók be ; 
később érkezett folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek. Bolgártelepen, 1902. évi április hó 1-én. 
Ifj. Bartulov Bono, iskolaszéki elnök. (325—11—2) 

A kémeri állami elemi iskolánál újonan rendszere-
sített tanítói állásra havi 80 korona díjazással egye-
lőre állandó helyettesként való megbizás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges 
különös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt 
kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1902. évi április hó 
2'l-ig. Szilágy vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskoláknál már alkalmazott ev. ref. val-
lású tanítók előnyben részesülnek. Szilágyvármegye 
kir. tanfelügyelőségétől. Zilah. 1902 április 8-án. 
Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. (20 h—I—1) 
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A s z e ö d e m e t e r i áll. el. iskolánál havi (70) hetven 
korona díj mellett okleveles, lehetőleg ev. ref. vallású 
tanító ideiglenes helyettesi alkalmazást nyerhet. Aján-
latok Szilágy vármegye kir. tanfelügyelőségéhez Zilahra 
küldendők. Határidő április hó 24-dike. Zilah, 1902 
április 8-án. Dr. Petri Mór, kir. tanfelügyelő. 

(21/h-I— 1) 
A baranya-vásnok i róm. kath. tanító-állomásra 

f. é. május 12-ig pályázat hirdettetik. Az állomás 
jövedelmei: tisztességes lakás, melléképületek házi-
kerten kívül: földjövedelem 210 kor.; párbérek: 267 
korona ; tandíj : 98 korona, fadeputatum : 50 korona; 
szolgáltatások: 10 korona; összesen: 635 korona. 
Ezen fölül mintegy 20 korona stóladíj. Tannyelv: 
magyar. Okleveles tanítónők is pályázhatnak. A 
pályázati kérvények alulírotthoz intézendők. Saásd, 
1902 április 3. Gundy Miklós, esperes-plebános. 

( 3 4 6 - 1 - 1 ) 
A k u n á g o t a i községi óvodánál megüresedett óvónői 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 600 ko-
rona készpénz, havi előleges részletekben : 200 korona 
évi lakbérilletmény s 40 korona fűtési átalány. Meg-
jegyzendő, hogy a lakbér csak addig lesz készpénzben 
kiszolgáltatva, míg a község megfelelő lakást termé-
szetben nem adhat. Pályázók kellően fölszerelt kérvé-
nyeiket f. hó 25-ig a felügyelő-bizottsághoz czímezve, 
küldjék Kunágotára (Csanádm.). Az állás május 1-én 
elfoglalandó. (356—1—1) 

7 éves tanítói s nevelői gyakorlattal, kitűnő 
bizonyítványokkal rendelkező: 27 éves, nőtlen nép-
tanító, tanítói esetleg nevelői állást keres. Klső sorban 
is olyan állásra reflektál, hol a jövőjét megszilárdít-
hatja,. Zárt ajánlatok, következő czímre küldendők: 
Eueertl de Érti Károly Lajos. Kocsordos puszta . 
Posta: Tisza-Dob. Szabolcsmegye. (357—I 1) 

Horo-herte lendi róm. kath. kántortanítói állo-
másra április 30-ig pályázat hirdettetik, választás 
május 6-án lészen. Javadalma : tisztességes lakás, 
szükséges melléképületekkel, házi kert, 1 hold bel-
sőség, 4 hold szántóföld, melyet a kántortanító 
műveltet és az adót fizeti. 600 korona minden 
negyedév felében fizetve, körülbelül 10 korona stóla. 
A tanító-fizetés 800 korona, kiegészítésért állami 
segélyért folyamodva lesz. Tannyelv: magyar-német, 
csak okleveles tanító pályázhat, személyes megjelenés 
szükséges. Fölszerelt kérvények Ibafára, Baranyamegye, 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Hangai Nándor, 
iskolaszéki elnök. _ (358—1—1) 

Pályázat az ör i szentpéter i ev. reform, egyház 
kántortanítói állására. Javadalom : tisztességes lakáson 
és konyhakerten kívül 1. Egész évi fizetése 1200 ko-
rona, részletben fizettetik. 2. Az iskolafűtésre 15 
szekér aprított fa. 3. Temetési stóla az egyházi hatóság 
rendelése szerint. Kérvények, okmányok az őrségi ev. 
ref. egyházmegye esperesi hivatalához Egyházas-
Rádoczra (Vasmegye) küldendők május hó 25-ig. Az 
állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Kelt Őri-Szent-
Péteren, 1902. évi április hó 11. Mezey János, mk. 
ev. ref. lelkész. (363—1—1) 

R i c h v a l d o n evang. tanítói állomás október 1-én 
betöltendő. Fizetése 800 korona készpénzben; leg-
kevesebb 60 korona földjövedelem. A tanító szükség-
letére 16 szekér fa. Kötelessége : a tanításon kívül 
— téli időben — az isteni tisztelet tartása. Okleveles 
tanítók vagy negyedéves képezdészek küldjék be 
pályázataikat május 6-ig Szlabey Mátyás lelkészhez, 
Bártfára. (364—II—1) 

Herend (Baranya) róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat hirdettetik május 15-ig. Párbér és 
íoldjövedelem pénzértéke 927 korona 18 fillér. Lakás : 
két szoba, konyha, melléképületekkel. Tannyelv: 
tiszta magyar. Kérvények egerághi plébánia-hivatal-
hoz intézendők. (Baranyavárm.; postahely.) 

( 3 6 5 - 1 - 1 ) 

1 6 . SZÁM, 

E lap 6. számában hirdetett Tarnaszentmárla - i 
(Hevesm.) kántortanítói állásra vonatkozó pályázat 
határideje április 24-ig meghosszabbíttatik. 

( 3 5 3 - 1 - 1 ) 
F é l t o r o n y b a n (Mosonmegye) egy osztálytanítói 

állás üresedvén erre ezennel április 30-ig terjedő 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 800 K., bútorozott 
szoba. Köteles a reá bizott osztályt vezetni, a kántor-
ságban segédkezni és a mezőgazdasági ismétlő-iskolát 
elvállalni. Mellékjövedelemre számíthat. A kellően föl-
szerelt kérvények a róm. kath. iskolaszéknek Féltoronyba 
küldendők. ' (354-1—1) 

H I R D E T É S E K . 

-A.S5 ismétlések alkalmával t. kartársaim szíves 
figyelmébe aj árilom ministeri leg engedélyezett 

természettani taneszközeimet. 
Árjegyzéket készséggel küldök. Lajos • Szénáson, 

(li. Nagy-Szénás.) Skultéty László, tanító. 
(360 I—1) 

.A. n ó m e t n y e l v t a n u l á s a v é d e t t 

cserébe 
adok 11—12 éves gyermeket. Levelek : Faragó László. 

O-Kécske (Pestm.). (355—1—1) 

Csali 3 korona 
532 legszebb népdal-gyűjtemény hegedűre szöveggel 

a ^épdal-Kiadőságbuu Nagybányán. 
(330 - IV—2) 

Szőlöoltványok! Kor! 
(Jyökeres zöld- és fásoltrány 15 bor és 30 csemege 
fa jban; alany vesszők Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Aíonticola; direkttermő: Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható: 
Söp_jin<>' Endre 

(104—XV—10) szőlőoltvány -telepén, 
S z é k e l y h i d o n . 

N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 
ingyen küldök. Vevő vagy megbizottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára : 

P 1 J K B I t C / . K O é s T Á R S I 
^ B Ü D A P E S T , ^ -

VIII. ker., József -körút 15. sz. 
ajánl ja európai szerkezetű harmoniumai t is. 

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

ganak zeng dicséretet . 

ii-:i 12© koronáié i följebb. 8 koroiiiíN részletekben is. 
Képes á r j egyzék ingyen és bérmentve . 

5 é r i j ó t á l l á s . (247—52—48) 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

Megjelenik e lap minden h é t e n egyszer, csütör tökön (este). 

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

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

A h i rde tések á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenkettei l részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábn sora 1 korona . Ezek a d í jak is 
e lőre a k i adóh iva t a lba küldendők. 

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

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

A közoktatásügyi költségvetés. 
(A képviselőház tárgyalásai.) 

Az országgyűlés képviselőháza egész héten 
a vallás- és közoktatásügyi tárcza költség-
vetésének tárgyalásával foglalkozott. Wlassics 
Gyula dr. minister a folyó hó 16,-i ülésben 
válaszolt a vita során fölmerült egves kérdé-o * 
sekre és észrevételekre, melyeknek egy részét 
mi már lapunk m. számában röviden jeleztük. 

A vitában a szónokok nagy része hang-
súlyozta az egyházak dotácziójának elégtelen-
ségét Erre nézve a minister a következő 
kijelentést te t te: 

„En magam hangsúlyoztam bevezető 
beszédemben azt, hogy a nagy kultú-
rális czélokat, a melyek előttünk állanak, 
csak nagy eszközökkel érhetjük el. És 
éppen akkor utaltam arra, hogy ennek 
az országnak egy erős és nagy köz-
gazdasági föllendülésre van szüksége s 
minden kormányzati ágnak már az 
iskolában oda kell működnie, hogy ezt 
a közgazdasági eszmekört megkedvel-
tesse; s kijelentettem azt is. hogy, ha 
ilyen nagy közgazdasági föllendülés 
nincs, akkor mi kultúrigényeinket kielé-
gíteni nem tudjuk. De, t. képviselőház, 
én ugyanakkor, a midőn — nézetem 
szerint — a nemzetnek egy hibájára 
mutattam rá s fölhívtam arra, hogy 
abból az ósdi fölfogásból, abból a 
fiskálisnemzet-féle fölfogásból kibon-
takozva, szeretettel nézzen az ipari és 
a kereskedelmi pályák felé is, akkor 
azt kaptam ellenvetésül, hogy igen ám, 

csakhogy nincs ipar és nincs keres-
kedés. En teljes készséggel elismerem, 
hogy egy fejlettebb ipar és egy fej-
lettebb kereskedés nagyobb vonzóerővel 
bír; de azért nem szeretem, hogy midőn 
a nemzetnek egy megrögzött hibájáról 
van szó, mindig valami másban, vala-
mely intézményben keressük az okokat; 
úgy, hogy akkor, a mikor lelkes föl-
hívást intézek az országban minden 
szülőhöz, hogy gondoskodásuk tárgyává 
tegyék ezt az irányzatot, ismét egy 
gazdag anyagát találjuk a képviselők 
beszédeiben annak, hogy hej, hiszen 
ráérünk arra még, majd ha lesz nagy-
ipar és nagykereskedés, akkor fogunk 
ezen irányokkal foglalkozni. Pedig c-sak 
azt akartam elérni, hogy ne a funkezió-
nálizmus, ne a hivatal-vadászat, hanem 
a kezdeményezéssel, iparkodással, törek-
véssel járó pályák felé forduljanak. 
(Elénk helyeslés a jobboldalon.) Azt 
pedig éppen nem fogadhatom el argu-
mentumul, hogy a kereskedő- és iparos-
segédek szolgai állásért folyamodnak. 
(Felkiáltások a szélső baloldalon: Pedig 
úgy van!) En ezt nagyon jól tudom, 
de megmondom, hogy miért teszik. 
(Halljuk! Halljuk!) Azért, mert vem 
szeretnék dolgozni, mert keresik, hol lehetne 
nyugodtabban és csendesebben az előszobában 
szundikálni. (Felkiáltások a bal- és szélső 
baloldalon: Ez nem áll!) 

En abban a nézetben vagyok, hogy 
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ha a világon mindenki hizeleghet is a 
nemzet hibáinak, ezen a helyen kell lenni 
egy embernek, a ki a nemzet hibáira is rá-
mutat néha. (Elénk helyeslés a jobbol-
dalon. Egy hang balfelől: Ott van a 
hiba éppen! Ellentmondások a jobbol-
dalon.) Ez olyan hiba, a melyen nagyon 
könnjen lehet segíteni. (Mozgás.)" 

A tanfelügyélet kérdésére áttérve, így foly-
tatta beszédét: 

„En készséggel elismerem, a mi a 
bírálatnak másik részében foglaltatik 
— a mit a szónokok legnagyobbrészt 
hangsúlyoztak, — hogy ellenőrzési 
organizmusunk még nagyon sok kí-
vánnivalót hagy maga után. En magam, 
t. képviselőház, igen gyakran kifejtettem 
azt, éppen a tanfelügyeletre nézve, hogy 
ez az organizmus így fönn nem ma-
radhat ; magam mondottam, hogy a köz-
igazgatás rendezésévél és a tanfelügyelet kér-
désével is alaposan kell foglalkoznunk. En 
is azt mondom, hogy annak a tanfel-
ügyelőnek minél többször és minél több ideig 
kell az iskolában lennie, ellenőriznie kell az 
iskola egész szellemét, magát a tanulmányi 
rendet és minden tekintetben arra törekednie, 
liogy az iskola mind hazafias széliemben, 
mind az oktatás szempontjából megfeleljen 
a maga czéljának. (Helyeslés jobbfelől.) 

De, t. Ház, talán nem méltóztatik 
figyelembe venni azt a javulást, a mély 
az utolsó öl-hat évben ezen a téren máris 
konstatálható. Mert először is a tanfel-
ügyelők száma — és hozzáveszem a segéd-
tanfelügyelőt és a tollnokot is, a kik 
szintén meg vannak bízva az iskola-
látogatással, — határozottan emel-
kedett. Nem akarom untatni a t. Házat 
azokkal az adatokkal, a melyek mu-
tatják, hogy hány napot tölt a tanfel-
ügyelő az iskolában, de a napok száma 
is igen nagy százalékkal emelkedett. 
Mindenesetre éppen arra törekszem, 
hogy a tanfelügyelő leginkább ezen 
hivatásának eleget tehessen és meg-
menteni igyekszem őt azon irodai szol-
gálatoktól, a melyek néha csakugyan 

túlságos bürokratizmusra vezetnek. (He-
lyeslés a jobboldalon.) 

Hiszen legutolsó rendeletemről nem 
méltóztattak tudomást venni, a melylyel 
éppen a tanfelügyelők számára jegyző-
könyv - mintát állíttattam össze, a 
melylyel — azt hiszem, akármilyen 
pedagógus megnézheti — a lehető leg-
gyakorlatibb módon, legjobban ellen-
őrizheti az iskolát, intézkedhetik azonnal 
ott a helyszínen és a midőn újra jön 
látogatni, a jegyzőkönyvet előkeresi és 
úgy ellenőrzi azt, hogy az intézkedések 
foganatba vétettek-e. Ezt a jegyző-
könyvet aláírják a községi bíró és az 
iskolaszéki elnök. A közigazgatási bizott-
ság és a tanfelügyelő részéről te t t 
intézkedések abban röviden benfoglal-
tatnak. Azt hiszem, ennek is jótékony 
hatása lesz, mert a helyszínen, irodai 
munka nélkül intézkedhetik a tanfel-
ügyelő és intézkedéseinek foganatba 
vételét a második látogatás alkalmával 

| ellenőrizheti. (Helyeslés a jobb- és bal-
! oldalon.) Tréfából méltóztattak ugyan 

mondani, de mégis a tanfelügyelőt 
kifutónak nevezni, vagyis az egyik 
oldalról azt kívánni, hogy a tanfel-
ügyelő a magyar állam érdekeit meg-

• védje, a másik oldalról meg állását 
! folyton gúny tárgyává tenni: (Mozgás 

a bal- és szélső baloldalon) azt gon-
dolom, mégsem egészen helyes eljárás. 
(Tetszés a jobboldalon.) 

A túlterhelés kérdéséről így nyilatkozott a 
minister: 

„Fölmerült a túlterhelés kérdése is. 
Ezt minden évben fölhozzák, minden 
évben megvitatjuk. Bátor vagyok erre 
nézve megjegyezni, hogy tantervi túl-
terhelés, ha összehasonlítjuk tanter-
vünket bármely európai állam tanter-
vével, nincs. De megmondom, hol van 
a túlterhelés. Egyes tanárok eljárásában 
van a túlterhelés. (Úgy van! Úgy van! 
jobbról és balról.) Egyes tanárok — de, 
hála Isten, ezek száma kevés — oly 
rosszul kezelik a módszert, hogy ebből 



1 4 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
19 

túlterhelés származik az ifjúra. (Úgy 
van! Tetszés.) De, hogy a tantervben 
redukcziókat lehessen tenni, az, enge-
delmet kérek, bárkinek, a ki ezen a 
helyen ül, teljes lehetetlenség. Például 
•Csernoch t. képviselőtársam és mások 
is, a hittani órák számát kívánják föl-
emelni. Méltóztassék megnézni, mi is 
az, a mit ma ki lehetne hagyni a 
tantervből. A tantervből ma, akárhogyan 
rumináljuk is a dolgot, alig lehetséges 
valamit kihagyni. Elmentem a legutóbbi 
tanterv fölülvizsgálat alkalmával, éppen 
a túlterhelés szempontjából, a legvégső 
határig abban, hogy mi volna hát ki-
hagyható és arra a meggyőződésre 
jutot tam, hogy én más tantervvel, ha 
csak nem akarom koczkáztatni hazánk 
értelmiségének érdekét, elő nem áll-
hatok. Arról, elismerem, kötelességem 
gondoskodni, hogy az ú. n. lokális és 
egyes tanárok hibájából származó túl-
terhelés ne nehezedjék az ifjúságra. 
(Helyeslés és tetszés.) 

Kifogásolták azt, hogy a német 
nyelvet tanítják a középiskolában. A 
milyen őszintén, a milyen igazán meg-
mondtam a múltkor álláspontomat, a 
német nyelvnek a népiskolákban való 
tanításáról és kijelentettem, hogy néze-
tem szerint az ott teljesen fölösleges, 
sőt pedagógiailag esetleg káros is, épp 
oly szükségesnek tartom a német nyelv 
minél belterjesebb tanítását a közép-
iskolákban. De mindjárt hozzáteszem, 
nem tartom helyesnek azt, hogy 
grammatizáljanak és az új tantervi 
utasítás, a mely éppen most kidolgozás 
alatt van, a lehető leghathatósabban 
iparkodik bevinni az iskolába a köz-
vetlen beszélgetési módszert, a melynek 
segélyével az ifjakmegtanuljanaknémetül 
beszélni. (Elénk helyeslés jobbfelől és 
•a középen. Zaj a szélső baloldalon.) 
Hiszen, t. képviselőház, az a sajátszerű, 
hogy például maga Bizony Ákos kép-
viselő úr, vagy szülei annyira érezték 
•annak szükségét, hogy megtanuljon 

németül, hogy — itt az Almanachból 
olvastam — Késmárkra küldték német 
szóra; Molnár Ákos t. képviselőtár-
samról is itt van az Almanachban, 
hogy elment a Szepességbe német 
szóra. De nem mindenki mehet a 
Szepességbe német szóra, hanem arra 
kell törekednünk, hogy lehetőleg már 
az iskola megadja a német nyelvben 
a kellő jártasságot. (Helyeslés jobbfelől 
és a néppárton. Zaj a szélső baloldalon.) 

T. Ház! Ismét Chernoch képviselő 
úrra kell hivatkoznom. Meglehet, hogy 
ártok neki a választókerületében, ha 
megdicsérem, de azért mégsem mulaszt-
hatom el, hogy beszédének egy részét 
it t az ország szine előtt a legmele-
gebben meg ne dicsérjem. Üdvözlöm 
őt beszédének ama részéért, melyben 
olyan okosan, olyan türelmesen int 
mindenkit attól, álljon el az olyanféle 
törekvésektől, hogy a más vallású 
ifjakat kényszerítsék katholikus isten-
tiszteletre, mert az az ő teljes elitélé-
sével találkozik. (Elénk helyeslés a 
jobboldalon.) Ez egy igazi békés, helyes, 
türelmes hang, a melynek éj pen ilyen 
főpap részéről való kifejezését és itt a 
Házban örömmel konstatálom. (Elénk 
helyeslés a jobb- és baloldalon.) Nem 
restellem kimondani azt sem, hogy 
annak a temesvári állami képezdének 
az igazgatója, a ki arra akarta kény-
szeríteni a protestáns ifjakat, hogy 
résztvegyenek a katholikus istentiszte-
letben, tanulni Jöhet Chernoch t. kép-
viselő úrhoz. (Elénk helyeslés a jobb-
és a szélső baloldalon.) 

Kifogásolták a népiskolai tantervet is; 
különösen Hellebrond t. képviselő úr. 
Erre nézve csak azt vagyok bátor 
megjegyezni, hogy hiszen i t t van már 
az új népiskolai tanterv, mely a föld-
rajz és történelem oktatására nézve, a 
melyet szives volt a képviselő úr föl-
említeni, a következőleg intézkedik: A 
földrajztanítás czélja a haza földjének, 
lakosságának, természeti viszonyainak, 

17* 
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gazdasági és műveltségi állapotának, 
emberbaráti intézményeinek megismer-
tetése. a nyújtot t ismeretek alapján a 
hazaszeretet ápolása. A történelem-
tanítás czélja, hogy nemzetünk ezeréves 
múltjának és küzdelmeinek, az esemé-
nyekben és a nagy történeti alakok-
ban megnyilatkozó nemzeti erényeknek 
megismertetése alapján fölébreszsze és 
ápolja a hazaszeretet és a király iránti 
hűséget. így tehát gondoskodva van 
arról, hogy úgy a hazai földrajz, mint a 
történelem a népiskolákban a lehető 
legnagyobb figyelemmel taníttassék 
abban a keretben, a mely azon ifjak-
hoz leginkább méltó. (Elénk helyeslés 
a jobboldalon.) 

T. Ház! Köszönettel vettem mind-
azon fölszólalásokat, a melyek az általam 
bejelentett és részben nyilvánosságra 
is hozott törvényjavaslatokra vonat-
koznak. Nyilvánosságra hoztam a jogi 
oktatás rendezésének reformját és e 
kérdés tekintetében Szivák, Szemere és 
Ballagiigen t. képviselőtársaim szólaltak 
föl. Én azt az irányt, hogy kultúrális 
vidéki központok keletkezzenek, helyes-
lem és intézkedéseimben követem is. 
Bármennyire óhajtom is adminisztratív 
szempontból — nem kormányzati 
szempontból — a deczentralizácziót, 
erős kormányzati deczentralizáczió mel-
lett, épp úgy óhajtom a kultúrális 
deczentralizácziót is. (Elénk helyeslés a 
bal- és szélső baloldalon.) 

A másik bejelentett törvényjavas-
latra, t. i. a tanítói nyugdíj-törvényjaras-
latra vonatkozólag bátor vagyok a t. 
Háznak nagybecsű figyelmét arra föl-
hívni, hogy ne méltóztassék illúziókat 
kelteni, és minden igényt, a melyet 
a tanítóegyesületek támasztanak, úgy 
fölkarolni, mintha azt ki is tudnók 
elégíteni. Mondhatom, t. képviselő-
ház, hogy iparkodni fogok, mert 
hiszen mondom, nem is kötelességem 
xíj tanítói nyugdíj - törvényjavaslatot, 
hanem csupán csak matematikai mér-

leget előterjeszteni és mégis elhatá-
roztam magamat arra. hogy új nyugdíj-
törvényjavaslatot fogok előterjeszteni. 
Ezt azért teszem, hogy a főbb és kirí-
vóbb hibákon segíteni tudjak (Helyes-
lés a jobboldalon.) és ez itt matematika, 
itt arról van szó. hogy legyen egy alap, 
a mely el ne bukjék. I)e. bocsánatot 
kérek, it t olyan igényekkel lépni föl,, 
mint, gondolom, Hellebronth Géza t . 
képviselőtársam tette, hogy már 30 évi 
szolgálat után nyugdíjat kapjon a 
tanító, ez teljesen lehetetlenség. (Egy 
hang a szélső baloldalon: Pedig ez 
kell!) Tudom, hógy ez igen népszerű 
dolog, reám nézve a legcsekélyebb 
népszerűséggel jár az, a mit mondok, 
sőt én hallgathattam volna erről, 
mégis megmondtam, mert kötelességet 
akarok teljesíteni és nem akarom tév-
útra vezetni azokat, a kiket annj ' ira 
becsülök. Kötelességem érzetében erről 
a helyről mindent megteszek, a mivel 
a tanítók nyugdíj viszonyait tökéletesít-
hessem, de, mondhatom, oly igényeket, 
támasztani, a melyek csak dezilluzióval 
járnak, én mégsem tartom egészen he-
lyesnek egyik képviselő részéről sem. 
(Helyeslés a jobboldalon.)" 

A néppárt vezére: gróf Zichy János a tár-
gyalás első napján a liberális irány ellen intézett,, 
formában előkelő, de tartalmában nagyon éles 
támadást, azt mondván, hogy a liberalizmus 
szempontjából szükségünk volna egy általános, 
ügynevezett „volapük" vallásra is. Erre a mi-
nister így válaszolt: 

„Abszolúte nincs arra szükség; egyre 
azonban van szükség: a türelemre. (Igaz! 
Úgy van! a jobboldalon.) Arra, hogy 
mindenki a maga hite szerint imád-
hassa Istenét és az állam a felekezetek 
fölött álljon (Helyeslés a jobboldalon.) 
és ne engedjük azt, hogy bármely 
vallás dogmáit a másikra ráerősza-
koljuk. (Elénk helyeslés a jobb- és a 
szélső baloldalon.) Erre van szükség, 
de nem a volapük vallásra. A képviselő 
úr az ő ékesszólásával és igen tetszetős 
formáival minden bajt, minden emberi 
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gyengeséget, minden megtévelyedést, 
melyet ma tapasztalunk, a liberalizmus-
nak tulajdonit. Sok helyütt elnyomták 
a liberalizmust sok időn, emberöltőn 
keresztül és azokat a bajokat, a melyekkel 
a társadalomnak ma küzdenie kell, ha 
nem nagyobb mérvben, de olyan mérv-
ben bizonyára föltaláljuk ott is, hol a 
liberalizmust, mint uralkodó kormány-
zati rendszert, elnj^omták. Nem akarok 
példára utalni, éppen a legközelebbi 
példa nagyon közel van, ott már jó-
formán félemberöltőn át olyan rendszer 
uralkodik, a mely nem lib?rális és 
bizony nekik is azokkal a bajokkal, 
melyek az államot és a társadalmat 
fenyegetik, meg kell birkózni ok. Árny-
oldalak örökké lesznek, akármilyen 
rendszer lesz. (Zaj a baloldalon. Igaz! 
Úgy van! a jobboldalon.) de minden 
árnyoldalt az uralkodó rendszer ellen 
fordítani, az, nézetem szerint, nem 
objektív kritika. 

A t. képviselő úr azt is mondja, 
hogy nálunk az iskola oka minden bajnak 
és nagy központi hatalma van a kor-
mánynak. Erre nézve csak annyit 
jegyzek meg, Bizony Ákos képviselő 
úr is beszélt az állam borzasztó nagy 
hatalmáról, hogy a képviselő uraknak 
mindenütt több joguk lenne beszélni az állami 
omnipotenczia tiílterjedéséről, mint éppen a 
közoktatásügy terén. (Igaz! Úgy van! a 
jobboldalon.) 13, vagy 14 ezer iskola 
közül, a mit a másik oldalról megint 
némi joggal vetnek szememre, alig van 
1300 állami iskola. 150 felekezeti és 
egyéb középiskolával szemben van 50 
igazi állami iskola. Csak méltóztassék 
ezen bajok tekintetében megosztani a 
felelősséget vélem s talán nagyobb mérték-
ben, mint a mély mértékben én viselem. 
(Elénk helyeslés a jobboldalon.)u 

Werner Gyula képviselő kifogásolta azokat 
a kézi-könyveket, a melyeket a szász iskolák-
ban használnak. 

„A kormány minden rendelkezésére 
álló eszközzel őrködik a fölött, hogy 

az iskolákban a magyar állam, a magyar 
alkotmány és a magyar törvények 
ellenében semmiféle módon, tehát tan-
könyvekkel se követtessék el valamely 
bűn. Ha jól emlékszem, már két éve 
írtam az erdélyi szász konzisztóriumnak 
arra nézve, hogy a magyar történelem, 
nyelv és irodalom tanításának mértékévél és 
eredményévtl nem vagyok megeléged/ve, és e 
tekintetben intézkedtem, hogy úgy a 
ministeri biztos, mint az érettségi vizs-
gálatra kiküldött biztosok és a szak-
felügyelettel megbízott közoktatásügyi 
tanácsi biztosok is figyeljenek, hogy 
lehetőleg a legnagyobb diligencziával 
ellenőrizzék ott a szellemet, a magyar 
történelem- és irodalomban előfordult 
eredményt és legyen róla meggyőződve 
a t. Ház, hogy első köteleségemnek 
fogotu tartani azt is, hogy mindezen 
tankönyvéket újra és újra gondosan átvizs-
gáltassam (Elénk helyeslés és tetszés 
jobb felől. Mozgás a bal- és szélső bal-
oldalon.) és minden rendelkezésre álló 
eszközzel oda fogok hatni, hogy oly 
tankönyveket használjanak, a melyek 
a magyar szellemnek és egyáltahiban 
a hazafiságnak minden tekintetben meg-
feleljenek. (Elénk helyeslés.) Revizió 
alá fogom újra vétetni a tankönyveket 
ós ha találok olyant, a melyet a ren-
delkezésem alatt álló törvényes hatalmi 
eszközökkel elkoboztathatok, úgy ezt 
teljesíteni fogom és a legerélyesebb 
rendszabályoktól sem idegenkedem, de 
talán nem is lesz erre szükség, hanem 
egyszerű figyelmeztetésem elég lesz. Mert 
mint az előbb is mondtam, hogy midőn 
a magas állam annyi lojalitással viseltetik 
a nemzetiségek iránt, a minővel sehol a 
világon nem viseltetnek, bízvást elvárhatjuk 
a hasonló lojalitást az ö részükről. De ha 
ilyesmit nem találunk meg, ha kell, 
kényszereszközöket is alkalmazni fogunk, 
hogy egyszer végre-valahára szakítsunk 
azzal, hogy a magyar állameszmét 
bármely tekintetben is megsértsék.'' 
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A inese és a képzelet szereplése a 
nevelésben. 

(Befejező közlemény.) 
Hazánkban ezelőtt századokkal, a plébániai 

iskolák korszakában, az eszményi képzés isme-
retlen fogalom volt. Az oktatásnak csak a 
legelemibb részét tartotta szem előtt, mely az 
olvasásnak csekély elsajátításában rejlett. Ebben 
az időben tankötelezettségnek és tantervnek 
még híre sem volt. Belépett a tanuló az isko-
lába 7, 8, 9 vagy éppen tíz éves korában s 
akkor maradt ki, mikor neki tetszett. Tanított 
minden tanító a maga tudása és ízlése szerint. 
Olvasás, kevés írás, még kevesebb számoláson 
kívül a tanítás legfőbb tárgya a vallás meg-
tanulása és az egyházi éneklésben való ki-
képzés volt. Ezenfölül meg kellett a fiúknak 
tanulniok a latin olvasást, mivel csak ez úton 
léphettek be a gimnáziumba. E korból fön-
maradt „Libellus Alphabetus" czímü ABO és 
olvasókönyv volt a tanulók tankönyve. Elől 
három lapon foglalja magában az olvasás-
tanítás tulajdonképeni anyagát, a kis és nagy 
betűk sorrendjét. Az olvasni valók huszonnégy 
lapot foglalnak el, latin és magyar egymás 
melletti szöveggel. Olvasási tartalma a könyv-
nek leginkább imádságokból és egyházi paran-
csokból állott. Ezen kívül magában foglalta 
a könyv az egyszeregyet és a szorzótáblát. 
Elterjedt kis munka volt, tisztán magyar for-
dításban egész a XIX. század elejéig hasz-
nálták a római katholikus iskolákban. A refor 
mátusok sem állottak hátrább. Hiszen Dévai 
Bíró Mátyás, az első magyar ABC írójától 
kezdve, a református iskolák számára írt 
minden ABC-ének az újabb korig a vallási 
élet világából vett olvasmányok képezték 
egyedül az olvasás anyagát. 

Sem az egyik, sem a másik könyv nem 
fektetett súlyt a gyermeknek eszményi és 
képzeleti nevelésére. Pedig akkor is csak épp 
oly okos és eszes volt a gyermek-világ, mint 
ma; akkor is úgy tudott volna lelkesedni a 
népmesékben szereplő alakokon vagy a törté-
nelmi Héroszok elragadó példáin, mint ma. 
De a túlbuzgó vallásos irány megfosztotta ettől, 
e bájos és vonzó képektől a gyermekvilágot. 

A plébániai iskolák korszakát bezárta a 
„Ratio Educationis," mely 1777-ben lépett 
életbe. Uj korszakát nyitotta ez meg az elemi 
képzésnek és oktatásnak. Felbiger, e láng-
elme, állott a szervezet élén, s újításaival 
döntő befolyást gyakorolt a nevelés rendszeré-
ben. Ezen újítások között első helyen állott 
az iskolai könyvek írása és szerkesztése. De a 
kiindulási pontban már ama ballépést követte 
el, hogy az ifjú nemzedéket németté akarta 

nevelni, miért is két nyelvű, magyar és német, 
ABC könyvet Íratott és szerkesztett'a magyar 
ajkú gyermekek számára. Szegeden, a Somogyi 
Könyvtárban 'őriznek egy ily ABC könyvet,, 
melyet szükségesnek tartok az olvasóval meg-
ismertetni rövid leírásban, hogy tisztán álljon 
előttünk, hogy ezelőtt 114 évvel mily szellemű 
és irányú könyvet használtak iskoláinkban. 
E könyv, mint a többi is, a bécsieknek volt 
magyar kiadása s rabszolgai utánzása. Ezen 
ABC-könyvet Révay Miklós fordította ma-
gyarra, ki akkor a nagyváradi első rendű 
nemzeti iskolában, tanítóképzőben tanár volt. 
Megjelent 1788-ban. 

Felbiger szakított ugyan elődeivel; abczéjébe 
nem vett föl semmi vallási anyagot, de annál 
több moralizáló olvasmánynyal rakta meg azt. 
A kezdő tanuló kezébe oly könyvet adott, 
hogy a 112 lapra terjedő könyv több mint 
30 olvasmányt foglal magában magyar és 
német nyelven, melyhez még 18 latin mese is 
járul; az olvasás megtanulására pedig fukar 
kézzel csak 8 lapot ad, 15 leczkében. 

S ha figyelembe veszszük ezen olvasmányok-
nak csak a czímeit is, kitűnik, hogy a nagy 
pedagógus úgy az olvasmányok anyagára, 
mint azok irányára és szellemére nézve téve-
désbe esett. Nem a gyermeknek írt, hanem 
önmagából kiindulva a nagyoknak való oktatás, 
moralizáló módját használta, a mi a kis gyer-
meknek nem csak unalmas és érthetetlen, de 
többnyire az ellenkező hatást idézi elő. A 
mellett az erőltetett, csinálmányos olvasmányok 
vizenyős és Ízléstelen tartalmuknál fogva sem 
a szépérzék fejlesztésére, sem az erkölcsiség 
ápolására nem hatottak. Ennek igazolására 
álljon itt a következő olvasmány: 

Egészségtélen, 'A Mi Sok. 
Ha Kristóf lakodalomba, vagy egyéb vendégségbe 

hivatalos volt ; annyit evett, ivott, hogy érzékenységét, 
's eszét elveszté, s annak felette meg is betegede. 
Ivás közben, minek előtte ép megittasodott volna, az. 
emberekkel sok garázdaságokat kezdett annyira, hogy 
sokszor jól kékre veretten vitetett haza. Mert azt 
tartotta, hogy vendégségben lenni, annyi légyen mint, 
magának jó kedvet gerjeszteni és az étel-ital azért 
adatik fel, hogy kiki torkig, és egész beteggé meg-
tömje magát, s eszét megigya. De Kristóf kevés j ó t 
is tanult szüleitől, és az iskolában; nem is tartóz-
kodott semmi értelmes ember örömest Társaságában. 

Az Isten adományaival vidám kedvvel élj ; de 
nyelved izlése a mértékletlenségre ne vezessen. Minden 
dologban mértéket tarts. A mértékletlenség nagyobb 
vétek hogy sem a minőnek tar t ják azt közönségesen. 

Ezen olvasmánynak, úgy tartalma, mint 
szelleme, visszataszító. Nem azért, hogy a 
mértékletlenséget ostorozza, hanem, hogy rút, 
garázda alakot mutat be példának. Kevés, 
kivétellel ilyen s ehhez hasonló a többi olvas-
mány is. Jellemző még, hogy a Felbiger-féle 
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ABC-ben nem akadunk egyetlen egy versre 
vagy költeményre sem. Egyedül „A jó gazda" 
czímű olvasmány végéhez van a következő 
versszak függesztve: 

„Nekünk engedi Isten bő áldással, 
Ha müveljük okos gondoskodással, 
A rétség és földeket. 
Nagy fáradságnak vagyon nagy jutalma 
Nem is lehet heverő nyugodalma, 
Haki vár bő vermeket." 

Ily sivár, ily rideg s kopár avaron vezette 
az állam első pedagógusa végig négy ember-
öltőn át a vidám gyermek - világot, azt a 
gyermek-világot, melynek egyedüli éltető eleme 
a játszi öröm, az ártatlan vidámság s lelke 
tiszta, „mint az égből röppenő sugár." 
Egyetlen csalit nern virult, egyetlen virág nem 
lehelt illatot a hervatag pusztaságon, mely a 
gyermek költészetének és képzeletének tápot 
adott volna. E helyett komor, ránczokba 
szedett homlokkal hirdették előtte az unalmas 
erkölcsi prédikácziókat, melyek szivét, lelkét 
és kedélyét ridegen és érintetlenül hagyták. 
Ebből az tűnik ki, hogy Felbiger csak nagy 
szervező talentum volt, de nem az a peda-
gógus, ki a gyermek-világ belső életének 
bűbájos titkai után kutatva, le tudott volna 
szállani a magasból a tenger mélyébe, hol a 
gyermek-világ gyöngyei vannak elrejtve s 
kihalászta volna azokat onnan a gyermek-
világ számára. 

A Felbiger és Révay-féle betűztető mód-
szeres ABC a Ratio által királyi szentesítést 
nyert, mely tekintélylyel s nimbuszszal vette 
körül azt a módszert, melyre Szőnyi már 100 
év előtt kárhoztató ítéletet mondott. A királyi 
tekintély és parancs még azzal a kiváltsággal 
is jutalmazta ezen könyvet, hogy rajta kívül 
mást nem volt szabad használni a róm. kath. 
iskolákban s így a szegedi iskolákban sem. 

A nemzeti iskola 70 esztendeig állott fönn, 
melyet a Mária Terézia-féle Ratio Educationis 
az országgyűlés hozzájárulása nélkül királyi 
rendeletek s a helytartó-tanács tartottak fönn 
ily hosszú ideig. E királyi tanulmányi rendszer 
bár rendezte a népiskola ügyét, de egyik 
méregfoga volt az elnémetesítési törekvés, 
melyet a „Bach-korszak" váltott föl hasonló 
rendszerrel 

A Mária Terézia-féle „Tanulmányi rendszer", 
vilamint a „Bach-korszak" is az iskola ügyét 
kivette a nemzet kezéből; a mi nemcsak a 
nemzeti irányú nevelést, hanem az iskolák fej-
lődését is megakasztotta. E majdnem 90 évig 
tartott állapot, mint lidércznyomás nehezült a 
magyar népoktatásügy fejlődésére. E nyomás 
súlya leginkább a Bach-korszak idejében volt 
érezhető, mikor teljesen Bécsből kormányozták 

az iskolaügyet, mikor a bécsi Schulverlag 
látott el bennünket még olvasókönyvekkel, 
még ábéczével is. 

Hogy mily irányúak, mily szelleműek voltak 
ezen könyvek, el lehet képzelni. Egy gondolat, 
egy eszme nem volt azokban magyar. Tör-
ténelmi nagy alakjaink helyett Hófer Andrások, 
Szent Eleázárok stb. képezték eme könyvek 
olvasási anyagát. Ily s hasonló alakokat állí-
tottak a magyar gyermek szemei elé, hogy 
azokon lelkesedni tanuljon. Olykor pedig a 
legzamatosabb magyarságú verset csavarták ki 
eredetiségéből. Pl. „A kis huszár" czímű vers 
végét így ferdítették el: „Ha elesem s golyó 
talál, azt fogja mondani szeretett haduram 
császárom, derék katona volt az én kis 
huszárom." Vagy: 

„Volnék csak én katona, 
Nem tudakoznám soha, 
Gyalog-e vagy lóháton 
Szolgáljam jó császárom ?" 

Hogy ezen idegen szellemű könyvek a Bach-
korszaknak 20 évig tartott uralma alatt egy 
szemernyivel sem vitték előbbre az eszményi 
és képzeleti nevelést, az kétségtelen. Nem is 
volt ez czélja Thun osztrák tanügyi minister-
nek. Germanizáló törekvése és politikája leg-
inkább kicsúcsosodott Haas Mihály iskola-
tanácsosnak országszerte híressé vált nyilat-
kozatában : „Megmutatom, hogy a szegedi 
csikós gyermeke is németül fog beszélni." 
A képzelet fejlesztésére és az eszményi nevelés 
ápolására, mint az elemi képzés egyik leg-
fontosabb tényezőjére, a Ratio Felbigerjei, 
sem a Bach-korszak rövidlátású pedagógusai 
nem fektettek semmi súlyt. Ok nem az ember 
eszményi nevelését tartották szem előtt hanem 
föláldozták azt oly politikai czéloknak, melyek 
megsemmisítették a nevelés tulajdonképeni föl-
adatát : az embernek emberré és hazafivá való 
nevelését. E miatt száműzték az elemi képzés-
ből a meséket és mondákat, talán azért, hogy 
Russeauval tartsanak. Vagy, a mi valószínűbb, 
azért, hogy az iskolai elemi képzésből a 
magyar nemzeti irányú nevelésnek még gondo-
latát is kizárják. 

Nagy tévedést és ballépést követtek el a 
mult idők pedagógusai, kik a népmesék helyett 
saját gyártmányukat adták a gyermekeknek 
olvasási anyagul. Az ily saját gyártmányú 
csinálmányos olvasmányok hasonlítanak az 
ember tenyerébe hullott hópelyhekhez, melyek 
rögtön elolvadnak és hatásuk egyenlő a 
semmivel. Ellenben a népmese drámai hatása 
bevésődik a gyermek lelkébe és maradandó 
nyomokat hagy abban, mint a faderekába 
vágott betűk a fával együtt növekednek és 
erősödnek. 
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Semmi sem mozdítja jobban elő a gyermek 
erkölcsi képzését mint a népmese alakjainak 
és hőseinek: a tündérvilág bájos seregének és 
óriásainak a rossz ellen vívott nemes harcza 
és küzdelme. Bizonyítja ezt a magyar apa, ha 
kis gyermekének erkölcsi oktatást akar adni, 
mesél neki és a hatás nem marad el. Mégis 
több pedagógus még ma is a meséket és 
azok olvasását bolondságnak és időpazarlás-
nak tartja s efféle olvasmányokat kívánnak a 
gyermek kezébe adni: Légy engedelmes! 
Légy szófogadó! Ne lopj! Ne hazudj! Ne 
légy veszekedő! Ne légy csúfolódó! stb. 

Hogy az ily aprólékos történetek semmi 
hatással nincsenek a gyermek szivére és lel-
kére, minden komoly gondolkozású pedagógus 
tudja.* Rousseau ugyan elveti a meséket, 
— szerinte ezek csak felnőtteknek valók, — 
mégis Emiljének tizenkét éves korában kezébe 
adja Robinsont, hogy az legyen olvasókönyve 
egészen tizenöt éves koráig. Pedig ez a ka 
landos gyermek-regény nem egyéb szép költött 
mesénél, telve találékonysággal s ügyes lele-
ményeséggel ; miért ne lehetne tehát a gyer-
mek képzeletét már tizenkét éves kora 
előtt kisebb mesékkel is fejleszteni ? 

Mikor már a nagyobbacska gyermek képze-
letének homályát eloszlatja a népmesék olva-
SH,S8, QJ nemzeti mondák és époszok olvasása 
épp úgy táplálja és élteti lelkét, mint a 
hogy a fénylő nap élteti a virulásnak indult 
bimbót, hogy feslett rózsakelyhek díszítsék 
a lombokat. A mondák és époszok héroszi 
alakjainak nagy tettei és ragyogó jellemüknek 
példái csodálattal töltik el a gyermek szívét 
és hasonló tettekre buzdítják lelkét. A nagy 
tettek utáni vágy, a szépért, a nemesért hevülő 
erkölcsi hatás el nem maradhat, s belőle a 
nemzeti öntudatnak erős hite és a hazafiság 
rendíthetetlen hűségének legszebb erényvirágai 
fakadnak. 

A gyermek-ifjú képzelete a mese, époszok 
és játékbeli cselekvényekben tett sok próba 
után jő rá a helyesebb méretre, a történelmi 
idők alakjaira; a mesebeli óriások után a 
valódiság óriásaira. A valódi élet viszonyaihoz 
és törvényeihez alkalmazkodást még jobban 
elősegíti a természet szépségeinek szemlélete 
s a költészet és művészet remekeinek tanul-
mányozása, jeles útleirások olvasása stb. Nyissa-
nak egyszersmind széles látókört az ifjú elmé-
nek s azzal, hogy a képzeletet rászoktatják az 
emlékezettel és ítélettel való társulásra, vezessék 
be a tényeket és viszonyokat megfigyelni tudó 

* Ez attól függ, hogy miként vannak ezek az 
„aprólékos történetek" megírva: művészettel-e vagy 
sem ? Szerk. 

gondolkodásba, midőn az okoskodást támos 
gatja az emlékezet, lelkesíti a képzelet -
ellenőrzi azt ítélete. 

A nemzet legerősebb fegyvere az iskola; 
ez őrködik a nemzet szelleme és jövője fölött. 
Foszd meg a nemzetet az iskolától megfosz-
tottad mindenétől. Mert „a kié az iskola, azé 
a jövő." Jól tudták ezt a Felbigerek és Thunok 
s azért ragadták magukhoz az iskolát, s a 
gyermek kezébe adott ábcze és olvasóköny-
vekkel törekedtek elérni czéljukat. Ügyesen 
választották meg az eszközöket a gyermek 
érzelmeinek és képzeletének kizsákmányolására. 
Mert ha a felnőttekre áll, hogy: „A. betű öl" 
még inkább inkább áll ez a gyermekre, kinek 
szíve, mint a szivacs, magába szívja úgy a 
fertőzött vizet, mint a kristály-cseppeket. S a 
ki oknyomozó kézzel kutat a történelem 
szálai után, tisztán áll előtte, hogy a Felbigerek 
és Thunok hazai népoktatásunk elemi képzésé-
ből miért zárták ki történelmünk héroszi 
alakjait P Miért fosztották meg ragyogó pél-
dák hatásától a képzeleti és az eszményi 
nevelést? Ezek oly kérdések, melyek fölött a 
pedagógia és a történelem rég kimondotta 
kárhoztató Ítéletét. 

Az események és a történelem kérlelhetetlen 
logikája halomra döntötte a Ratio és a Bach-
korszak alkotásait s romjain a nemzeti Grénius 
hazai népoktatásunk védelmére erős bástyákat 
emelt. Az iskola ma már a nemzeté. Nem áll 
idegen czélok és törekvések szolgálatában s 
nem függ semmi idegen hatalom beavatkozá-
sától. Szabadon rendelkezik vele a törvény és 
a tanügyi kormány: az elemi képzés irányát 
és szellemét ellenőrzi a törvényhozás, maga a 
nemzet. A nemzet jogának védő szárnya alatt 
népoktatásunk biztos fejlődésnek és haladás-
nak örvend, mivel az elemi képzésben az 
eszményi és a képzeleti nevelésnek jutott a 
fő szerep. Ugyanis: a közoktatásügyi minister 
az elemi iskolák számára új tantervet készít-
tetett, s ezen üdvös intézkedés népoktatásunk-
nak új korszakát nyitja meg Nem kevesebbről, 
mint arról van szó, hogy az új tanterv szerint 
az abczétől kezdve minden olvasókönyv úgv 
szerkesztendő, hogy az erkölcsképzés czéljából 
a gyarló csinálmánvos olvasmányok helyett a 
népmesék, a mondák és époszok használandók 
föl E szerint az elemi képzésben a gyermekei 
érdeklő s vonzó népmesék és a mondák 
héroszi alakjai szerepelnek, mi által nemcsak 
az eszményi és képzeleti nevelés fog érvénye-
sülni, hanem a nemzeti öntudat és hit s haza-
fias érzelem is erős támaszpontra talál. Igv 
leend az iskola a magyar népnek valódi 
erkölcsképző tényezője, s műveltségének emel-
tyűje, mivel műveltsége a nemzeti őserőben 



1 7 . SZÁLL. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

gyökeredzik s abból meríti éltető erejét. így 
leend a magyar nép az ókori Athén népéhez 
hasonló, mely magas színvonalon állott elemi 
képzése által műveltségben, tudományban 
minden ókori nép fölé emelkedett. 

(Szeged.) Vass Mátyás. 

Osztály-ismétlés. 
E lapok folyó évi 10. számában igen 

figyelemre méltó czikk jelent meg A czikknek 
személyes okokból is fölötte megörültem, mert 
éppen az előtt egy héttel indítványoztam a 
krasznai állami iskola tan. - testületének havi 
konferencziáján, hogy tegyük tanulmány tár-
gyává, miként felelhetnénk meg az új Gond-
noksági Utasítás 91. eme rendelkezésének: 
„Az osztályozásban a tanító a böles mérsék-
letet és okos szigorúságot egyesítse s őt 
bizonyos tekintetben az is vezesse, hogy az 
elemi iskolai oktatás mind a hat évfolyamon 
át kötelező." Határozatot nem hoztunk, csak 
a tanulmányozást mondottuk ki s ha én most 
e lap 10. számában megjelent czikk fonalát 
fölveszem, megvallom, saját iskolám érdekében 
is teszem, de érdeke e kérdésnek a megvitatása 
az ország összes állami iskoláinak. 

A régi Utasítás akként rendelkezett, hogy 
a kik 3 tantárgyból kapnak elégtelen osztály-
zatot, osztály-ismétlésre utasítandók. Az új 
Utasításban az osztály-ismétlésről szó sincsen 
és pedig azzal a czélzattal, hogy a tanulók 
lehetőleg áthaladhassanak a teljes népiskolán 
s részesüljenek a népoktatás minden áldásában. 

Ez elérhető lenne, mint (k. h.) úr írja: 
„ . . . az iskolakötelezettség szigorú végre-
hajtásával, a helyes tanítási eljárással s ennek 
folyományakép az osztály-ismétlés megszün-
tetésével." 

Most már az a kérdés: megszüntethető-e 
teljesen az osztály-ismétlés ? Az új Utasítás a 
„bölcs mérsékletet és okos szigorúságot" hangoz-
tatja csupán, tehát a buktatást egyenesen nem 
tiltja meg. 

Egy igen nagyfontosságú elvet látok meg-
valósúlni az Utasítás e pár sorában, olyan 
elvet, mely a legszebb része, legnagyobb vív-
mánya az új Utasításnak. Mert mit is értsünk 
e pár sor alatt? — Értsük azt. hogy a nép-
iskolai tantárgyak mindmegannyi nevelési esz-
közök, melyeket nem önmagukért kell tanítnunk, 
hanem egy magasabb czél szolgálatára kell föl-
használnunk. E czél az, mit a népiskolával el kell 
érnünk: az életnek hasznos polgárokat nevelni. 

Tehát minden tantárgy csak eszköze a 
nevelésnek. A tantárgyak száma s?aporodik, 
a mint a gyermek testi és lelki ereje növekedik 
s a mint a czél felé mindinkább közelednünk kell. 

A közoktatásügyi kormány a kisdedóvoda 
és elemi iskola közötti összeköttetés létesítésére 
megtette a kezdő lépéseket. A kisdedóvoda 
nem tanít, hanem nevel. Ha mi a kisdedóvoda 
és iskola közötti kapcsolatot létesíteni akarjuk, 
az iskolának kell az óvodához közelednie és 
pedig az által, hogy az iskola minden tan-
tárgyát csakis nevelési eszköznek kellene tekin-
teni, melynek alkalmazásában nem a tudás 
minél nagyobb foka lenne a czél, hanem, hogy 
a nevelési eszközök mindenikét minden gyermek 
élvezhesse. 

Ezzel korántsem azt akarom mondani, hogy 
tehát az elemi iskolában játszódjunk írásdit, 
olvasásdit, számtanosdit stb., mert gyűlölöm a 
fölszinességet, a slendriánt s tudom azt, hogy 
kellő alap nélkül nem lehet fölemelni a 
nevelés épületét sem; tudom azt, hogy ha a 
kellő belátás hiányzik, nem érti meg a gyermek 
a felsőbb osztályok tantárgyait; mondom 
azonban azt, hogy az Utasítás idézett pontjának 
csak akkor felelhetünk meg, ha a népiskolát 
összes tantárgyaival épp úgy nevelő-intézet-
nek tekintjük, mint a kisdedóvodát s a mint a 
gyermek kora nő, alkalmazzuk az újabb és 
újabb nevelési eszközt — tantárgyat — habár 
az előző tanévben nem is tett mindenben kellő 
előmenetelt. 

Az Utasítás „okos szigorúságot" ajánl. E két 
szóban a tanítónak legszebb szabadság van 
biztosítva a gyermekek felsőbb osztályba soro-
zásánál. LTgy értem e két szót, hogy vessen 
számot a tanító, minő tananyag az, melynek 
tudása nélkül nem érthetné meg a gyermek a 
felsőbb osztály tananyagát? melyik az a tárgy, 
mely lehetőleg független a többitől s nevelő 
hatása nem múlhatatlanul föltételezi az előző 
osztályok tananyagát? melyek azon tárgyak, 
melyeknek, pótlása a felsőbb osztályban — a 
„gyakran és sokat ismételj" elvénél fogva — 
remélhető ? 

Szólok itt mindjárt az írásról, olvasásról. E 
tárgyak tudása nélkül — nézetem szerint — 
senki a II. osztályba nem mehet. Ez tulajdon-
képen a talaja az összes elemi iskolai nevelés-
tanításnak, mert eléggé szomorúan kell tapasztal-
nunk, hogy összes elemi tanításunkból alig 
tart meg a gyermek az életben az írás-olvasás-
nál egyebet. Az írás-olvasás nélkül lehetetlen 
további komoly tanításra még csak gondolni 
is. Azonban az I. osztály többi tárgyai mind 

j olyanok, melyeknek utánpótlására lehet remény-
ség. Lehet reménység az osztatlan iskolában, 
ha a felsőbb osztály figyel az alsóbbra s lehet 
reménység az utánpótlásra az osztott iskolában, 
mert itt már bővebben jut idő a tanév elején 
szokásos ismétlésre s a gyengébb gyermekekkel 
való foglalkozásra. 
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Számos eset van arra, hogy egy gyöngén 
fejlődött gyermek az I. osztályban nem képes 
fölfogni az írva-olvasásnál előforduló képzetek 
mellett a számképzeteket is; megtanul olvasni, 
de elégtelen osztályzatot érdemel a számolásból. 
Az ilyen gyermekből lehet azért a II. osztály-
ban jó számoló már a következő évben is, 
mert az írva-olvasás képzetei apperczipiálva 
levén, értelme szabadon, megterheltetés veszélye 
nélkül fordulhat a számképzetek felé. így 
vagyunk a beszéd- és értelemgyakorlatokkal is. 
Éppen azért úgy vélem, hogy azok a gyermekek, 
kik az I. osztályban írni, olvasni megtanulnak, 
javító vizsgálat nélkül a II. osztályba viendők, 
habár egyéb tárgyakból 1 — 3 elégtelen osztály-
zatot kaptak is; ellenben a kik írni, olvasni 
nem tudnak, azok föltétlenül lenthagyandók az 
I. osztályban. A bukók száma azonban ne 
legyen több 10—12°/o-nál. Tapasztalatom 
szerint lelkiismeretes tanítás mellett ez elérhető 
népesebb I. osztályban is, sőt a phonomimikai 
módszer alkalmazásával még lejebb is lehet 
szállítani a °/o-ot. 

A II. osztályban buktatásnak egyáltalán ne 
legyen helye. A III. osztályban lenthagyandók-
nak vélem azokat, kik a számtanból érdemelnek 
elégtelen jegyet; a bukók száma azonban alig 
legyen több 4— 5%-nál. A IV. osztályban a 
számtanon kívül a magyar nyelvtannak legalább 
elégséges elsajátítása szükséges, mert ezek 
nélkül az V., VI. osztály számtani és nyelvtani 
anyaga lehetne ingadozó alapon, a mi a további 
haladást lehetetlenné tenné. 

Tehát írás, olvasás, számolás és nyelvtan azok 
a tárgyak, melyeknek nem tudása miatt meg 
lehetne a gyermeket buktatni; de tudjuk, hogy 
a heti óratervekben éppen e tárgyak szerepelnek 
legtöbb órával s így módunkban van e tár-
gyakra megkülönböztetett gondot fordítani. 

Igaz, hogy ilyetén osztályozás mellett gyön-
gébb elemek jutnának a felsőbb osztályba és 
azokkal sokkal nehezebb lenne a tanító munkája; 
azonban buzgó, lelkiismeretes tanítónak nem 
szabad visszarettennie a munkától, nem szabad 
különösen most, mikor — állami iskolánál — 
az iskola belső élete a tanítóra van bízva. 

A buktatást tehát a minimumra kell redukálni 
s lehet is redukálni. Haladjanak a gyermekek 
föl a felsőbb osztályokba s tanuljanak ott rend-
szeres történelmet, természetrajzot, természet-
tant stb. Elég gyermek lesz, ki közönyösen 
tanulta az alsóbb osztályban pl. a földrajzot s 
örömmel fogja majd tanulnia hazai történelmet. 
Vájjon, ha a gyönge földrajzosnak szivében 
fölgyújthatjuk a hazaszeretet lángját, nem 
többet használtunk-e az egyednek is, a nem-
zetnek is, mintha arra kárhoztatnék azt a 
gyermeket, hogy ha nem tud javító vizsgálatot 

tenni, addig járja az előző osztályt, míg kielé-
gítő előmenetelt tesz? 

Eddig a buktatás határa nem volt számokkal 
korlátozva. Buktattunk annyit, a mennyiről föl-
tettük, hogy a jövő évi tananyagot nem 
leszünk képesek fejébe tömni; saját kényel-
münket néztük s e kényeimeskedés visszatar-
totta a felsőbb osztálytól évenkint a tanulók 
15 — 20%-át, senki sem ellenőrzött bennünket 
e tekintetben. Ezután nem szabad saját kényel-
münket néznünk, mert a növendékek érdeke a fő. 

A czél elérése végett azonban a mostaninál 
nagyobb erőfeszítésre van szükség. Igaz, eléggé > 
meg vagyunk terhelve már is, de hiszen talán 
nem is annyira erőmegfeszítésről, mint inkább 
a leghelyesebb tanítási eljárások alkalmazásáról 
lesz itt szó Egy kis önképzés, a módszerek 
kutatása, tanulmányozása, a gyermeki lélekbe 
való mélyebb bepillantás s tehetségeinek okszerű 
irányítása teljesen alkalmas eszközök a czél 
elérésére. 

így állván a dolog, a gyermekeknek az 
egyes tárgyakból való osztályozása e szerint 
szinte fölösleges s el is maradhatna. Egyszerűen 
így minősíthetnők a gyermeket: „halad", — 
„marad". Ha azonban mégis megtartjuk a 
részletes osztályozást, tehetjük a szülőkért, kik 
közül mégis sokan érdeklődhetnek gyermekeik 
előmenetele iránt s talán olyan is akad, ki 
egyik-másik tárgyban gyönge gyermekét magán-
oktatásban részesíti. De megtarthatjuk a rész-
letes osztályozást azon gyermekekért is, kik 
az elemi iskolából középiskolába lépnek. Ez 
már másodrendű dolog. A kérdés minden-
esetre azon fordul meg, hogy szerencsésen 
értelmezzük és alkalmazzuk az Utasítás 91. 
§-ának e két kifejezését: „bölcs mérséklet és 
okos szigorúság". — Ha most már az iskola 
belső élete a tanító kezében van, hatalmában 
áll egy mélyre ható elvet realizálni, melynek 
eredménye előre kiszámíthatatlan. 

Annyi tény, hogy ez elv alkalmazása mellett 
gyöngébb elemek jutván a felsőbb osztályokba, 
némelyek aggódhatnak a miatt, hogy így a 
tudás színvonala is alább száll. Az aggodalom 
látszólag nem alaptalan, de csak arra a néhány 
gyermekre vonatkozhatik, kik gyöngék, mert 
a tanító nem kereshet okot az enyhébb 
osztályozásban arra, hogy az osztály teljes 
tananyagát ne végezze be. Másfelől azonban a 
felügyeletnek is számot kell vetnie azzal, hogy 
a gyöngébb elemekkel nem érhető el olyan 
eredmény, mint ha szigorú osztályozás mellett 
jobb készültségű gyermekek jutnak felsőbb 
osztályba. Tehát nem a gyengéknek nem-
tudása legyen fokmérője a tanító buzgóságának, 
hanem a tananyag földolgozása (mert hiszen 
éppen ez a czél), miről a közepes és jobb 
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tehetségű gyermekek előmeneteléből győződ-
hetik meg a felügyelet. Azzal a teherrel 
szemben, melyet az Utasítás e§-a ró a tanítókra, 
ennyit mindenesetre kérhetünk. 

Ha e §. szerencsés végrehajtása sikerülni 
fog, akkor meg le3z oldva a kérdés, a mit 
annviszor hangoztattunk, a mit annyira kívána-
tosnak tartunk, de a mit még kevésbbé sikerül 
megközelítenünk, hogy t. i.: az iskola nem 
tanító- hanem nevelő-intézet. 

(Kraszna.) Zoványi Lajos. 

Ifjúsági egyesületi dalkörök. 
Az a fehér galamb, mely a vallás- és közok-

tatásügyi. ministermm palotájának ablakából 
elvitte a hírt, hogy ifjúsági egyesületet ala-
kítsunk az iskolából kikerült ifjak részére, az 
én szivem dobogását is meggyorsította. A ki 
ismeri a falusi és kisvárosi életet, igazat ad azon 
kijelentésemnek, hogv az ifjúság mai erkölcsi 
állapota megdöbbentően rosszul áll. Nem is 
csoda. A mikor az iskola küszöbét átlépik az 
ifjak, jó éjszakát mondanak az ott elhangzott 
sok szép szavaknak s a tanítónak, papnak meg 
éppen szentébe mondják, hogy annak paran-
csoljon, a kinek kenyeret ád. Minden akadály 
nélkül rohannak azon ösvény felé, mely nemcsak 
saját sírjuk, de könnyen egy nemzet sírja lehet. 

Ez alkalommal ama fontos dologról kivánok 
szólni, mely a falusi fiatalság időtöltésének 
egyik legkellemesebb része, t. i, az éneklés. 
Semmi sem kelt ohan rokonszenvet édes 
hazánk iránt, mint a magyar népdal. Speczi-
álitása ez Magyarországnak s a magyar nép-
tdnítónak szent kötelessége megőriznie. For-
dítsunk tehát a népdal müvelésére kiváló 
gondot, bő alkalmunk nyílik arra az ifjúsági 
egyesületek körében. 

Midőn megalakul az ifjúsági egyesület, 
mondjuk ki megalakultnak a dalkört is. Kar-
mestere a tanító, ki a megalakulás utáni első 
órán fölosztja hanganyagát négy részre s ifjak -
leányokból megalkotja a vegyeskart. Eleinte 
hallás után tanít be egy-két kis dalocskát s 
mikor már a kezdet nehézségein túl van, át-
mehet a vonalrendszer, hangjegyek, ezek értéke 
és ütenyek ismertetésére. Ezt követhetik meg-
felelő gyakorlatok, melyeket a tanító az iskola 
fekete táblájára ír föl. Közben-közben négy-
szólamú daíocskák; majd az emelő (£), leszállító 
([>) és szünjelek; végre a piano, forte stb. elne-
vezések értelmére hivja föl a tanító az ifjak 
figyelmét. 

Idevágó gyakorlatok után betanítható a 
hymnus és a szózat. Fokozatosan pedig mindig 
nehezebb és nehezebb darabok veendők elő. 
Az egyházi énekek, a melyeket a nép a rossz 

éneklés által elcsúfított, megjavítása az ifjúsági 
dalkör föladata. 

Az ifjúsági egyesületek által időközönkint 
rendezendő ünnepségek fényét nagyban emelné, 
ha a beszédeket és szavalatokat, énekek vál-
togatnák. Nagy hatással lenne az öregekre, 
ha a nagyobb ünnepeken az isteni tiszteleten, 
egyes kiválóbb férfiak és nők temetésén az 
ifjúsági dalkör énekelne. Kedves meglepetés 
érné az oltártól távozó arát is, ha ez útjában 
az ifjúsági dalkör (melynek ő is tagja volt) 
nászindulója kisérné. S így t. 

Ilyenformán képzelem én az ifjúsági dal-
körök megteremtését és működését. Kivihető-
sége semmi akadálylyal sem találkozik, csak 
kis időt. türelmet és kitartást kiván a kartár-
saktól. Jól tudom én, hogy ez eleinte nehezen 
fog menni; elcsüggedni azonban nem szabad. 

En erősen hiszem, hogy hazánk tanítósága 
örömmel fogadja meg ez eszmét és nem fog 
egy perczig sem késni kivitelének megvaló-
sításában. Vele azon nagyjelentőségű dolgot 
érjük el, hogy ifjaink nem erkölcsrontó hanczu-
rozásokkal, hanem szivök tisztaságát megőrizve 
töltik el szabad idejöket. 

Adjon a mindenható Isten k. kartársaimnak 
ezekhez erőt és kitartást. 

(UjpestJ Kardos Gyula. 

= Válasz. A bírálatot szeretem; vagy én 
tanulok abból, vagy más. Most azonban (14. sz. 
8.0.) félreértés forog fönn. Egynek egy harmad-
osztálya nem = egy harmadosztály, hanem 
pl. 6-nak 1 harmadosztálya 2 (egész), l-nek 
1 harmadosztálya 1 harmadrész, 6-nak 1 har-
madosztálya, ha váltva gondolom (áltört) szin-
tén 6 harmadrész. A hányadost pedig nem érinti 
e czélszerű kifejezés, marad az, hogy osztó és 
osztálynak csakúgy legyen közös neve, mint 
szorzó és szorzandó a tényező. A másikra 
nem érdemes időt vesztegetni. Föntartom, a 
mit mondtam, de azt nem mo adtam, hogy az 
algebrában is ezen alakot kell használni; 
ellenkezőleg, ismertetni kívántam a közönséges 
Írásmódot is. Egyébként a nevezőt épp oly 
nagyra írhatjuk, mint a számlálót — ha szük-
séges. A számláló nem a törtekben, hanem 
számmüveletekben lényegesebb a nevezőnél. 
Mások önkényes eljárása nem lehet akadály; 
ha így (33, e helyett 3"3) írná is valaki a 
tizedest, azért csak hatványt jelent az. A gyer-
mek pedig, és ez a fődolog, szivesebben és 
könnyebben végzi e müveleteket: 2? -j- 3r, 
69 — 5a, 27 X 3, 89 : 4, mint a közönséges 
irmodorban, melyre később úgyis könnyen és 
zavar nélkül megy át. mint kifejlett alakra, 
melynek mintegy csirája a nem annvira új, mint 
egyszerűsített alak 3i, 3/'í, f. Dr. Ében Mihály. 
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Az én jó öreg tanáromról. 
Valamennyi proíeszszorom közül egyedül az 

öreg Tamássy bácsira emlékezem vissza gyö-
nyörűséggel, bálával és szeretettel. 

Mert a többieknek, fájdalom, nem sokat 
köszönhetek, de ennek a derék jó öregnek 
sokat, talán mindent. 

Ez volt az igazi tanító! A javából való. 
Olyan, a ki szívvel lélekkel rajta volt, hogy a 
keze alá került gyerekből ember legyen; ne 
csak tudásra, de erőre, lélekre, testre, szívre 
egész ember. 

Bizonyára most is él a jó öreg úr abban a 
szép, hegyektől koszorúzott felföldi városkában, 
a hol tanuló éveimnek legszebbjeit töltöttem 
s a hol ő minket, vásott nebulókat, nemcsak 
Cicero szép nyelvére tanított és a hol ő 
nemcsak az alaktan meg a mondattan elemeivel 
foglalkozott, hanem a hol megtanított minket 
arra is, hogy' kell okosan élni és foglalkozott 
azzal is, hogy az okos, a praktikus élet elemeit 
magunkba szedjük. 

Tamássy bácsi csakugyan azok közül való 
volt, a kik nemcsak tanítottak, hanem nevel-
tek^ is. 

És nem könyvekből nevelt a könyveknek, 
hanem az életből az életnek. Nem állt ő elő 
elméletekkel, nem bölcselkedett az egészségről, 
hanem rászoktatott arra, a mi testi lelki 
egészségünkre vált és leszoktatott arról, a mi 
nem volt nekünk való. 

Áldja meg érte az Isten és tartsa meg 
olyan friss egészségben, a minőben utoljára 
láttam, az érettségi uíán, a mikor a lakomán 
nem minden büszkeség nélkül mondta: 

— Es most gyerekek, m-njetek ki az é'etbe, 
küzdjetek, dolgozzatok és szenvedjetek; a 
mennyire tőlem tellett, én megedzettem lelke-
teket, testeteket, küzdelemre is, munkára is, 
meg a szenvedések eltűrésére is. 

Moit is magam előtt látom a derék öreg 
urat, piros pozsgás arczával, sűrű, tüskés fehér 
bajuszával, ősz hajával s hatalmas, széles vál-
lával, a melyen olyan pompásan megfeszült a 
fekete atilla. 

Mindig magyar ruhában járt. 
— A német nagyon bö!cs náczió, tanuljátok 

is meg a nyelvét, mert hasznát veszitek — 
szokta, volt mondogatni — hanem már a ruhá-
jából nem kérek! 

Nem tudom más tanítványán volt-e foga-
natja áldásos kezének, okos fejének, nemes 
szivének, de én tudom, hogy nagy részben 
neki köszönhetem életem legnagyobb kiocseii: 
az egészségemet, az erőmet s a kedélyemet. 
És alighanem azt is, hogy nem váltam kora-
vén, blazírt legénynyé, hanem érzéseim frisse-
ségét és szivem tüzét megőriztem mind e 
mai napig. 

Engem különben, meg még néhányunkat, 
a kik nála laktunk, jobban is részesíthetett 
áldott gondozásában, mert mindig a szeme i-lőtt 
voltunk. É-i örült, ha foglalkozhatott velünk, 
nem úgy, mint a legtöbb kosztadó professzor, a 
ki úgy jól lakik diákjaival az iskolában, hogy 
örül, ha odahaza szinöket se látja. 

Tamássy bácsi köztünk érezte magát leg-
jobban. Ki nem állhatta a vakácziókat, a miért, 
hogy akkor magára hagytuk. 

Emlékezem, hogy így húsvét táján is, előre 
azt mondogatta ugyan, hogy: — No, csakhogy 
egypár napra megszabadulok ezektől az Isten 
ostoraitól — hanem mikpr kikísért a kocsi-
hoz, mintha mindig könycsepp ragyogott volna 
nagyv tiszta kék szemében. 

És arra is jól emlékezem, mikor az apám 
először elvitt hozzá. Jól végignézett s azután 
csak annyit mondott: 

— Gyönge a legény, de majd erőre ka-
patom! Sokat magolt! Nem járt szabad 
levegőn! Majd leszoktatom, a miről le kell! 

Le is szoktatott. Az első napokban csak 
tűrte, hogy alig törültem meg a számat, 
rohantam a könyveimhez és el sem mozdultam 
mellőlük egész nap, (annál is inkább tűi te, 
mert nem akarta elöljárójában hoczkáztatni 
a tanári tekintélyét azzal, hogy elkergessen a 
tanulás mellől) hantm azután szép lassan 
kieszelte a módját annak, hogy a tanári 
tekintély se csorbuljon, de azért én se maradjak 
könyvmoly. 

Mindennap elhivott sétálni: 
— Remek őszi nap! Ezt csak nem üljük 

itt át! 
S azután jöttek rendre a remek téli, tavaszi, 

nyári napok. Ha meg' nem volt remek nap, 
akkor azzal vitt el: 

— Csak nem parancsol nekünk az idő ? 
Azért is kimegyünk sétálni! 

És mentünk nap-nap után. A másik eszten-
dőben már, ha lekötöttek volna se álltam 
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volna meg, hogy mindennap ne csináljak egy-
egy nagyobb sétát, a mely után a tanulás 
annál jobban esett és könnyebben is ment. 
S a mellett olyan étvágyra tettem szert, mint 
valami kis farkas. 

Szegény jó anyám alig ismert rám, mikor 
hazakerültem vakáczióra. Egészséges, kövér 
voltam és olyan étvágygyal ettem, hogy a 
tányéromon még a macskának se maradt. 

Az éjszakai olvasásról is leszoktatott: 
— Ne rontsa a szemét! Sokáig lesz arra 

szüksége! Reggel kell tanulni! De persze nem 
kell hétig lustálkodni! 

Nem is engedett. Öt órakor már rendesen 
felköltött. 

— Most fog az esze! Meg' azután így 
egészséges az! o o 

Csakugyan úgy volt! 
S azóta, hogy jó órában legyen mondva, 

egészséges mivoltomnak teljes tudatában, lenéz-
hetem az én korombeli ványadt, nyavalyás 
legényeket, de sokszor eszembe jut az öreg 
úr egész mélységes filozófiája, mely ott ragyo-
gott egyszerű szavaiban: 

— Első dolog az életben az egészség! A 
kinek nincs meg: szerezze meg; a kinek meg 
van: el ne veszítse. Mert e nélkül nem élet az 
élet! Mit ér a tudomány, a tudás, az eszmék, 
ha az ember folytonosan el van keseredve a 
betegsége miatt. S miért lenne szükséges a 
tudáshoz az aranyér? Lehet valaki azért okos, 
ha egészséges is! Ne csak könyvekből tanul-
junk, de a természetből, az életből is. Gyakran 
többre tanítanak ezek, mint a könyvek. Persze 
ebből nem következik az, hogy holnapra ne 
készüljünk a Horatius ódájára, mert ennek a 
lefordítására csakugyan nem tanít meg az élet. 

Később azután, mikor már a hetedikbe 
kerültem föl és nagy büszkén fogtam rá az 
ajakam fölötti pehelyre, hogy az bajusz, hát 
Tamássy bácsi a helyett, hogy lenézőleg vagy 
gúnyosan czélozgatott volna az én abbeli 
ambicziómra, hogy szeretném már, ha nagy 
legénynek néznének, hát a helyett arra biztat-
gatott 

— Ugy viselje magát, mint férfihez illik! 
Maga már nagy ember! Ez nem méltó magához! 

Es ezzel elérte azt, hogy szerény, illedelmes 
és becsülettudó maradtam a legkellemetlenebb 
kamaszkorban is, akkor, a mikor majd minden 
fiu kiállhatatlanul kellemetlen a maga éretlen 
hányavetiségével. 

— Hogy tehet ilyet egy férfi? 
Jobban hatott ez rám, mintha kigúnyolt 

volna, vagy büntetett volra! 
Es apró, plátói udvarlásaimat se vette olyan 

komolyan, mint a többi profeszszorok, a kik 
lépten-nyomon szidtak, gúnyoltak. 

Nyíltan nem biztathatott ugyan, de mint 
később megtaláltam az apámhoz írt levelei 
között, még örült is neki: 

— Csak hagy udvarolgasson! Bár fiataljaink 
életük tavaszán kezdenének sűrűn forgolódni 
tisztességes lányok körül. Finomságot tanulnak 
és gyöngédséget a női társaságokban. És az 
eszük is pallérozódik. Mert törik a fejüket a 
széptevésen, az udvariaskodáson, a bókokon. 
Csíik hagy udvarolgasson! 

Sőt mikor kissé komolyabban is belekeve-
redtem egy dologba, azt se bánta. 

Engem leszidott ugyan, hogy nem szégyen-
lem-e magam, beleszeretni egy olyanba, a ki 
anyám lehetne, (csakugyan, az imádott nő 
húsz évvel volt idősebb, mint én!) de suty-
tyomban azt írta az apámnak: 

— Tetszik nekem ez a gyerek! Halálosan 
szerelmes egy asszonyba! Nem árt neki! Az 
asszony tisztességes! Csak hagy tanulja meg a 
szerelmet is. Legalább tudom, hogy ő nem 
fogja bújni soha a trágár regényeket és tőle 
nem fog sose elkonfiskálni kelleni holmi aljas 
fotográfiákat. Egyenes, egészséges úton halad 
a gyerek! 

És ipég azért sem haragudott igazában, 
csak úgy látszólagosan, mikor rajtacsípett, 
hogy késő éjjel vetődtem haza egy-egy diákos, 
kis lumpolásból. 

Legföljebb az bosszantotta, hogy átmá-
száskor rontom a palánkot. 

— De nem szóltam neki arra — írta — 
mert még lepotytyant volna! Másnap persze 
erélyesen leszidtam — de azt hiszem ő is 
kivehette belőle, hogy ezért a bűnéért még 
nem rónék rá akasztófát. Jobb így! Az egye-
temen úgyis elkorhelyesednék, ha itt nem 
kezdené! De így akkorára már bele is ún! 
S ott meg fogja magát becsülni; nem lesz 
olyan, mint a lenyomott rugó, a mely kegyetlen 
nagyot rúg, ha egyszerre elveszik róla a 
nyomó súlyt. 

0 lassan eresztette föl, úgy, a hogy a 
fejlődő test, meg a fejlődő lélek megkívánta. 

Es ezért irom én le újra, hogy valamennyi 
profeszszorom közül csak Tamássy bácsira 
emlékezem vissza hálával és szeretettel, mert 
csak ő tanított egyben-másban az élet szá-
mára is . . . . 

(Nogy-Szeben.j Vértesy Gyula. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Köszönetét nyilvánította : a diósgyőri 

vasgyár főnökségének, a mely az ottani iskola 
381 szegénysorsú tanulóját 4552 korona értékű 
ruhaneművel látta el; a boiczai takarékpénztár-
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nak, a mely az ottani szegénysorsú tanulók 
fölsegélyezésére 295 koronát adományozott; 
özv. Visói Papp Zsigmondné és dr. Munkácsy 
Pálné szül. Visói Papp Emma petrovai lako-
soknak, a kik az ottani szegénysorsú tanulók 
fölraházására mintegy 250, illetve 200 korona 
értékű ruhaneműt adományoztak. 

Kinevezte : Deák Lajos maros-tordavár-
megyei kir. tanfelügyelőt a VII. fiz. oszt. B.-ik 
fokozatába; Mittner Zoltán fiumei áll. el. isk. 
s.-tanítót a fiumei áll. el. népiskolához rendes 
tanítóvá; Bálzsanka Anna oki. óvónőt a 
ruttkai áll. kisdedóvodához óvónővé; Gyenge 
Róza oki. óvónőt a fiumei Plasse-Mlacca-i áll. 
kisdeűóvodához óvónővé; Hammel Árpád oki. 
tanítót a lubina-klacskehi áll. el. nápisk.-hoz 
r. tanítóvá. 

Végleg megerősítette: Brankov Vazul 
izbistei közs. el. isk. r. tanítót jelen állásában; 
Földes Vilmos oraviczabányai államilag segé-
lyezett közs. polg. isk. igazgató-tanítót igaz-
gatói minőségében. 

Engedélyezte: a Győrffy János székes-
fővárosi tanító által szerkesztett „ Fali egyszer-
egy" ezímü tanszert és a hozzávaló „Utasítás"-i 
a népiskolák I., II. osztályai használatára 
(1902—1304. elnöki szám alatt) és az enge-
délyezett tanszerek jegyzékébe fölvette. 

Nyugdíjat utalványozott: Tóthfalusy Gizella 
gyertvánosi „Mária"-egyleti munkaképtelen 
óvónő i észére évi 360 koronát. 

Segély-, ül. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Tiszay András nyug. volt dehanoveczi 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Petrán 
Magdolna részére évi 430 koronát; néhai 
Gombos József volt knézi nyug. gör. kel. 
tanító özv., szül. Muntyán Erzsébet részére 
évi 300 koronát; néhai Kocsán János volt 
jernyei róm. kath. tanító özv., szül. Kosztrabszky 
Mária részére évi 330 koronát; néh. Kampitsch 
János vallai róm. kath. tanító özvegye, szül. 
Wiltmann Borbála részére évi 406 koronát; 
néh. Kmety Márton kulpini ág. ev. tanító 
özv., szül. Placliy Lujza és 2 kiskorú árvája 
részére együtt évi 520 koronát; néh. Pákozdi 
Mihály csanaki nyagd. volt róm. kath. tanító 
özv., szül. Pócza Mária részére évi 300 koronát; 
néhai Popovics György volt feketetói gör. kel. 
tanító özv., szül. Togynika Mária részére évi 
300 koronát; néhai Kardos József hosszú-
peresztegi nyug. volt róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Jenei Mária részére évi 478 ko-
ronát ; néhai Spielvogel József nádudvari nyug. 
tanító özv., szül. Bittner Ernesztina részére 
évi 324 korona 81 fillért. 

• © I $ < 3 e 

KÜLÖNFÉLÉK. 
I Horánszky Nándor f | Horánszky Nándor 

kereskedelemügyi minister, a kinek ministeri 
működéséhez a nemzet oly jogosult várakozást 
fűzött, f. hó 19.-én, "alig egy heti betegeskedés 
után, meghalt. Halála hírére megdöbbent az 
egész nemzet, mert egyik legnagyobb, legigazabb 
fiát vesztette el benne. Kipróbált jellemére, 
nagy tudására és szívós kitartására különösen 
most, az Ausztriával való kiegyezés és a 
kereskedelmi szerződések megkötésének idejé-
ben nagy szüksége lett volna hazánknak. A 
Gondviselés azonban másként határozott s 
nekünk, gyönge embereknek, bele kell nyugod-
nunk a változhatatlanba! Horánszky önzetlen 
és tiszta hazaszeretetének példája még sokáig 
fog élni a hálás utókor emlékében! O Fölsége 
a király a családhoz intézett táviratban fejezte 
ki részvétét. „Én és az ország — áll e kegyes 
táviratban — a boldogultban a lelkes és tett 
erős hazafit gyászoljuk, kitől alig elfoglalt 
ministeri állásában is még sok hasznos szolgá-
latot vártunk." Horánszky ministert hétfőn 
temették el a kereskedelmi ministerium palotá-
jából óriási részvét mellett. A temetésen az 
osztrák kormány is képviselve volt 

— Világ folyása. Az országgyűlés képvi-
selőháza f. hó 19.-i ülésében is a közoktatás-
ügyi költségvetéssel foglalkozott. Wlassics 
minister Barta képviselő ama fölszólalására, 
hogy aránytalanul vannak az egyes tanfel-
ügyelők és segédtanfelügyelők a fizetési osztá-
lyokba sorolva, azt válaszolta, hogy intézkedni 

•fog, hogy minél arányosabb legyen a beosztás. 
Truhinyi képviselő azt mondotta, hogy „egyes 
állami tanítók kérkednek a vallástalan sággnl" ; 
erre a minister így nyilatkozott: „Ha ilyesmi 
előfordul, ez mindenesetre olyan dolog, a mely 
a tanító magatartásával meg nem egyeztethető 
és fegyelmi eljárás tárgyát kell, hogy képezze. 
(Általános helyeslés.) Én ilyesmit, hogy a 
tanító a vallástalansággal kérkedjék, semmi 
körülmények között él nem tűrök. (Élénk he-
lyeslés.)" Majd így folytatta: „A tanítók 
kinevezésére nézve azt hozza föl a képviselő 
úr, hogy nem mindig fogadom el a tanfel-
ügyelők fölterjesztését és hogy ezzel a törvény 
ellen vétek. Nem vétek a törvény ellen, mert 
a fölterjesztés csakis votum informativum, 
mert a minister azt nevezi ki, a kit jónak 
talál; hisz a tanfelügyelő is lehet olyan 
presszió alatt, a melyből aztán a ministernek 
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kell kibontania az igazságot. (Ügy van! jobb-
felől.) Különben végtelenül örvendek, hogy a 
képviselő úr most ismét a tanfelügyelők tekin-
télyét méltóztatik szivén hordani és azt hiszem, 
ez az igazi nézete, mert múltkori beszédében 
kifutóknak nevezte őket. (Derültség.) A mi 
azután í>z iskolák minden áron való államosí-
tását illeti, erre nézve kijelentem, hogy sokszor 
nyilatkoztam már itt a Házban, hogy én 
egyáltalában nem erőszakolom az államosítást. 
Ismertettem már azt a nézetemet, hogy azok 
a közegek, a melyek erőszakolják az álla-
mosítást, nem az én intenczióm értelmében 
járnak el, (Helyeslés.) mert nekem semmi 
szükségem sincsen az államosítás erőszakolá-
sára, hisz azoknak az igényeknek sem tudok 
megfelelni, a mélyek fölmerülnék, a kik kérik 
és nagy áldozatokat hoznák, hogy az iskolák 
államosítva legyenek. (Helyeslés a jobboldalon.) 
A vallástanitásra nézve kijelentem, hogy erre 
a lehető legnagyobb súlyt helyezem. Azt akarom 
és nyugodtan mondhatom is, hogy az állami 
iskolákban a vallástanítás minden tekintetben 
megfelelő és hogy minél intenzívebb legyen, 
azt óhajtom, mert én is azt tartom, hogy egy 
országban a vallás az alapja a rendnek és a 
társadalmi életnek. (Elénk tetszés a Ház 
minden oldalán.)" — Európa egyes részeiben 
forrong. Belgiumban nagyon feszült a helyzet 
s mire e sorok megjelennek, talán ki is üt a 
polgái háború, ha ugyan a király elejét nem 
veszi azzal, hogy föloszlatja a kamarát. — 
Oroszországban egy diák meggyilkolta Szipjagin 
belügyministert s most az orosz kormány 
üldözi a főiskolai ifjúságot. — Dél-Afrikában 
meghiúsultak a béke megkötésére vonatkozó 
szándékok s a búr vezérek már el is utaztak 
Pretoriából. Most tehát újra a fegyverre 
hivatkoznak. Csak drágán ne fizesse meg 
Anglia ezt a makacsságot! 

— Az ifjúsági egyesületeket országszerte 
lelkesen fölkarolta a tanítóság és sok helytt a 
társadalom is. Siklóson p. a ref. templomban 
buzdította a népet Szűcs Dániel lelkész-tanító 
az ifjúsági egyesület megalakítására s az el-
vetett jó mag termő talajba hullt. Siklóson 
már van polgári dalárda és olvasókör (elnöke 
Szűcs Dániel, jegyzője Gy. Szabó László tanító), 
most meg az ifjúsági egyesületet alakították 
meg. Hasonló dicséretes törekvésekről hallunk 
az ország más részeiből is. Ministerünk nemes 
szándéka tehát meg fog valósulni s az ifjú-
sági egyesületek épp oly üdvös hatással lesznek 
a nép műveltségének és jólétének emelésére, 
mint a gazdasági ismétlő iskolák. Adja Isten! 

— Államosítás. Gölniczbánya képviselő-
testülete legutóbbi gyűlésén elhatározta, hogy 
felekezeti jellegű népiskoláinak államosítását 
fogja kérni s az erre szükséges intézkedések 
megtételével a városi tanácsot bizta meg. 

— Levél Péterfy Sándorhoz. A pancsovai 
állami felső leányiskola tanítótestülete a köv. 
levelet intézte Péterfy Sándor kir. tanácsos-
hoz: Mélyen tisztelt nagyságos úr! Póstautal-
ványnyal küldünk nagyságod becses czímére 
200 koronát, tisztelettel kérve, kegyeskedjék 
ezen összeget, mint a „pancsovai m. kir. állami 
felső leányiskola" alapítványát az „Eötvös-alap" 
pénztárába juttatni. Midőn ezt teszszük, legyen 
szabad nagyságodat arról értesíteni, hogy a 
200 korona felét képezi azon estély tiszta 
jövedelmének, melyet folyó évi ápril hó 5.-én 
a „pancsovai m. kir. állami felső leányiskola" 
jelenlegi és volt tanítványai a helybeli „Nép-
konyha" és az „Eötvös-alap" javára, alulirt 
tantestület vezetése mellett rendeztek. Mélyen 
tisztelt nagyságos úr! Alulírott tanítónők nagy-
ságodban mesterünket tiszteljük. Mesterünket 
úgy is mint tanítványai, a kik bölcseleti 
komolyságtól áthatott meleg kedélyességével 
vonzóvá tett tanításait hallgatni szerencsések 
voltunk, és úgy is mint a magyar tanítóság 
testületi szellemét megteremtő vezéralakot. 
„Mester, követünk!" Ezt a fogadást tette ég/* 
évek előtt nagyságod tiszteletére rendezett 
ünnepély alkalmával egyik üdvözlő szónok. Mi 
e fogadást szivünkbe zártuk és itt a hála 
sugalta kötelességek rovatában nyilván tartva, 
vártuk, előkészítettük beváltására az alkalmat, 
mely hogy bekövetkezett, boldogok vagyunk, 
mert tettben nyilváníthatjuk azt a határtalan 
tiszteletet, mely bennünket nagyságodhoz mint 
mesterünkhöz, mint a magyar tanítóságnak 
vezérszerepre predesztinált „apjához" fűz. A 
„pancsovai m. kir. állami felső leányiskolának" 
1902. évi ápril hó 10.-én tartott értekezleté-
ből. A tantestület: Martin Irma, igazgató; 
Reich Gáborné, értekezleti jegyző; Fritsche 
Ernőné, tanítónő. 

— Lapunk mai számából, tér szűke miatt, 
ki kellett hagynunk Tanítók Tanácsadója cz. 
rovatunkat. Azokat, a kik választ várnak, 
szíves türelemre kérjük és ismételjük, hogy a 
ki gyorsabb választ akar, mellékeljen czímzett 
lev. lapot, mivel a „Tanácsadó" rovat gyakran 
kiszorul a lapból. 
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— A Tanítók Tanácsadója megjelenése 
óta számos újabb rendelet adatott ki és intéz-
kedés történt s azért ez útmutató - könyv 
kiadói elhatározták, hogy második, javított és 
bővített kiadással fogják a maguk elé kitűzött 
czélt: a tanítóság helyes tájékoztatását szol-
gálni. A „Tanítók Tanácsadójából", melynek 
megszerzését a vallás- és közoktatásügyi 
minister tudvalevőleg az összes állami elemi 
iskoláknak elrendelte, a többieknek pedig aján-
lotta, a második kiadás ezen a héten jelent 
meg s azoknak, a kik mostanság rendelték 
meg a könyvet, már ezt a bővített második 
kiadást küldjük meg. A második kiadás ára 
is csak az, a mi az első kiadásé volt: 
fűzött példány 2 korona 60 fillér, kötött 
példány 3 korona. Lapunk szerkesztőségében 
rendelhető meg s postaköltségre 20 fillér 
melléklendő. 

— Rövid hirek. „Rendeletek Tára" cz. 
munkát állított össze az összes iskolákra 
vonatkozólag Bodnár János nagyváradi közs. 
tanító, mely 75—78 íven julius végén fog 
megjelenni Sebő Imre nagyváradi könyv-
kereskedőnél, a hol megrendelhető. A két kötet 
ára 10 K. — Siketnéma növendékek fölvétele. 
Az „izr. siketnémák országos intézeté"-bői 
a folyó iskolaév végével egy csoport kiképzett 
növendék lép ki. Az üresedésbe jövő helye-
ket részint fizető, részint ingyenes növen-
dékekkel újra betöltik. A fölvétel végett a 
folyamodványokat ebben a hónapban kell 
benyújtani az intézet igazgatóságához. — 
Gyűlések. A „Fogarasmegyei Tanítótestület" 
alsó-járási köre tavaszi gyűlését Alsó-Ucsán 
ápr. hó 30.-án tartja meg. A „Komárom-
megyei Tanítótestület" közgyűlése f. hó 24.-én 
lesz Alsó-Gallán. Az „Érsekújvári" r. kath. 
népnevelő-egyesület vág sellyei köre évi gyűlését 
május 1.-én tartja Yág-Sellyén. A „Zalamegyei 
Alt. Tanítótestület" „Muraközi Tanító-köre" 
ez évi rendes-, egyúttal működésének három 
évtizedes fordulója alkalmából jubiláris köz-
gyűlését május hó 10.-én d. e. 9 órakor, 
Bottornyán, a róm. kath. népiskolában fogja 
megtartani. A „ Sopronvármegyei Általános 
Tanítóegyesület" folyó évi május hó 1.-én, 
délután 4 órakor Kapuvárott rendes közgyűlést, 
utána este 8V2 órakor hangversenynyel össze-
kötött tánezmulatságot tart. A „Kassa-vidéki 
róm. kath. tanító-egyesület" kassai köre tavaszi 
körgyülését ápr. hó 29.-én Csányban tartja. 
A „s7atmár-ugocsamegyei róm. kath. néptanító-
egyesület" f. évi r. közgyűlését május hó 14-én 

szerdán délelőtt 10 órakor tartja megSzatmáron 
a „Czeczil-egylet" helyiségében. — A nagylaki 
állami iskola tanítótestülete folyó hó 20.-án 
sikerült színielőadást rendezett a leánynöven-
dékekkel iskolai jótékony czélrd. A rendezés 
körül Groó Gizella tanítónő fejtett ki nagy 
buzgalmat. 

— Halálozások. Balog István kir. s.-tan-
felügyelő, kit csak f. év január havában biztak 
meg Udvarhelymegye népoktatási ügyeinek 
önálló vezetésével, Udvarhelyt, rövid betegség 
után, 45 éves korában meghalt. A megbol-
dogult előbb a győri főigazgatóságnál tollnok, 
majd soproni kir. s.-tanfelügyelő volt. Balog 
István határozott költői tehetség volt s „Húsz 
év" czímű verskötetét a kritika is nagyon 
kedvezően fogadta. Egyik legszebb versét mi 
is közöltük; a „Napszámosok" czímű gyönyörű 
költemény ez, melyet most egy éve szerzője 
maga szavalt el a sopronmegyei tanítóegyesület 
közgyűlése alkalmából rendezett hangversenyen. 
A tanító magasztos, de nehéz munkáját és a 
vele szemben tanúsított hálátlanságot soha 
szebben még meg nem énekelték, mint Balog 
István e költeményében. A sopronmegyei tanítók 
rajongó szeretettel vették körül s már meg is 
indították a mozgalmat, hogy sírját hozzá 
méltó emlékkel jelöljék meg. Halálát özvegye: 
sz. Varga Gabriella (pécsi igazgató-tanító 
leánya) és öreg édes atyja siratja. — Hollósy 
Károly, esztergomi el. isk. tanító, életének 
27-ik és tanítói működésének 9-ik évében 
elhunyt. — Irsa Béláné, szül. Podoski de 
Jounosza Irma, mármarosszigeti áll. tanítókép. 
tanár neje, életének 33 ik évében meghalt. — 
Stelczer Antal Németkeér község kántortanítója 
életének 55-ik évében hosszú szenvedés után 
e hó 15-én elhunyt. A boldogult a tanügynek 
37 éven át lelkiismeretes és odaadó munkása 
volt. — Halmy István töki tanító meghalt 
éjetének 74-ik, tanítóságának 53-ik évében. 
Áldás emlékökre! 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8. sz„ I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: V[., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : A közoktatásügyi költségvetés. — 
A mese és a képzelet szereplése a nevelésben. Wjs.s 
Mátyás. — Osztály-ismétlés. Zoványi Lajos. — Ifjúsági 
egyesületi dalkörök. Kardos Gyula. — S z ü n ó r a : 
Az én jó öreg tanáromról. Vértesy Gyula. — Hivatalos 
rész. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: Újváriy Béla. 
Segéd szerkesztő: G'óöz József, dr. 

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázati hirdetmény. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunvármegye főispánja a néhai 

maglódi Wodianer Béla részéről 1867. évi julius hó 
81-én kiadott s a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minister úr által 1867. évi augusztus 23-án 8500. 
szám alatt jóváhagyott „alapítólevél" alapján pályá-
zatot hirdet a következőkben: 

100—100 korona segély díjban részesül a folyó év 
október hó 1-én öt oly szegénysorsú tanuló, kik pestvár-
megyebeli községi illetőségüket s szegénysorsukat ható-
sági bizonyítványnyal igazolják; s kik az elemi iskolákat 
kitűnő szorgalommal elvégezték és tudományos vagy 
reáliránybani kiképeztetésök végett a főváros egyik 
nyilvános intézetébe kivannak lépni. Más vármegyebeli 
tannlók kérvényei figyelembe nem vétethetnek. 

A tanulók illetőségi és szegénységi bizonylataikon 
kívül kérvényeikhez tartoznak csatolni iskolai bizo-
nyítványukat, a melyből igazolják a folyó iskolai 
évben tett előmenetelüket. 

A kérvények folyó évi augusztus 15-ig alulirt 
főispánhoz nyújtandók be. 

Fölkérem ezen hirdetmény útján az elemi iskolák 
igazgatóit és tanítóit, miként ezen hirdetmény tar-
talmát a hatóságuk alatt álló tanuló ifjúsággal minél 
szélesebb körben közölni szíveskedjenek. 

Kelt Budapesten, 1902 április hó 5-én. 
B e n i c z k y , 

(19 h - m — 3 ) főispán. 

PÁLYÁZAT. 
A b i h a r m e g y e i és t e m e s v á r m e g y e i kir. tan-

felügyelőségeknél üresedésben levő egy-egy kir. segéd-
tanfelügyelői állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

A pályázóktól megkívántatik, hogy az 1883. évi I. 
törvényezikkben megállapított képzettségüket, eset-
leges magasabb képességüket, a népoktatásügyi 
igazgatásban való esetleges jártasságukat, a bihar-
megyei segédtanfelügyelői állásra pályázók az oláh 
nyelv, a temesmegyeire pályázók a német nyelv-
ismeretét is, továbbá eddigi szolgálataikat, életkorukat 
közhitelességi! okmányokkal igazolják. 

Az állásokkal a X. fizetési osztály 3-ik fokozatának 
megfelelő évi 1600 korona fizetés és a törvényszerű 
lakásbér élvezete jár. A m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímzett, kellően fölszerelt 
folyamodványokat a szolgálatban levők szolgálati 
úton, a szolgálaton kívül levők közvetlenül a vallás-
és közoktatásügyi ministeriumhoz, legkésőbb f. évi 
május hó 15-ig nyújtsák be. 

Budapesten, 1902. évi április hó 12-én. 
A minister meghagyásából: 

(22 h—I—1) Molnár, 
ministeri tanácsos, elnöki titkár. 

PÁLYÁZATOK. 
Závada l k.-tanítói 38 mérő rozs, 460 kor. 60 f. 

készpénz. 40 stóla, nagymise 1, kis 50 f., libera 1. 
korpótlék 100. 5 kat. hold 1050 [ föld, 6 hold erdő, 
11 hold legelő, két kert, lakás 2 egészséges szoba, 
fedet konyha, kamara, istálló.Velusoczi 806 kor., lakás 
egy szoba,konyha,kamara, istálló,400Qkert.Podhrad 
800 kor. fizetés, 4 öl tűzifa, lakás 1 szoba, konyha, 
kamara. Állások azonnal elfoglalhatók. Pályázhat | 
okleveles tanítónő, óvónő, tanító. A folyamodványok 
závadai plébániának, u. p. Prasicz (Nyitramegye). 

(368-Í—1) 

R i c h v a l d o n evang. tanítói állomás október 1-én 
betöltendő. Fizetése 800 korona készpénzben; leg-
kevesebb 60 korona földjövedelem. A tanító szükség 
letére 16 szekér fa. Kötelessége: a tanításon kivi; 
— téli időben — az isteni tisztelet tartása. Okleveles 
tanítók vagy negyedéves képezdészek küldjék be 
pályázataikat május 6-ig Szlabey Mátyás lelkészhez, 
Bártfárav (364—II—2) 

A s z é c s i - s z i g e t i (Zalam.) kántortanítói állásra 
pályázatot hirdetek. Javadalma: lakáson, konyhakert, 
'/a hold teleki és l'/s hold hegyi földön kívül termé-
nyekben és készpénzben 600 kor. 30 fillér. A választáf 
május hó 11-én lesz. Kérvények alulírotthoz küldendők. 
Tóth János, isksz. elnök. (369—II—1) 

Fiatal, nőtlen, oki., izraelita tanító osztálytanítói 
vagy községi tanítói állást keres, Szives megkeresések 
Csernota J. úrnak R. J. részére intézendők. Z<iptó-
Sz ie ln icz , Liptóm. (370—1—1) 

H e g y b á n y á n (Hontm.) kath. népiskolánál a 
III—IV. oszt. tanítói állomásra pályázat hirdettetik f. 
hó 27-ig. Fizetése különféle czímeken 900 korona. — 
Kötelessége még az ismétlőbe járó fiukat is tanítani. 
Tisztességes lakás. Pályázhatnak oklev. tanítók és 
tanítónők. Az állás május 1-én elfoglalandó. Hegy-
bánya, 1902 április 14-én. Litassy János, esperes-
plebános. (366—1—1) 

A fttrge-patonyi (Pozsonym.) ref. tanítói állomásra, 
— melynek évi javadalma: készpénz 216 korona, buza, 
árpa, tengeri, tűzifa és szalma-váltságban 366 korona, 
államsegélyben 218 korona, tandíjjárulékok és stóla, 
továbbá kétszobás lakás, szükséges melléképületek és 
házikert használata, — pályázat hirdettetik f. évi 
május 15-ig. Pályázhatnak IV. éves ref. vallású tanító-
növendékek is. Kérvények a ref. esperesi hivatalhoz 
Búcs (Esztergomm.) küldendők. Állás f. évi szept. 
15-ig elfoglalandó. (374—n—1) 

A keczer-peklén i róm. kath. kántortanítói állo-
más javadalmazása: mint tanítónak készpénzben a 
kincstártól 204 korona 06 fillér, a hitközségtől 300 
korona, 7 holdas 356 ' -öl szántóföld egy tagban, 
évi haszonértéke 80 korona, terményváltság a kincs-
tártól 55 korona, évi fapénz, minden tanköteles után 
1 korona, összesen 70 korona, vagyis összesen 709 
korona 06 fillér. Mint kántornak a nem katholiku-
soktól elveszett járandóság kárpótlása ezímén 118 
korona 86 fillér, terményváltság a kincstártól 55 ko-
rona, 2 hold és 1278 [J-öl rét haszonértéke 40 kor., 
párbér <1 köböl rozs és 2 köböl zab és zsellérektől 
per 50 fillér, összesen 64 korona, stóla 40 korona, 
marhalegeltetési és makkoltatási jog haszonértéke 
36 korona, az ófalvi templom pénztárából évi illeték 
8 korona 40 fillér, misealapítványokból 10 korona 
20 fillér, ostyáért 17 korona, vagyis összesen 389 ko-
rona 46 fillér. Két szobából álló tisztességes lakás, 
gazdasági épületekkel és 2 vékás kerttel. Tanítási 
nyelv : magyar-tót. Pályázati vizsga a helyszínén nt. 
Koncsilák István esperes elnöklete alatt f. évi május 
hó 12-én fog megtartatni. (371—1—1) 

Egyhelyben 20 év óta működő róm. kath. kántor-
tanító állást óhajt változtatni. Szeretne községi isko-
lába menni. Szives megkeresések S z é c s l - S z l g e t r e 
Zalam. „Cs. E." betűk alatt intézendők. (376—1—1) 

B a r a c z a i (Gömör) róm. kath. kántortanítói pá-
lyázat május 15-ére megujíttatik. 800 korona, szép 
lakás, hozzátartozókkal, P. Füge. (375—I—1) 

N a g y h a r s á n y b a n községi kisdedóvónői állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 1. Évi fizetés 600 
korona 2. Szabad lakás. 3. 2 ! 2 öl tűzifa beszállítva. 
4. Dajka tartásra 120 korona. Pályázati kérvények 
kellő felszereléssel folyó évi május 7-ig bezárólag, 
alólirott elnökhöz küldendők, Az állás f. május 18-án 
elfoglalandó. Nagyharsány — utolsó posta Szakái. 
Biharmegye — 1902 ápril 14. Dávid Gyula, ev. reform, 
lelkész, m. felügyelő-bizottsági elnök. (367—1—1) 
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Azonnali belépésre oki. helyettes tanítót keresek 
magyar-német tannyelvű népiskolához havi 70 korona 
fizetésseL Értekezhetni Buding E. iskolaszéki jegyzőnél 
Nagy-Őszön . (372—1—1) 

B ő d é n tanítói állomásért évi hatszáz korona díj 
mellett folyamodók közül április 30. választanak 
tanítót. Pósta: Alsó-Bagod. Zalam. (377—1—1) 

A c sökö ly i (Somogym.) ev. ref. orgonista-kántor-
tanítósagra pályázat hirdettetik. Javadalmazás: 153 
kor. 20 fill. készpénz; 12'/a pozsonyi mérő buza ; 
27'/a p- m. rozs; 25 p. m. csöves kukoricza tetejével; 
10 öl hasábfa; 15 font széna gazdánként; minden 12 
évet betöltött lélektől 1 marok len; bort szabad-
iikarat szerint adnak. Tandíj 75—80 tankötelestől 
fejenként: 2 kor. ; '/'a p. m. csöves kukoricza; egy 
nyári csirke. Ismétlősöktől fejenként 1 kor. Föld -1 2 
telek, melyet a tanító maga míveltet, az adót is fizeti 
tőle. Az állás szept. elsején foglalandó el. Felszerelt 
pályázatok május 31-ig Kovács Bertalan tanügyi 
elnökhöz (Kálmáncsa postahely) küldendők. 

(381-1—1) 
Torontálvármegye Bo lgár te l ep község róm. kath. 

iskola kántortanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : készpénzben 1000 korona; természet-
beni két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségek-
ből álló szabad lakás, egy katasztrális hold belső-
séggel és 10 katasztrális hold kincstári kegy-
adomány os föld haszonélvezete, mely utóbbi után 
kirótt adók és egyéb közterhek a haszonélvezőt 
illetik, s melyért a megválasztott tanító folyamodni 
tartozik. A kántori teendők ellátásáért megállapított 
stóla jár. Tannyelv: bolgár-magyar-német. A bolgár 
nyelv ismerete, valamint kántori oklevél fölmu-
tatása okvetlenül megkívántatik. A pályázatok 1902. 
évi május hó 20-áig az iskolaszéknél nyújtandók be; 
később érkezett folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek. Bolgártelepen, 1902. évi április hó 1-én. 
Ifj. Bartulov Bono, iskolaszéki elnök. (325—11—1) 

Az e b e d e c z i róm. kath. magyar tannyelvű iskola 
másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése: 
államsegélylyel együtt 800 korona és lakás. Okleveles 
tanítók hiányában okleveles óvónők pályázhatnak. 
Kérvények április 29-ig Karácsonyi Sándor iskolaszéki 
elnökhöz Kis-Apátiba (Bars) küldendők. U. p. Aranyos-
Maróth. _ (378—1—1) 

A n a g y k á r o l y i ev. ref. egyház f. évi szeptember 
1-én elfoglalandó második elemi leánytanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése: 800 korona készpénz, 
havi előleges részletekben; 14 köbméter tűzifa be-
szállítva ; kényelmes lakás, mely áll két szoba, konyha, 
kamara, pinczéből, fáskamra és kis kerttel. Kötelessége: 
I. II. leányosztályok tanítása, egyházkerületi tanterv 
szerint. Felszerelt pályázatok május 31-ig alulírotthoz 
küldendők. Személyesen bemutatkozók előnyben része-
sülnek. Asztalos György, lelkész. (383—I—1) 

Pályázat. A s e n y e h á z i (Yasm.) ev. reform, orgonista-
kántortanítói állásra május hó 25-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: készpénz, földjövedelem és tandíjból 
1355 korona. Az állás szeptember hó elején elfoglalandó. 
A kérvények Nt. Somogyi Gyula esperes úrhoz, Egyh.-
Iiádóczra (Vasm.) küldendők. Bővebb felvilágosítást 
ad : Szűcs László, lelkész. (372—LLI—1) 

H I R D E T É S E K . 

C s a k 3 k o r o n a 

532 legszebb népdal-gyűjtemény hegedűre szöveggel 
a Népdal-Kiadósághiin Nagybányán. 

(330-IV—3) 

HmrnTfrrrrmTfTTrn 

erdélyi állami tanítónő. Ajánlatokat „Csere" post-
restant Deés . (359—1—1) 

Szőlőoltványok! Bor! 
Gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fajban; alanyvesszők Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható: 

S ö p i i n g E n d r e 

(104—XV—11) szőlőoltvány-telepén, 
S z é k e l y h i d o n . 

N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 
ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Meglepő újításokat 
tartalmaznak az írni és olvasni tanítás terén 

CSIK JÁNOS népiskolai 

ÁBCz és olvasókönyvei. 
Ismertetést bárkinek ingyen küld. 

I n g u s z I . é s f i a , 

könyvkiadó-hivatala 
ARAD. 

Ugyanott 100 drb kitűnő minőségű V i z s g a l a p 
ára 1 korona, 1000 drb 9'50 korona. 
Mindenki önmaga kötheti be vizsgalapjait, saját 

találmányú 

„Haladás" vizsgalap bekötési tábláimmal. 
A vizsgalapok beillesztése rendkívül egyszerű úgy, 
hogy azt mindenki önmaga végezheti. A csinosan 

kiállított tábla rendkívül erős és 

minden évben újra fölhasználható. 
Kapható piros vagy fekete színben, „vizsgalapok" 

fölirattal aranyozva, ára 1 korona. Olcsóbb tehát 
mint az egyszeri bekötés. 

Ugyanott megjelent a l i u i i - F ü i ö p - C s a t t - f é l c 
gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyv. 

Rigler-féle Tanítók Háza czikkek főraktára. 
Á r j e g y z é k i n g y e n . (334—III—2) 

rnmmmwmmmmmm, 
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„Mária légy velünk" 
50 gyönyörű ének választékos orgonaklsérettel 
egyházilag jóváhagyva, csak 3 korona. Zámbó Károly, 

kántor, Szeged 6. (385—1—1) 

Fontos a méhészeknek. 
Méhészeti eszközök legjobb kivitelben s legolcsóbban 
kaphatók Magyar Fémlemez Ipar Részvény-Társa-

súgnál Budapest, VII., Gizella-út 53. 
á r j e g y z é k k í v á n a t r a i n g y e n , é s b ó r m e n t v e . 

( 3 8 4 - m - l ) 

W f W W f W f i I f t f 

12 és 15 forint 
tiszta gyapjú szövetből, mérték után saját műhelyem-
ben készült férfi öltöny. Magyaros tisztesség. Remek 

szabás. 

férfi-szabó, 
B U D A F E S T , VII . ker., Cserhát -utcza 4 . sz. 
Vidékre mintákat és mérték utasítást ingyen és 

bérmentve küldök. (382—1—1) 

35 krajczárért 
küldök bárkinek bérmentve egy jó működő 

s z a b . t ö l t ő - í r ó t o l l a t 
a mely bármikor Írásra alkalmas és zsebben hordható. 

Egyszeri töltése több hóra elegendő. 
Schwarz Henrik, 

Wien (Bécs), II/3 Untere Augartenstrasse 30. 
Képviselők és elárusítók kerestetnek. „Magyar levelezés 

(362-1—1) 

Stampay ének- és imakönyve 
(V I I I . bővített, új k iadás: 2 4 0 oldal.) 

a kath. nép, kántorok és papság legpraktikusabb 
kézikönyve. Csinosan kötve 30, díszben 5 0 fillér, 
l l-ik könyv ingyen, kották ingyen. Köbölkút . 

(Esztergomm.) (2160-XX—20) 

<g> <Q> © © © © © €>'© © © © © © © © © © 

" V a s ú t i á l l o m á s s a l b í r ó b e l y i s ó g b e n . 

óhajtok állami óvónővel. „Ál lami Ovónö" Nyir -
ábrány, Szabolcsm. Posta, vasút helyben. 

(380—I—1) 

© © © © © © © © < £ > < 3 > < 3 > ® < g > © © 0 © © © 

jó papiroson, csinosan elkészítve 

ÍOO darab 55 fcr. ^ 
N e u m a n n J a k a b n á l 

I P O L Y S Á G O N (Hontmegye), 
100 darab bérmentve 15 krral több. 

( 2 9 3 - 1 1 — 2 ) 

1 

Magyar Tanítók Országos 

Takarék- és Hi te l szövetkeze te . 
B U D A P E S T , 

VIII. ker., József-körűt 8. szám. 
Hivatalos órák: Hétköznapon a. e. 9—12., d. u. 4—6. 
Pénztári órák: Hétfőn, csütörtökön és szombaton 

d. u. 4—6. 
Az intézet üzletköre: 

1. Kölcsönöket nyújt heti törlesztesre. 
2. Elfogad takarék-betéteket és pénztárjegy-betéteket. 
3. Létesített gazdasági osztályt, 
4. Üzletrész-betétek heti 1 korona törlesztéssel. 

Tájékoztatót megkeresésre es 2 0 fillér 
vá laszbé lyeg b e k ü l d é s e meUett az intézet 
irodája küld . (270— V—3) 

í'ís Sí si'í Sí i'ít -S1'-- Sí Sí. Sí Sí Sí <10 ,W»> 
w w w w w w w w w % > > > < « ? w -"jy W 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrátzi gyárának raktára : 

P A J K B R E Z S Ó é s T A R K A 

-m B U D A P E S T , ^ 
VIII. ker., József -körút 15. sz . 
ajánlja európai szerkezetű harmoniumait is. 

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

gának zeng dicséretet. 

Ái» 120 koronától följebb. 
8 koron.'íN részletekben is. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
5 évi jótállás. (247—52—49) 
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9 U gJJ 

előfizetési ára 

•^>1 Egész évre Í O kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 5 © fill. 

• j M 
Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év- gL^Ji 

negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
•^jJl ezen igazgatósághoz küldendők be. 

— 4B&& 

A m. kir. tud.-egyetetni nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
1. Az egyetemi nyomtla igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

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

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

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

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

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

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatok. 
Budapest, 1902. évi április hó. 

A m. kir. tud.-eg ijetemi nyomda igazgatósága. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E B I Ü M . 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütör tökön (este). 

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

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

A h i rde té sek á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pet i t nyomású és egyhasabu sora 1 korona . Ezek a d í j ak is 
e lőre u k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, II. KElt. , OSTItOM-UTCZA 17. SZÁM. MA(JV. K1E. EGYETEMI NYOMNA, 1. KEK., ISKOLA-TÉR S. 

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

(loudoiatok. 
Közoktatásügyünk ez évi költség-

vetése alkalmából mimisterünknek ha-
talmas beszéde gondolatokat ébre9zt a 
lelkekben, mert olyan igazságokat t á r t 
nemzete elé nyilt őszinteséggel, a melyek 
fölött nem lehet és nem szabad egysze-
rűen napirendre térnünk, főleg nekünk, 
magyar néptanítóknak. 

A magyar nemzeti állam, az egy-
séges magyar társadalom megteremtése, 
a magyar faj kultúrális súlyának eme-
lése, a munka demokratikus tisztelete, 
a gyakorlati foglalkozások: a kereske-
delmi és ipari pályák meleg ajánlása 
stb. stb. mind olyan kérdések, melyek-
kel a nemzet minden igaz fiának, de 
különösen a kultúra munkásainak fog-
lalkozni erkölcsi kötelesség. 

Az eszmék fölvetése csak akkor 
áldásos, ha ezeknek nyomán egységes 
munka támad, ha azok a nemesen 
gondolkozók szivében termékeny talajra 
lelnek s begyökerezvén, növésnek in-
dulnak. 

Kazinczy mondja, hogy a korszel-
lemmel tusába kell állnia annak, a ki 
a művelődést igazán elő akarja mozdí-
tani. ennek a korszellemnek szól a 
minister nyilt és határozott szózata, 
melyet a kultúra művelőinek nemcsak 
azért kell örömmel fogadniok, mert e 
munkából az oroszlánrész az övék, de 

azért is, mert meg kell győzniök a 
nemzetet afelől, hogy e nagy munkát 
nálunk nélkül megvalósítani, a nagy és 
szép eszméket valóra váltani lehetetlen. 

Kevesebb frázis, több és helyesebb 
irányú gyakorlati munka: ez az intés 
hangzik felénk. 

Munka kell nekünk, kitartó, egy 
czélra irányuló nemes munka, ha azt 
akarjuk, bog}- azok a nagy eszmék 
megvalósulj anak. 

Azért intézi a minister nemzetéhez 
a maga intő szavait, mert látja, hogy 
abban a nagy versenyben, mely ma a 
nemzetek közt folyik, nemcsak nemzeti 
szokásainkról és erényeinkről s azok 
fejlesztéséről felejtkeztünk meg. — mely 
nélkül pedig sohasem lesz egységes 
magyar nemzeti társadalmunk. — ha-
nem a kozmopolita irány letörli nem-
zeti erényeink zománczát s az idege-
nektől is inkább a hibákat veszszük át, 
mint az erényeket, hogy a munka demo-
kratikus tisztelete helyett a megaláz-
kodó csúszás-mászás hatja át közöttünk 
az egyének százezreit s mindenki az 
államtól szeretné eltartatni magát. 

Az erkölcsi világban az események 
néha mindent elborító zápor módjára 
következnek egymásután s nem egy-
szer ott lappang a csendesnek látszó 
fölszin alatt az izzó harcz és szenvedély 
lobbanó tüze. 
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A nemzeti kultúra hivatással bíró 
munkásai el ne feledjék: nem minden 
magvető éri meg munkájának gyümöl-
csét s nem mindig az arat, a ki vet. 

Kinek lelkében a Haza, a fajszeretet 
nemes érzelme él és gyökeret vert, 
megérti a ministernek a nemzethez 
intézett lelkes beszédét s lelkesedéssel 
dolgozik annak a jövőnek, a melyben 
azok fognak élni. a kik a mi nevünk, 
a mi fajunk föntartói, és a kikért 
nekünk dolgozni nemzeti és becsületbeli 
kötelességünk. 

Ebben a munkában a mi munkássá-
gunkra számít minister és nemzet, ebbe 
bele kell vinnünk fajunk iránt érzett 
benső szeretetünknek egész teljességét 
és önzetlenségét, azt a szeretetet, 
melynek gyökere igaz magyar érzé-
sünkből táplálkozik, de e mellett suda-
rával átöleli az itt lakó minden nem-
zetet. át az egész emberiséget. 

Tudom, hogy kicsiny és szűkkörű 
munkám eredménye elvész az élet 
sodró árjában, de ha annyi sok ezren, 
mindnyájan a kultúra munkásai a 
ministerünk által kitűzött nagy esz-
méknek megvalósítására törekszünk, 
olyan leend munkánk, mint a sziget-
építő korai munkája. 

Az a beszéd s az abban megnyilat-
kozó gondolatok azt kiáltják felém: 
hallgassam meg azokat, ha nemzetemet 
s abban magamat boldognak látni 
óhajtom. 

Sohasem haladt volna előre egy 
nemzet sem, ha nem lettek volna fiai, 
a kik az igazság erejének hatalmával 
reá hatást nem gyakoroltak volna; pedig 
ebben a beszédben az egyszerű igazság 
a maga közvetlenségével és meggyőző 
erejével nyilatkozott meg. 

A történet igazságait, tanulságait 
csak az nem tudja fölhasználni, a ki 
nem hallgat ezeket az igazságokat hir-
dető komoly gondolkozókra. 

A magyar nemzeti állam kiegészíté-
sének nagy munkájában a sikert csak 

öntudatos és tervszerű munka biztosít-
hatja, arra figyeljünk, hogy ne kalan-
dozzunk idegen mezőkön, hanem a 
kijelölt czél felé szívós kitartással 
haladván, becsüljük meg mindazt, a mi 
magyar, a mi nemzeti, azt fejleszszük, 
javítsuk, nehogy kiessék lábunk alól a 
nemzeti talaj. 

Ha így dolgozunk, ha nemcsak szóval, 
de az életben példánkkal is oktatunk 
és tanítunk, akkor igazán megértettük 
Wlassics minister beszédének igaz szel-
lemét, azt a beszédet, melyben egy 
nemzete őserejében bízó, de azért 
mégis aggódó államférfiunak bölcs 
tanácsai jutnak kifejezésre. 

A magyar nemzeti Géniusz szelleme 
hassa át lelkünket, vezesse minden csele-
kedetünket, hogy Kárpátoktól Adriáig 
egy legyen az érzelem, a gondolat: az 
egységes Magyar haza szeretetének 
érzelme és gondolata. 

(Delyreczen.) Kozma László. 

— A közoktatásügyi költségvetés tárgya-
lását folyó hó 22.-én fejezte be az ország-
gyűlés képviselőháza. A tárgyalás utolsó napján 
Pozsgay Miklós képviselő azt a merész állítást 
koczkáztatta meg, hogy „a gazdasági ismétlő-
iskolák intézményét csak papiroson látja." Erre 
Wlassics minister a következőket válaszolta: 
„Pozsgay Miklós képviselő úr, a gazdasági 
ismétlő-iskolákról szólva, fölpanaszolja, hogy 
csak papiroson látja az intézményt. Bocsánatot 
kérek, ezt így, általánosságban mondva, nem 
fogadhatom el, mert talán a képviselő úr az 
ország minden gazdasági iskoláját nem is 
ismeri, de valószínűleg ismer egyet, vagy 
kettőt és ezekről mond valamennyiről ítéletet. 
Itt egy új intézményről van szó, de egyszerre 
egy teljesen tökéletes intézményt megteremteni 
lehetetlenség. T. barátom, a földmívelésügyi 
minister a lehető legnagyobb buzgósággal jár 
el a tanítók kiképzése tekintetében; önálló 
szaktanítókat alkalmazunk különösen nagyobb 
városokban, iparkodni fogunk minél nagyobb 
gazdasági ismerettel kiképezni a tanítót s e 
tekintetben a községek csak dicséretet érde-
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melnek. mert mindenütt iparkodnak rendel-
kezésünkre bocsájtani azon kisebb földterü-
leteket, melyeken a tanítás minél praktikusab-
ban eszközölhető. Korántsem állítom azonban, 
hogy ez ma már teljesen fölvirágzott intézmény, 
de meg kellett végre-valahára kezdenünk és él 
kellett érnünk, hogy az ismétlő-iskolákat láto-
gatottakká tegyük és gyakorlati irányban fej-
leszszük. Es ha ezek még nem tökéletesek, ez 
még semmiesetre sem ok arra, hogy mi e 
tekintetben abbanhagyjak a további fejlesztést. 
Iparkodni fogunk inkább minél tökéletesebbé 
tenni ezen intézményt, melyet csaknem min-
denki igen jónak és helyesnek ismer el." A 
minister e fölvilágosító szavait általános helyeslés 
kísérte, midőn pedig a vallás- és közoktatás-
ügyi tárcza 1902. évi költségvetésnek tárgya-
lását befejezték, Wlassics ministert a kép-
viselőház összes pártjai elismerő óváczióban 
részesítették. — Pozsgay Miklós képviselő 
fölszólalásához mi, a magunk részéről, annyit 
jegyzünk meg, hogy, ha itt-ott (de nem álta-
lában, mint a hogy ő állította) csakugyan 
csupán csak „papiroson" volna meg a gazd. 
ismétlő-iskola, azokon a helyeken igyekezzenek 
azt mielőbb gyakorlati intézménynyé tenni. 
Egyaránt kötelességök ez az illető tanítóknak, 
az iskolaföntartóknak és az illetékes tanfel-
ügyelőknek. Általában pedig óva intjük a taní-
tóságot attól, hogy „papiros-intézményeket" 
alkosson, kivált a gazdasági ismétlő-iskolából, 
melynek mindenekfölött gyakorlati, az illető 
vidékek szükségeit kielégítő intézménynek kell 
lennie, s a melyhez népünk gazdasági föllen-
dülésének nagy és fontos érdéke van kötve. A 
hol, akár az eszközök elégtelensége, akár a 
tanító arra nem valósága miatt, ily irányú 
gazdasági ismétlő-iskola nem létesíthető, ott 
inkább maradjon meg, a viszonyok meg javu-
lásáig, az általános ismétlő-iskola. Óvakodjunk 
attól, hogy a gazdasági ismétlő-iskola nagy 
eszméjét, ha még oly jelentéktelen helyen is, 
kompromittáljuk! Ez a figyelmeztetésünk 
vonatkozik az ifjúsági egyesületékre is, a me-
lyeket szintén csak ott ajánlunk szervezésre, a 
hol minden fölvétel meg van arra nézve, hogy 

ez új intézmény életképes lesz. 

— — 

A tanítóképzés megjavítása. 
A Néptanítók Lapja hasábjain hosszabb idő 

óta foly a vita, a tanítóképzés s főkép a 
tanítóképesítés mai módjának a reformálásáról. 
A dologhoz hozzászóló tanítók, tanítóképző-
intézeti tanárok és igazgatók mind egyet-
értenek abban, hogy tanítóképzésünk mai 
rendszerének sürgős megjavítást kívánó fogyat-
kozásai vannak. Több vagy kevesebb hatá-
rozottsággal azt tartják mindnyájan a legfőbb 
fogyatékosságnak, hogy a tanítóképzők sem a 
tanításhoz szükséges gyakorlati ismeretekből, 
sem az elméleti tudományokból nem nyújtanak 
annyit a belőlük kikerülő jelölteknek, a 
mennyire az életben szükségük leend. 

Ebből kifolyólag a társadalom szemében a 
tanítói oklevél értéke csekély, mondják a 
legtöbben s a tanítónak nem ad elég tekintélyt 
a társadalomban, sőt alapot sem arra, hogy 
megszégyenítően szegényes fizetésük javítását 
remélhessék. 

Tagadom ugyan, hogy a csekély tekintély s 
fizetés oka nem a tanítók képzettségének 
hiányosságából ered, de állítom, hogy e 
tekintély és fizetés emelésére igen jó eszköz 
a tanítók tudományos és gyakorlati képzettsé-
gének a fokozása. Ennélfogva én is szükségesnek 
tartom a tanítóképzés javítását. Szükségesnek 
az említetteken kívül abból az okból is, hogy 
népoktatásügyünk s ennek alapján nemzeti 
művelődésünk alaposabbá tétele is megkí-
vánja azt. 

De mikép van a dolog az eszközökre nézve, 
a melyekkel ezt a czélt elérhetőnek véljük ? 

Margitai J. csáktornyai állami tanítóképző-
intézeti igazgatónak a Néptanítók Lapja 
olvasói előtt ismert javaslata semmi esetre 
sem felel meg a czélnak, mivel az, a ki a 
tanítói 4 évfolyam alatt nem szerzett elég 
alapot az elméleti és gyakorlati ismeretekben, 
kezdő tanító korában nem képes oly mér-
tékben pótolni azt a hiányt, hogy annak 
következtében a társadalom elfogultsága el-
oszoljék s a tanítókat azontúl kellő megbecsü-
lésben részesítse. 

Egy másik vélemény két részre akarja 
osztani a tanítóképesítési vizsgálatot; az első 
része: az alapvizsgálat, a IV. évfolyam végére, 
a másik része: a szakvizsgálat 1—3 évi segéd-
tanítóskodás után 1—3 évvel későbbre esnék. 

A szakvizsgálat, melyre 1—3 évi segéd-
tanítóskodás után állhatna elé az a jelölt, a 
ki alapvizsgálatot sikeresen kiállotta, a nép-
iskolai tantárgyak módszertanára, az iskolai 
rendtartásra, iskolai szervezettanra, a nép-
iskolai oktatás történetére, a népiskolai nevelés-
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tanra (erre csak irásbelileg) és az összes nép-
iskolai tantárgyak tananyagára terjedne ki. 

Ebben a javaslatban könnyítés nem sok 
van, sőt inkább nehezítés, minthogy ugyanazt 
a vizsgálatot kétszer csináltatja végig, mert 
akármennyire eltérőnek látszik is a szakvizs-
gálat az alapvizsgálattői, mégis nagy részben 
megismétlése ennek. 

A képesítő vizsgálatok alaposabbá válá-
sának három lehetősége van. Az egyik az, 
hogy az egyes tanítási tárgyakat alaposabban, 
behatóbban tanítsuk a tanítóképző-intézetek-
ben ; a másik az, hogy a tanítóképesítő vizsgá-
latoknak mostani 17 —19 tárgya közül 
néhányat elengedjünk, s ennek fejében azt 
követeljük a jelöltektől, hogy a többi tár-
gyakból alaposabb készültséget szerezzenek. 
A harmadik, meg az, hogy a vizsgálat két 
részre osztva történjék, minthogy így egy 
alkalomra kevesebb tárgyból kellvén készülni, 
ez a készülés alaposabb lehetne. 

A második mód: a vizsgálatnak egyes tan-
tárgyakból való elengedése, ellenkezik a nép-
oktatási törvény ide vonatkozó rendelkezésével. 
E törvény keretében a vizsgálat könnyítése s 
talán némi kis mértékű alaposabbá tétele 
csakis a 3-ik módon, a megosztás által érhető 
el. A megosztást tehát el kell fogadnunk, 
csakhogy az itt javasoltnál megfelelőbb for-
mában. 

Én a magam részéről ilyen megfelelőbb 
formának tartom azt, melyet dr. Baló javasol 
a Néptanítók, Lapja idei 7-ik számában. Ez a 
mostani törvényes rendszer keretébe is jól 
beleillő javaslat az, hogy az általános művelt-
séget nyújtó tárgyak közül azokból, melyek a 
három első évfolyamban elvégződnek, a III. 
évfolyam elvégzése után tegyenek tanító-
képesítő alapvizsgálatot a jelöltek, s a nagyobb-
részt pedagógiai tárgyakból álló szakvizsgálat 
történjék a IV. évfolyam végén. 

Szükségesnek tartom azonban, hogy a 
tanítóképzők tárgyainak részletesebben és 
terjedelmesebben való tanításával tegyük lehe-
tővé a képesítő vizsgálatok alaposabbá válását 
s ekkép emeljük a tanítói oklevél értékét, a 
tanítóképzés színvonalát. 

Ezt a czélt Láng Mihály, a lévai állami 
tanítóképző igazgatója, oly módon akarja 
elérni, hogy ne a tanítók tudományát szapo-
rítsuk, növeljük, hanem, hogy a növendékek 
gyakorlati kiképzését sokkalta nagyobb mérté-
kűvé tegyük azzal, hogy foglalkozásuknak 
aprólékos gyakorlati fogásait már a tanító-
képzőben annyira elsajátítják, hogy ennek 
folytán játszi kedvvel és könnyűséggel végez-
hetik mindjárt kezdetben is tanítói munkájukat. 

A mit Láng Mihály ajánl, az nem más, 

mint a neveléstanoknak az a kívánsága, hogy 
a szemlélésben a gyermek minden érzék-
szerve vegyen részt, még a tapintó szerve-
is; és hogy teljes lehessen a szemléltetés, 
a szemlélt tárgyat lehetőleg bontsák szét a 
gyermekek alkotó részeire, vagy alkotó részei-
ből rakják össze, s hogy a kis gyermekeknél 
legjobb tanítási mód a játszva tanítás. 

Hogy a gyermekek kézi ügyességét a nélkül, 
hogy a házi ipar tanítását tüznők ki czélul, a 
népiskolában, a mennyire lehet, ki kell fejlesz-
teni, abban teljesen igaza van Láng Mihály-
nak. Ugyanis jó hatással lesz ez a gyermek 
későbbi életére is, minthogy akár iparos, akár 
mezei munkás lesz is a gyermekből, az isko-
lában megszerzett kézi ügyessége folytán 
sokkal könnyebben eltanulja a foglalkozásával 
járó czikkek elkészítését és sokkal nagyobb 
tökéletességet fog fölmutatni azokban, mintha 
az iskolában semminemű kézi ügyességet sem 
szerzett volna. És ez az eredmény nemzet-
gazdasági szempontból is igen becses. 

Ámde van egy hibája is az ő apostolkodá-
sának: a mód, melylyel eszméit nagy szóára-
dattal hirdeti. Azonban ez csak hátráltatja 
javaslatainak megvalósulását, de meg nem 
akadályozza, mert az eszme életre való. 

Bármily életre való is, előbb a tanítókat 
kell olyanokká nevelnünk, mint ő helyesen 
kívánja, hogy necsak belássák ezt, hanem 
készek legyenek oly mértékben élni tanítói 
hivatásuknak, a mily mértékben a Láng java-
solta tanítási mód megkívánja. Ennek első 
föltétele Láng szerint is az, hogy a tanítói 
fizetések oly fokra emelkedjenek, hogy a 
tanítónak az iskolából ne kelljen sietnie,, 
hogy mellékjövedelmet hajtó foglalkozásához 
láthasson. 

Főtévedés az, hogy ellentét volna az elmé-
leti ismeretekben való jártasság és az ismere-
teknek másokkal való közlése módjában való 
gyakorlati kiképzés között. Ellenkezőleg, az 
első javára van az utóbbinak. Téves tehát és. 
túlzott Láng Mihálynak minden ilyesfajta 
állítása is. 

Csakhogy ily általános jellegű nyilatko-
zatnál nem állhatunk meg. En legalább a 
tanítóképzés tökéletesebbé tételéhez a gyakor-
lati kiképzés javítását csak egyik eszköznek 
tartom, mint eddigi szavaim is elárulták. A 
másik nem kevésbbé fontos és szükséges esz-
köznek azt tekintem, hogy az általános és 
szakműveltséget nyújtó tárgyakból is alaposabb 
elméleti kiképzést nyerjenek növendékeink, a 
leendő tanítók. Ést ezt nem „a keret tágítá-
sával s új ismeretanyag fölvételével" akarom 
elérni, mint Láng mondja, hanem a már 
fölvett ismeretanyag alaposabb megtanításával. 
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De még inkább azzal, hogy az ismeretek 
mélységeinek megmutatásával kiolthatatlan 
vágyakozást keltsünk tanítványainkban a tudo-
mányok iránt, hogy az intézetből kikerülve 
azt érezzék, hogy csak az alapokat nyerték 
meg tőlünk, melyre építhetnek s az irányt, 
melyben haladniok kell, de hogy kiképzésük 
munkája még semmikép sincsen befejezve. Ezt 
a befejezést nekik kell végre hajtaniok nem 
egy, sem két év alatt, hanem egész életükön 
keresztül. 

Mert ha a tanító annyira szereti a tudomá-
nyokat, hogy belső szükségtől hajtva holtig 
tanul, mint a jó pap, akkor ez a tudomány-
szeretet elragad környezetére is, tanítványaira 
s bizonyos fokig azok szüleire, a minek az a 
jó hatása lesz a társadalomra nézve, hogy 
nőni fog benne a tudomány megbecsülése, 
i f i tagadná, hogy erre nálunk sok szükség van ? 

Hogy a tanítók tudományos képzettségét ily 
módon fokozhassuk, ahhoz az alapot minden-
esetre a tanítóképzőknek kell lerakniok. 
Azonban az elősegítésében egyéb tényezőknek 
is nagy szerepök van. 

A tanítóképzők mostani szervezetük mellett 
növendékeik tudományos ismereteinek alapo-
sabbá tételére a jó tanítási mód mellett a 
következőket tehetik: 

Mindenekelőtt szakítani kell azzal a fölfo-
gással, hogy a ki a tanítóképzőbe bekerült, az 
mind alkalmas tanítónak s azon a czimen, 
hogy tanítóban hiány van, mindenkit meg kell 
tenni tanítónak. 

Általánosan ismert az a sajnos állapot, hogy 
a középiskolák azon a czímen, hogy úgyis 
tanítóképzőbe megy, könnyen megadják az 
érdemetleneknek is a 4-ik osztály sikeres 
elvégzéséről szóló bizonyítványt. Hát ezen a 
bajon segítsenek akkép a tanítóképzők, hogy 
az alkalmatlan növendékektől már az I. évi. 
alatt tisztítsák meg az intézetet, mert az 
érteimi képzésnek egyik föltétele az, hogy az 
értelmetlen, tanulni nem képes növendéktől 
különítsük el a többieket, miképen az erkölcsi 
nevelés szempontjából is el kell különíteni 
azoktól, a kik erkölcsi nevelésre természetüknél 
fogva alkalmatlanok. 

Továbbá meg kell változtatnunk a mostani 
internátusoknak azon kaszárnyai rendszerű 
szellemét, a mely a növendékeknek az alvásra 
és evésre szánt idején kívül egy fél óráját 
sem hagyja meg rendszabályozatlanul. Ismeretes 
Paget kísérleteiből, hogy egy kétfelé osztott 
osztálynak az a fele, mely folyton tanult, 
jóval kevesebb eredményt ért el a tanulásban, 
mint u. e. osztálynak az a másik fele, a mely 
fele idejét játékkal, szabadon mulatva töltötte 
el. Tudvalevő az is, hogy az angol collégekben, 

melyeknek tanítási anyaga nem kisebb a mi 
középiskoláinkéinál, mennyi időt engednek a 
szabad játékokra. Megtörténik, hogy 30 napból 
15-öt s mégis ki meri mondani, hogy ott 
kevesebb eredményt érnek el, mint nálunk ? 

Ne zaklassuk hát a növendékeket a kántori 
teendők tanulásával, ha különös tehetségük és 
kedvük nincs hozzá; ne a mezőgazdaság 
tanulásával, hanem megelégedvén a kertészeti 
gyakorlatokkal, hagyjuk ezt a későbbi mező-
gazdasági tanfolyamokra; s ne sok minden 
mással, a mi csak a forma, a mutatósság ked-
véért való. Az ezekre fordított időt hagyjuk 
szabadon, ha az értelmi munkásság alaposabbá 
válását el akarjuk érni. 

De az erkölcsi nevelés szempontjából is 
elitélendő ez a nagy megrendszabályozás, mert 
ennek legfőbb föltétele, hogy ne iparkodjunk 
elnyomni az egyéni jellemet kívülről rája 
tukmált erkölcsi képzetekkel, hanem az egyéni 
természet fejlődésének irányzásával. Szóval 
nem megtanítani kell a jót, mint már Sokrates 
fölismerte, hanem a növendéket rávezetni 
annak föhsmerésére. 

A növendékek ismereteinek fokozódása 
erkölcsi szempontból is igen fontos. Ugyanis a 
legnemesebb erkölcsi érzelmek csak az isme-
retek bizonyos fokán állhatnak elő az emberi 
lélekben s minél több képzettségre tesz szert 
bizonyos ismeret-körben az egyén, annálinkább 
megerősödnek lelkében az altruistikus érzel-
mek. Természetes aztán az, hogy a tudomá-
nyok gyarapítását, megkedveltetését csak 
helyes tanítási módszerrel lehet elérni és így 
itt ezt a tényezőt is számításba kell venni. 

A mit a képző-intézetek így megkezdenek, 
azt a növendéknek magának kell az életben 
folytatnia és befejezéséhez közelebb juttatnia. 
Segítségére kell hogy legyen ebben a Nép-
tanítók Lapja, még pedig akképen, hogy nép-
szerű modorban írt, bő tudományos fejtegetést 
közöljön minden fölmerülő módszertani és 
nevelési kérdésről. Továbbá minthogy a taní-
tótól azt semmikép sem várhatjuk, hogy 
minden tudomány új vívmányáról értesülést 
szerezzen, a N. L. ismertessen meg időről-
időre minden oly haladást az egyes tudomány-
szakokban, a melyekre a tanítónak akár a 
tanítás, akár az általános műveltség szempont-
jából szüksége van. (Szűk helyünkhöz képest 
eddig is készséggel tettük. Szerk.) 

A mi a közoktatási kormányt illeti, azon 
dicséretes törekvésének megvalósítása mellett, 
melyet a fizetések javítása érdekében meg-
valósítani szándékozik, a tanítók értelmi fejlő-
désének elősegítése érdekében azt kellene 
tennie, hogy az iskolákat ellássa oly köny-
vekkel, mikre a tanítónak a tudományos és 
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főkép neveléstani ismeretekben való haladása 
szempontjából szüksége van, de anyagi helyze-
ténél fogva meg nem szerezhet. Esetleg 
lehetne a mostani Népnevelők Könyvtára cz. 
vállalatot jobban kifejleszteni s ily ezélra 
fölhasználni. 

(Dévaj Kolumbán Samu. 

A folmenő rendszer. 
A közoktatási ministeriumból kellemes 

tavaszi napsugarak áradnak a hazai népnevelés 
mezejére. Ismerik ott e mező termőképességét; 
tudják, hogy ennek termése áldás a magyar 
nemzetre. Minden újabb „Körrendéletminden 
újabb „Utasítás" dudvát irt, bogácsot, kórót 
pusztít, kövecseket söpör el a népnevelés 
mezejéről és termékeny talajt hódít a míve-
lésnek. A mely tanító ezt nem látja, nem érzi, 
az nem éli át ezt a korszakot, az bús szívvel, 
fejhorgasztva jár akkor, mikor emelt fővel, 
örömtelt szívvel haladhatna. 

Milyen nagyszerű gondolat a „fölmenő 
rendszer"-re utasítani az iskolai^ hatóságokat, 
az igazgatókat, a tanítókat! És Szász Béla 
kartársam nagyon jól teszi, hogy szószólója a 
„fölmenő rendszernek." Az ő érveléseit he-
lyeslem és a mennyiben nem meríthette ki a 
fölhozható érveket a fölmenő rendszer mellett, 
vagy pedig nem gyengítette eléggé az ellene 
fölhozható érveket, annyiban bátorkodom én is 
e kérdéshez hozzászólani. 

Mindenek előtt veszem a tanítót, mint 
embert. Az ember nagyon alkalmazkodó termé-
szetű, — a paradicsomban Istent imád, angya-
lokat kérlel, a pokolban ördögökkel száll 
harczra; ha hagyják önmaga életét élni, akkor 
Pató Páloskodva „ejh ráérünk mi arra még" 
féle elv szerint intézi ügyeit; azaz: még az 
az intézkedést is resteli, azt is másnak engedi 
át. Ha Pató Pál úr az I. osztályban van, 
akkor az első osztály levegője válik élte ele-
mévé és arra, hogy valami „újítás van a 
számtanításban", vállát vonogatja, el sem 
olvassa, mert hát: „ráérünk mi arra még" a 
IV. osztályban. Bizony mondom, nagy kár esik 
a tanító emberben, hogyha mindig egyazon 
osztály levegőjét szívja, mert annyira meg-
szokja, hogy a másik már csiklandozza szagló 
idegeit. De élettani igazság, hogy az így szok-
tatott idegek idővel végkép megtompulnak, 
elvesztik működési, el, életképességüket. És 
minthogy érzékeink idegszálai a lélek szék-
helyéig: az agy velőig húzódnak és ott a 
gondolkodás megindítói, kétségtelen, hogy a 
rongált, tompult idegek tompa gondolkodást 
fognak megindítani. Nem igaz, hogy az, a ki 
15 éven tanítja az „í" „r" hangoztatását és 

összeolvasását, ezt jobban tudja, mint az, a ki 
frissült erővel, meggondolással ma fog hozzá 
először. 

A gyári munkások, az iparműhelyek alkal-
mazottjai jajkiáltással panaszolják a világnak: 
„íme, gépekké válunk, mert mindig ugyanazt 
a munkafajtát végezzük! Eszünk egyoldalúvá, 
Ítéletünk korlátolttá válik, mert korlátok közé 
vagyunk szorítva!" Igazuk van! A ki mindig, 
egész életén csak talpat szögez a csizmára, az 
soha egész csizmát nem tud készíteni; a ki 
mindig csak gombokat varr a kabátra, az soha 
egész kabátot nem fog készíteni tudni, a ki 
mindig csak I. osztályban tanít, az idővel nem 
fog tudni a II. osztályban tanítani és mivel a 
II. osztályban nem képes tanítani, azért ki 
van zárva, hogy az I. osztályban jó tanító 
lehetne; mert mégis csak van valami különbség: 
talpat szögezni a csizmára, gombot varrni a 
kabátra ós gyermeket tanítani az első osztály-
ban. Mert az a talp csakis arra a csizmára 
kell, az a gomb csakis arra a kabátra való; 
de az a gyermek nemcsak az I. osztályba 
való, sőt azért jár az I-be, hogy a II.-ba jusson, 
tehát az I. osztály köteles ügyet vetni a II. 
osztályra, ha ezt nem teszi, eltéveszti föladatát; 
de a ki mindig az I. osztályban van, az nem 
ismerheti a II. osztályt, nem ismerheti föl-
adatát. 

Meg nem tagadhatom kedves kartársaimtól 
azt a kis párbeszédet, a mit én folyó évi 
márezius hó 20.-án Horváth József polgár-
társammal folytattam. Horváth József szegény 
napszámos ember, a kivel én évek óta jó 
ismeretségben állok. Rendesen találkozunk a 
kanyarulatnál este 8 óra táján; akkor megy ő 
haza a napszámából, én meg a szabad levegőn 
töltött sétámból, mely a 4 fal között eltöltött 
napi fáradozások után oly nagyon szükséges 
ilyen magam szőrű embernek. Mint rendesen, 
most is szivarom csutkáját fölajánlottam neki. 
Mosolygott. Különben is föltűnt, hogy ma 
élénkebb a látása, fürgébb a nyelve. Mi tör-
tént? „Hej, instálom alázatosan, nagy sor volt 
tegnap. Hát hazajövök, — iszen tudja a tensúr, 
mikor váltunk el, — hazajövök, nagyot sóhajtok, 
előre tudtam, mi lesz a vacsora „ebédről maradt 
babfőzelék, egy darab kenyér, meg egy fél 
meszely zsigeri bor." Ételmaradék, száraz 
kenyér, rossz és kevés bor, ez az én rendes 
vacsorám évek óta. Hát aztán gondolja csak, 
hazajövök tegnap este, az asszony a kony-
hában, az asztal terítve, leülök; valami ösme-
retlen üveg sunyit felém. Lánczos-lobogós, mi 
van itt? Az asszony kipirult arczczal jön be, 
hoz egy födött tálat — Uram és én Istenem, 
a tálban ízes étek, hús, friss krumpli-istercz — 
Asszony! — szólék — te lopást követtél el 1 
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„Csak egyék nyugodtan — aszondi — „József 
napja van ma, legyen kendteknek is jó napja!" 
Ej, be jó volt az a bor, a kinek soha azelőtt 
még a színit sem ösmertem! Azt hittem, hogy 
legalább is goróf vagyok: még most is számban 
van a jó íze; meg az a jó, finom hús — 
úgy dolgoztam ma, hogy no! Jó, jó tens uram 
egy kis változatosság, különben az emberfia 
elkozmásodik. — „Bizony jó, folytatom — 
egy kis változatosság, szükséges is, fontos is, 
az orvosok is azt tartják." Szerettem volna 
az én jó polgártársamnak azt is elmondani, a 
mit Ribot „Az emlékezet betegségei" czímű 
müvének magyar fordításában a 27. oldalon 
mond, hogy t. i.: „A gépiesség megfosztja az 
öntudati állapotot a tárgyilagos valóságtól." 
Csakhogy ezt ő úgysem értette volna meg, a 
helyett azt mondtam: A ki folytonosan ugyan-
azon egy állapotban él, ha dúslakodik a jóban, 
a jót nem érzi, ha nyomorog a nyomorúságban, 
a nyomor iránt is elfásul, hasonlóképen megyen 
a lelki élet." Azért esak, hadd jusson érvényre 
azoknak a jó uraknak jeles intézkedése, a kik 
ott fönn a közoktatási ministeriumban atyailag 
gondoskodnak rólunk, csak hadd legyen föl-
menő rendszer, minden iskolában. 

Most még az én kedves Szász Béla kartár-
samnak a fölmenő rendszer ellenzői ellen 
fölhozott érveire akarok valamit mondani. 
Idéznem kell szórói-szóra, a mit az ellenvéle-
mények 2. pontjában fölhoz: „Azt mondják, 
hogy a tanító egyéni hibái, ha huzamosabb 
ideig marad a gyermek ugyanazon tanító keze 
alatt, úgy megrögződnek a gyermekben is, 
hogy egész életén át kisérik; míg ha csak 
egy évig tanítja a tanító a gyermeket, a hibái 
maradandók nem lesznek. No ez már nem 
erős, hanem farcsa ellenvélemény. Mik lehetnek 
a tanítónak egyéni hibái: tolvajság, gyilkosság, 
erkölcstelenség, hanyagság stb P 

Nem, nem, kedves kartársam, nem ezek az 
egyéni hibák, hanem: A tanító ideges, türel-
metlen ember, vannak (lehetnek) olyan testi 
sajátságai, csúnya szokásai, melyektől a gyer-
meket tényleg meg kell óvnunk. Meissenben 
(Szászországban) láttam egy tanítót, a ki, 
mikor tanított, mindig a poczakján összefonta 
a két kezét és úgy beszélt, Weilenben (Badeni 
nagyherczegség) jelen voltam a tanításon és 
azt tapasztaltam, hogy a tanító beszéd közben 
mindig az orra likaiban turkál; Singenben 
(Würtenberg királyságban) hallottam, hogy a 
tanítónak szavajárása volt: Alsó, pass auf! 
Minden harmadik szava volt: Alsó, pass auf! 
és a gyermekek is akarva nem akarva beszéd 
közben mindig az „alsó pass auf" mondást 
gyakorolták. Aztán még sok, sok más helyen 
is sok-sok mindenféle csúnya szokást vettem 

észre a tanítón, mikor oktatott. Hát biz ezek 
a csúf szokások ragadósak, a gyenge gyermek 
erősen kifejlett utánozó tehetségével ezeket 
úgy elsajátítja, hogv csak nagy nehezen 
szoktatható le róluk. És a szegényke gyermek 
azt hiszi a maga ártatlan fölfogásával, hogy 
mindaz, a mit a tanító úr tesz, hozzátartozik 
a tudáshoz és azért teszi ő is. Mondom, itt 
valamennyire eltérnek a nézeteim a Szász Béla 
kedves kartársam nézetétől és én a föntebb föl-
sorolt hibákat, egyéni rossz szokásokat, hibáknak 
és rosszaknak itélem. Igaz ugyan, hogy, a mint 
Sz. B. t. kartársam mondja, nem teszik szeren-
csétlenné a gyermeket, ha a „füle tövét vakarja", 
a „bajuszát pedri", „zsebbedugott kézzel" beszél; 
de szerencséssé, boldoggá sem teszik, pedig 
az iskolának föladata, hogy a gyermek szeren-
cséjét, boldogságát elősegítse, előmozdítsa. 
Illedelmetlen dolog, sőt utálatos, ha egy kis 
gyermek zsebredugott kezekkel áll a felnőttel 
szemben, sok-sok ember akárhány ferdeséget 
visz az iskolából az életbe, és bizony, ki tudja, 
nem az ilyen megrögzött rút szokás akadá-
lyozza-e az előmenetelében? Szó, a mi szó, 
ezt az oldalát a dolognak nekünk tanító embe-
reknek kicsinylenünk nem szabad. De hát 
megdöntse-e az ilyenektől való félelem a 
föntebb kifejtett szép eszméket. ? Engedjük-e, 
hogy önhibáinkért a gyermekek szenvedjenek? 

Hát én azt hiszem, hogy van útja-módja, 
miként lehet az ilyen bajoknak elejét venni. 
Először is arra kell szoktatni a tanítónövendé-
keket, hogy szokjanak a szép szokásokra, 
nem pedig a csúnyákra, utálatosakra. Figyel-
meztetni kell őket, hogy az ilyen csúf szokások 
ragadósak, és hogy a szülők nem azért küldik 
gyermekeiket az iskolába, hogy Ízléstelensé-
geket tanuljanak meg. 

Az igazgató- tanító jóakaratulag figyelmeztet-
heti a tanítót, ha netán ilyen fonákságokat 
észrevesz és a tanító iparkodjék az ilyen bizal-
mas, jóakaratú figyelmeztetésekre alkalmat nem 
adni, illetőleg: azokat őszintén megszívlelni. 

A tanfelügyelők is az iskola és a tanító jól 
fölfogott érdekében cselekszenek, ha az ilyen 
kelletienségekre a tanítót négy szem közt 
nyájas, jó indulattal, a káros következmé-
nyekre való utalással figyelmeztetik. 

Legszebb volna, ha az egy iskolában mű-
ködő tanítók kartársi szeretettől áthatottan 
figyelmeztetnék egymást netalántán való emberi 
gyarlóságaikra. A hol pedig a szép szó, a 
baráti figyelmeztetés nem használna, ott éppen 
a fölmenő rendszer behozatalával sújthatnák 
legjobban a tanítót, a mennyiben minden más 
följebb vezetné osztályát és csak annak nem 
engedtetnék meg, a ki megrögzött rút szoká-
sairól le nem tudna mondani. 
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Azonban kergessük el ezeket a sötét felhőket, 
melyek tán jégesővel fenyegetnék fölmenő 
rendszerünket, hadd érje a nap melegségétől 
és világosságától áthatott gyenge fuvallat. 
Lélekemelő az a tudat, hogy jóakaratú, 
lelkiismeretes, komoly tanító, a ki szereti a 
rendet, a tisztaságot, szereti a pontosságot és 
őszinteséget; becsüli a bátorságot, a becsü-
letességet ; tiszteli a följebbvalóit, a törvé-
nyeket, lángoló szeretettel csüng hazáján és 
ezen szeretetének alkalomadtán kifejezést is ad: 
mondom, öröm rá gondolni, hogy ilyen tanító 
osztályról-osztályra vezeti tanítványait, növeked-
tükkel növekszenek a tanítójuktól rájuk átment 
erények, megerősödnek, megizmosodnak a jóban, 
az igazban. Húsz, harmincz ilyen tanuló 
többet használ a hazának, mint a mennyit 
300, sőt 1000 romlott-szívű árthat; mert az 
államnak, a társadalomnak vannak eszközeik, 
hogy a gonoszokat ártalmatlanná tegyék; de 
nincs hatalmuk, nincs eszközük arra, hogy a 
rossz tanítás és nevelés folytán sivár, örömtelen 
lelki világot megváltoztathassák. 

Csak hadd vezesse a tanító osztályról-osz-
tályra az ő tanítványait! Minden osztály tükre 
lesz a tanítónak, melyben önmagát látja; a 
tükörben visszaverődnek a hű vonások; maga-
magára ismer a tanító, észre fogja venni, hogy 
„sasok esak sasiíakat nemzenek"; de észre 
fogják ezt venni mindazok, a kiknek hivatásuk, 
hogy a tanító munkásságát észrevegyék. 

De legyen teljes a kép, ne hallgassunk el 
semmit! Ha sikerült is viharágyukkal elosz-
latnunk a vészfelhőket, azért a levegőben 
még úszkálnak párák, — vakarom a fülem 
tövit (de nem az osztályban a gyermekek 
előtt), — keresem az illő kifejezést, azt az 
őszinte szót, melyet az őszinte szív félre nem 
érthet; Szász Béla kerülgette, én kimondom: 
nincs meg minden tanítónak az a tudása, 
annyi képzettsége, hogy minden osztályban, 
az V—Yl-ban is taníthasson. Kimondtam. 
Kövezzenek meg! Isten látja lelkemet, ő tudja 
legjobban, hogv én szeretem kartársaimat, 
jobban szeretem őket, mind azok, a kik sze-
mükbe hízelegnek és hátuk mögött szidják. 

Hát ne tagadjuk, úgy áll a dolog, hogy az 
iskola föladata az évek során gyarapodott, 
tudományunk pedig nem.» El sem képzelhetem 
azokról a jeles emberekről, a kik fönn a 
közoktatási ministeriumban ülnek és az ország 
népnevelési ügyeit komolyan gondozzák, hogy 
ezen sajnálatos körülményről tudomásuk nem 
volna. Van, van; hiszen az új Gondnoki 
Utasítás 78. S-ában világosan ki van fejezve, 
hogy „lehetőleg a fölmenő rendszer alkalmaz-
tassák." Ez a lehetőleg: szép honi tarisznya, 

melyben minden tanító megtalálja a maga 
áldását vagy átkát. 

Én tudnék erre is orvos-szert. Járuljon a 
hazai tanítóság kérelemmel a közoktatási mi-
nister úr elé, melyben kifejti, hogy szervez-
zenek a tanítók számára olyan szünidei tan-
folyamokat, melyekben a népiskola V—VI. 
osztályának tanítási tárgyait, különösebben a 
természettant és vegytant, a csillagászati 
földrajzt, stb. stb. adják elő úgy és azon 
módszeren, a hogy azt az illető osztályokban 
tanítani kell Az ilyen kérelem azon édes 
megnyugvással töltené el ministerünket, hogy 
a hazai tanítóság megértette az ő nagy szán-
dékait,if egyetért az ő magas gondolkodásával; 
látná O Kegyelmessége, hogy a magyar tanítóság 
fölmenőben van. 

(Budapest.) Schön József. 

Osztály-ismétlés. 
A „Néptanítók Lapja" f. évi 10. számában 

megjelent ily czímű vezérczikk elolvasása után 
— az ügy érdekében — közölni kivánok egy-
nehány adatot a mi községünk állapotairól. 

Az együttes összeírási kimutatás tanúsága 
szerint a községben az 1901/2. tanévben van 
201 mindennapi és 99 ismétlő tanköteles. Van 
a községben egy állami és egy g. kel. felekezeti 
iskola 1 — 1, összesen 2 tanteremmel. A beira-
tások szept. 1.-én kezdődtek és beiratkoztak 
folytatólagosan összesen szept. 10.-ig 5-en, 
15.-ig 7-en, 30.-ig 24, okt. 15.-ig 43, okt. 
végéig 56, nov. 15.-ig 59, nov. 30.-ig 99, 
január 30.-ig 106 és február 6.-ig 128-an az 
összes tankötelesek közül. Megjegyzem, hogy 
28 növendék idegen községbeli — a kik azon-
ban korábban iratkoztak be, mint a helybeliek. 
A gazd. ism.-iskolába beiratkozott 90. 

A felekezeti iskolába ugyanily sorrendben 
beiratkozott 68 tanuló. 

Ugy az állami iskola gondnoksága, valamint 
a felekezeti iskola iskolaszéke a maga részéről 
megtett mindent arra nézve, hogy az összes 
gyermekek beiskoláztassanak és hogy rendesen 
járjanak föl, mindazonáltal mindkét iskola 
mindenik félhónapban 50—60 igazolatlanul 
mulasztót, sőt volt eset, hogy 120 egyáltalában 
föl nem járót volt kénytelen kimutatni meg-
bírságolás végett. Az állami iskola márcz. 1.-én 
is kimutatott VH-ed ízben majdnem 50 egy-
általában föl nem járó tanulót, olyat a ki ezen 
tanévben egy fél napig sem járt iskolába. 

Az eredmény ? Semmi! 
1901. évi decz. hó 12.-én jelentést tettünk 

a községi Elöljáróság ellen a közigazgatási 
bizottságnál azzal, hogy az iskolalátogatás oly 
rendetlen, hogy eredményről — jó vagy kielégítő 
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iskolai eredményről — szó sem lehet. Hogy 
ennek miféle eredménye volt, nem tudom. Azt 
azonban tudom, hogy ezen községben számos 
oly növendék van a ki 50, legfeljebb 60 napig 
látogatja az iskolát — összes tanköteles évei 
alatt. Mármost azt kérdem én, hogyan lehet-
séges ezeket korukhoz képest más osztályba 
fölvenni, ha netalán néhanapján ellátogatnak 
az iskolába, mint az I. osztályba ? És hogy 
hogyan lehetne ezen a bajon segíteni ? Mert ez 
már csakugyan nagy baj. 

Azt azonban igenis kinyilatkoztatom, hogy 
az Orsz. Bizottság által javasolt módozatot, 
liogy az illetők, a kik nem tettek eleget nép-
iskolai kötelezettségüknek — kielégítő ered-
ménynyel, ne köthessenek házasságot, ne alapít-
hassanak családot, a mi vidékünkre nézve nem 
találom czélravezetőnek és nem találhatja czélra-
vezetőnek senki, a ki a bánsági viszonyokat 
ismeri. 

Az itteni nép már így is túltette magát 
minden társadalmi illemen, vallási erkölcsön és 
hazai törvényeinken azzal, hogy bizony senki 
sem várja be, míg hadkötelezettségének eleget 
tett és akkor kötne házasságot, hanem igenis, 
mihelyt megnőtt annyira, hogy nem fél este a 
sötétben lenni, szülői határozat folytán össze-
adatik valakivel, azaz vadházasságot köt — 
nagy ünnepélyességgel, parádéval, muzsikával, 
körmenettel és tánczczal. Ne tessék gondolni, 
hogy ez költött dolog, mert ez tisztán reális 
igazság. Ezek a „házasság" kötések a böjti 
hónapok kivételével egész éven folynak. 

Pár év, máskor azonban pár hónap, sőt nem 
ritkán 2—3 hét múlva, ismét elválnak és a 
„férj" másik leányt kap „feleségül". 

A múlt tanévben 2 ismétlőiskolai tanulóm 
kölcsönösen elcserélte a feleségét, mert mindenik 
„férj" nem tudott megférni a saját asszonyával; 
most már jól élnek. 

Van olyan eset, hogy egyik-másik dédelgetett 
suhancznak 14.-ik életévétől kezdve 21-éves 
korig 3—4 feleséget hoztak a szülői. Ezután 
besorozzák, elviszik katonának. Három év 
múlva vissza jön és első dolga elkergetni a 
feleségét és ekkor törvényes házasságot köt 
egy másik leánynyal vagy pedig egy nálánál 
jóval idősebb „özvegy"-gyei. 

Es ez itt oly mindennapi, oly gyakori és 
természetes dolog, hogy még a hatóságok sem 
ütköznek meg rajta; mindenki megszokja és 
tétlenül nézi. Az idei ismétlő leányaim közül 
7 él vadházasságban, a fiuk közül szintén 
többen, sőt deczember és január havában egy 
„házas" mindennapi tanulóm is volt, a ki elég 
rendesen jött föl az iskolába és ott sápadt 
arczczal, álmos szemekkel bambán figyelt a 
a magyarázatra, miközben folyvást ásított. 

Ilyen népnél az Orsz. Bizottság által javasolt 
rendszabályozás nem használ semmit, sőt 
inkább árt. 

Itt egy Ráday Gedeonra volna szükség a 
ki erős marokkal vezetné a közigazgatás iskolai 
ágát és korbácscsal a kezében kényszerítené 
elválásra a 24 éven alóli vadházasokat. Az 
idősebbekkel szemben — sajnos — a törvény is 
tehetetlen. 

A román papok egészen tehetetlenek e 
bajjal szemben, ők is a törvénytől várják a 
segitséget, a mely azonban — fájdalom! 
nem jön. 

Ezek után visszatérek az iskolára. A román 
vidékeket illetőleg a tanulók túlnyomó része 
— a sok tízezer — nem sajátítja el a szükséges 
elemi ismereteket, mivel egészen rendetlenül, 
vagy pláne egyáltalában nem is járt iskolába. 

1893/4. és 1894/5. tanévekben egy hunyad-
megyei gör. kath. iskolánál működtem. 249 
mindennapi tanköteles gyermekem volt, a kik 
közül 90—100 följárt — úgy a hogy — az 
iskolába, hanem ezeket is csak írás-olvasásra 
taníthattam, meg számtanra. Az év végével 
kilép az iskolából 40—45 tanuló és ezeknek 
2A-a írni olvasni sem tud — becsületesen. 

Hogy a többi mit csinált? 
Juhot őrizett meg kószált berkeken-hegyeken. 
Hogy miért nem járt iskolába ? Hát azért, 

mert fölmentették. Az eljárás ez. Az iskolaszék 
őszszel összeül és a tankötelesek 2/3-át törli, 
mint alkalmatlant — hogv ne kelljen második 
osztályt fölállítani. Az iskola így is túlzsúfolva 
van, mert a tantermek részint kicsinyek, részint 
habár törvényszerű méretekkel bírnak, számuk 
nem felel meg a tanulók számarányának. Ilyen 
túlzsúfolt iskola különben nagyon sok van a 
románok lakta vidékeken Temesmegyében is, 
meg másutt is. 

Ezen kellene először segíteni, itt a baj 
gyökere; a míg ezen segítve nem lesz, nagyon 
sok tanuló lesz osztály-ismétlésre kényszerítve. 
Legyen elegendő tanterem, a hatóságok pedig 
hassanak oda, hogy az igazolatlanul mulasztók 
száma a minimumra redukáltassák, a tíz havi 
szorgalmi idő betartassák — az egész vonalon, 
a falvakon is és akkor nem fognak kikerülni az 
iskolából elemi ismereteket el nem sajátított 
gyermekek, a mi bizony most oly gyakran 
fordul elő és a mely tényért a társadalom — 
tekintet nélkül a mellékkörülményekre — a 
tanítót, az iskolát hibáztatja. 

Mindezeket azonban csak úgy érhetjük el, 
ha a kormány szaporítja az állami iskolák 
számát, illetve fejlesztésöket és a tanfelügyelők 
hatáskörét a mainál sokkal nagyobb mértékben 
tágítja. 

(liakovicza.) Aylicser Sémit se. 
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Az iskolai fölügyelet története. 
Az iskolai fölügyelet joga az egyházi iskolázás 

korában, tehát a legrégibb időktől egészen a 
Ratio keletkezése koráig, az illető iskolafön-
tartó egyházakat illette. A különböző századok-
ban kelt zsinati végzések mutatják, hogy az 
iskolák fölötti rendelkezési jog az illető fele-
kezeti papság kezében volt, még pedig olykép, 
hogy — mint azt a korábbi uzust1 szentesítő 
tridenti határozmányok, nemkülönben a XVI. 
és XVII. századbeli magyarországi zsinatok 
szabványai előírták, az összes iskolák kormány-
zata megyénkint a püspököt illette, a ki az 
oktatási intézetekre a főesperes által ügyeltetett 
föl. A protestáns és a gör. kel. iskoláknál a 
fölügyelet szintén ilyen volt. A közép- és újkor-
ban keletkezett városi iskolák, melyeknél 
először a XIY. században alkalmaztattak világi 
tanítók, a városi municipium külön hatásköre 
alá tartoztak. ( 

Hazai törvényhozásunk egészen a XY. századig 
nem is foglalkozott az iskolák ügyével, mert 
a tanítók — a városokat kivéve, — papok 
vagy szerzetesek voltak. Midőn azonban a 
papság kisegítőül lassankint világi egyéneket 
is alkalmazott s önálló tanítói állomások 
szerveztettek, ekkor már az állam is gondot 
volt kénytelen fordítani a tanítókra s az 
iskolákra. I. Mátyás király volt az első ural-
kodóink között, a ki alatt a nemzet 1458.-ban 
az első törvényt alkotta az iskolánál működő 
tanítókra nézve, kimondván, hogy a világi 
tanítók tizedet és vámot fizetni nem tartoznak.2 

Utódja II. Ulászló király az 1515. évi ország-
gyűlés által alkotott VII. törvényezikkben 
pedig kimondá, hogy a tanítók katonáskodni 
nem tartoznak.3 

Az államnak mindezen intézkedései az 
oktatásügy lényegére ugyan befolyást nem 
gyakoroltak, mindazáltal a körülmény, hogy a 
tanítókra nézve országos végzések hozattak, 
azt mutatja, hogy a tanítókról való gondos-
kodás e korban már nem csupán az egyház 
föladatai közé tartozott. A XVI. és XVII. 

1 Az iskolai oktatás első lényegesebb szabályozójául 
a IY. lateráni egyetemes zsinat tekintendő 1215-ben, 
mely már a világi tanítók alkalmazását és a lelkész-
ségek mellett szervezett iskolák elkülönítését sürgette. 

- Corp. Juris Hung. (Decr. 1458. Art. 10.) 
TI. o. (Decr. 1515. Art. 7.) 

században az iskolákról való gondoskodás 
ismételten tárgyát képezte a magyar törvény-
hozásnak, az a nézet tehát, hogy Mária Terézia 
koráig az oktatásügy nem képezett államügyet, 
nem egészen felel meg a történeti igazságnak. 

A dolog ugyanis tényleg lígy áll, hogy 
hazai törvényhozásunk igenis foglalkozott az 
iskolák ügyével, csakhogy sajnos, ide vonatkozó 
törvényeinket eddig egyetlen tanügytörténet-
írónk sem tanulmányozta. Avagy nem örök 
dicsősége-e a magyar törvényhozásnak, hogy 
már az 1548. évi 12. t.-cz. elrendelte, mikép 
a török dúlások következtében elpusztult egy-
házak jövedelmei el ne pazaroltassanak, hanem 
azokból ott, a hol szükséges iskolák állít-
tassanak.1 Ugyanezen országgyűlés kimondá, 
hogy a közpénzeken állított iskolákban a róm. 
kath. vallástan múlhatatlanul tanítandó." Az 
1550. évi országgyűlés ismételten elrendelte, 
hogy az elenyészett egyházak javai után 
befolyó jövedelmekből csakis iskolák állít-
tassanak.3 Még behatóbban intézkedett és 
csak az iskolaügy fejlődését kivánta előmozdí-
tani az 1681. évi országgyűlés, midőn egy-
részt szigorú büntetés terhe alatt megtiltá, 
hogy az iskolákat a katonaság ne pusztítsa és 
ki ne foszsza, másrészt pedig elrendelte, hogy a 
protestáns felekezetek egyes kijelölendő helyeken 
a plébániák mellett iskolákat is állíttassanak.1 

A XVIII. században a törvényhozás bár nem 
foglalkozott az oktatásügygyei, mindazáltal 
főleg az 1725 óta újjászervezett kir. helytartó-
tanács létrejövetele óta számos tanügyi ren-
delet látott napvilágot, mely által míg egy-
részt, az államhatalom az iskolák iránt való 
érdeklődésének kétségbevonhatlan jelét adta, 
addig másrészt mintegy dokumentálni kivánta 
azt is, hogy az oktatásügy irányítása is az ő 
föladata.5 

1 Corp. Jur. Hung. (Decr. 1548. art. XII.) E fontos 
törvényszakaszt még eddig senki figyelemre nem 
méltatta. Hasonlóan vagyunk a többi idézendő törvény-
szakaszszal is. 

2 U. o. Art. 6. 
3 U. o. Decr. 1550. art. 19. 
4 U. o. Decr. 1681. art. 22., 26. 
5 Az első állami jellegű iskolák szervezése ebbe a, 

korszakba esik. A tiszai és marosi katonai határőrvidékek 
1703-ban végleg szerveztetvén, e vidékek összes köz-
ségeiben iskolákat állíttatott a bécsi udv. haditanács. 
(Helfert: Die Gründung der österr. Volkschul. 74. 
Iványi: A tiszai határőrvidék 112.1. Wanischék: Gíesch. 
der Militargránze II. 67.) 
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A tanügy egységes igazgatásának első nyomait 
mindazáltal csak attól kezdve fedezhetni föl, 
midőn Mária Terézia királynő külföldi és főleg 
porosz példa után indulva, 1762 jan. 20.-án 
gr. Barkóczy Ferencz esztergomi érseket nevezte 
ki a hazai összes felsőbb és alsóbb iskolák 
fölügyelőjévé. Ez az egységes fölügyelet első 
nyoma hazai oktatásügyünk történetében, mely 
mintegy átmenetet képezett az 1777-ben kiadott 
Ratio által megteremtett új állapothoz. 

A Ratio első része mindjárt az iskolák 
kormányzatára nézve tartalmaz fontos intéz-
kedéseket. E szerint a legfőbb tanügyi hatóság 
a kir. helytartótanács kebelében alakított 
tanulmányi bizottmány volt, mely az ország-
bíró elnöklete alatt néhány tanácsosból és két 
ú. n. tankerületi főigazgatóból állott. Az egész 
ország kilencz tankerületre oszlott ú. n. budai, 
pozsonyi, beszterczebányai, győri, pécsi, kassai, 
ungvári, nagyváradi és zágrábi, mely kerületek 
élén egy-egv kir. főigazgató (director superior) 
ezek mellett pedig a népiskolák fölügyelete 
részére egy-egy tanfelügyelő (inspector).1 

II. József császár reformjai az iskolaügy 
terén is újításokat hoztak s így történt, hogy 
1785-ben a tanügyi adminisztráezió is módosult 
némileg. A kilencz tankerület helyett ugyanis 
öt új létesült Pozsony, Kassa, Nagyvárad. Pécs 
és Zágráb székhelylyel, melyek közvetlenül a 
Budán levő országos tanulmányi bizottmány 
alá rendeltettek, gr. Niczky Kristóf volt 
pozsonyi kir. főigazgató pedig az összes oktatás-
ügyi intézetek országos főigazgatójává lett. 
Mivel az öt tank érül etbeli kir. inspectorok az 
összes kerületek iskoláit személyesen nem 
adminisztrálhatták s maguk be nem járhatták, 
II. József császár a megyei ú. n. iskolalátogatók 
(visitatores) intézményét hozta be, a kiknek 
számára külön utasítást is dolgoztatott ki.-

József császár halála után az 1790/1. évi 
országgyűlés az oktatásügyet nemzeti alapra 
kívánván fektetni, a reform-munkálatok elkészí-
tésére egy nagyobb bizottmányt küldött ki, a 
melynek oktatásügyi dolgozata az I. Ferencz 
király által 1806-ban kibocsájtott második, 
majd pedig az 1825 7. évi országgyűlés sür-
getései folytán az 1828-ban megjelent harmadik 
Ratio lett! Ugy az 1806.-ik, mint az 1828.-ik 
évi Ratio az iskolák fölügyeleti jogát az állam 
részére foglalták le; az ország ismét 9 tan-
kerületre osztatott, melyek élén a középiskolák 
részére a kir. főigazgatók, a népiskolákéra 
pedig a kir. tanfelügyelők állottak. A tan-
felügyelők, bár a főigazgatók alá voltak rendelve, 

1 Ratio educationis etc. (Bécs, 1777.) 
- Instruetion für die Visitatoren der National-

schulen in Ungarn. (Pest, 1785.) 

(1828 óta) minden vármegye részére a főispánok 
által neveztettek ki, az illető megyék iskoláit 
igazgatták s fizetésüket is most már a megyei 
pénztárból nyerték. Ez az állapot tartott 
1845-ig, midőn a kir. helytartótanács az 
iskolákra nézve új kormányzati tervezetet 
dolgoztatott ki, a mely ez év jul. 16.-án 
„Magyarország elemi tanodáinak szabályai" czím 
alatt jelent meg. Ezen új szabályzat szerint az 
elemi iskolák főkormányzója a kir. helytartó-
tanács ; a közép- és népiskolák fölügyelete a 
kir. főigazgatókra bízatott; a tanfelügyelők 
teendőit pedig a kerületi esperesek vették át, 
a kik a „kir. tanfelügyelő" czímet is viselték, 
végül minden iskola helyi fölügyelőjévé az 
illető községben levő lelkész rendeltetett. 

Az 1848. évi oktatásügyi törvényjavaslat 
meghiúsulása után az 1849. évi okt. 9.-e'n 
kiadott osztrák pátens br. Geringer Károly 
császári biztost bízta meg a magyarországi 
iskolaügy vezetésével s egyúttal kiadta a 
nevezetes szabályzatot, mely hivatva volt hazánk 
közoktatásügyét az öszbirodalomban dívó elvek 
szerint rendezni. Az új szabályzat lO.-ik szakasza 
szerint a kir. főigazgatók állása eltörültetvén, 
az iskolai fölügyelet a kerületi császári főbiz-
tosra ruháztatott, a kik mellé külön tanodai 
fölügyelők rendeltettek. E fölügyelők az illető 
megyékben, vagy kerületekben levő székes káp-
talanok kanonokjai sorából kerültek ki. A gr. 
Thun osztrák oktatásügyi minister által 1855 ápr. 
25.-én kiadott végleges szabályzat jellegével 
bíró „Verordnung" a tanfelügyeletet szintén a 
kanonokokra és apátokra bízta, minek folytán 
egész 1868-ig az iskolai fölügyelet az egyház 
kezében öszpontosult, mert az 1861-ben beállott 
rövid alkotmányos éra után következett provi-
zórium idején visszaállított helytartótanács a 
középiskolák részére öt új kir. főigazgatóságot 
létesített ugyan, de a népiskolai fölügyeletet 
változatlanul hagyta. 

Az alkotmányosság visszaállítása után létre-
jött 1868. évi 38. törvényczikk az iskola-
fölügyelet mai alapjait rakta le. A fölügyeletet 
ismét az állam vette át s az oktatásügyi 
törvények végrehajtásával megbízott királyi 
kormány szakministere az ellenőrzés jogát a 
megyei kir. tanfelügyelők által gyakorolja, 
kiknek teendőit részint az 1876. évi szept. hó 
2.-án kiadott ministeri utasítás, részint az azóta 
megjelent egyéb rendeletek írják elő. A közép-
iskolák fölügyeletére nézve csak 1879-ben 
történt első lényeges intézkedés, a midőn az 
ország tizenkét tankerületének élére egy-egy 
kir. főigazgató alkalmaztatott, a középiskolai 
administrácziót is magában foglaló törvény 
pedig csak legújabban (1883) jött létre. 

(Znmhor.) Dudás Gyula <lr. 
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HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: Zwack József-
nek, a ki a IX. ker., mester-utczai közs. nép-
iskola javára, négy szegény tanuló jutalmazására 
2000 korona alapítványt tett. 

Kinevezte: Weissmann Erzsébet oki. óvónőt 
a petrovai áll. kisdedóvodához óvónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Bonyhádi Miksa 
szempezi izr. egyesületi el. isk. munkaképtelen 
tanító részére évi 1000 koronát; Krizsanoczi 
Ágoston nógrádi munkaképtelen róm. katli. 
tanító részére évi 420 koronát; Nagy Sándor 
vadkerti szolgálatképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 500 koronát; Molnár Endre marczah 
szolgálatképtelen közs. tanító részére évi 760 
koronát; Jankovics Sándor tergovesti munka-
képtelen gör. kel. tanító részére évi 340 koronát; 
Benedek János lépesfalvi munkaképtelen ág. 
h. ev. tanító részére évi 740 koronát: Czirbusz 
Ede mochnyai munkaképtelen róm. kath. tanító 
részére évi 760 koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Baross Margit 
alsó-mislyei munkaképtelen áll. óvónő részére 
400 koronát egyszersmindenkorra. 

Segély-, ill . gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Bicsánszky Pál dorogházai nyug. volt 
róm. kath. tanító özv., szül. Kosztolnik Anna 
részére évi 300 koronát; néh. Bérics Péter 
szent-endrei gör. kel. szerb tanító özv., szül. 
Krecsarevits Katalin és Theodora nevű kis-
korú árvája részére együtt évi 712 korona 
60 fillért; néh. Barna János mező-kölpényi 
nyugd. volt gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Katona Mária és János nevű kiskorú 
árvája részére együtt évi 350 koronát; néhai 
Márkus Pál (Pável) volt ohabaszerbászkai 
nyug. tanító özvegye, szül. Jankovics Mária 
részére évi 300 koronát; néh. Kohlbauer József 
volt nagy-szredistyei nyug. tanító özv., szül. 
Bódén Borbála részére évi 378 koronát; néh. 
Popélka Ferencz nyug. volt kopesányi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Kroupa Czeczilia 
részére évi 561 korona 50 fillért; néh. Kempf 
Antal nyug. volt pápoczi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Honyák Franeziska részére 
évi 610 korona 80 fillért; néh. Klauber János 
kecskeméti közs. tanító özv., szül. Schivarcz 
Regina részére évi 660 koronát; Szabó József 
szarvasi róm. kath. volt tanító özv., szül. Dérczy 
Rozália és három kiskorú árvája részére együtt 
évi 905 kor. 98 fillért; néhai Farkas János 
kisújszállási ev. ref. volt tanító özv., szül. 
Fényes Karolina és két kiskorú árvája részére 
együtt évi 786 korona 66 fillért; Gimes 
(Goldberger) Simon volt miskolczi izr. tanító 

özv., szül. Feldmann Mária részére 550 kor., 
Lajos, Miklós, Teréz és Zsigmond nevű kiskorú 
árvái részére egyenkint 91 korona 66 fillért; 
Dobra Gellért kallinai vasuttársasági el. isk. 
tanító özv., szül. Haczagan Karolina részére 
évi 360 koronát; néh. Michnay Mihály békés-
csabai ág. hitv. ev. volt tanító özvegye, szül. 
Ledig Erzsébet részére évi 716 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
M. I. Pf.-Varsány. Áll. nőipariskola Buda-

pesten kettő van: a pesti oldalon a Szent-
királyi-utczában és a budai oldalon a Fő-
utczában. — P. K. Batta. Nem; ha négy 
gimnáziumi osztályt végzett, előbb osztály-
vizsgálatokat kell tennie (teheti összevontan 
is) s csak ezek sikeres kiállása után bocsájtják 
érettségire. — „Törekvő." A továbbképző 
tanfolyamról közelebb tájékoztató czikket fo-
gunk közölni. Kisérje figyelemmel a lapot. — 
Xy. Már többször üzentük, hogy czikkekkel 
bőven el vagyunk látva s így nem kérjük 
„mintegy 20 számra (!) terjedő" tanulmá-
nyának beküldését. Az ilyesmit könyvben kell 
kiadni. — K. Pál. Oklevele megszerzése óta 
eltöltött 5 év multán illeti meg a korpótlék. — 
Sz. L. lelkész. A kérdezett kántortanítót nem 
lehet véglegesnek tekinteni, mert hiszen még 
most sincsen oklevele. Korpótlékra sem lehet 
e miatt jogos igénye. Az 1893. évi XXVI. 
törvényczikk végrehajtására vonatkozó Utasítás 
11. §-a szerint csak szabályszerű választás 
vagy kinevezés alapján teljesített tanítói mű-
ködés után lehet számítani korpótlékot. Oki. 
nélkül való egyént pedig véglegesen nem lehet 
megválasztani. — Kérvény. Gyakran említettük, 
hogy a korpótlék nyugdíjigény alapjául való 
beszámításaért külön kell folyamodni. Tehát 
miért nem terjeszt be kérvényt ? Ennek alapján 
fogják majd kivetni a nyugdíjalapra fizetendő 
járulékot. Folyamodványához a korpótlék utal-
ványozását igazoló iratot mellékelni kell. — 
Sz. Emil. Teljesen szülőtlen tanítói árvák 
érdekében folyamodjék a közoktatásügyi minis-
teriumhoz. Az illető tanító özvegye elhalt férje 
utolsó beszámítható s 1200 koronáig terjedő 
fizetésének 50%-át kapja. Azon fölül való 
fizetés után pedig 20%-ot adnak neki. — E. 
óvónő. Mivel 400 koronával emelkedett a 
fizetése és nyugdíjigénye, 400 korona után 
meg kell fizetnie a nyugdíjjárulékot. — R. G. 
Betegsége miatt kérjen hivatalosan szabad-
ságot. Tiszti orvosi bizonyítvány alapján 
szabadságoltatván, nyugdíjigénye e miatt sem 
lehet kevesebb. 6—8 hónapi helyettesítésről 
levén szó, fizetésének egy részét bizonyára a 
helyettes költségeinek fedezésére fogják fordí-
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tani. — M. A. Medgyes. A Tanítók Tanács-
adója 181. lapján mondottakat olvassa el. Ott 
láthatja, hogy az ev. ref. tanítókra sem 
vonatkozik az 1870. év előtti szolgálat után 
várható nyugdíjazás. — B. Gy. Fölmerült 
eset alkalmából hangsúlyozzuk, hogy az iskola-
szék mulasztást követett el, midőn a nyugdíj-
járulékokat annak idején be nem hajtotta s a 
behajtás iránt sem intézkedett. Az 1891. évi 
XLIII. törvényezikk 12. §. értelmében a fele-
kezeti és községi iskolaszékek, saját szavatos-
ságuk mellett, kötelesek minden polgári év 
első két havában a községi adópénztárba be-
szolgáltatni az 1875. XXXII. törvényezikk 
28.. 29. g-ában és az 1891. XLIII. törvény-
ezikk 10., 11. §-ában fölsorolt díjakat vagy 
pedig a községi elöljáróságnál a behajtás iránt 
intézkedni. Tgy látszik, a b. gy. iskolaszék 
annak idején nem intézkedett a nyugdíjjáru-
lékok ügyében, ezért követeli most rajta a 
t. adóhivatal P. elhunyt tanító hátralékban 
maradt 3 évi nyugdíjjáruléka fejében a 124 
koronát és annak 22 korona kamatját. Tanul-
ságos eset ez minden iskolaszékre. — Borsodi. 
A gazdasági épületek és a kerítés ügyében 
az iskolaföntartónál kell sürgetni az intéz-
kedést. Ha megtagadják, folyamodjék a kir. 
tanfelügyelő útján a közigazgatási bizottsághoz. 
Más mód nincsen, akár haragszik érte, akár 
nem. Mindenesetre a tanító legyen méltányos, 
ha anyagi körülmények hátráltatják az intéz-
kedést. — Sz. L. Z. A tanítói földön levő s 
lebontott csűr helyének fölhasználására a 
tanítót tartjuk illetékesnek. Kérje ezt az 
iskolaföntartótól. — I. B. Imre. A kért díjat 
fedezet hiányában nem engedélyezhetik. — 
Cs. J. Ügyét leküldték az egyházi hatósághoz. 
Ha még el nem intézték volna, legyen türe-
lemmel. — M. L. Külön nem válaszoltunk, 
mert az ügyet elintézve beküldték a kir. 
tanfelügyelőhez ; tehát hivatalos úton meg 
kellett kapnia. — F. H. Szeghegy. Minden 
iskola csak egy példányban kaphatja meg 
lapunkat. Az iskolaszéki elnök úr küldje el az 
igazgatónak, a ki tegye olvasásra az értekez-
leti szoba asztalára, a hol tanítás előtt vagy 
után mindenki elolvashatja. Ez egyébiránt tes-
tületi belügy. Iskolai padok ügyében forduljon 
Lampel R. (Wodianer F. és fiai) tanszerraktárá-
hoz, VI., Ándrássy-út 21. sz. — Gazd. szak-
tanító. Építkezés önöknél nincs tervbe véve. — 
M. Lajos. Miután fizetésjavítása csak szemé-
lyéhez kötött pótlék, azt nem számítják be 
nyugdíjigény alapjául. — P. K. Törvény ugyan 
nincsen reá, de a pályázati határidő beteltéig 
megszerzett képesítést tekintetbe kell venni a 
közszokás szerint. Képesítő vizsgálati enge-
délyért beterjesztett folyamodvány elintézésére 

rendszerint 1 — 2 hónapot kell számítani. — 
E. A. Az orsz. nyugdíjalapból 10 évi beszámít-
ható szolgálat után az utolsó beszámítható 
tanítói fizetés 40%-át adják nyugdíj fejében. — 
B. N. 1. Lehetséges, hogy az illető tanító 
özvegye, özvegyi segélye mellett, tanítónői 
állást foglaljon el oklevele alapján. 2. A kántor-
tanító helyettesét az özvegyi Vs év alatt nem 
az özvegy tartozik fizetni, hanem az iskola-
fentartó. 3. Tanítói oklevele érvénye megmaradt, 
habár néhány évig nem is működött az illető 
egyén tanítói minőségben. — H. J. A meg-
választott tanító költözési költségeit az iskola-
fentartók elvállalhatják; de nincsen ált. érvényű 
rendelet vagy törvény, mely erre minden iskola-
fentartót kötelezne. 

KÜLÖNFÉLÉK, 
— A tanítói és tanári nyugdíjtörvény 

végrehajtó-bizottsága. A vallás- és közoktatás-
ügyi minister az orsz. tanítói és az orsz. tanári 
nyugdíjtörvények végrehajtása czéljából szer-
vezett bizottságba dr. Gömöry Oszkár kebelbeli 
ministeri tanácsost elnökül, Klauzál Gábor 
kebelbeli ministeri osztálytanácsost előadói, 
GabrovitzEde pénzügyministeri osztálytanácsost, 
mint a pénzügyministerium tisztviselőjét és 
Karny Ferencz kebelbeli számvevőségi aligaz-
gatót bizottsági tagokul újabb egy év tartamára, 
folyó évi május hó 1.-től kezdődő hatálylyal, 
kinevezte. Ugyancsak folyó évi május hó 1-től 
kezdődő hatálylyal újabb egy év tartamára 
kinevezte bizottsági tagokul ezen bizottságnak 
az orsz. tanári nyugdíjtörvény végrehajtása 
czéljából tartandó üléseihez: Vámossy Mihály, 
ev. ref. főgimnáziumi nyug. igazgatót, az orsz. 
tanítói nyugdíj-törvény végrehajtása czéljából 
tartandó üléseihez pedig Somlyai Józsefet, a 
székesfővárosi Mayer-féle fiúárvaliáz igazgatóját. 
A bizottság jegyzőtagja dr. Makay Béla keb. 
ministeri osztálytanácsos. 

— Tanítók mezőgazdasági tanfolyamára 
a földművelésügyi minister már kihirdette a 
pályázatot s az lapunk más helyén egész 
terjedelmében olvasható. Figyelmeztetjük a t. 
tanító urakat, hogy ne folyamodványon kérjék 
a fölvételöket (mert a kérvényre bélyeg kell s 
ha nincs rajta megleletezik), hanem csak 
levélben jelentkezzenek május 15.-ig illetékes 
kir. tanfelügyelőjüknél, kérve, hogy tegyen ez 
irányban fölterjesztést. Ezúttal szíves tudomásul 
vétel végett megjegyezzük azt is, hogy a 
tanítók számára rendezett tanfolyamok pályázati 
hirdetése rendszerint benne szokott lenni 
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lapunkban s így, a ki egy és más tanfolyam 
iránt érdeklődik, kísérje figyelemmel a lapot, 
melyből informácziót nyerhet. A tanfolyamok 
körülményeiről, a pályázati határidőről stb. mi 
is esak akkor veszünk tudomást, midőn közlésre 
beküldik azt nekünk; arra, hogy előbb utána 
járjunk ezeknek a dolgoknak, nincs semmi ok. 

— A tanszerkészítő tanító. E lapok 14. 
számának „Tanácsadó"-jában ajánltatik Zig-
mundik János bazini tanítónak telluriuma. Ügy 
a személyt mint a készüléket ismervén, bátor 
vagyok a dologhoz hozzászólani. Zigmundik 
kartársunk dicsérendő buzgalommal már évek 
óta foglalkozik egy oly tellurium előállításával, 
mely az iskolai czéloknak teljesen megfelelő 
legyen, t. i. egyszerű, tanulságos, könnyen 
kezelhető s e mellett lehetőleg olcsó. Ebbeli 
törekvése sikerült is. 1898 május 13-ikán 
mutatta be készülékét tanítótársainak, egy 
járásköri ülés alkalmából. Kartársai lelkesen 
üdvözölték a törekvő föltalálót s jegyzőkönyvi 
kivonatban adtak kifejezést elismerésüknek. 
Azóta négy év mult el s a készülék két ezüst 
és egy nagy bronz-éremmel lett kitüntve. A 
temesvári tanszerkiállításon, s a párisi világ-
kiállításon elismerő oklevelet nyert annak készí-
tője. A vallás- és közokt. m. kir. minister úr 
1900 február 10.-én 990. sz. a. kelt rendelete 
e szabadalmazott telluriumot „czélszerű szer-
kezeténél s fölötte olcsó áránál fogva valamennyi 
áll. népoktatási intézet részére való beszerzésre" 
ajánlotta. A szakértők nagy száma is a leg-
kedvezőbben nyilatkozott e készülékről s ajánlják 
a kartársak szíves figyelmébe. A kik óhajtják 
megszerezni, forduljanak Zigmundik János 
tanítóhoz, (Bazin, Pozsonymegye) ki egy nagyobb 
példányt 30 K., egy kisebbet 20 koronáért 
szívesen szállít. Az érdeklődőknek, kik levélben 
hozzáfordulnak, készséggel küld a tellurium 
leírásáról s használati módjáról szóló rövid nyom-
tatott magyarázatot. Az volna a föltaláló legszebb 
jutalma, ha e készülék minden iskolába bejutva, 
a földrajz csillagászati részének egyik legfon-
tosabb tételéhez megfelelő szemléltetésül szol-
gálna. Annyit jó lélekkel írhatok, hogy e 
készülék a használatban levőket akár czél-
szerüség, akár olcsóság tekintetében fölülmúlja. 
Modor. Bakos Kálmán, tanítóképző-intézeti tanár. 

— Tanító, mint kivándorlási ügynök. 
Lapunk 16. számában megjelent ily czímű 
közleményünkre vonatkozólag Csajági Bernát 
bácskulai tanító közli velünk, hogy a szeg-
hegyi kivándorlási ügynök-tanítónak a neve 
nem „Föckel", hanem Jöckl Henrik, a kinek 
lelketlen üzérkedése ellen ő a helyi lapban — 

nevének megnevezése nélkül — már többször 
kikelt. Csajági B. be is küldte hozzánk a 
„Bács-Kulai Hirlap" ama számát, melyben 
élénk színekkel írja le a kivándorlásra csá-
bított emberek szomorú csalódását. Alapos a 
reményünk, hogy a hatóságok meg fogják 
akadályozni azt, hogy egy tanító, a kinek a 
hazai föld szeretetére kellene tanítania, kiván-
dorlásra csábíthassa a népet. 

— Tanító-árvák fölvétele a Magyaror-
szági Tanítók Árvaházába. A jövő iskolai év 
kezdetére nevezett árvaházba néhány új tanító-
árva fog fölvétetni. A betöltendő helyek közül 
az egyik a pestmegyei tanítók alapítványi 
helye s így erre esakis pestmegyei tanító 
árvája pályázhat. A többi helyre Magyarország 
bármely vidékén működött kisdedóvó, elemi, 
felső nép- és polgári iskolai tanító tanítóképezdei 
tanár és tanfelügyelő árvája pályázhat. Előny-
ben részesülnek azok az árvák, a kik az állami 
tanítói árvaházakba való fölvételi jogosultsággal 
nem birnak és a kiknek szülőik az árvaházi 
egyesület tagjai voltak és kötelezettségüknek 
eleget is tettek. Ha az árva szülői az árvaházi 
egyesület tagjai nem lettek volna, akkor az 
árva szülőinek a nevére, a 20 frtos tagsági 
tőkét (örökös tagsági díjat) az egyesület 
pénztárába kell előzőleg befizetniök. A föl-
vétel iránti folyamodványok legkésőbb f. évi 
junius 15. d. e. 12 óráig Tóth József kir. 
tanácsos, pestmegyei kir. tanfelügyelő úrhoz, 
mint az egyesület elnökéhez (Budapest, VIII. 
ker., Szentkirályi-utcza 3. sz.) küldendők. A 
folyamodványhoz melléklendők: 1. a fölveendő 
árva keresztlevele (születési bizonyítványa), 
2. a testi épségét és a megejtett himlőoltást 
igazoló orvosi bizonyítvány, 3. a mult évi 
iskolai bizonyítvány és látogatási bizonyítvány 
a jelen iskolai évről, 4. az atyja, esetleg az 
anyja halálát igazoló bizonyítvány, 5. a test-
vérek számát és azok korát föltüntető családi 
értesítő, 6. szegénységi, illetőleg községi bizo-
nyítvány, mely tanúskodik arról, hogy az árva 
teljesen vagyontalan és hogy az özvegy anya 
minő jövedelmi forrásból tartja fönn magát, 
7. hivatalos okirat arról, hogy az özvegy anya 
és annak árvái kapnak-e és mennyi segély-
pénzt a tanítói nyugdíj- és gyámalapból vagy 
bármely más alapból, 8. az atya, esetleg az 
anya tanító voltát igazoló bizonyítvány és 9. 
az anyának, esetleg a gyámnak két tanú előtt 
aláirt abbeli nyilatkozata, hogy az árva szá-
mára a tanítói nyugdíjalapból járó nevelési 
pótlékot és az általa esetleg élvezett más 
ösztöndíjat az árvaháznak szolgáltatja át. Tóth 
József, egyesületi elnök. Rohn József, árva-atya. 



15. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
17 

— Fölvétel tanítóképző-intézetekbe. A 
bajai állami tanítóképzőbe a jövő 1902/903. 
iskolai évre az I. osztályba fölvehető 13 ben-
lakó és 47 bejáró, összesen 60 tanuló. Az állam-
költséges és kedvezményes helyek az I. osztály-
ban a következők: 10 teljesen díjmentes hely 
az internátusban; 2 fizetéses hely az inter-
nátusban, havonkint 10 K befizetéssel; 1 fize-
téses hely az internátusban, havonkint 20 K 
befizetéssel; 15 ingyenes hely a köztartásnál 
(étkezésnél), künlakók számára; 15 fizetéses 
hely a köztartásnál, havi 10 K befizetéssel; 
5 fizetéses hely a köztartásnál havi 20 K 
befizetéssel, künlakók számára; 6 ösztöndíjas 
hely, havi 10 K ösztöndíjjal. — Az eperjesi 
állami tanítónőképző I. osztályába a jövő 
iskolai évben 5 díjtalan, 5 feldíjas, 5 egész-
díjas és 15 bejáró növendék vehető föl. A fél-
díjasok élelmezési díj ezímen évi 120 koronát, 
az egész díjasok 240 koronát fizetnek az 
intézet pénztárába. A II., III., IV. osztályba 
új növendék netn vehető föl, mert minden 
hely be van töltve. — A mármaros-szigeti áll. 
tan.-képző-intézet I-ső osztályába az 1902-903-ik 
iskolai évre fölvétetik 36 növendék, közülök 
6 ingyenes ellátásra, 8 ingyenes élelmezésre és 
8 havi 6 korona pénzsegélyre. Az ingyenes 
ellátásban részesülők mosásdíj fejében havon-
kint 2 koronát, az ingyen élelmezésben része-
sülők lakás- és mosásdíj fejében havonkint 8 
koronát fizetnek az intézet pénztárába. A havi 
6 korona pénzsegélyt élvező növendékek 17 
korona ráfizetés mellett, a segélyben nem 
részesülő növendékek pedig havi 23 koronáért 
teljes ellátást nyernek. — A székelykeresztúri 
m. kir. állami tanítóképző-intézet I-ső osztályába 
fölveendő ifjak közül 20, jó iskolai bizonyít-
vány és kellőleg igazolt szegénység alapján, a 
következő állami segélyben fog részesíttetni: 
havonkint 10 korona pénzsegély, fehérnemű 
mosatás és netaláni betegség esetén gyógy-
kezelés. A pénzsegély a tanuláshoz és maga-
viselethez képest már a második éven kezdve 
12, 14, 16 koronáig emelkedhetik havonkint, 
s az együttlakásra is bejuthatnak, hol ingyen 
lakást, fűtést és világítást is élveznek. A föl-
vételért sajátkezüleg írt és 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodások a tanítóképző - intézet 
igazgató-tanácsához czímezve jelen év május 
31-éig az igazgatósághoz küldendők be. — A 
h.-m.-vásárhelyi állami óvónőképző-intézet I. 
osztályába az 1902/3. tanévre fölvehető 6 ingyenes, 
11 féldíjas, 9 egész-díjas benlakó és 14 bejáró 
növendék. A bejárók közül 4-en nyernek 
100 —100 korona ösztöndíjat. Folyamodni 
május 31.-ig lehet. — A pápai állami tanító-
képző-intézetnél az 1902/3. iskolai évben betöl-
tendő lesz: az I. osztályban 20 teljes-segélyes 

állomás, melylyel bentlakás, élelmezés és 
mosás, — szóval: teljes ellátás jár. Ugyancsak 
az I. osztályban 10 félsegélyes állomás, melylyel 
az erre az állomásra fölvett növendék részéről 
havonkint előre fizetendő 12 K.-nyi térít-
ményért, az egész segélyesekével egyenlő, bent-
lakásos, teljes ellátás jár. Ezenkívül a 20 egész-
és 10 félsegélyes állomáson kívül betöltendő 
lesz még 4 ösztöndíj-állomás. Az ösztöndíjt 
élvezők nem laknak bent s havonkint 20 kor., 
10 hóra összesen: 200 kor. segélyt kapnak. — 
A sepsi-ssent-györgyi magy. kir. állami elemi 
tanítónőképző-intézet első évfolyamába — az 
1902/903. tanévre 15 benlakó és 15 bejáró, — 
összesen 30 növendék vétetik föl. Az intézet 
internátusába 15 növendék vétetik föl a követ-
kező föltételek mellett: 180 korona tartásdíjat 
fizet 4 növendék, kedvezmény 50—50 korona, 
130 korona tartásdíjat fizet 6 növendék, ked-
vezmény 100—100 korona, 30 korona tartás-
díjat fizet 3 növendék, kedvezmény 200 — 200 
korona, ingyenes ellátásban részesül 2 növendék 
kedvezmény 230—230 korona. A 15 bejáró 
közül 5 növendék 50—50 korona segélyt kap 
az intézet pénztárából. Folyamodni május 31-ig 
lehet. — A znióváraljai állami tanítóképző-
intézet első osztályába fölvételért junius 1 ig 
lehet folyamodni. Az intézettel kapcsolatos 
internátusban az államsegély minősége: 1. teljes 
ingyenes ellátás (lakás, étkezés, fűtés, világítás, 
gyógykezelés); 2. félingyenes ellátás (mely 
esetben a fölvett növendék az előbbiekért 12 
korona díjat tartozik fizetni). Az államsegély-
ben nem részesülők a teljes ellátásért havon-
kint 24 koronát fizetnek. — A lévai állami 
tanítóképző-intézet első osztályába az 1902/903. 
iskolai évre 30 növendék vehető föl. Kedvez-
mények: I. osztály: 240 korona értékű köz-
tartásban részesül 6 növendék. 180 korona 
értékű köztartásban részesül 4 növendék. 120 
korona értékű köztartásban részesül 3 nö-
vendék. Évi 120 korona pénzsegélyt kap 6 
növendék. II. osztály: 240 korona értékű köz-
tartásban részesül 7 növendék. 180 korona 
értékű köztartásban részesül 6 növendék. 120 
korona értékű köztartásban részesül 3 nö-
vendék- Évi 120 korona pénzsegélyt kap 5 nö-
vendék. III. osztály: 240 korona értékű köz-
tartásban részesül 8 növendék. 180 korona 
értékű köztartásban részesül 5 növendék. 180 
korona értékű pénzsegélyt kap 5 növendék. 
IV. osztály: 240 korona értékű köztartásban 
részesül 10 növendék. 180 korona értékű köz-
tartásban részesül 4 növendék. 240 korona 
pénzsegélyt kap 1 növendék. 200 korona pénz-
segélyt kap 1 növendék. 180 korona pénz-
segélyt kap 5 növendék. Folyamodni május 
hó 31-ig lehet. — A kunfélegyházai állami 
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tanítóképző-intézetbe való fölvételre május 31-ig 
kell folyamodni. Benlakás még nincs; szállást 
pedig a városban csak az igazgatóság tudtával 
és előleges beleegyezésével fogadhatnak maguk-
nak a növendékek. Teljes ellátás 25—50 ko-
ronáért kapható. — A tanítóképző-intézeti föl-
vételi hirdetések egész terjedelműkben a „Hiva-
talos Közlöny "-ben (kiadja Lampel R. könyv-
kereskedése, VI., Andrássv-út 21. sz.) jelennek 
meg. Az érdeklődők egyébiránt az illető intézeti 
igazgatóságoktól is nyerhetnek fölvilágosítást. Mi 
csak az üresedésben levő helyeket regisztráljuk. 

— Rövid hirek. Jubileum. Falvay Antal 
negyven-éves tanítói és huszonöt-éves igazgatói 
jubileumát f. évi május hó 10.-én, d. e. 10 és 
fél órakor a Deák-téri evang. főgimnázium 
dísztermében fogják megtartani. Az ünnepelt 
férfiú tiszteletére május hó 10.-én, este 8 órakor 
aVI. kerületi polgári kör éttermében(Andrássy-út 
39. sz.) díszvacsorát is tartanak. Részvételi 
jegyek Scholte Lajos úrnál (Deák-tér 4, isk. 
iroda) május 6-ig 3 koronájával válthatók. — 
Egy ifjúsági egyesület köszönete. A Szent István 
társulat elnöki úton 11 könyvet, Singer és 
Volfner könyvkiadó czég 6 könyvet, Lampel 
Róbert (Wodianer és Fiai) könyvkereskedés 
40 könyvet küldött ingyen a felsővisói ifjúsági 
egyesületnek, hogy a nemzetiségi vidéken az 
ottani állami iskolával kapcsolatban hazafias 
föladatát fokozottan legyen képes betölteni. 
Lapunk útján is köszönetet mond a felsővisói 
ifjúsági egyesület közgyűléséből kifolyólag az 
ajándékokért ezen előkelő könyvkiadó czégek-
nek, illetve könyvkiadó hivatalnak. — Fürdő-
kedvezmény tanítóknak. Baldócz gyógyfürdő 
tulajdonosa: Kempelen Béla szolgabíró a szoba 
és étkezési árakból az ez iránt hozzája forduló 
tanítók és tanítónők közül hatnak 25% enged-
ményt ad. A kérvényeket — annak feltün-
tetésével, hogy folyamodó mely naptól, melyik 
napig szándékozik a fürdőt igénybe venni — 
május 20.-ig közvetlenül Kempelen B. szolga-
bíró úrhoz kell küldeni Abauj-Zsadányba. — 
A „Tanítók Háza gyufáját", Szent-Antalfán, 
mint velünk Soós Lajos tanító közli, Hochstetter 
József kereskedő a legnagyobb ügybuzgalommal 
árusítja. — Tanítóképesítő vizsgálat. A bajai 
tanítóképző- intézetben az írásbeli tanítóképesítő 
vizsgálatok junius hó 2.-án és következő napjain 
fognak megtartatni. — Viszhang. A következő 
sorokat kaptuk és adjuk: Bardócz Pál székes-
fővárosi kartársunknak a Néptanítók Lapja 10. 
számában megjelent: „A tanítók egészsége" 
czímü czikkét örömmel üdvözlöm, s mert: 
„Mindennél ékesebben beszél a tett" — ha 
aministeri engedély megadatnék, itt—Kovásznán 
egyelőre két — esetleg négy személyre való 
fölszerelést már a nyár folyamán be tudnék 

állítani, s tenném ezt a legnagyobb örömmel. 
Ha az Országos Bizottság kezébe veszi az 
ügyet, csodás dolgokat érhetünk el a „Nyári 
Otthonok" ügyében. A példa meglesz, tessék 
követni. Hazafias tisztelettel: Kovászna, Nagy 
Sándor áll. isk. ig.-tanító. — Értesítés. A 
máramarosszigeti állami tanítóképző-intézetben 
az írásbeli tanképesítő vizsgálatok junius hó 
2., 3. és á.-ik napjain fognak megtartatni. A 
szóbeli vizsgálatok ideje annak idején közöltetni 
fog a jelöltekkel. — Gyűlések. A nagy-küküllő-
vármegyei ált. tanítóegyesület „bürkösi fiókköre" 
1902. évi május hó 7.-én délelőtt 10 órakor 
Bürkösön az áll. iskola helyiségében gyűlést 
tart. Az „Udvarhely megyei Tanító-Egylet" 
sz.-keresztúri köre tavaszi gyűlését f. évi május 
hó 14.-én d. e. 9 órakor kezdődőleg Székely-
Kereszturon az állami iskolában tartja. A nagy-
kükül] őmegyei ált. tanítóegyesület segesvári fiók-
köre f. évi május 7.-én d. e. 10 órakor tartja 
rendes tavaszi ülését a segesvári áll. iskolában. 

— Adakozás. Nálunk beíolyt: 1. Eötvös-
alapra: Bartal István, Egyházgelle (tags. díj) 
3 K.; Tompa Lajos, Pálfa (tags. díj) 3 K,; 
Simonné-Spránitz Mária, Etéd (50 K. részes-
jegyére) 10 K.; Czirbusz Endre, Kondoros 
(tags. díj) 3 K.; Mészáros Dénes (Nemes-
Ócsa) gyűjtése 10 K. — 2. Tanítók Házára: 
Kremán Sámuel 20 f.; Varga Kálmán 50 f.; 
Trattner Lipót gyűjtése (Dombrád) 3 K. 
Átadtuk az alap pénztárosának. 

— Halálozások. Sztojanovits István főv. 
polg. leányisk. igazgató élete 69.-ik évében, a 
tanügy terén teljesített szolgálata 50.-ik, a 
székesfővárosi IV. ker., közs. polg. leányiskola 
vezetésében eltöltött 32.-ik évében, hosszas és 
kinos szenvedés után f. hó 26.-án jobblétre 
szenderült. — Simkó Győző állami igazg.-tanító 
22 évi működés után O-Soóvén 42-éves korá-
ban meghalt. Áldás emlékökre! 

= Minden magyar tanító határozottan 
követelje az üzletékben mindenütt a ,Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker., 
lÁpót-kömt 15. sz., gyár: Gyulán, Bélcésm.) 
és a „Tanítók Háza szappanját" (központi 
ráktár: VI., Lázár-utcza 12. sz.). 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8.. I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. a. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

Tar ta lom: Gondolatok. Kozma László. — A tanító-
képzés megjavítása. Kolumbán Samu. — A fölmenő 
rendszer. Schön József. — Osztály-ismétlés. Aylicser 
Rémusz. — Szünóra: Az iskolai fölügyelet története. 
Dudás Gyula dr. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KEOLOPP ALFEÉ D. 

A gazdasági ismétlő iskoláiéi. 
A gazdasági ismétlő iskolák szervezése és 

beillesztése a népiskola keretébe, a népoktatás 
terén nagy reform. 

A reformokkal s az ezt követő megvalósí-
tással úgy voltak régen is s úgy vagyunk 
most is, hogy az mindig bizonyos mozgalmat 
idéz elő, mert sok embernek van az eszméhez 
is s a megvalósítási tervezethez is hozzászó-
lása. Mindenik azt hiszi, hogy a gordiusi 
csomót csakis ő tudja megoldani, más szóval, 
hogy az ő nézete a leghelyesebb, az ő terve-
zete a legjobb. A pro és contra vélemények 
között nemcsak nehéz, de szinte lehetetlen is 
a helyes középutat a reform kezdeményezőjé-
nek is eltalálni. Ez az állítás állhat a gazda-
sági ismétlő iskolákra annyival is inkább, 
mivel itt a tervező csak az eszmét s némiben 
az irányt adja, a kivitel, a megvalósítás pedig 
másokra vár, kik szétszórtan az ország minden 
részében működnek s szerves kapcsolat közöt-
tük. a Gazdasági Ismétlő Iskola meg nem 
indításáig, nem is volt. 

De. mint minden alapos és helyes irányú 
reformnak, úgy a gazd. ism. iskolának is az 
idő meghozza a maga embereit s így az, ha 
lassan is, de megfelelő tért foglal el és jövője 
biztosítva lesz. 

Csak ismétlésbe bocsátkozom, ha fölemlítem, 
hogy ezen intézmény czélja oly szép, oly gya-
korlati és hasznos irányú, hogy ezeket illető-
leg már többet kívánni sem lehet. De a 
midőn ezt állítom, azt is hangsúlyozom, hogy 
a czél megvalósítása tekintetében az előkészü-
letek és módozatok, ha megfelelők is, de azért 
csak a kezdetné] vágjunk. 

A reform első és legszerencsésebb lépése a 
tanítók megfelelő kiképzése volt. Igaz, hogy 
a tanítók már a képzőkben nyertek némi 
alapismereteket a gazdaság és kertészet köréből 
úgy elméletileg, mint gyakorlatilag, de ez igen 
csekély és elenyésző s más irányú is ahhoz 
viszonyítva, a mit a földmíves iskoláknál négy 
hétig tanítanak, habár az sem teljesen mentes 
az egyoldalúságtól. 

A másik helyes intézkedés volt a gazd. ism. 
iskolák szervezésénél a tanítóság ambicziójának 
helyes irányú fölkeltése ez intézmény iránt, a 
mit növelt némiben az is, hogy fáradozásának 
némi jutalma is leend, vagyis azért díjazást kap. 

Ezeket tudva és látva is, úgy hiszem még 
is, hogy sem a reform kezdeményezői, sem 
annak szemlélői és végrehajtói — a tanító-
ság — nincs s nem is lehet elragadtatva az 
eddigi eredménynyel. Csüggedni azonban nincs 
ok, mert az alap helyes, most csak kitartásra 
és munkálkodásra van szükség. Hogy ez meg-
legyen és föntartassák, igen szép föladat vár 
a Gazdasági Ismétlő Iskola-ra. 

Mint az eszmének egyik híve, a gyakorlati 
kivitelben pedig egyik szerény munkása veszem 
kezembe, az eke mellől jöve, a tollat s mon-
dom el nyiltan és őszintén a gyakorlat által 
megerősített nézeteimet a gazdasági ismétlő 
iskola beléletéről. 

A gazd. ismétlő iskolai oktatás legnagyobb 
akadálya a növendékek előképzettségének 
különféleségében van. Ehhez járul a növen-
dékek rossz magaviselete, a tanidő szétszórt-
sága és az a tarthatatlan állapot, hogy a 
tanító megfelelő módon nem fegyelmezhet. 

A növendékek előképzettségét illetőleg, min-
den gazd. ism. isk. tanító tudja, hogy a 
tanulók egyrésze a IV., másik az V-ik és 
csak igen csekély része jön a VI-ik osztály 
elvégzése után az ismétlőbe, nem is tekintve 
az előmeneteli fokozatok igen eltérő változa-
tára. Bármennyire szigorítsák is a rendele-
teket a Vl-ik osztály elvégzését illetőleg, az 
még jó sokáig csak jámbor óhajtás marad, 
mert a falusi gyermek akkor végzi az iskolát, 
a mikor a 12-ik évet betöltötte, ha a tanév 
közben is van az. Mennyi baj és kellemet-
lenség előidézője már csak az is, ha a tanév 
elején, vagy közben 12-ik évét betöltő növen-
déket kell a tanév befejezésére bírni? Ezek 
szerint tehát az ismétlő iskolai tanulók első 
csoportja csak a korban egyenlő, de szellemi 
és testi fejlettsége nagyon is eltérő. Az elő-
képzettséget illetőleg azon szomorú tapaszta-
latomnak kell kifejezést adnom, hogy a 12. évet 
betöltött növendékek egy része a nyári szün-
idő után — vagyis a mikor az ismétlő isk. 
oktatás kezdetét veszi — jól olvasni sem tud. 
Szintén többen vannak, a kik a négy alap-
míveletet sem tudják biztosan a számtanból. 
Es így van ez más tárgyakkal is. Hogy ki a 
hibás ezekért? — azt most ne kutassuk. Ily 
előképzettséggel mit ismételtessen a gazdasági 
ismétlő iskolai tanító ? Megfelelhet-e a szerve-
zetben és utasításban írt föltételeknek, követel-
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menyeknek? Ugy-e nem? Ezen állapot miatt 
vagy a tanítóság nem teljesíti kötelességét, 
vagy ha igen, alapnélküli kártyavárat épít, 
a mi alig ér valamit akár az egyesekre, akár 
az államra nézve. Ezen az állapoton segíteni 
kell. Hogyan? Arra röviden válaszolok. 

Nézetem szerint a gazdasági ismétlő iskolá-
sok oktatása megkezdésénél éppen úgy, mint 
a felsőbb-, vagy szakiskolai tanításnál, egy 
minimális követélményből, egy olyan alapból 
kell kiindulni, a mely az egy csoportba került 
növendékeket az előírt tantárgyakban egyesítse 
s csak ha ez az alap meg lesz, lehet tovább 
haladni. Ugy hiszem, hogy a helyes olvasás, 
a négy alapművelet a számtanból, a nyelvtani 
helyes irás ismétlése és begyakorlása az első 
félévben elvégezhető az elméleti tárgyakból, 
a melyekkel kapcsolatosan haladhatna a tisz-
tán gyakorlati rész is a gyakorló helyen, a 
szerint, a mint az időszak követeli és az idő-
járás megengedi. Tervezetem szerint egy oly 
alapot nyerhetünk, a mire az utasításban és 
szervezetben foglaltak egy része biztosan föl-
építhető lenne. Ez alapvető munkában nem 
tudom eléggé ajánlani a „keveset, de jól" peda-
gógiai elvet. 

A fönt elősoroltakból, s szükség esetén rész-
letesebben is indokolható és bizonyítható állí-
tásainkból kifolyólag mintegy önkéntelenül 
következik, hogy a gazdasági ismétlő iskolások 
olvasókönyveinek (értem a használatban levő-
ket) amaz iránya és beosztása, hogy minden 
tárgykörből (számtan, földrajz, történelem, alkot-
mánytan, term.-rajz stb.) felölelnek és adnak 
valamit, nem felel meg az ismétlő iskolások 
előképzettségének, habár azok tartalmilag jók 
is. tígv észleltem s azt tartom, hogy az olvasó-
könyv akár az elemi, akár a felsőbb fokozatú 
iskolánál, legyen csak olvasókönyv, kedély- és 
erkölcsnemesítő olvasmányokkal telve. Nem 
lehet s ne is legyen az olvasókönyv a külön-
féle tantárgyak muzeuma, a hol és a miben 
sem a tanuló, sem a tanító nem látja a „sok 
fától az erdőt". Mert ha az elemi iskolában 
az olvasókönyvön kívül nyelvtant, földrajzot 
stb. stb. tankönyvet adunk a tanulók kezébe 
és azok nyomán tanítjuk azon tárgyakat, miért 
kelljen azokat éppen a gazdasági ismétlő 
iskolában egy könyvből, pláne olvasókönyvből 
és olvasmánytárgyalás alapján tanítani, illető-
leg ismételtetni, ha lenne mit? Olvasmánytár-
gyalás ? a gazd. ismétlő iskolában ?! Ez abban 
az alakban és irányban, a mint olvastam és 
láttam, nem helyes s ezen az alapon mi keveset 
taníthatunk. 

Az olvasókönyv mellé tehát jól szerkesztett 
kézikönyvet adjunk az ismétlősök kezébe és 
pedig a gyakorlati részt, a gazdaságtant illető-

leg is. így a tanító is, a tanuló is, a felettes 
hatóság is bizonyos korlátolt, körülírható 
követelmények közé lesz szorítva, a mi most 
teljesen hiányzik. Tapasztalataim alapján tudom 
bizonyítani, hogy az ism.-isk. növendék szíve-
sen tanulja könvből a gazdasági részt s ezen 
az alapon olyan tárgykört ölelünk föl és olyan 
eredménynyel, hogy azt olvasmánytárgyalások 
alapján több év alatt sem lehet elérni vagy 
felölelni. Alap kell előbb a gazdasági részből 
is, hisz ha alapot nem rakunk, akkor ott 
állhat a földmívelésügyi ministerium által 
szervezett könyvtár, abból keveset fog meg-
érteni. Az igazi alap lerakása a gazdasági 
ismétlő iskola föladata. 

(T.-Szent-László.) Borbély József. 

Egy középbirtokos gazdálkodása 
Francziaországban. 

A földmívelésügyi m. kir. ministerium által 
külföldi tanulmányútra küldettem ki. Tanul-
mányaimat Francziaországban kezdtem meg, a 
hol egyebek mellett sok gazdaságot is meg-
tekintettem, azok gazdálkodási irányát tanul-
mányozva. Ezek egyikéről e lap hasábjain 
kívánok megemlékezni, leírván arról mindazt, 
a mi szükséges ahhoz, hogy annak menete 
felől a kellő tájékoztatást tudjam adni. 

A birtok tulajdonosa M. „Achille Thirouin", 
kinek 221 'A hektárnyi birtoka „Beaurepaire" 
nevű majorja körül terül el. 

A talaj sík fekvésű, harmadkori képződésű 
agyagos talaj, melynek mélysége 28—38 cm. 
között váltakozik. A talaj nagy része, a mely 
azelőtt túlnedvességénél fogva a maga idejében 
nem volt mindig mívelhető, 15—20 év óta 
alagcsövezve van s azóta e tekintetben semmi 
kívánnivalót nem hagy. Az alagcsövek80—120 
cm. mélyre vannak fektetve és egymástól 
15 méter széles sorokban haladnak, közbe-
közbe minden 2-ik tábla sarkában egy falazott 
cisterna, olyan száraz kútféle van építve, a 
melybe nyílnak az alapcsőhálózat gyűjtő csövei-
nek végei s a mely azonkívül, hogy a leveze-
tett vizet fogja föl, arra is szolgál, hogy az 
alagcsövek tényleges működéséről meggyőződést 
lehessen szerezni. 

Áttérve a major ismertetésére, arról ez eset-
ben csak annyit jegyzek meg, hogy a birtok 
közepén fekszik, tehát mindazon előnyöket 
nyújtja, a melyek az ily módon elhelyezett ma-
jorral járnak. Építkezési modorát tekintve, mint 
itt az egész országban, ez a major is a zárt 
rendszerű fallal körülvett majorokhoz tartozik, 
a hol egy épület a másik mellé sorakozik. 
Előnye ilyen majornak az, hogy sok fal és 
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tető takaríttatik meg, tehát az építése olcsóbb, 
mivel minden épület egymás mellett van, az 
áttekintés könnyebb és végül, mert a major 
kis területet foglal csak el, sokkal olcsóbb, 
mint a paviIlon-rendszerű, a melyet itt, hol a 
föld olyan drága, nem is lehet építeni. Ennek 
előnyei, hogy az épületek külön-külön állnak, 
tehát valami ragályos baj kitörése esetén 
könnyebben izolálhatok, a mi tény, de a minek 
az itteni gazda olyképen veszi elejét, hogy a 
majortól távolabb vagy mint ezt ennél a gaz-
daságnál láttam, a major mellett külön istállót 
emel, a melybe a majorból bemenni nem lehet, 
mert ajtaja is a szántóföldek felé nyílik, ebbe 
helyezi zár alá 4—6 héten át a vásárolt 
állatokat és csak ha ezen idő alatt baj nem 
mutatkozik, akkor engedi azokat a rendes 
istállóba. 

A majorban a tulajdonos kis kastélyán kívül, 
a mely külön elfoglalja annak egyik oldalát, 
az épületek a következőképen sorakoznak 
«gymás mellé: közös tető alá van hozva a 
16 ló és 38 ökör befogadására szolgáló istálló, 
a mely olyan, mint a mi istállóink. Mellette 
van egy igen hosszú zárható magas pajta, a 
melybe majd az összes gabona elfér szalmásan 
és a melyben egy kis cséplőgép is van, és az 
kívülről járgány által lesz hajtva. E mellett 
van a nagy, egyik oldalán nyitott takarmány-
szín, fölötte a magtár. Ezután jön a műtrágya 
elhelyezésére szolgáló szín, mellette a szerszám-
és gépszín és e mellett a falazott juliaklok, 
a, melyek fölött a padlás szintén magtárai 
szolgál. A major közepén van a falazott trágya-
telep, a melyen a trágyát igen jól kezelik. 
Allatokkal tapostatik és öntöztetik is. Több 
épület nincsen. 

Ha valaki figyelmesen olvassa ezt a leirást, 
annak föl fog tűnni, hogy nem említek cseléd-
lakokat. Ilyenek ebben az országban kevés 
majorban vannak s ez esetben sincsenek, mert 
a cselédek közül csak a munkafelügyelő lakik 
a majorban, a többiek a faluban laknak, és a 
juhász kivételével nőtlenek. 

Ezen bevezető tájékoztatás után lássuk már-
most, hogyan gazdálkodik a tulajdonos. 

Összes földjéből a major, útak, kert stb. 
által c?ak 1*4 hekt. van elfoglalva, a többi 
220 hektár mind szántóföld. Rétje és legelője 
vagy erdője nincsen. 

Ezen 220 hektárnyi szántóföldjén össze-vissza 
csak 4 növényt termel, és pedig: czukorrépát, 
búzát, zabot és luczernát, a melyből évente, 
mint később látni fogjak, sokat ad el Párisba. 
Nagy termést nyer minden egyes kultúrnövény 
után. de alapos trágyázásban is részesíti. 
Ugyanis a ceukorr 'pávai kezdve, azt a követ-
kező mívelés és trágyázásban részesíti. A czukor-

répát megelőző gabona tarlóját a behordás 
után mintegy 2 hétig birkával járatja, azután 
sekélyen felszántja és ha gyom mutatkozik, megr 
boronálja. Szeptember hónapban hektáronkint 
30 ezer kiló istállótrágyával fedve a tarlótörést, 
azt 25—30 cm. mélyen alászántja s több szán-
tást ez a föld nem kap. Megjegyzem, jártam 
olyan gazdánál is, a ki deczeinber kezdetén 
még egy mély szántást ad a répának. Ez a 
gazda azonban nem teszi s így hagyva a föld-
jét télen át, tavaszkor a mint azt a talaj 
engedi, megfogasolja az áttelelt szántást és 
arra kiszórja a műtrágyát, a minek megtör-
ténte után extirpátorral járatja hosszában és 
keresztben a táblát, így takarva alá a műtrágyát. 

A műtrágya 1 hektárra a következő trá-
gyákból áll: 

400 kgr. vérliszt szárazon 
400 „ csont-superfoszfát 
100 „ kénsavas ammon. 
100 „ chilisalétrom. 

Ezen keverék, mint látjuk, 600 kgr. nitrogén-
trágyából áll, a melyek mint vérliszt, salétrom 
és kéns. am. adatnak és csak 400 kgr. foszfor-
savas trágyából áll. Hozzávéve ehhez az istálló-
trágyát, azt találjuk, hogy igen sok nitrogén-
trágyát ad és ime ezek daczára kitűnő a répája. 
Ennek oka talajának összetételében keresendő. 
Ha már most a répa műtrágyázása is be van 
fejezve, áprilisban a répát elvetik, a nélkül, 
hogy tavaszkor a föld megszántatnék. A sor-
távol 40 cm. és 1 h.-ra 20 kgr. mag lesz 
fölhasználva. A tenyészet folyamán a répát 
azután 3-szor, esetleg 4-szer kapálják, ha 
esetleg száraz a talaj, és azután kiszedésig 
más mívelésben nem részesül. A répa szedése 
géppel végeztetik. A kiszedett répa tisztítása, 
a levelek levágása, valamint annak kiszállítása 
a tábla széléig és ott átrakása a kocsira, a 
mely a gyárba viszi azt, szakmány-munkát 
képez és h.-ként 40 frankba kerül. Megjegy-
zendő, a répa kiszállítására a táblából az útra, 
egy kis mezei vasút szolgál, melynek sinjei 
alá könnyű talpfák vannak erősítve s a mely 
sínek egymáshoz erősítve a földre lesznek fek-
tetve. Rajtuk szaladnak azután a kis vasúti 
kocsik, melyekből egész vonatot összeállítva, 
azt csak egy ló húzza. így lesz kiszállítva az 
útra az egész répatermés, a mely 1 liekt.-on 
265 q (néha több is). Ezen nagy termés 
daczára a répa után a gazdának direkt haszna 
nincsen, mert ha számítja a reá fordított 
munkát és trágyaféléket, és ezeket szembe 
állítja a gyártól kapott pénzzel, ráfizet hek-
táronkint 50—80 frankot. Ámde ezek daczára 
termeli, mert a munka és a trágya, a mit a 
répára fordított, nem vész el egészen, a nagy 
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költség megtérül bőven a répát követő búzá-
ban és zabban, a melynek mívelése, hogy 
először a búzáról szóljak, a következő : a répa ki-
szedése után a talajt rendszerint közép mélyen 
megszántják, de akárhányszor, ha a talaj por-
hanyós, csak megfogasolják és most már akár 
ez történt, akár meg lett szántva, egy kevés 
műtrágyát kap a talaj, a mely hektáronkint 
120 kgr. superfoszfát és 60 kgr. kéns. ammó-
niákból ál). Ez be lesz fogasolva és utána a 
búzát vetik 15 cm. sortávolra, 180 liter 
maggal. Ilyen nagy sortávolt az itteni búzák 
fajtája követel s a mely alkalommal mindjárt 
megjegyzem, hogy a gazdák között itt az a 
sajátos szokás dívik, hogy 2—3-féle búzát 
összekevernek s azt a keveréket vetik el azért, 
mert a malmok a kevert búzáért többet fizet-
nek és mert a gazdák abból indulnak ki, ha 
rossz idő jár, valamelyik fajta csak ad ter-
mést. Na ez lehet jó itten, de ezt ne csinál-
juk utánuk, mert nálunk ugyancsak keveset 
kapna a gazda, ha kevert búzát adna el. 
A vetőgép után a talajt könnyű boronával 
meg boronálják. 

Tavaszszal az áttelelt búzavetést ismét meg-
boronálják és a gazírtáson kívül más növe-
lésben nem részesül. A termés - eredmény 
1 hektáron 22—36 q., a minek átlagos ára 
a mult évben 20 frank volt. Ez óriási ered-
mény, és így már érthető, hogy miért termel-
nek czukorrépát, ha nincs is haszon utána. 
Meg van a haszon a búzában! 

A búza tarlóját ezután 2—3 hétig juhokkal 
legelteti a tulajdonos, majd pedig szeptember 
hó folyamán mélyen fölszántja és tavaszkor, 
a mint lehetséges, megfogasolja és a követ-
kező műtrágyát szórja ki 1 hektárra: 

300 kgr. csont-szuperfoszfát 
100 „ kéns. ammoniak ot, 

ezt azután a talaj extirpálásával a talajba 
hozza és az extirpálással egyszersmind 
a talajt a vetésre alkalmas állapotba juttatja. 
Tehát ismét nem szánt tavaszkor. A többi 
munkák úgy végeztetnek, mint a búzánál s 
így csak annyit jegyzek meg, hogy 180—200 
liter magot vet az itteni honos szürke zabból, 
mely a legnagyobb termést adja és a melyet 
az itteni gazdák állítólagos nagy tápértéke 
miatt kedvelnek. A termés-eredmény 1 hektár-
ról 30—32 q„ vagyis 60 — 64 hit. 1 q. értéke, 
illetve ára a mult évben 20 fr. volt. Tehát a 
nyers jövedelem 1 hektáron 600 frank. Olyan 
óriási ez az eredmény is, hogy a magyar 
gazdát, a ki száraz klima alatt gazdálkodik, 
bámulatba kell. hogy ejtse s bár éppen a klímára 
való tekintettel nem lesz ilyen rekord elérhető 
nálunk, mégis mi is sokkal nagyobb termés-

eredményeket érhetnénk el, ha műtrágyákat 
nagyobb mérvben alkalmaznánk. 

Visszatérve a tárgyhoz, a luczernáról csak 
azt jegyzem meg, hogy itt nem úgy 
vetik a luczernát, mint nálunk, hosszában és 
keresztben védőnövény nélkül, hanem a tavaszi 
búza vagy zabba vetik és bár az itteni 
búzák és zabok levélzete erősebb, tehát jobban 
beárnyékolja a luczernát, az annak mitsem árt. 
A luczernára keresztben ez a birtokos (és mások 
is) baltacimot vet mindjárt a hogyan a luczema 
vetését befejezte, a minek az az eredménye, 
hogy a zab vagy búza lekerülte után, azon 
évben egy kaszálást és jó legelőt ad. A luczerna 
3 évig marad a táblán, a második évben a máso-
dik kaszálás után baltacím már alig van közte, 
de ekkor a luczerna maga is elég erős és 
egymagában is jó termést ad. Évente 3-szor 
lesz kaszálva. M. A. Thironin a luczema első 
kaszálását mindig megszárítja és minden hek-
tárról 400 frank értékűt ad el Párisban. A 
többi kaszálásból annyit szárít szénává, a mennyit 
nem képes zölden föltakarmányozni. 

Miután a luczerna 3 éven át marad a 
földön, nem következhetik mindig zab után 
luczerna, ilyen esetben a zab után ismét 
czukorrépát termelnek, melynek míveléséről 
stb. már szóltam. 

Ezek után lássuk most az állattartást. Álla-
tainak száma és értéke a következő: 

10 drb igás ló á 800 fr. = 8.000 fr 
18 

6 
n » 

jármos ökör) 
hízó „ ) á 500 V = 12.000 

3 
300 

n 
n 

kos 1 
anyajuh ) á 40 n = 12.120 » 

280 n bárány á 20 JJ = 5.600 » 
200 n ürü á 40 » = 8.000 

2 n tehén á 300 n == 600 V 
Állatleltár értéke = 46.320 fr. 

Ezen állatok után nyer évente 6.000 q. ért. 
trágyát, a mivel á 200 q. — 30 hektárt képes 
trágyázni. — A mint azonban láttuk, ha a 
czukorrépát trágyázza, 300 q.-át ad 1 hektárra 
és még a megfelelő műtrágyát is, tehát ily 
esetben persze nem tud 30 hektárt trágyázni. 

Ha már most számítást teszünk és azt néz-
zük, hogy 2 drb igás ló vagy járm. ökörre 
mennyi megmívelendő terület esik, azt fogjuk 
találni, hogy 15"6 ha. Ez magában véve sem 
sok, a valóságban azonban ennél is kevesebb 
jut, mert a nagy munkák idején nincsen hízó 
ökör, hanem 6 járm. ökörrel több, a melyek 
azután télen hizlaltatnak és tavaszkor el-
adatnak. 

A lovak nagy nehéz „Percheron" fajtájúak 
és a következő takarmányozásban re'szesíttet-
nek naponta és fejenkint: 
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10—20 liter zab 
5 „ korpa vagv lisztsöpredék 
6 kgr. luczemaszéna 
3 „ búzaszalma. 

Itt bizonyára föl fog tűnni, liogy olyan 
kevés és ennyire pontosan megszabott búza-
szalma porczióról van említés téve. Ez azért 
van, mert az itteni gazda sok szalmát ad el 
a városokba és ebből nagy hasznot lát. Ezért 
becsülik meg nagyon a szalmát és nagyon 
kevés almot is adnak az állatok alá. 

Az ökrök takarmányozása a következő: 
40 kgr. bevermelten eltett répafej, a minek a 

czukorgyárak nem vehetik hasznát. 
Ezt a gazda polyvával keverten ki-
falazott vermekbe rakja és szalmával 
és kevés földdel betakarja. így igen 
jól eláll a következő répatermésig. 

5 „ luczemaszéna 
5 „ zabszalma 
2 „ lenmag-pogácsa a nagy munkák idején. 

Az ökrök mind „Charolarisa fajtájúak. 
Nagy fehér ökrök, a melyek jól híznak. 

A z anyajuhok takarmányozása: 
2 kgr. répafej 

7.; „ luczemaszéna 
7* , zabszalma: 

az iiriik ugyanazt kapják, csak ezenkívül még 
Vi kgr. pogácsát is. 

A bárányok takarmányozása: 
1 kgr. répafej 

VÓ „ luczemaszéna 
7* „ zabszalma 
7» liter zab. 

A juhok „Dischly-Merinos" keresztezésüek. 
Állományuk évről-évre a következőképen vál-
tozik. Az anyákból évente 100 drb. ki lesz 
mustrálva és följavítás után circa 40 fr.-ért 
eladva. Helyükbe a 280 drb. bárányból jön 
100 drb. A többi bárány el lesz adva és 
2 hónapos korában 20 fr., 5 hónapos korában 
35 frankot ér. A mint nincsen bárány, a tulaj-
donos azonnal ürüket vás írol, azokat hizlalja 
V/i hónapig, akkor eladja őket átlag 40 frank-
ért, ekkor másokat vesz és azokat hizlalja és 
így tart ez, míg az anyák bárányozni kezde-
nek. — Minden vásárlás és eladásból, ezen 
kis juhászaiban a tulajdonos az elmúlt évben 
15.000 frank hasznot csinált magának. Ez 
tehát igen jó üzlet. 

Az állatok takarmányozására nézve csak 
azt jegyzem még meg. hogy nagyon termé-
szetesen az ökrök takarmánya nyáron, mikor 
zöld luczernát kapnak, változik és ugyancsak 

változik az anyajuhok takarmánya is, ha a 
tarlót járják. 

Nézzük meg már most, hogy ugyan minő 
nagy itten egy ilyen birtok fölszerelése. A 
gépek és eszközök száma, valamint az azokba 
fektetett tőke a következő: 

8 drb. eke 1 600 fr. 
5 n henger 600 33 
2 n vetőgép 1 500 33 
1 r> cséplőgép és járgány 2.000 V 
2 » 150 3/ 
1 » rosta 100 V 
8 n igás kocsi, . . . . 4.800 33 

10 V ökrös „ . . . . 4 000 V 
3 n extirpátor . . . . 600 n 
6 „ nagy fogas . . . . 300 33 

10 n lónak való borona . 1 . 0 0 0 T 
10 

1500 
„ vasúti kocsi ) 

méter , sin j 5.000 33 

Gép- és eszközleltár értéke 21.650 frank. 
Nálunk ez hasonló nagyságú birtokon lénye-

gesen kisebb, föltéve, hogy szintén csak jár-
gányra cséplőgépe van a gazdának. 

Már most még az alkalmazott munkaerő 
felől is kell tájékozódnunk. Van pedig: 

3 igás kocsis á 800 fr. 1 évre 2.400 fr. 
3 béres „ 800 , 1 „ 2.400 „ 
2 juhász összesen „ „ 1.200 „ 
5 hetes és állandó munkás, 

ezek havonta 75 fr. kapnak, 
1 évre 4.500 „ 

12 napszámos á 3 fr. 4 hóna-
pon át 4.320 „ 

Kiadás kézierőre összesen 14.820 frank. 
Ennyi emberrel míveli a talaját és csépeli 

a terményeit, de nincsen beleszámítva az aratás 
és a répa szedése, a mi, mint említettem, külön 
lesz űzetve s a mi ezen összeget lényegesen 
emelné. 

A kiadások közé tartozik még az adó is, 
a mi 1 hektár után 20 frank, tehát évente 
22T 2 hektár után 443 frank. 

Mindezek után már most az a kérdés, ha 
ez a gazda így dolgozik, vájjon mennyi 
haszna lehet. Ez irányú kérdezősködésemre 
azt felelte, hogy évente tisztán megmarad 
1 hektár után 130 frank, tehát a 220 hektár 
szántóföld után a tiszta jövedelem 28.600 frank. 
Ez mindenesetre szép jövedelem egy ilyen kis 
birtok után. 

Igen ám, de most arra is tekintsünk, hogy 
az a kis birtok minő értéket képvisel. Erre 
nézve alábbi számítást teszem, a mely ugyan 
nem lesz teljes pontos, mert egy és más ada-
tom hiányzik és megszerezhető nem volt. 
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A fold értéke a majorral együtt 
a tulajdonos becslése szerint 
221V* hekt. a 3.000 fr. . . 607.500 frank. 

>Agép- és eszközleltár mint láttuk 21.650 „ 
Állatleltár , „ 46.320 

Összesen 735.470 frank. 
Ezen összeghez még hozzá kellene venni, hogy 

mi fekszik terményekben, műtrágyákban és ta-
karmányban a majorban a mi bizony még köz-
vetlenül az tíj termés előtt is sok és ez még 
növelné egynehány ezer frankkal a befektetett 
tőkét. Ezen adatokat azonban nem tudtam meg-
kapni, mert a tulajdonos nem leltároz oly ala-
posan minden évben, hogy ezeket is fölvegye 
s így számításomba sem vehettem be. Elvégre 
ettől, mikor ez a gazdaság mint példa szolgál, 
el is tekinthetünk és csak az előbbi összeget 
véve mint befektetett tők 't, ez nem is jövedelmez 
egészen 4°/o-ot, mert ha 4%-ot adna, az évi 
tiszta jövedelemnek 29.418 franknak kellene 
lenni, az pedig csak 28.600 franc. Mivel 
azonban az elmúlt évben nem volt valami jó 
év, fölvehetjük, hogy a befektetett tőke 4°/a-a 
térül meg a tiszta jövedelemben. 

Ha egy átlagos, hazai hasonló nagyságú 
birtok számadásaiba tekintünk, azt fogjuk 
találni, hogy a befektetett tőke 5—6°/o-a 
térül meg és ha ez után ebből oly követ-
keztetést vonnánk le, hogy ime hiszen akkor 
ez a mi birtokosunk jobban gazdálkodik, 
mert tőkéje több jövedelmet ad, teljesen hibás 
ítéletet mondanánk, mert a tőke nagyobb 
gyümölcsöztetése mellett is nálunk átlagosan 
1 hektár nem hoz 130 frankot tisztán, hanem 
mondjuk 80 frankot, tehát a tényleges jöve-
delme lényegesen kisebb lesz, daczára a tőkéje 
jobb kamatoztatásának. De hát hogyan lehet-
séges ez? Ezt fogják talán többen kérdezni. 
Nos igen egyszerűen azért van ez így, mert 
nagy jövedelem elérésére majd mindig nagy 
tőkét kell befektetni, a mely által lehetővé 
van téve oly előnyök kihasználása, a melyek 
kevesebb tőke befektetés mellett nem érvénye-
sülnek. Ezeket csak a nagy tőke befektetése 
által lehet kihasználni és ezek mint minden 
téren, a gazdaságban is növelik a tiszta jöve-
delmet, adják a hasznot, a mi a gazda zsebébe 
vándorol. 

Hogy az elmondottakat egy példa említé-
sével teljesen érthetővé tegyem, fölhozom, 
hogy pl. az itteni viszonyok között, ha a bir-
tokos nem iparkodnék annyi műtrágyát adni a 
földjeinek, lényegesen kisebb lenne a termése 
és vele a tiszta haszon is 1 hektár után, a 
nélkül, hogy a föld értéke kevesebb lenne. 
A föld 1 hektárja ekkor is megérne 3000 
frankot, de mivel a kellő töke vagyis ez eset-

ben a tőkét képviselő műtrágyával nem ipar-
kodott ezen hektárról kivenni annyit a mennyit 
lehet, az a drága és nagyértékü föld csak 
kisebb hasznot fog adni. így azonban a földbe 
beletette a műtrágyát, a mely pénzébe került, 
de mert a termésben nagyobb többletet, lénye-
gesen nagyobb értékű többletet idézett elő, 
mint a mibe került, a gazda zsebébe vándorló 
haszon is lényegesen nagyobb. 

Uraim, ez a meggazdagodás theoriája! Ezért 
helyes egy magyar közmondás, a mely azt 
tartja, hogy „a szegény embert még az ág is 
húzza!" A kellő pénz nélkül sohasem tudjuk 
vagyonunkat úgy érvényesíteni, mint ha erre 
elegendő pénz fölött rendelkezünk. 

Mivel ezen soraim a Gazd. Ism. Isk. hasáb-
jain fognak megjelenni, csak azt jegyzem még 
meg, hogyha az itt közölt adatok alapján az 
iskolákban netalán egy külföldi gazdálkodásra 
történnék hivatkozás, különösen figyelmeztet-
hetők a fiatal gazdák arra, hogy a műtrágyá-
val minő óriási eredményeket lehet elérni egy 
gazdaságban, a mely mint ilyen, az itteni gaz-
dálkodás azon biztos alapját képezi, a melyen 
az nyugszik. Továbbá jó lenne a tavaszi szán-
tás káros hatására is fölhívni a figyelmet, a 
mely nálunk meggyökeredzett rossz szokás 
és káros a gazdára, mert elpazarolja azt az 
oly annyira szükséges nedvességet, a mit a 
talaj tálon át magába szedett. Ez legyen az 
elv: őszszel jól mívelni a tavasziak alá, a tél 
beállta előtt mélyen szántani és tavaszkor 
csak extirpálni. Élihez persze mi szükséges? 
Nos, hogy a tarló ne mint ilyen, hanem mint 
2-szer megszántott terület teleljen át. Rend-
szerint itt a bökkenő, de nem mindig, mert 
tudnék példát említeni, a hol az őszszel mélyen 
szántott talajt tavaszkor ismét csak szántották, 
mert ez már xígy szokás! 

(Páris.) Jírolopp Hugó. 

Dohánytermelés. 
Azokat a növényeket, melyeket a gazda 

termel ugyan, de földolgozni nem szokott, 
hanem a melyek a kereskedelemre és iparra 
nézve birnak nagy fontossággal, kereskedelmi 
és ipari növényeknek nevezzük. Ezek közé 
tartozik a dohány is. 

Dohányt csak az arra kijelölt vidéken és 
meghatározott nagyságú területen lehet ter-
melni, s mivel a dohány egyedárut képez, a 
dohánytermelésre minden évben engedélyt kell 
kérni. Az engedélyt az illető kerület dohány-
beváltó-hivatala adja meg. 

A dohánytermeléshez pajta és simítóház szük-
séges. A pajta megfelelő számú szellőztető 
ablakokkal legyen ellátva, nagyságára nézve 
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általános szabály ez: ha az illető termelő 
napon szárít, akkor 1 kat. hold dohányföldre 
100 m2 nagyságú pajta kell: ha pedig az 
illető az összes dohányát pajtában akarja 
szárítani, akkor 1 kat. hold dohányföldre 
350—400 m2 nagyságú pajta kell. A simító-
házban padoknak és asztaloknak kell lenni és 
oly nagyságú legyen az, hogy 1 kat. hold 
dohányföldre 5 m2 terület essék. 

Ha a dohánytermelésre az engedélyt meg-
kaptuk, akkor február 20-a táján hozzáfogunk 
a melegágyak készítéséhez. A melegágyak védett 
területen készítendők, s az északi, keleti és nyu-
goti szelektől mentve legyenek. A melegágyak 
2 in. szélesek és annyiszor 4"5 m. hosszúak 
legyenek, a hány ágyra van szükségünk. 1 kat. 
hold dohányföldre 10 m2 területű ágy kell, 
vigyázzunk azonban arra, hogy inkább több, mint 
kevés melegágyat készítsünk. A trágya, melyből 
a melegágyat készítjük, érés kezdetén levő és 
nyirkos legyen. Némelyek felerészben ló-, fele-
részben marhatrágyából készítik a melegágya-
kat, sokan pedig legjobbnak tartják a szalmás 
marhatrágyát. A trágyát rétegenként jól meg-
tapossuk, míg a 80—100 cm. magasságot el 
nem érjük, ekkor ráteszszük az 1"3 m. széles 
és a 4 m. hosszú szekrényágyat, a mit úgy 
belül, mint kívül trágyával télig betaposunk, 
s aztán az ablakokat vagy hazsurákat rárakjuk 
s naponkint szellőztetjük. Négy-öt nap el-
multával a melegágyakat 15—30 cm. vastag-
ságú földdel beföldeljük. A melegágy befölde-
lésére szükséges földet már az előző év őszén 
úgy kell elkészítenünk, hogy a legjobb földünk 
felületét 2—3 cm. mélységben meghántjuk, 
aztán ezt a földet tetőszerüleg összehozzuk, 
majd szétteregetjük; ha száraz, meglocsoljuk. 
Ez eljárás által a föld termőerejét fokozzuk, 
a gyommagvak pedig csirába menvén, a fagy 
által elpusztíttatnak. A melegágy földjét napon-
kint forgatjuk, s ha kezünket beledugva, 
melegséget érzünk, akkor egy egyenes szélű 
deszkával a földet elsimítjuk, vigyázva arra, 
hogy a föld teteje egy keveset délfelé lejtsen. 

Midőn a melegágyat így elkészítettük, meg-
kezdhetjük a mag vetését. Az egyes melegágyak 
bevetésére egy kávéskanálnyi mag kell. A magot 
1—2 liter homokkal összekeverve elvetjük, s 
aztán 2—3 mm. vastagon porrá érett trágyá-
val behintjük s langyos vizzel óvatosan meg-
locsoljuk finoman szóró locsolóval. Sokat ne 
locsoljunk. A legelső locsolás után az ablakokat 
ráteszszük a szekrényágyra, s az ágyat éjjel-
nappal szellőztetjük. Nagy melegben a palán-
tákat gyékénytakarókkal védjük. A gyomokat és 
gombákat ki kell tépni. Az egereket csapdák-
kal irtjuk, a hangyáknak csontokat rakunk és 
a csontokat, midőn tele vannak hangyákkal, 

forró vízbe dobjuk. Ha esetleg lótetük mutat-
koznának, azokat elpusztítjuk. Ha a palántának 
már négy levele van és szára hajlékony, nem 
törik, készen áll a kiültetésre. 

Azon földterületet, melyet dohánytermelésre 
akarunk használni, lehet közvetlenül is trágyáz-
ni. ebben az esetben sok dohányunk terein 
ugyan, de az nem lesz jó minőségű. A közvet-
lenül trágyázott földben a dohány durva, vastag 
és kellemetlen szagú lesz. A dohánytermés 
nagyságát előmozdíthatjuk a zöldtrágyázással; 
ez a dohánynak sem színét, sem szagát, sem 
ízét nem befolyásolja. A műtrágyák közül a 
minőség javítása czéljából használhatjuk a 
kovasavas-kálit, a mennyiség növesztése szem-
pontjából pedig a szuperfoszfátot; az elsőből 
2 q., a másodikból 1 q. kell kat. holdanként. 

A dohánytermelés alá a földet őszszel 
25—26 cm. mélyen megszántjuk, április vége 
felé az ültetés alá azonban csak 15—16 cm. 
mélyen szántunk; ezután jön a fogasolás, a 
tövisselés, hengerezés és a vonalozás. A sor-
távolság és a növények egymástóli távolsága 
függ a dohány fajtájától és az ültetési idő 
előrehaladottságától. A nagyobbra növő do-
hányfajta nagyobb, a kisebbre növő kisebb sor-
és növénytávolságot kiván; továbbá, ha május 
elején ültetjük a dohányt, nagyobb, ha május 
végén vagy junius elején ültetjük, akkor kisebb 
sor- és növénytávolság kell, mert a junius elején 
ültetett dohány nem nő olyan nagyra, mint a 
május elején ültetett. Az első esetekben a 
sortávolság 70 cm., a növény távolság 50 cm., 
a második esetekben pedig a sortávolság 
60 cm., a növénytávolság pedig 40 cm. legyen. 

Az ültetés napja előtt való este a palántákat 
erősen meglocsoljuk, ezt az ültetés napján 
reggel ismételjük, s egy kevés idő múlva 
hozzáfogunk a palánták kiszedéséhez. A palán-
tákat egyenletes lassú húzással veszszük ki. s 
azokat egy vizes ruhával letakart kosárba 
rakjuk; a kosárban a palánták levelei, úgy-
szintén gyökereik is egyfelé álljanak. 

A beültetendő földet, ha nedves, nem 
locsoljuk meg. ha pedig száraz, akkor azon 
helyeken, a hol a vonalak egymást keresztezik, 
kapával egy kis mélyedést csinálunk s ebbe 
a mélyedésbe egy kevés vizet öntünk. Az így 
meglocsolt földbe a palántákat csak egy óra 
múlva kezdjük elültetni; ezen idő alatt a 
föld a nedvességet beszívja és az ültetőfára 
nem ragad. 

Az ültetés az úgynevezett ültetőfával tör-
ténik, ezzel lyukat fúrunk a földbe, a lyukba 
beleállítjuk a palántát olyan mélyen mint 
a melegágyban volt; a földet az ültető-fával 
a palánta gyökeréhez nyomjuk, s a lyukat 
beföldeljük. 
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Az elültetett palántákat mindaddig locsoljuk, 
míg meg nem fogamzanak. 3—4 nap elmul-
tával az elszáradt és elfonnyadt palánták 
helyére új palántákat ültetünk (befoltozzuk), s 
ha minden tő megfogamzott, úgy azt mondjuk, 
hogy a föld be van állítva. 

A beállítás után a földet azonnal meg-
kapáljuk, különösen arra vigyázva, hogy a 
dohány tövénél meglazítsuk a földet. A midőn 
a dohánynak már (5 levele van és kezd gyo-
mosodni, adjuk a második kapálást, ha ezután 
ismét gyomos lesz a föld, megkapáljuk har-
madszor is. a mikor a dohány tövét egy kissé 
föl is töltjük. 

Későbben a levelek tövén (hónalján) fej-
lődő kacsokat leszedjük, a fejlődni kezdő 
bugát lecsipkedjük s csakis azon növényeken 
hagyjuk meg, melyeken magot akarunk termelni. 

A dohány a kiültetéstől számított 100—120 
napra kezd, érni. Az érés jelei: hogy a 
zöldes szín sárgássá változik, a borda meg-
fényesedik, a levél hegye lekonyul és a széle 
megfodrosodik. Szedni csak az érett leve-
leket szabad, mert az éretlenül leszedett (letört) 
levél durva, az égés alkalmával serczeg és 
kellemetlen izü és szagú. 

A dohánynövény alján vannak az alj-
vagy homoklevelek, ezeken felül az anya-
levelek (10—12 drb), végül legfelül a hegy-
levelek. Czélszerü, ha más munkás szedi az 
alj-, más az anya- és más a hegyleveleket. 
Szedéskor a leveleket gyékényre kell rakni és 
a nap heve ellen betakarni, mert esetleg nap-
égést kapnak és örökre zölden maradnak. 

A letört leveleket a pajtába kell szállítani 
s nagyon vigyázzunk, hogy a levelek össze ne 
roncsolódjanak. A leveleket a pajtában alsó 
lapjukkal a föld felé fordítva. 15—25 cm magas-
ságban gyékényre vagy ponyvára rakjuk és 
12 24 óráig füllesztjük. Ez azért szükséges, 
hogy a leveleket fűzni lehessen. Vigyáznunk 
kell a füllesztésnél arra, hogy a levelek föl 
ne melegedjenek, mert ekkor a dohány el-
romlik. 

A fiillesztés után a leveleket — válogatva — 
fűzőtűvel 4 5 m. hosszú zsinórra fűzzük föl, 
de hagyunk közöttük legalább egy ujjnyi 
hézagot. A telefűzött zsinórokat a szárító-fákra 
fölakasztjuk s ekkor kezdetét veszi a szárítás. 

A szárításnál nagyon vigyázzunk, hogy 
száraz, de nem nagyon meleg időben a levegő 
járja a dohányt; nagyon meleg időben a 
szellőztető ablakok egy részét behúzzuk ; nedves 
időben a légjárást elzárjuk. Különösen vigyázzunk 
arra, hogy a köd a dohányhoz ne juthasson, 
mert ebben az esetben a dohány könnyen meg-
penészedhetik és sok „kihányást" fog adni. 

A dohány a szárítás alkalmával elébb zöldes-

sárga szinű lesz és csak fokonkint veszi föl 
szép barna szinét. 

November 1-től kezdve a dohányt á simító-
házba viszszük. A pajtából kikerült száraz 
dohányt nem lehet egyszere simítani, hanem 
a munkát nedves időben és a levelek vonult 
(nyirkos) állapotában kell teljesíteni. A si-
mítóház hőmérséklete sem hideg, sem nagyon 
meleg ne legyen. Midőn a leveleket a zsinórról 
leszedtük, külön rakjuk az ép, külön a hibás 
leveleket. A simítás alkalmával a simítok osz-
tályozzák a leveleket: 

1. Piros, barna, sárga és zöld szín szerint. 
2. Minőség szerint, u. m.: a) Szivarboríték. 

b) Válogatott, c) I-ső osztály, d) II-ik osztály. 
e) 111-ik osztály, f ) IV-ik osztály, g) V-ik 
osztály (kihányás). 

a) Szivarboríték-osztályba jönnek: a szép 
szinű, nagylevelű, ruganyos, jól égő, kellemes 
szagú és helyesen bordázott anyalevelek. b) Válo-
gatott osztályba jönnek: a kisebb, de másként 
a szivarborítéknak minden tekintetben meg-
felelő anyalevelek, c) I-ső osztályba jönnek: 
a sértetlen, szivarborítéknak nem megfelelő, 
de szivarbélnek és pipadohánynak alkalmas 
anyalevelek, d) II-ik osztályba jönnek a kissé 
sérült, de különben jó anyalevelek, a jó alj-
és szép hegylevelek, e) Ill-ik osztályba jönnek: 
a jobban sérült, esetleg kissé jégverte anya-
levelek és a többi alj- és hegylevelek, f ) IV-ik 
osztályba jönnek: a nagyon sérült, de más-
különben száraz levelek, g) Y-ik osztályba 
(kihányás) jönnek: a megrothadt és penészes 
levelek csomózatlanul. Ezeket azért kell a 
dohánybeváltóba beszállítani, hogy ott meg-
semmisíttessenek. 

A csomózás után a dohányt a pajtába 
visszaviszszük s ott a csomókat 70—100 cm. 
magasságú és 60—80 cm. szélességű bányákba 
rakjuk. A csomók alá ponyvákat, illetőleg 
gyékényekkel letakart deszkákat helyezünk, 
vagy pedig egyszerűen kiterített gyékényre 
teszszük a csomókat. A bányákra nagyon vi-
gyázzunk, s ha észreveszszük, hogy azokban a 
dohány melegedni kezd, azt azonnal át kell 
rakni. 

Pár nappal a beszállítás előtt a dohányt 
bebálozzuk. A bálozás úgy történik, hogy 
150—200 cm. hosszú két bálfát a földre 
teszünk, ezekre gyékényt vagy czirokszárat 
rakunk és erre teszszük a dohányt 80—100 
cm. magasságban; felül ismét gyékényt vagy 
cz rokszárat s erre a két bálfát rátéve, össze-
szorítjuk, kötéllel lekötjük s így viszszük a 
dohánybeváltó - hivatalba. Egy bál dohány 
130- 150 kgrt. nyom. 

A szivarboríték métermázsájáért circa 95 
koronát, a válogatottért 72 K., az I-ső osz-
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tályuért 56 K., a Il-ik osztályúért 36 K., a 
III-ik osztályúért 24 K., a IV-ik osztályúért 
12 K., az V-ik osztályúért 6 koronát acl a 
dohánybeváltó-hivatal. 

Teremhet kat. holdanként 4—15 mm., ha 
középtermést és középárat veszünk, a hozam 
10 X 40 = 400 korona kat. holdanként; tehát 
a dohánytermelés eléggé szép haszonnal jár. 

(Vésztő.) Kayt/ lilék. 

3Iilyei» és mennyi haszonállatot w 
tartsunk? 

(Gyakorlati tanítás. Idő: 1901. nov. 25-én délután 
4—(j.ig. Hely : Gazdasági ismétlő iskola. Évfolyam : 
III. csoport fiú. Tárgy: Gazdasági berendezés. — 

Haszonállattartás.) 

Kedves Fiaim! 
A gazda igás állatain kívül haszonállatokat is 

tart. Haszonállatoknak nevezzük azon állatokat, 
melyek közvetlen adják a gazdának a hasznot 
pl. tejet, hust, zsirt, tojást, gyapjút, tollat, 
mézet s végül trágyát és sok esetben növendék 
jószágot. 

A mondottakból tehát észrevehetitek, hogy 
az igás állatok közvetve munkájukkal hasz-
nálnak, míg a haszonállatok közvetlenül ter-
mékeikkel. 

Ilyen haszonállatok: a szarvasmarha, a sertés, 
a juh. a baromfi, sőt ide sorolom én a méhet 
és selyemhernyót is. 

* 

Milyen állatokat tartson a gazda igás állatain 
kívül ? 

Mit nevezünk haszonállatoknak? 
Mi különbség van az igás állatok és mi a 

haszonállatok haszna között? 
Melyek a haszonállatok ? 

Ha valamit fontolóra kell venni a gazdaság 
berendezésénél, az • mindenesetre az állatok 
beszerzése és tenyésztése, mert ha eltéveszti 
a gazda a helyes irányt, akkor igen nagy 
károkat szenvedhet. 

Vegyük figyelembe első sorban, hogy milyen 
az időjárás, másodszor, hogy istállóznk-e az 
állatokat vagy legeltetjük. 

Enyhe, csapadékdús időjárás vagyis éghajlat 
mellett finomabb szervezetű állatok tarthatók. 
Ha legelője van a gazdának és ha nem a tej-
termelésre fekteti a fősúlyt, hanem igavonó 
állatokat akar nevelni, akkor tartson magyar 
szarvasmarhát vagy erdélyi fajtát. Ha nincs 
elegendő legelője s a tejet is könnyen el tudja 
adni, akkor vegyen és tenyészszen pl. bonyhádi 
szarvasmarhát, mert ez az istállózást bírja, 
tejet is eleget és jót ad, s még hozzá jármo-
zásra is használható. A mi vidékünkön csak 

e két marha tartása fizeti ki magát. A hevesi 
gazdának a magyar szarvasmarha vagy a piros-
tarka bonyhádi legyen a tehene. 

Különösen ajánlom nektek a bonyhádi 
marhát, -először mert ez a mi vidékünkhöz 
hozzászokott, másodszor mivel hallom, hogy 
édes apáitok közül sokan, a napokban bevégzett 
tagosítás után fel akarják legelőiket törni, a 
mi éppen nem helyes dolog. Soha sem fogtok 
olyan egészséges állatokat nevelni ezután, mint 
eddig, a míg a legelőitek megvoltak. De leg-
alább alkalmazkodjatok a viszonyokhoz, vagyis 
tartsatok olyan marhát, melyet istállózni lehet, 
t. i. bonyhádit. Azonban azt is tanácslom 
fiaim, ne induljatok oly nagybirtokosok után, a 
kik különféle idegen tarka marhát tartanak, 
mert ezeknek a tartása esetleg igen drága 
lehet, mert egyes tarka fajták nagyon igénye-
sek. Sokan a nagybirtokosok közül is belátták 
ezt, s bár veszteséggel, de mégis igyekeznek 
rajta túladni. A szimenthali, freiburgi. allgaui, 
hollandi stb. szarvasmarha kényes a takar-
mányban, az ápolásban, szóval nem a mi 
„vidékünkre" való. 

* 

Mit kell figyelembe venni a gazdaság beren-
dezésénél ? 

Mire kell különösen gondolni a haszonállat 
beszerzésénél ? 

Milyen állatot tartson a gazda, ha sok a 
legelője? és miért? 

Milyen állatot tartson a gazda, ha istállózni a 
kell és miért? 

Milyen tehén való különösen a mi vidé-
künkre és miért ? 

Tartson-e a hevesi gazda idegen fajta 
marhát ? 

Sertéstartásnál, tenyésztésnél ugyanazon dol-
gokat vesszük figyelembe, mit a szarvasmarha 
tartásánál. 

Ha éppen kevés is a legelő és a gazda csak 
azért tenyészt sertést, hogy a házi szükségletet 
fedezze, akkor tartson magyar mangaliczát, 
mivel az kis legelőn avagy tarlón is eltúrk-d, 
de meg elég jó hust és e mellett sok zsírt 
termel, a mi pedig legfőbb a házi asszonynál. 
Ha semmi legelőnk sem volna, akkor magyar 
mangalicza és a már kipróbált angol yorkshirei 
vagy bergshirei keresztezésü sertést használja 
a gazda tenyésztésre és hizlalásra 

Juhot a kisgazda csak abban az esetben 
tartson, ha sok a legelője s rajta a fű alacsony 
szálú (aljfű). Nálunk, tiaim, a kisgazdának nem 
érdemes juhot tartani és úgy tudom, hogy 
csak az öreg Viczánnak van birkája az egész 
városban. 0 is csak a hiréért tartja, mivel 
régente számadó juhász volt. A közönséges 
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birka tartása inkább csak külterjes gazdasá-
gokba való, a hol a földet jól jövedelmeztetni 
máske'p nem lehetne. 

* 

Milyen sertést tartson a gazda,' ha van 
legelője ? 

Milyen sertést tartson, ha nincs legelője ? 
Mily esetben tartson a gazda juhot? 
Mily gazdaságba való leginkább a közön-

séges birka ? 

Elmondottam, kedves fiaim, hogy a nevezete-
sebb haszonállatok közül milyent tartson a gazda, 
de még nem tudjátok azt, hogy miből mennyit ? 

Vegyük megint azt a példát, a mit az igás 
állatok kiszámításánál vettünk alapúi. 

Van egy 30-holdas gazdaságunk, melynek 
2 tábláján vagyis V3 részén termel a gazda 
takarmányt, s van továbbá egy 3-holdas rétünk. 

Hogy állatokat tarthassunk, szükségünk van 
takarmányra. Takarmányozni kell az igás és a 
haszonjószágot. Hogy mennyi állatot tarthatunk, 
az attól függ, hogy mennyi a takarmányunk, 
Legszükségesebb jószága a gazdának az igás 
állat, mivel e nélkül földjét munkálni nem 
képes. Ebből az következik, hogy csak akkor 
és annyi haszonállatot tarthat, a mennyi takar-
mánya megmarad azon fölül, a mit az igás 
jószágok elfogyasztanak. 

Tudnunk kell, hogy egy számos állat alatt 
egy felnőtt állatot értünk, melynek körülbelüli 
átlagos súlya 5 métermázsa. Ilyen számos 
állat: a tehén, az ökör, a bika s a ló. Számos 
marhával egyenlőnek számítunk a takarmá-
nyozásban 2 növendék marhát vagy 4 borjut, 
vagy 2 csikót, vagy 10 öreg juhot, avagy 
5 öreg sertést. 

* 
Miről beszéltem én nektek ? 
Milyen nagy birtokot veszünk alapul a haszon-

állat kiszámításánál? 
Mire van a jószágnak szüksége, hogy eltart-

hassuk ? 
Mitől függ az, hogy mennyi haszonállatot 

tartsunk ? 
Mit értünk egy számos jószág alatt ? 
Említs fel egy-két számos jószágot? 
Mennyit és mit veszünk egyenlőnek a takar-

mányfogyasztásban egy számos jószággal? 

Tanultuk a mult órán, hogy egy 30 holdas 
gazdaságban az igás állatok mennyisége: egy 
kettős lófogat és egy kettős tehénfogat. 

A 10 kat. holdon száraz takarmány körül-
belül (holdankint 25 q-t számítva) 250 q-
lesz, ehhez hozzászámítjuk a 3 hold réttermését 
(holdankint 15 —17 q-val), a mi kitesz kereken 
50 q-t; lesz az összes takarmánymennyi-

ségünk 300 q. Nem is számítom ide a pót-
takarmányt, darát, répát, olajpogácsát stb. 

No most figyeljetek! 
Tanító. Mennyi takarmányt számítunk egy 

számos állatra ? N ! 
Tanuló: Egy számos állatra 50 q-t számí-

tunk évenkint. 
T. Mennyi igás állatra van okvetlen szük-

ségünk az említett 30-holdas gazdaságban ? 
Tanuló: Egy kettős lófogatra. 
T. Mennyi takarmány kell tehát a két 

állatnak? N ! 
Tanuló: A két állatnak 100 q. kell évenkint. 
T. Ha 100 q. kell az igás állatoknak, mennyi 

marad akkor a haszonállatok részére ? 
Tanuló: 200 q.; nem számítva a póttakar -

m ányt. 
T. Mennyi haszonállatot tarthatunk el a 

200 q. takarmányon? 
Tanuló: A hányszor az egy állat takarmánya 

vagyis 50 q. megvan a 200 cj-ban. 50 a 
200-ban meg van 4-szer, tehát 4 számos állat 
tartható el a 200 q. takarmányon. 

Nos tehát! Kiszámítottuk azt, hogy a kettős 
lófogaton kívül 4 számos jószág tartható el 
a fölösleg takarmányon. Azonban, még sem 
tarthatunk el 4 számos jószágot, mert hisz 
tudjátok, hogy a számos jószágon kívül még 
növendék jószág is lesz a gazdaságban, tehát 
ezeknek is kell takarmány. 

A 4 számos állat helyett lesz tehát számos 
jószág kettő, tulajdonképen a két jármos tehén. 
A 3-dik számos jószág helyett, vagyis ennek 
a takarmányán tartjuk a növendék marha 
állatokat. A 4-dik számos állat helyett, illetve 
ennek takarmányán a sertéseket és ezek mala-
czait tápláljuk. 

Legalább is ennyi haszonállatot tartsunk 
egy 30-holdas gazdaságban, mert hiszen a 
legfőbb takarmányt vettük a számításba és 
mégis jut mindegyiknek. Ha ennyi haszon-
állatot tartunk, akkor nem kell félnünk, ha 
esetleg a terményekért kevés árt is kapunk, mert 
majd a növendék-jószágot fölnevelve ezekért 
szép pénzt tehetünk zsebre. De egyúttal ne 
felejtsétek el azt a jó közmondást: „Ha sok 
az állat, sok a trágya; sok trágya bő termés, 
bő termés tele bugyeláris." 

* 

Mennyi takarmány terem a 10 kat. holdon? 
Mennyi takarmányt ad a 3 hold rét? 
Mennyi tehát körülbelül az összes takar-

mány ? 
Mennyi takarmány kell egy számos állat-

nak évenkint ? 
Mennyi igás állatra van okvetlen szükség 

egy 30-holdas gazdaságban ? 
Mennyi takarmány kell e két állatnak ? 
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Hány haszon-állat tartható el a 200 q. fölös-
leg takarmányon? 

Tartunk-e azonban 4 számos jószágot ? 
Miért nem ? 
Hogyan osztjuk be a haszon-állattartást ? 
Miért kell ennyi haszon-állatot tartani ? 

Kedves fiaim! Megtanultuk, hogy milyen 
és mennyi nagyobb haszon-állatot tartson a 
kisgazda, ha okszerűen és czélszerüen akar 
gazdálkodni. Ámde egy szorgalmas és jó kis-
gazdának nem szabad megelégednie csak ezzel, 
hanem arra törekedjék, hogy kis „örök"-éből 
minél több és nagyobb jövedelmet tudjon elő-
állítani. Ezt pedig eléri könnyen, ha erős 
akarata és kitartó szorgalma van, na meg 
persze egy kis pénze. 

Gondoljunk most a baromfitenyésztésre, 
méhészetre, a selyembogár tenyésztésére, mint 
a kisgazda mellékfoglalkozásaira. De nem 
arról beszélek én nektek most, hogy miként 
kell ezekkel elbánni, azt már úgyis tanultátok; 
hanem inkább azt mondom el, hogy miért 
foglalkozzék ezekkel a kisgazda? 

Emlékeztek gyermekeim, hogy a „Néplap"-
ban azt olvastuk, hogy sok millió koronát 
kapnak a kisgazdák baromfiakért, tojásért, 
tollért, pedig alig fordítanak reá valami nagy 
gondot. Azért tanácslom én a kisgazdának, 
ne haragudjék, ha életepárja egy kevés ocsút 
szór a baromfinak, a mikor ez künn a szabad-
ban nem keresheti meg eledelét. Inkább arra biz-
ta sa feleségét, hogy mennél több tyúkot, 
kacsát, libát tartson. Észre sem veszik, mint 
lesz a kis csirkéből, pipéből nagy jószág, s 
így a konyhán jó leves vagy pecsenye, szóval 
nem kell húsért menni a székbe. Szépen pén-
zelhet is belőle a gazd'asszony, ha nem rös-
teli a faradságot. Tojás, rántani való csirke, 
hizott liba, kacsa; mind olyan dolgok, melyek 
igen jó jövedelmet szolgáltatnak. No meg 
aztán gyűl a toll a dunnába, párnába, a mi 
az eladó - lányos háznál nem megvetendő 
dolog. 

így segít a jó gazd'asszony az urán; de 
ne maradjon hátra a gazd'uram se. Csináljon 
télen egy-két kaptárt, olcsón kikerül az. 
Eleinte kevéssel, s a mikor beletanul, több 
kaptárral méhészkedje'k. 10—12 kaptár méh 
eleget, de nem is túl sok munkát ad, hogy 
el ne bíbelődhetnék vele a gazda. Nemes 
szórakozás, jóleső időtöltés a méhészet a 
pihenő órákban. A méhészettel való fogla-
latosság megoltalmaz bennünket a korcsmától, 
kártyától s e mellett igen jól pótolja a drága 
czukrot. sőt ha bőven virágzik az akáczfa, s 
erős méhcsaládaink vannak, úgy a méhész-
kedésből kikerül az adó- megfizetése is. 

Ti is iparkodjatok fiaim s segítsetek édes 
apátoknak. Nektek ajánlom a selyemhernyó-
tenyésztést. A selyemhernyó tenyésztése olyan 
időbe esik, a mikor egy keveset szünetel a 
munka, t. i. az aratás előtti hónapra; költség 
alig kell hozzá; egy egyszerű faállvány, papir, 
szalma és az eledelt képező szederfalevél, 
melyet otthon is megtaláltok, ha sövénynek 
ültettek szederfát. Könnyen megkereshetitek 
a ruha, csizma árát és még telni fog darú-
tollra is a kalap mellé. 

íme elmondottam jó tanácsaim, ti rajtatok 
a sor, hogy betartsátok. Jusson eszetekbe, 
hogy manapság már azt kérdik: ..Ki a legény 
a gazdaságában 

* 

Mire kell törekednie a gazdának? 
Miképen gyarapíthatja jövedelmét ? 
Milyen mellékfoglalkozásban legyen segít-

ségére a gazdának az ő felesége ? 
Jövedelmező-e a baromfitenyésztés ? 
Mit cselekedjék éppen ezért a kisgazda ? 
Miképen használ a baromfi ? 

Mivel foglalkozzék mellékesen a gazda ? 
Hány kaptárt tartson ? 
Van-e haszna a méhe'szkedésnek ? 

Mivel foglalkozzanak a gyermekek ? 
Kell-e a selvmészethez nagy kiadás ? 
Mi haszna a selymészkedésnek ? 

(Heves.) rétek Sándor. 

Tenyészsziiiik fákat! 
Olvasom a külföldi gazdasági szakmunkákat, 

szinte elképzelem azt a földi paradicsomot, 
hol utak mentén, mindenütt a merre a szem 
ellát, mindenfelé fákat látunk, melyeknek 
gyümölcséből olyan szépen pénzelnek a számító 
külföldi gazdák, míg minálunk csak egyes vidé-
kek adták magukat arra, hogy nagyban ter-
meszszenek gyümölcsöt. De a míg a gyümölcsfa-
tenyésztés egy évtized óta nagyobb arányok-
ban mutatkozik, addig az útmelléki talaj még 
mindig nagy számban fekszik fölhasználatlanul, 
pedig ezeknek befásítása, az ebből eredő haszon, 
mennyi jövedelmet hozna és mennyire szapo-
rítaná a nemzeti vagyont. De hát ki tegye, 
ki bibelődjék ezzel, kérdik olvasóim. Könnyű 
az íróasztal mellől buzdító szavakat a papírra 
vetni, de ismernie kellene a nép közönyét. 
Ismerem. Vakácziózásom alatt sok barangoló 
utat teszek az országban és látom is a szántó-
földek fátlan vidékét, különösen az Alföldön. 
Jól tudom én, hogy nálunk a nép azt a fát 
is kivágja, melyet véletlenül talált vásárolt 
földjén s a helyett nem ültet másikat. 0 azt 
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tartja, hogy nagyon hosszú időt kell megvárnia, 
a míg fakészletéből pénzt vehet be. 

Meg aztán addig is sok veszélv fenyegeti O O v v O 
a fát a míg felnő, állat kitaposhatja, leveri, 
átgázolhat rajta. Ha más termésre vigyázhat 
a csősz, miért ne vigyázhatna a fára is. A fák 
megrongálása vájjon nem képez-e mezőrendőri 
kihágást ? Az első teendő az, hogy a nép 
közönyét eltüntessük, meggyőzzük őt a haszon-
ról. Vegyük például az akáczfát útmellékre. 
Ha egy kilométer hosszúságban 8 méter távolra 
ültetünk 125 drb fát, akkor két oldalt véve. 
ültethetünk 250 darabot. Három krajczárjával 
számítva darabját, 7 frt 50 krajczárért meg-
vásárolhatjuk. Az ültetése, karóztatása, többi 
munkálata belekerülhet legföljebb 45 forintba, 
s ha most a 10 évi kiadásra veszünk 50 frtot, 
10 év után egy kilométer útmelléki akáczfának 
árát bátran tehetjük 160—180 forintra. Az 
eperfa termelése még ajánlatosabb, főleg ott, 
hol a selyem-hernyó tenyésztését a nép üzi. 

De mit szóljunk a gyümölcstermelés óriási 
nagy hasznáról. A Duna-Tisza között lakó nép, 
Kecskemét táján már eddig is szép eredmé-
nyeket ért el, de még mindig nem tud annyit 
termelni, a mennyi a külföld keresletét kielé-
gíthetné. Ha egyesek nem bírnak annyi tőké-
vel, hogy gyümölcsösöket létesítsenek, tegye 
azt egy község lakossága. Ügy értem a dolgot, 
hogy társaság alakuljon, mely egy nagy darab 
területet közösen vásárol és részvény útján a 
befizetett tökéből az évi kiadást fedezzék. 
Szándékukat illetékes helyen bejelentve, magu-
kat a törvény felügyelete alá vetve, bizton 
hiszszük, hogy földmívelésügyi ministerünk 
okot-módot talál majd arra. hogy a jó szándékot 
és a nemes munkát kedvezményben részesítse. 

Es e jó ügyben írott, hétköznapi nyelven 
tartott soraim közben, szinte szánalmasan 
mosolygok magam is, hogy írásomra kimond-
ják : mindez igaz, de nálunk erre nem nyered 
meg a népet. A mi népünk elmegy a tanítóhoz, 
hogy ügyes-bajos dolgát, baját elpanaszolja, 
de gazdasági ügyben ritkán fogad el buzdító 
oktatást. Sír. jajgat a nyomorúságán, meg is 
pendíti, liogy milyen jó volna több pénzt 
kihozni a földjéből, de nem indul az életre való 
eszme után. Pedig a mi népünk a munkára 
nem gyámoltalan, csak üzleti szelleme nincs. 

Azonban lelkes, hozzáértő tanítók sokat 
tehetnek a nép bajainak orvoslására Persze 
itt félre kell dobni az előítéleteket. Gyönge 
ember az, ha tanító is, a ki minden faradság 
nélkiil, kimeri mondani: itt hiába való minden 
szó. Ne fogjon senki e munkához, a kiben 
ambiczió nincs. De ne rontsák meg az „úri 
módhoz" szokott fiatalabb tanítók annak 
kedvét, ki a nép baját ismerve, annak 

orvoslásához munkás kezekkel nyúl. Csak egy 
pár embert nyerjünk meg a jó ügyhöz, a 
többi már magától jön. 

Es ki Írhatná le a nép háláját, igazán? 
A lelkesebb, megállapodottabb öreg tanítóké, 
kik községeikben szövetkezeteket, gyümöl-
csösöket, más hasznos, a nép javára való 
intézményeket létesítettek, első sorban a fel-
adat, hogy meggyőzzék erről a fiatal tanítói 
generácziót s hogy őket is megnyeijék a jó 
ügynek. A második ezer esztendő egy kiemel-
kedő mozzanata így lesz a tanítók kezébe 
letéve. Ha a nép munkája nyomán boldogul, 
ha a nép minden jólétében felismeri azt. hogy 
az ő legjobb barátja, legjobb akarója és tanács-
adója: a tanító. 

(Moson.) Vemer Jenő. 

Gazdasági Tanácsadó. 
H. J. Györ-Sz. Gyökeres szőlővesszőt ingyen 

a f. évre már nem kaphat, mert az ez iránti 
kérelmeket mindig az év végéig, tehát de-
czember 31-ig kell a nagvmélt. földmívelési 
ministeriumhoz, illetve november végéig az 
illető kerület szőlőszeti felügyelőjéhez intézni. 
(Philloxera ügyben bélyegmentes.) A minis-
terium azután értesíti a folyamodót, hogy 
mely vinczellér-iskola telepéből utalják ki 
részére az ingyen-vesszőt. A paulis-baraczkai 
és csálai állami szőlőtelepeken évenkint mint-
egy 10 millió oltványt készítenek, azonkívül 
8 vinczellér-iskola szőlőtelepén is készül több 
százezer oltvány. Pénzért esetleg még most 
is kaphat megbizható szőlőtermelőktől vesszőt, 
azonban már elkésett dolognak tartjuk most 
szőlőt ültetni, mert vesszője nem fog beérni. 
— L. B. Soniogy-Tapsony. Kérdése ért-
hetetlen. írja meg, hogy mit mibe akar 
szemezni, akkor szivesen megadjuk rá a 
választ. B. E. Erdély. 1. A fenyőcsemeték 
gyökereit lehetőleg óvatosan kell szétteregetni 
az elültetendő gödörben s finom, kézzel szét-
dörzsölt. jó erőben levő humuszos földdel 
borítani. Öntözni nem föltétlenül szükséges, 
ha árnyékos helyre ültetjük a csemetéket. 
A kertekben elültetett fenyőcsemeték ellenben 
minden második napban reggel kissé meg-
öntözendők. Mindenesetre válasszon oly fajtát, 
a ííely a környékben szabadon ttrem, esetleg 
hozassa a csemetéket egy kevés földdel együtt 
a legközelebbi erdőből. 2. Az azaleára vonat-
kozólag tessék egy mükertészhez fordulni. 
A magyaróvári akadémia főkertésze szivesen 
szolgál fölvilágosítással. 3. Forduljon kérdé-
sével a m. kir. rovartani állomáshoz (Buda-
pest, II. ker., Oszlop-utcza). — Cz. L. Szt. J. 
Elhasznált távirósodronvért nem a földmíve-
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lésügyi, hanem a kereskedelemügyi ministerhez 
kell folyamodnia. A kormány az elhasznált 
távirósodronvokat készséggel bocsátja gaz-
dasági czélra a gazdaközönség rendelkezésére. 
A sodronyért való kérés a gazdasági egyesület 
igazolványával látandó el, hogy az valóban 
gazdasági (komlótermelési, szőlőszeti. kerté-
szeti stb.) czélokra szolgál. Az így fölszerelt 
kérvény a nagyméltóságú kereskedelemügyi 
m. kir. minister úrhoz czímzendő. Az igazol-
ványok kiállítására valamennyi gazdasági 
egyesület jogosított. Sodronyt kétféle minő-
ségben kaphat és pedig 3 millimét. vastag-
ságút métermázsánként 20 korona, 5 m/m-et 
q-ként 18 korona árban. — D. I). Frigyes-
ínnjor. Kérdésére a „Molnárok Lapja" (Buda-
pest. VII. ker., Kerepesi-út 50. sz.) fog föl-
világosítást adhatni. — Sz. .T. M. Leírása 
után nem lehet megállapítani azt, hogy alma-
fáját rovar avagy gombabetegség bántja-e. 
Messen le egy beteg ágacskát s küldje egy-
szerűen papírba csomagolva mint „minta 
érték nélkül" a m. kir. rovartani állomáshoz 
(Budapest, II. ker., Oszlop-utcza), a honnan 
díjmentesen fog választ kapni, illetve útba-
igazítást a védekezésre vonatkozólag. — 
L. A. Kolozsvár. Állategészségügyi intéz-
kedéseit a községi elöljáróság a községen 
belül díjtalanul köteles teljesíteni. Ha ezek 
fejében a felektől költséget szed be, úgy ez 
jogtalan eljárás, a mely ellen felsőbb helyen 
kell orvoslást keresnie. — M. E. B.-Gy. 
A vörösheremag (lóhere) ára Budapesten 
métermázsánként 100—120 korona, a luczernáé 
130— 140 korona, értve ez alatt európai s 
államilag ólomzárolt magot. — B. Zimony. 
A lenmag termesztéséhez első föltétel oly 
— vizet áteresztő és porhanyó — vályogtalaj, 
a mely jó erőben van, mert a len sem a 
száraz, sem a nedves talajt nem szereti. 
Kötöttebb talajokat porhanyítás által lazít-
hatunk. Egy kat. holdra szükséges mag-
mennyiség sorbavetésnél 100—120 liter. Az 
aratásnál a teljes éredést kell bevárni, a 
mikor a len szára már teljesen megsárgult 
s a magtokocskák már megkeményedtek, 
vagyis a mikor a mag kemény és fénytsbarua 
szinü. A magtárban pedig jó a lenmagot, a 
míg csak teljesen ki nem száradt, vékony 
rétegekben fölhalmozni, s többször átlapátolni, 
különben megeshetik, hogy a lenmag föl-
melegszik (megfülled) s akkor értékéből sokat 
veszít. — H. B. Szeged. A bácsmadarasi házi-
ipar-tanfolyam már befejezést nyert. Földolgoz-
tatott az idén ötven métermázsa hántatlan 
füzvessző, melyből körülbelül 500 kosár, 
kocsiülés, stb. stb. készült. A tanfolyamon 25 
egyén nyert teljes szakismeretet. — K. M. B. 

Bécsben a lókiállítás az idén május 24-től 
junius l-ig tart. A kiállítást a bécsi cs. és 
kir. mezőgazdasági egyesület rendezi, s az 
idén is egy szakszerű sport-kiállítással lesz 
kapcsolatban. Bejelentések: „Lobi. Secretariat 
der VI. Section, Wien, I. Schaufler-Gasse ti." 
czímre intézendők, a honnan esetleg bővebb 
fölvilágosítással is szolgálnak. — E. G. K. 
A csontliszt-szuperfoszfát ára: a 19%-osé 
métermázsánkint 11"70—11'80 korona, a 
20%-osé 12-40—12-50 korona. Czéget nem 
ajánlunk. — K. N. Bárcza. A 7. számú kér-
désre adott választ, mely „L" jegy alatt jelent 
meg, lapunk rovatvezetője írta.— 1). J. Sarkad. 
Folyamodjék azonnal a földmívelésügyi m. kir. 
ministeriumhoz és pedig kiilönkérvényt nyújtson 
be a szőlőoltványokért s külön egyet a szőlő-
karókért. így az elintézés gyorsabb menetű 
lehet. A folyamodványok „phylloxera-ügyben" 
bélyegmentesek. Ingyen-oltványt nem fog kapni, 
hanem esetleg nagyon mérsékelt árért, talán 
csak 100/o-áért a valódi értéknek. Szabály 
szerint minden év november hó 30-ig kell a 
kérvényt az illető vidék szőlőszeti és borászati 
felügyelősége útján a ministeriumhoz czímezve 
fölterjeszteni, s a kérvényben fölemlíteni, hogy 
az egyes fajtákat mikor óhajtja, mely időre, 
elküldetni. Most már nagyon megkésett, 
azonban nincs kizárva, hogy a ministeriutn 
önnel kivételt fog tenni. 

V e g y e s e k . 
— A Földhitelintézet a gyümölcsterme-

lésért. A Magyar Földhitelintézet 1892-ben 
elhatározta, hogy tíz esztendőn keresztül 
minden évben ötezer koronát bocsát a föld-
mívelésügyi kormány rendelkezésére, hogy 
azokat, a kik a gyüinölcsfaápolást működési 
helyükön terjesztik, megjutalmazzák. Az el-
múlt tíz évben 180-an — köztük számos 
tanító — nyertek az intézet adományából 
600—200 koronás jntalirakat. Az intézet 
Darányi földmívelésügyi ministernek, a gyü-
ínölcsfatenyésztés körül való tevékenységének 
előmozdítására, ismét tíz éven át, évenkint 5000 
koronát ajánlott föl. Öarányi az intézet ezen 
hazafias ajánlatát örömmel vette, mert ezzel 
ismét alkalom adatott, hogy a faiskolai keze-
lőket becsvágyó tevékenységre ösztönözzék. 

— Az „Országos Gazdasági Mnnkás- és 
Cselédsegélypénztár"-ról szóló 1900. XVI. 
törvény egy pár módosításra váró intézkedése, 
a gazdaközönség kérelmére egyes, a munká ok 
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erdekében való új intézkedéssel fog kiegészít-
tetni. Az elkészített törvényjavaslat lényege-
sebb intézkedései a következők: Eddig a 
tagsági díjat a tagnak haláláig kellett fizetnie. 
A javaslat kimondja azt, hogy csak 25 évig 
kell a tagdíjat fizetni. Kimondja továbbá a 
javaslat, hogy ha a tag előbb meghal, sem-
mint segélyigénye lehetne, a család vissza-
kapja a befizetett összeget. Az új javaslat a 
gazdasági cseléd - biztosítást is előbb viszi o o 
egy fontos kérdéssel, kimondván, hogy ha a 
gazda cselédje után maga fizeti az évi díjakat 
és a cselédje a szolgálatból kilép, a gazda 
jogosult egy másik cselédet fölvétetni a tagok 
közé, s így a befizetett díjakat annak javára 
számítani. A javaslatban ki lesz mondva, 
hogy bárki kettőnél több tagsági könyvet is 
szerezhet, így a kisebb állású gazdatisztek is 
megfelelő segélyt biztosíthatnak maguknak az 
intézménynél. Felöleli a javaslat a temetkezési 
és kiházasítási biztosítás dolgát is úgy, hogy 
10 fillér heti befizetésével temetkezési vagy 
kiházasítási segélyre biztosíthatják magukat a 
földmívelők. 

— Egy tojás két korona. Hogy az ügyes 
tanító mily könnyen segíthet magán, élénken 
jellemzi Mészáros Mihály csongrádi kartársunk 
életrevalósága. 0 ugyanis a jövedelmező baromfi-
tenyésztéshez fogott s fáradságát már is siker 
koronázza. Makó Kálmán állomásfőnök Nasicz-
rol hozzáfordult, hogy küldjön 30 drb. ispyngson 
tojást. E 30 tojásért Mészáros kartársunknak 60 
koronát utalványozott. Ebből könnyű kiszámí-
tani: mennyit ér egy tojás; de az is kitűnik 
ebből, hogy a szorgalmas tanító szakértelemmel 
megbecsülhetetlen közgazdasági tényező lehet. 

— A világ bortermelése. A föld leg-
különbözőbb részein szőlővel beültetett terü-
letet 13 millió kat. holdra becsülik, melyen 
évenkint átlag 120—140 millió hektoliter 
bort szüretelnek. Ez óriási mennyiségnek 
\'3-át, jó években csaknem felét Franczia-
ország szolgáltatja 50—60 millió hiti-, termés-
sel. Második helyen áll Olaszország 30—34 
millió hektoliterrel, harmadik helyen Spanyol-
ország 15—20 millió hltr. borral. A negyedik 
hely a filloxera-vész fölléptéig Magyarországé 
volt 4—5 millió hektoliter terméssel. E díszes 
pozicziónkat azonban azóta elvesztettük, bár 
bizonyos, hogy rövid idő múlva régi jó hír-
nevünket ismét visszaszerezzük. Látni való 
tehát, hogy a világon termelt bormennyiség 
háromnegyedét Európa szolgáltatja. 

— A gabonamagtárak szellőztetésével 
Berlinben kísérleteztek és ezen kisérletek 
eredményei a következők: Legveszedelmesebb 
időszak a tavasz és az ősz. Ezen évszakok 
alatt a magtárak ablakainak éjjel nyitva, 

nappal pedig zárva kell lenniök, mert külön-
ben harmat csapódik a gabonára, a mi annak 
dohosodását idézheti elő. Nagy hiba az, ha 
meleg tavaszi időben nappal nyitva vannak a 
magtár ablakai, mert ekkor meleg, páratelt 
levegő megy a magtárba és ezen párák a 
hideg gabonára harmat alakjában lecsapódnak. 
Ha azonban ellenkezőleg, hideg levegő jön a 
magtárba, ez annak melegebb levegőjével 
keveredve fölmelegszik és több párát képes 
fölvenni magába, a mit a magtárban volt levegő-
ből és^ a gabona felületéről vesz át. 

— í j mezőgazdasági iparág. Amerikában a 
sás egy fajtáját, mely nálunk is sok helyen zsom-
békokat és burjánokat képez, a „Carex stricta''-t 
nyáron nedves állapotban kaszálógéppel le-
vágják. megszárítják és kévékbe kötve kaza-
lokba rakják. Mikor itt jól megfülledt, bálokba 
préselik és a gyárban megtisztítják és csoma-
gokban szállítják a fonóba. Itt a csomagokat 
szétszedik, fonógépbe teszik, mely a rostszálakat 
kinyújtja és sorba szedi. Egy rotácziósge'p, 
hova e rostok önműködőlég jutnak, az egyes 
rostokat kötéllé csavarja és kenderkóczczal 
vagy pamutfonállal átfonja. A kötelet orsóra 
gombolyítják. Ha kötésre akarják fölhasználni, 
akkor a kötelet az orsóról legombolyítják és 
orsónélküli csomagokba gombolyítják. Csak a 
hosszú rostszálakat használják föl kötélkészí-
tésre, a kisebb szálakat gyékénykészítésre 
használják föl, mikbe üvegeket csomagolnak. 
A még kisebb szárakat is fölhasználják edé-
nyeknek ládába való csomagolására, sőt az 
apró hulladékot sem dobják el, hanem ebből 
pépet gyúrnak. A sáskötél erősebb és olcsóbb 
a kenderkötélnél. Nálunk, a hol sok ily burján 
terem, a szegény nép a téli munkanélküli 
napokon szintén foglalkozhatnék e háziiparral, 
melynél a gazdának a család apraja-nagyja 
segítségére lehetne. 

— Az istálló hömérsékéről. Az álla-
tok általános egészségi állapotára és a takar-
mány tápanyagainak értékesülésére az istálló-
levegő hőmérsékeinek jelentékeny befolyása 
van. Nagyon takarékos eljárás az, ha állatain-
kat télen át meleg, kényelmes és egészséges 
levegőjű istállóban tartjuk. Az istálló helyes 
hőmérséke 14—16 CJ. Ha ily hőmérsékü 
istállóban tartjuk állatainkat, akkor azoknak 
jó kondiczióban tartására aránytalanul keve-
sebb takarmányra van szükségünk télen, mert 
hidegebb istállóban az állati test kisugárzása 
következtében beálló hőveszteséget fokozottabb 
tápanyag-fölhasználással pótolja a szervezet. 
Az istálló melegebb temparaturája utáni törek-
vésünkben azonban nem szabad megfeledkez-
nünk a kellő szellőztetésről sem, mert az 
állatok egészségére a romlott levegő nagyon 
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kártékony hatású. Jól szellőztetett, említett 
hőmérsékü istállóban tartott állatok a ragályos 
betegségekkel szemben is ellenállóbbak, s ezért 
törekedni kell arra, hogy — a mennyire az 
lehetséges — télen és nyáron át az istálló 
hőmérséke ilyen hőfokú legyen. (Mg. Sz.) 

Gazdasági irodalom. 
„Állategészségügyi rendeletek" czimén ismét 

egy ujabb szakmunka hagyta el a sajtót. Szer-
zők : dr. Koós Mihály és Tokányi László, 
rendkívül hasznos és jó szolgálatot teljesítettek 
az ötszáznál jóval több rendeletnek összegyűj-
tésével és kiadásával, s módot nyújtottak ez-
által az állategészségügyi intézmények részletes 
és alapos megismerésére. Községi bírók és 
jegyzők a „marhalevél", „állatvásárok", „köz-
vágóliídak", „dögterek", „állati hullaeltakarí-
tás", ..marhahajtás", „pásztorok, közös legelők", 
„hatóságilag kiirtott állatok utáni kártérítés", 
stb. stb. czímű fejezetekben útmutatást és rész-
letes fölvilágosítást találnak. Egy szóval, a 
munka az állategészségügyi igazgatásra vonat-
kozólag kiadott összes rendeleteket foglalja 
magában. Ara 6 korona. Megrendelhető dr. Koós 
Mihálynál (Budapest, Földmív. Ministerium). 
Melegen ajánljuk. 

. 1 mezőgazdaság a párisi nemzetközi kiállí-
táson czímű érdekes tanulmányt írt Krolopp 
Hugó munkatársunk, a kitől mai számunkban 
is közlünk egy tanulságos czikket. A kitűnő 
tanulmány szerzője foglalkozik Ausztria, Német-
ország, Belgium, Dánia, Románia, Bulgária, 
Oroszország, Francziaország és Magyarország 
mezőgazdaságával. Magyarország mezőgazda-
ságáról azért emlékezik meg az utolsó helyen, 
mert hazai intézményeinket és termelési 
viszonyaink alakulását összehasonlítja a többi 
nemzetekével. Az érdekes és tanulságos füzet 
Magyar-Ovárott a szerzőnél rendelhető meg egy 
koronáért. (Bérmentes küldéssel 1 kor. 10 fillér.) 
Ajánljuk megszerzésre. 

Tyúktenyésztés. Il-ik átdolgozott és bővített 
kiadás, 90 ábrával. Irta Hreblay Emil, állat-
tenyésztési m. kir. felügyelő, a gödöllői m. kir. 
barom fitenyésztő-telep igazgatója. Ara 3 kor. 
Szerzőnél, lapunkra hivatkozva, kedvezményes 
áron, 2 korona előleges beküldésével, meg-
rendelhető. (Budapest, VII., Csömöri-út 15. sz.) 
Első kiadása két év alatt teljesen elfogyott. 
A mostani átdolgozott kiadás 200 oldalon 
minden kérdést részletesen tárgyal, pontos út-
mutatást .ad a tenyésztésre, a takarmányozásra, 
a tenyészanyag kiválasztására és értékesítésére, 
tárgyalja a természetes és mesterséges kelte-

tést, az űj amerikai keltető-gépeket ismerteti 
s azok kezelésére részletes útbaigazítást közöl. 
Az ismert és új fajtákat bemutatja. Az ame-
rikai kappanozást ismerteti s végre a gazda-
sági baromfitenyésztés hasznát írja le. E munka 
tartalma főbb czímekben: I. rész. .1 tyúk-
tenyésztésről. Bevezetés. A tyúkudvar. A tyúkól 
és berendezése. A tyúkok takarmányozása. 
A takarmányozó eszközök. A tyúkok gondo-
zása. A tvűkok betegségei s azok gyógyítása. 
A tojástermelés és értékesítés. A teny ész-
tojások felismerése és kiválasztása. A keltetés. 
A keltetési eszközök. A csibék kelése és föl-
nevelése. A csibék gondozása és takarmányo-
zása. A csibenevelő eszközök. A csibék osz-
tályozása és a tenyészanyag kiválasztása. A 
tyúkok jelzése. A kappanozás. A vándortyúkól 
előnyei. — II. rész. A tyúkfajtákról. Bevezetés. 
A magyar tyúk. A kopasz nyakú tyúk. A 
gyöngytyúk. Melyek a köztenyésztés nemesíté-
sére ajánlott külföldi nemes fajták? A hangsán-
tyúk. Az orpington-tyúk. A plimut-tyúk. Zár-
szó. Ajánljuk megszerzésre. 

Nyílt levélszekrény. . « 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

12. kérdés. Kérem azon t. kartársakat, kik 
oly helyen működnek, a hol nagyobb szilva-
aszaló van, szíveskedjenek e lapok hasábjain 
tudomásomra hozni, hogy mely aszaló a leg-
gazdaságosabb, hol szerezhető az meg, s mibe 
kerül ? Továbbá, mely aszalóval milyen menv-
nyiséget vagyunk képesek 24 óra alatt meg-
aszalni ? Tolnay Gyula. 

13. kérdés. A madarak védelme tekinteté-
ben léteznek-e állami intézkedések, s ha igen, 
melyek azok, s mily kitérjeszkedési körrel 
birnak? ' P. P . A. 

14. kérdés. Melyek a mezőgazdasági ter-
mények, különösen gabonanemüek és gumós-
növények adásvevésénél érvényben levő üzleti 
szokások ? Sz. K. 

Válasz a 8. kérdésre. Az a kérdés, hogy 
áttelelt anyacsaládokat akar-e vásárolni, vagy 
rajokat? Ha rajokat akar vásárolni, akkor 
előbb olcsó és jó kaptárokat szerezzen be a 
„Magyar Országos Méhészeti Egyesület" útján 
(Budapest, VII., Damjanich-u. 34.) A rajok 
lehetőleg olyan családoktól valók legyenek, a 
melyek a mult évben is rajzottak, hogy így 
fiatal anyákat kapjon. Egy-egy raj súlya föl-
tétlenül több legyen egy klgrnál. Ha pedig 
áttelelt anyacsaládokat szándékozik venni, úgy 
a következőkre vigyázzon: 1. a kaptárok jó-
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minőségűek és pontos méretűek legyenek, 2. a 
keretekben a sejtek ne legyenek nagyon 
feketék, 3. legyen minden családnak még most 
is (márezius közepén) legalább 2 keret méze, 
4. minden család 12, vagy több keretre legyen 
betelelve (országos méretű félkeretet értve) és 
a keretek közét sűrűn lepjék el a méhek, 
5. legyen fiasítás minden kaptárban, 6. az anyák 
legyenek élénk mozgásuak vagyis fiatalok és 
egészségesek. A méheket lehetőleg megbízható 
embertől vásárolja. Ha helyből vásárolna, úgy 
a családokat már a tisztuló kiröpülés előtt 
kellett volna haza szállítani, mert különben 
igen sok méh visszatér a már megszokott 
helyére. Vidékről azonban bármikor lehet szál-
lítani ügyes csomagolás mellett minden baj 
nélkül. A méhészkedést különben legjobb 
kevés családdal és így kevés befektetéssel 
kezdeni, nehogy hamar beleunjon. A biztosabb 
áttelelés és jobb rajzás végett igen ajánlatos 
— különösen kezdőnek — ha köpiiben (kasban) 
is van egy-két erős családja. 

(Jászszentandrás.) Szőke Benedek. 
Válasz a 10. kérdésre. Igen gyakori a 

tejszállítók azon panasza, hogy a tej, külö-
nösen a nyári hónapokban és ha nagyobb 
utat kell megtennie, gyakran megsavanyodik. 
Ez ellen védekeznünk csak egyféleképen 
lehet és pedig kizárólag azzal, ha a leg-
nagyobb tisztaságot tartjuk úgy az istállóban, 
mint a fejés alkalmával és a tejjel érint-
kezésbe jövő edényeknél. Gyakori almozás, 
az állatoknak és az istállónak tisztántartása, 
a tőgynek langyos vízzel való mosása (fejés 
előtt) és puha, tiszta rongygyal való szárazra 
ledörzsöle'se, a tejes-edényeknek forró lúgos 
vízzel és surlókefével való tisztítása, utána 
többszöri kiöblítése tiszta vízzel, a tejeskan-
náknak lehetőleg teljes színültig való meg-
töltése és jól záró fedelek alkalmazása, a 
fejési időszaknak a helyes vasúti össze-
köttetéssel megfelelőleg való megválasztása 
s végre gondos lehűtése a frissen fejt tejnek 
legalább 5—4 C°-ra, ezek a főpontok, melyeket 
szem előtt kell tartanunk s ha ezeket pontosan 
követjük és betartjuk, lígy igen ritkák lesznek 
azon esetek, hogy a tej a szállítás alatt meg-
savanyodik. Konzerváló szert, olyant, a mely 
olcsó is legyen s ne rontsa a tejet, ma még 
nem ismerünk, daczára annak, hogy számosan 
foglalkoznak e kérdéssel. Sem szaliczilt, sem 
szódát avagy boraxot nem szabad a tejhez 
adnunk, mert — eltekintve attól, hogy az 
egyik méregdrága, mert sok kell belőle 
(szaliczil) — megrontjuk velük a tej izét és 
törvénybe ütköző cselekedetet (hamisítást) 
viszünk végbe, mely az 1895. évi s a mező-
gazdasági termények, termékek és czikkek 

hamisításáról szóló XLVI-ik törvény értel-
mében büntetendő cselekményt képez. Egy-
általában a tejjel — a hűtést kivéve — 
semmiféle manipulácziót végezni nem szabad, 
mert a konzerváló szerekkel kezelt tej, külö-
nösen az, mely a gyermekek táplálására van 
szánva, igen könnyen okozhat veszélyes beteg-
ségeket. B. F. úrnak tehát nagyon is figyel-
mébe ajánlom fönti soraimat s óva intem a 
konzerváló szerek használatától. Mindenben 
és mindenütt, de kivált a tejkezelésnél fődolog 
a gondos tisztaság. Radványi. 

Válasz a 11. sz. kérdésre. Kétségkívül 
lovaknak legjobb abrak a zab, tekintet nélkül 
arra, hogy igás-e vagy futó ló. Vannak azon-
ban esetek, midőn a zabot részbfH va<iv egész-O.' o 
ben más abrakkal kell pótolni, jóllehet, hogy 
a zabot teljesen nem helyettesíthetjük semmi-
vel. Szükség esetén azonban a zab egy részét 
pótolhatjuk kukoriczadarával (öreg szemű), 
esetleg lóbabdarával. Rozsot csak végső szük-
ségben s akkor is csak keveset adjunk, de 
azt se tisztán, hanem más egyébbel keverten. 
Különösen vemhes kanczáknak ne adjunk 
rozsot, mert a rozsban igen gyakran előfor-
duló anyarozs (varjúköröm) a veszedelmes 
elvetélést idézheti elő. Rozstól különben még 
a herélt lovak is könnyen kólikát kapnak, a 
mi a lónál végzetes kimenetelű lehet. A ku-
koriczát csakis mint nagyobb szemű darát 
adjuk s ezt is csak igás lovaknak, miután 
mint hizlaló takarmány a szervezetet pety-
hüdtté teszi s tőle a ló poczakos lesz. Az 
abrak mennyisége három körülménytől függ, 
u. m.: 1. a ló testsúlyától, a mi könnyű igás 
lovaknál rendesen 4—5 q.; 2. a takarmány 
mennyiségétől és minőségétől és 3. attól, hogy 
könnyű vagy nehéz munkát végez-e a ló. E 
három körülmény figyelembevételével a követ-
kező takarmányozási táblázatot állíthatjuk 
össze: 1000 klg. élősúlyra naponta: 1. köze-
pes munkában: réti széna (közepes) 21 kg., 
zab 5 kg., lóbabdara 1 kg., vagy II. baltaczim-
széna 10 kg., árpaszalma 12 kg., lóbabdara 
2 kg., zab 4..-, kg. és III. erős munkában: 
luczerna, virágjában 40 kg., mohar 30 kg., 
tengeridara 2 kg., árpa 4 kg., zab 6 kg. — 
(Dunaföldvár.) Butyka Károly. 

Tarta lom: A gazdasági ismétlő iskolákról. Borbély 
József. — Egy középbirtokos gazdálkodása Franczia-
országban. Krolopp Hugó. Dohánytermelés. Nagy 
Elek. — Milyen és mennyi haszonállatot tartsunk ? 
Vétek Sándor. — Tenyészszünk Iákat! Verner Jenő. 

Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. - Gazdasági 
irodalom. — Nyilt levélszekrény. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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X 
Pályázati hirdetés. 

(Közzététetik a vallás- és közoktatásügyi minister úr 
10.222/1902. sz. m. rendelete alapján.) 

A budapesti 1. kerületi állami elemi iskolai tanító-
képző-intézetben az 1Í102/3. iskolai évre ;,z 1. osz-
tályba való fölvételért folyamodhatnak oly ép testű, 
14 évet meghaladott, de a l s évet el nem ért növen-
dékek, a kik a tanítói pályára kedvet, hajlamot, 
képességet éreznek magukban s kik a gimnázium, 
reál-, vagy polgári iskola IV. alsó osztályát vagy 
a felső népiskolát sikeresen elvégezték; avagy a 
kik kivételesen ministeri engedély mellett' ezen 
előképzettségnek megfelelő fölvételi vizsgálatot 
képesek tenni. 

A fölvételért benyújtott s egy-koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványok az igazgató-tanácshoz czí-
mezve, az intézet igazgatóságánál (Budapest, I. ker., 
Győri-út 11, sz.) legkésőbb f. évi május hó 31-ig 
adandók be s hozzá a következő bizonyítványok 
melléklendők: 

1. Születési bizonyítvány arról, hogy folyamodó a 
megkövetelt életkort betöltötte. 

2. Az előképzettségről tanúskodó iskolai bizo-
nyítvány (lásd föntebb). Abban az esetben, ha folya-
modók rendes évvégi bizonyítványnyal, a folyamodás 
határnapjáig, még nem rendelkeznének, mellékelhetik 
az előző évről s a megfelelő osztály látogatásáról 
szóló bizonyítványukat vagy értesítőjüket. 

3. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy az illető 
teljesen egészséges és tanítói pályára alkalmas. 

4. Hiteles községi bizonyítvány a szülők vagyoni 
állapotáról és polgári állásáról, részletesen kimutatva 
azoknak minden forrásból eredő jövedelmüket s a 
folyamodónak esetleges magánvagyonát. 

5. Községi vagy más hiteles bizonyítvány a 
családtagok számáról, ezek életkoráról s arról, hogy 
hány gyermek van a családfő közvetlen gondozása 
alatt s hány van távol a szülői háztól. 

Minthogy az ének a népiskola kötelezett tantárgyát 
képezi, azért csak azok vehetők föl, kik a nagym. 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak 
6915 1880. sz. m. rendelete értelmében a zene- és 
énektanuláshoz megkívántató képességüket fölvételi 
vizsgálat által is igazolni tudják. 

A fölvételről az illetők a nagyméltóságú vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minister úrtól beérkezett jóvá-
hagyás után azonnal értesíttetni fognak. 

A fölvételért folyamodók pályázhatnak az ürese-
désbe jött 4 egész, 5 fél-köztartás és 7 ebédből álló 
állami segély egyikére is. 

(Az egész köztartáson az internátusban való teljesen 
ingyenes ellátás értendő; a fél-köztartást élvezők 
havi 14 koronát fizetnek a köztartás költségeire.) 

Az intézetbe fölvetteknek közös kötelezettségei a 
következők: 

1. A félköztartásosok tartoznak a fönt említett 
havi köztartási díj felét (14 koronát) minden hónap 
elején, előre az intézet pénztárába befizetni. 

2. A köztartásra fölvettek ezen kívül tartoznak 
szerelvények használatáért, mindjárt a tanév elején 5 
koronát fizetni. 

3. Köteles minden benlakó növendék magával 
hozni legalább 6 pár fehérneműt, 3 éjjeli inget, 4 
törülközőkendőt, 6 pár harisnyát, vagy ugyanannyi 
kapczát, 10 zsebkendőt, 3 lepedőt, 1 vánkost, 2 ván-
koshéjt, 1 téli takarót, vagy pedig 1 dunyhát, 2 hu-
zattal, 1 fogkefét, egy fésűt, 1 ruhakefét és 3 csizma-
kefét, ú. m. 1 fényesítő-, 1 sár- és 1 mázolókefét. 

Betegápolási díj, értesítődíj és könyvtári díj fejében 
5 koronát, azonkívül 20 korona biztosítéki díjat 
tartozik valamennyi növendék a beiratás alkalmával 
az intézet pénztárába befizetni. 

3 3 

Az első 8 nap alatt köteles magát mindenki a 
szükséges tankönyvekkel ellátni. A könyvek az első 
osztályban körülbelül 20—24 koronába kerülnek. 

Figyelmeztetendőknek tartom a folyamodókat, 
hogy úgy kérvényeik fölszerelését, mint a beterjesztés 
módozatait illetőleg szigorúan tartsák szem előtt az 
itt közlötteket." mert a szabálytalanul fölszerelt vagy 
szabálytalanul, avagy elkésve benyújtott kérvények 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapest, 1902 április 18-án. 
(23 h—I—1) Dr. B a l ó Józse f , 

megbíz-tt, tanulmányi és fegyelmi igazgató. 

Mezőgazdasági tanfolyam a nép-
tanítók számára. 

A m, kir. földmívelésiigyi minister a gazdasági 
ismétlő iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése czéljából folyó év julius hó 15-től 
augusztus hó 10-éig 

1. adai, 2. algyógyi, 3. csákovári, 4. csabai, 5. hód-
mezővásárhelyi, 6. jászberényi, 7. karezagi, 8. komá-
romi, 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-szt-miklósi, 
12. rimaszombati, 13. szabadkai, 14. szent-imrei, 
15. breznó-bányai, 16. pápai iskolákon 20—20, ösz-
szesen 320 néptanító számára, négy-hetes gazdasági 
tanfolyamokat rendez. 

A négy-hetes tanfolyam tartamára minden fölvett 
néptanító egyszáz (100) korona átalányban részesül, 
melyből úti költség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő. 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly nép-
tanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon 
még részt nem vettek. 

A tanfolyamokra való fölvételre a tanítók csakis 
az illetékes vármegye tanfelügyelőségük útján folyó 
évi május hó 15-éig jelentkezhetnek. 

(24 h—III—1) 

PÁLYÁZATOK. 
A s z é c s i - s z i g e t i (Zalam.) kántortanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalma : lakáson, konyhakert, 
'/-• hold teleki és 11 j hold hegyi földön kívül termé-
nyekben és készpénzben 600 kor, 30 fillér. A választás 
május hó 11-én lesz. Kérvények alulírotthoz küldendők. 
Tóth János, isksz. elnök. (369—II—2) 

Torontálvármegye B o l g á r t e l e p község róm. kath. 
iskola kántortanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : készpénzben 1000 korona: természet-
beni két szobából és a hozzátartozó mellékhelyiségek-
ből álló szabad lakás, egy katasztrális hold belső-
séggel és 10 katasztrális hold kincstári kegy-
adományos föld haszonélvezete, mely utóbbi után 
kirótt adók és egyéb közterhek a hászonélvezőt 
illetik, s melyért a megválasztott tanító folyamodni 
tartozik. A kántori teendők ellátásáért megállapított 
stóla jár. Tannyelv: bolgár-magyar-német. A bolgár 
nyelv ismerete, valamint kántori oklevél fölmu-
tatása okvetlenül megkívántatik. A pályázatok 1902. 
évi május hó 20-áig az iskolaszéknél nyújtandók be ; 
később érkezett folyamodványok figyelembe nem 
vétetnek. Bolgártelepen, 1902. évi április hó 1-én. 
Ifj. Bartulov Bono, iskolaszéki elnök. (325—II—2) 

Pályázat. Asenyeházi(Vasm.) ev. reform, orgonista-
kántortanítói állásra május hó 25-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: készpénz, földjövedelem és tandíjból 
1355 korona. Az állás szeptember hó elején elfoglalandó. 
A kérvények Nt. Somogyi Gyula esperes úrhoz, Egyh.-
Rádóczra (Vasm.) küldendők. Bővebb felvilágosítást 
ad : Szűcs László, lelkész. (372—III—2) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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A förge -patony i (Pozsonym.) ref. tanítói állomásra, 
— melynek évi javadalma : készpénz 216 korona, buza, 
árpa, tengeri, tűzifa és szalma-váltságban 366 korona, 
államsegélyben 218 korona, tandíjjárulékok és stóla, 
továbbá kétszobás lakás, szükséges melléképületek és 
liázikert használata, — pályázat hirdettetik f. évi 
május 15-ig. Pályázhatnak IV. éves ref. vallású tanító-
növendékek is. Kérvények a ref. esperesi hivatalhoz 
Búcs (Esztergomin.) küldendők. Állás f. évi szept. 
15i-g elfoglalandó. (374-11—2) 

A 13. számban közölt N e m e s k é t és K i s - T a m á s i t 
illető pályázat határideje május utolsó napja, ez 
ideig a pályázni akarók okmányai beküldendők 
Szabó József, iskolaszéki elnök. (392—1—1) 

T y ú k o d községbe 1902. évi junius, julius és augusztus 
hónapokra havi 40 korona fizetés és természetbeni 
lakással „Óvónő" kerestetik, pályázatok alantirotthoz 
május 18. adandók be. Uray Lajos, elnök. (388—1—1) 

Az a l só - láncz i ev. ref. kántortanítóságra 900 
korona javadalommal pályázókat elfogad junius 15-ig 
az iskolaszék. Posta: Perény (Abauj-Torna.), 

(386—1—1) 
A kulp in i (Bács) ág. h. ev. egyház tót-magyar 

tannyelvű iskolájánál megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 10 kat. hold 692 öl 
szántóföld, melynek bére ez idén 612 korona, egyházi 
pénztárból készpénzben 420 korona, 15 mérő buza 
150 korona értékben, stóla otfertorium legkevesebb 
25 korona, két öl kemény tűzifa 50 korona korpótlék 
(100 korona) és lakás gazdasági épületekkel s házi-
kerttel. Kötelessége három esetleg két osztályt tanítani 
az ismétlő leányiskolát vezetni s az összes kántori 
teendőket felváltva végezni. Oklevéllel bíró tanítók 
jelentkezhetnek ez évi május 10-ig. Kloburiczky 
Gusztáv, lelkész. (387-H—1) 

A k n a s z l a t i n á n elhalálozás folytán a kincstári 
róm. kath. kántor-vezértanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Illetményei a kincstár részéről évi 800 korona 
fizetés, 12 korona 60 fillér irodai átalány, szabad 
lakás és 84 kgr. sójárandóság; a kincstár kezelése 
alatt álló társpénztár részéről pedig 200 korona évi 
fizetés van egybekötve; azonkívül a stólából 80—100 
korona; familiatió czímen 50—60 korona jövede-
lemre számíthat. A kellően fölszerelt folyamodványok 
1902 május 25-ig alulírotthoz küldendők. Nagy-Bocskon 
(Máramarosvm.). Kozma Béla, esperes, egyházkerületi 
tanfelügyelő. (391 I—1) 

Segédóvónőt keresek. Fizetése 2.00 korona s teljes 
ellátás. Csak szerény igényű s háziasan nevelt leányok 
pályázhatnak. Ajánlatokat kérek: Horváthy Gyuláné 
czímen Zemplén-Sz innára . (394—1—1) 

A lemondás folytán megüresedett n a g y d o b r o n y i 
községi tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadal-
mazás : 1. községi pénztárból havonkint előre fizetve 
730 korona; 2. ugyanonnan tűzifára 36 korona; 
3. ugyanonnan iskolasepertetésért 16 korona; 4. 
ugyanonnan gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért 100 
korona; 5. tandíj mindennapi tankötelesektől átlag 72 
korona; 6. tandíj ismétlősöktől átlag 64 korona: 
7. 27> hold belső és külső kert, értéke 60 korona-; 
8. 900 C-ö l mezei föld, a kerti faiskola helyett; 
9. három szoba és konyhából álló lakás, mellék-
épületekkel. Tanító kötelessége: az első osztálybeli 
mindennapi tankötelesek s a gazdasági ismétlősök 
vezetése s az első osztályban a reform, vallású 
növendékeknek a vallás oktatása; a miért is pályázók 
csak ev. ref. vallásúak lehetnek. Pályázati határidő 
1902 május 29. Fölszerelt kérvények Magyar Bertalan 
reform, lelkész, községi iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Megfelelő korpótlék a községi pénztártól 
fizettetik. Nagy-Dobrony (Bereginegye, pósta hely), 
1902 április 26-án. Magyar Bertalan, iskolaszéki elnök, 

( 3 9 3 - 1 - 1 ) 

A b ik fa lv i (Háromszék vm.) ref. nyári menedékház-
vezetőnői állásra pályázat hirdettetik. Javadalom 160 
korona havi előleges egyenlő részletekben, lakás és 
élelmezés nélküL Kötelessége a nyári menedékház 
törvényszerű vezetése junius 2-től szeptember 10-ig. 
Folyamodások Vén Mihály esperes elnökhöz küldendők 
1902 május 15-ig, (390—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

C s a k 3 k o r o n a 
532 legszebb népdal-gyűjtemény hegedűre szöveggel 

a Népdal-Kiadóságban Nagybányán. 
(330-IV—4) 

Több tanerős állami iskolánál működő igazgató 
és neje, várostól 4 kilométer távolságra 

cserélni 
óhajtanak. Czím: Tóth F e r e n c z , tanító, Győr, 

Rácz-utcza 53. szám. (373—I—1) 

Fontos a méhészeknek. 
Méhészeti eszközök legjobb kivitelben s legolcsóbban 
kaphatók Magyar Fémlemez Ipar Részvény-Társa-

ságnál Budapest, VII., Gizella-út 53. 
.íVrjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve, 

(384—III—2) 

Uj népiskolai irkák. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.037. szám alatt kelt 
leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett nép-
iskolai irkákat elfogadott előnyei folytán az összes 
magyarországi állami népiskolák, továbbá a polgári 
Ilii- és leányiskolák részére engedélyezni méltóz-
tatott. 1!)02 szeptember 1-től a jövedelemből a 
„Tanítók Háza" javára is juttatok. — Kimerítő 
ismertetést és mintákat díjmentesen küld: 

F e k e t e > I i l m l y , 
(290—V -2) kiadó-könyvkereskedő 

K e c s k e in é t e n. 

Szölőoltváiiyok! Bor! 
Gyökeres zöld- és iasoltvány 15 bor és 30 csemege 
fajban ; alanyvesszök Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható : 

S ö p j i n g - E i i d . i ' e 
(104—XV—12) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely színén választhatja át. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyítványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó posta világosan kiírandó. 

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

A h i rde tések á r szabása . — A pá lyáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési dí j előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OS1ROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

A mese megszűnésének időpontja 
az iskolában. 

A raczionalista nevelés-tudomány meg-
bukása és a gyermeklélektan fölvirág-
zása óta hatalmasan emelkedik az a 
köztudat, hogy az elemi iskolákban is 
helye van a társasjátékoknak, mesének 
és kézi foglalkozásnak és hogy egyátalán 
a családi kör, óvoda és elemi iskola 
között nem lehet faji különbség, hanem 
csak fokozati és még kevésbbé lehet 
közöttük válaszfal. Ma már, ha nem is 
teljes pedagógiai öntudattal, de legalább 
ösztönszerűleg annyira emelkedtünk, 
hogy az óvoda és elemi iskola között 
összekötő kapcsot keresünk, az anyákat 
tanácskozásokra hivjuk össze a taní-
tókkal és ma-holnap hiányosnak fogjuk 
látni azt a népiskolát, melyben nem 
lesznek játékterek és kerti helyiségek. 

Messze, nagyon messze jövőben van 
még az az idő, midőn a formális logika 
uralkodó babonájával szakítva a pedagóg 
a testtel együttesen fejlődő emberi 
szellem minden egyes fokozatának ön-
tudatos vezetésére képes lesz és midőn 
a ma még uralkodó tanítás teljesen 
beolvad a nevelés keretébe. De mégis 
közeledünk e felé. Az emlékezet egy-
oldalú megterheltetésétől a szemléltetés j 
uralomra jutásáig, innen a beszéd- és , 
ér telemgyakorlatig és a szülőföldismeretig 

nagy lépések történtek. De az eszmény-
képhez képest mily parányiak! A XXI-ik 
század pedagógusa mosolyogni fog a 
mi korunkon, mely tantárgyat csinált 
a beszéd- és értelemgyakorlatokból és 
szabályok szerint igyekszik tisztán for-
mális eszközökkel átvezetni a családi 
körből kilépő gyermeket az iskola látó-
körébe és nem érzi, hogy az iskolának 
az organikus fejlődés t i tkát kellene 
meglesnie, mert hiszen a virág-magból 
a levél, törzs, bimbó, virág és gyümölcs 
mindig egyöntetűen alakul át, teljes egész 
marad, bármily más alakot vesz is föl. 

A leghátrább állunk azonban a nép-
lélektan primitív fejlődésének meg-
felelően abban, hogy az iskola egyik 
főfeladatának, a hasznos és czélszerű 
ismeretek nyújtásának fokozatát a kis-
dedek képzelő tehetségével megegyez-
tetni nem tudjuk. Mese, életkép, meg-
kapó vonások és más segédeszközök 
ugyan ma már nemcsak az elemi isko-
lákban, de a középiskolák alsóbb osz-
tályaiban és a népkönyvtárakban is meg-
töretnek, de csak mint segédeszközök, 
míg a nemzeti népnevelés öntudatos 
munkájánál fogalmunk sincs arról a 
fokozatról, melyen az egyesek és társas-
osztályok szelleme a képzelőclés ural-
mából az öntudatosságig emelkedik, 
holott nagy világtörténeti események-
nek (Amerika fölfedezése, vasúti közle-
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kedés), egye3 irodalmi eszmék (Robin-
soniádok) népnevelői hatását a múltból 
megism erhettük. 

Hátramaradásunknak okát, tisztán 
pedagógiai téren is, főkép a formális 
logika két nagy axiómájában találhatjuk 
föl: az egyik, mely a fogalmak relatív 
jellegét nem eléggé hangsúlyozza és a 
másik, mely a hazugság és a nem igaz 
között alig talál különbséget. 

A fogalmak relatív jellege gondolkodó 
fő előtt egészen világos. Nincs jó és 
rossz, hideg és meleg, nagy és kicsiny stb. 
absolute véve, mindenik többé-ke vésbbé 
czélzatosan fölállított határpont a fej-
lődés és valóság folyamatában, mely 
határpontra szükség van a közéletben 
és tanításban, de merevségében ártalmas 
a bölcsészeti gondolkozásnál és így a 
nevelés elméleténél is. De még nagyobb 
baj annak a ténynek félreismerése, 
hogy a hazugság nagyon különböző, 
sőt sokszor egészen ellentétes a nem 
igazzal. Nem igaz, ha napfölkeltéről, 
világtörténelemről, elemekről a szokott 
értelemben beszélünk, de éppen oly 
kevéssé hazugság az, mint a kisded hisz 
a karácsonyfában, a paripavessző szala-
dásában, tündérekben avagy a hivő hite 
a menyország boldogságában. Ez a nagy 
világ, melyben élünk, egy rengeteg ős-
erdő körülöttünk, egyik-másik tovább 
lát valamivel és jogosított is a nagy 
tömegnek némely nézetét tévedésnek 
nyilvánítani, de a teljes igazságot min-
denütt csak keressük ós a legelső szel-
lemek, a Newtonok és Darwinok is 
tudják, hogy hypothesisek nélkül meg 
nem élhetnek. 

A modem pedagóg mindamellett 
szűk látkörében folyvást azt hirdeti, 
hogy az iskola csak teljes igazságot 
tanítson és ennek megfelelően állítja 
föl az egyszerűről az összetettet, a 
konkrétról az abstraktot és más hasonló 
módszertani elveket, teljesen feledvén 
azt, hogy sohasem jöhet eszébe senki-
nek, hogy az éleny és szénenyről előbb 

beszéljen, mint az emberi testről, vagy 
hogy Isten nevét és az erkölcsi paran-
csokat kizárólag a felnőttek számára 
tartogassa. Nem. Abszolút igazságot 
ne keressünk a tanítás és nevelés 
terén sem. Gyakorlati megállapodásokra 
szükség van és ezeket a gyermekek 
előtt igazságoknak mondhatjuk, mert 
nem is hazugságok, a leglényegesebb 
azonban, megtalálni az organikus fej-
lődés fokozatát és így előkészíteni a 
nevelés munkájának öntudatossá tételét. 

Nem csekély munka lesz e tekintet-
ben az, ha megállapítjuk a mese meg-
szűnésének időpontját az iskolában, sőt 
azt hiszem, hogy ez az öntudatos peda-
gógiai munkának egyik legelső reform-
ideálja. 

Mivel a lélektan modern fölfogása 
szerint minden képzet lelativ, a kisded 
szellemének túlnyomólag képzeleti irány-
ban működő organikus fejlődését és 
különböző fejlődéseiben kell szemügyre 
vennünk. Ismeretes, hogy a csecsemőnél, 
sőt az első években is a vágy és félelem 
nagyon előtérbe lép a képzeletek alko-
tásánál: a kisded örökös rágása vagy 
szopása, a fénylő tárgyak, zajt okozó 
játékszerek, a rejtélyes mozgás e cso-
portba tartozók és ennek alapján épül 
föl a kisértetek és tündérek által bené-
pesített mesevilág. Később — az iskolai 
korhoz közelebb — a gyermek már 
tevékenységet igyekszik kifejteni, ba-
bákkal, játékszerekkel babrál, szereti a 
kalandos meséket, sőt a vérengzéseket 
is. A képzelet magasabb és tisztultabb 
fokán, melyet Verne, Wells és mások 
alkotásai és különösen a szerelmi re-
gények képviselnek, a mese még mindig 
erős és hatalmas, a fő azonban a 
kutatásvágy és a szépérzet kielégítésé-
nek tudata. Mind a három nagy foko-
zatnak pedagógiai előnyei és hátrányai 
is vannak. Elsők csoportonkint a kutatás-
vágy, tevékenységi ösztön ós közérzület 
fölébresztése, a hátrányok pedig az 
idegrendszer megtámadása, a túlságos 
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szórakoztatás és a komoly munka kerü-
lésének megszeretése. 

Tény az, legalább nagy általánosság-
ban, hogy a 6 — 7 éves korban, midőn 
a gyermek rendszeres tanításra szorít-
tatik. képzeleti játékában a tevékenységi 
ösztön kielégítése nagyobb, mint az 
ismeretszerzéseé vagy a szépérzék ki-
elégítéséé, az utóbbi ebben a korban jó-
formán csak egyes képek és versek 
kedvelésére szorítkozik. Lényeges ennél-
fogva, hogy a gyermek képzelő erejének 
új irányba terelésénél a tevékenységi 
ösztön az eddiginél nagyobb gondban 
részesíttessék és erre a kézimunkán és 
kerti foglalkozáson kívül igen alkalmas 
a cselekedtető foglalkoztatás az Írásnál, 
számolásnál és különösen a reáliák 
tanításánál, másrészt azonban éppen 
azért, mivel a képzelet oly erős, nem 
szabad az elvont dolgokat teljesen mel-
lőzni ezen a fokon sem. így, hogy csak 
egy példát említsünk föl, az elemi iskolá-
ban a számítást leghelyesebb tárgyakkal 
összekötni pl. egy almát négyfelé osz-
tani, de helytelen volna csak egy-két 
tárgyat hozni föl és a számokat ön-
magukban nem emlegetni. 

Az iskolás kor kezdetén mindenütt 
és minden tárgyban szerepelnie kell a 
mesének. Nem szeretném, ha félreérte-
nének. Nem értek sem tündérmeséket, 
sem állatmeséket, csak a mese-alakot. 
Maga az előbb említett példa, az alma 
négyfelé osztása is mese-alak tetemes 
rövidítéssel. Mert rövidíteni kell. Fröbel 
egy kis csinos czikkében még az írás-
tanítás kezdetét is mese-alakba öltöz-
teti. az anya nagy latin betűkkel 
levelet irat a kicsivel távollevő atyjá-
nak, de az talán felesleges, lényeges 
azonban a mese-alak a reáliáknál, 
történetnél, földrajznál és különösen 
természettudománynál. Vétket követ el 
az a tanító, ki csak neveket és szabá-
lyokat tanít az elemi iskola növendékei-
nek és ki a merev igazságot követeli 
mindenben. 

A mese-alak változtatásában van 
nézetem szerint lényegileg a felelet a 
fölolvasott kérdésre. Valóságos mesének 
kell lenni az első két osztályban, lehet 
fokozatosan apadó számban a felsőbb 
osztályokban is, de itt már a mese-
alak a fő úgy az olvasókönyvekben, 
mint a módszertanban. De ez az alak 
teljes ridegséggel nem különözhető el 
a népiskolától. A mese-alak a 12-éven 
alul levő gyermek tanításának előmoz-
dítója, nevelésének pedig elengedhetlen 
föltétele. Sokat kellene írnom, hogy 
bebizonyítsam, hogy az igaznak tar tot t 
formalitás alkalmazása a modern peda-
gógia főbűne és nemzedékünk erkölcsé-
nek megrontója; a mese-alak és, a mi 
ezzel összefügg, a tréfa és kedély új 
életet ad és ösztönszerűleg üldözi még 
a nem öntudatos pedagóg is a nyelvtani 
szabályokat, az évszámokat, a kom-
plikált számfeladatokat, üldözi, mert 
éreznie kell, hogy az iskola már túl-
lépte határát és midőn mindenáron 
igazat és jó t akar tanítani, megöli a 
gyermek szellemét. 

Kétségtelen, hogy a mese használata 
és általában a tanítás keretében a kép-
zeleti és reprodukáló szellemi erők ön-
tudatos és fokozatos fölhasználása nem 
egy pár czikk, nem is egy pár könyv 
alakjában tárgyalható kellő alapossággal. 
De hiszem, sct tudom, hogy az én 
szavam nem az utolsó. Ébredni kezdünk, 
sejdítjük, hogy a gyermek harmonikus 
fejlődésének tanulmányozása teremti 
meg az igazi nevelés-tudományt, nem 
pedig az abszolu: bölcsészeti elvek. 

(Budapest.) Györyy Aladár. 

A népoktatás egysége. 
Közel három millió koronára rúg az az 

anyagi segítség, melyet a felekezeti népiskolák 
az államtól kapnak. Nem egyszer merült föl 
a sajtóban, hivatalos összejövetelek alkalmával, 
a törvényhozásban, magán társaságokban az a 
kérdés, hogy ezen jelentékeny anyagi áldozat-
tal szemben elég biztosítékot nyujtanak-e a 
segélyezett iskolák a reájuk bizott nemzeti 
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feladatok teljesítését illetőleg ? S habár a 
segélyezett iskolákról szóló vélemények álta-
lánosságban igazolják is, hogy ez iskolák 
dicséretes buzgóságot fejtenek ki az iskolákkal 
szemben joggal támasztható igények kielégíté-
sében, mégis maguk a tanítók érzik, tudják 
legjobbaD, hogy a magyar népoktatásba, hogy 
az valóban, tehát minden izében magyarnak 
mondható legyen, az egységes szellemet kel-
lene önteni. Nézetem szerint ez nem is olyan 
nehéz dolog, mint a milyennek látszik. Inkább 
a külső körülmények itt a f'ontosabbak, mint 
a belsők, tehát a tulajdonképeni szellemi föl-
tételek: a szellemi föltételeket minden kétsé-
get kizáró módon kielégítik a szakképzett 
tanítók, kik számuknál fogva olyan tekintélyes 
testületet alkotnak, a mely, ha egy czél hatná 
át, egy szellem vezetné, igazán szép és biztos 
sikereket tudna elérni reá bizott munkájával. 

Törvényeink körülírják ugyan azt a munkát, 
melyet a magyar néptanítóknak a nemzeti 
állam kiépítése czéljából végezniök kell, de 
nem szabják meg határozottan, tehát minden 
kétséget kizáró módon, azokat az eszközöket, 
a melyek igénybevétele mellett ezt a munkát 
a magyar néptanítók tervszerű egyöntetűséggel 
végezhetnék. 

Ezen elmélkedésemnek czélja reámutatni 
néhány olyan gyakorlati kérdésre, a melyek 
megoldásával a magyar népoktatásban egysé-
get teremthetnénk. Elsőnek tartom e kérdések 
közül a tanítók egyesületi életét. Nagy hiánya 
az népoktatás szervezetünknek, hogy a tanítók-
nak csak egy töredéke van arra kötelezve, 
hogy valamely hivatalos egyesületbe tartozzék, 
míg a felekezeti iskolai tanítókra ez a köte-
lezettség nincs imperative kimondva. Mondaná 
csak ki a törvény, hogy a nemzeti szellem 
ápolása, a magyar nyelv tanítási módszerének 
művelése, a tanító hazafias küldetésének tár-
sadalmi kidomborítása végett az összes nép-
tanítóknak járásonkint egy-egy testületté kell 
alakulniok, egyesületté, melynek ülésein min-
den néptanító megjelenni s ott nemzeti mun-
kájáról számot adni köteles: néhány év alatt 
teljes erejében, méltó alakjában nyilatkoznék 
meg az a munka, melyet mind a 28.000 
magyar néptanító egységes, tehát egy czélra 
törekvő, egyazon szellemtől áthatott munkájá-
nak nevezhetnénk. 

Hiába mondják, hogy az a 10 —12 korona, 
a mibe egy-egy tanítónak a járásköri gyűlésen 
való megjelenése kerülne, megzavarná a köz-
ségek háztartását, megterhelné az állami bui-
getet. Az a gyakorlati, tehát kézzelfogható 
haszon, mely a tanítóknak az igazán okszerűen 
és czéltudatosan szervezett járásköri gyűléseken 
való megjelenésükből az iskolára háramlanék, 

ennél nagyobb áldozatkészségre is sarkalná az 
iskolaföntartókat. Az iskolai közigazgatásnak 
pedig olyan rugója volna a jól szervezett 
tanítói járáskör, mely a népiskola fejlesztését 
illető nem egy üdvös kérdés tisztázását tenné 
lehetővé. Sok kényes kérdés is nyerhetne a 
tanítók járásköri munkálkodása által olyan 
megoldást, a milyent e kérdések értéke a 
hazafias népnevelés szempontjából megkíván. 
Az államnak tehát legfőbb felügyeleti jogánál 
fogva olyan szervezettel kellene a tanítói 
járásköröket ellátnia, a melynél fogva ezek az 
állami felügyelet keretébe illő feladatok néhá-
nyát magok elvégeznék úgy, hogy az állami 
felügyeletnek e részben alig volna más dolga, 
mint az, hogy a járáskörök e nemű munkásságá-
nak eredményéről örvendetes tudomást vegyen. 

Melyek azok a föladatok s az állami fel-
ügyelet körébe tartozó ama kérdések, a melyek 
megoldása a járáskörök munkakörébe volna 
utalható, azt körülményesen kifejteni egy czikk 
keretében nagyon bajos. Tanítók s más szak-
emberek tudják, mely kérdések tisztázását, 
rendbe hozatalát kellene a járáskörökre bízni, 
hogy a tanítók munkálkodásában a szakértelem 
érvényesüljön, vagyis, hogy a tanítók munkája 
az államra, a közérdekre nézve igazán gyümöl-
csöző legyen. Napirenden tartják azt a kérdést, 
hogyan lehetne és kellene a szülei házat, a 
társadalmat az iskolával szerves kapcsolatba 
hozni, pedig ez nézetem szerint mindaddig 
időelőtti dolog, míg nem sikerült az összes 
népiskolák közt szerves összefüggést, elválaszt-
hatatlan kapcsolatot teremtenünk. Ez a tanítói 
munkálkodás kifelé vezető útja, melyre az 
iskola csak akkor térhet majd, ha irányát a 
tanítók egységes munkája megjelölte. Énnek 
az útiránynak a kijelölése s a kijelölt út meg-
munkálása csak azután következhetik, ha a 
tanítók tisztába hoztak minden kérdést, mely 
megvitatandó volt, hogy az iskola a gyakorlati 
élettel mintegy egybeforrjon. 

A tanítói járáskörök sikeres munkálkodásá-
nak első föltétele volna a járásköri szakkönyv-
tár, mely a tagok rendelkezésére állna, azok-
nak az örművelődést, a továbbképzést tenné 
lehetővé. Minden járáskör számára ilyen szak-
könyvtárt létesíteni nem volna nehéz, mert 
sok állami iskola rendelkezik jelenleg is olyan 
gazdag könytárral, a mely járásköri szakkönyv-
tárként volna használható. A járásköri Szak-
könyvtárak létesítése czéljából meg kellene 
engedni, hogy az áll. isk. fölvételi díjakból 
befolyt összeg bizonyos % a iskolánként a 
járásköri szakkönyvtár létesítésére s gyarapí-
tására legyen fordítható. 

A járásköri üléseknek alkalmul kellene szol-
gálniok arra, hogy ez üléseken a közben kiadott 
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rendeletek, életbe léptetett törvények a tanítók 
közt füzetkékben kiosztassanak, mintán azok-
nak az iskolai nevelés és tanítás czéljaira való 
fölhasználásának módját a járáskör megvitatta. 

E füzetkék tulaidonképeni rendeltetése az 
volna, hogy a tanítók ezek alapján kiegészít-
sék tanítványaik amaz ismereteit, melyeket az 
összes népiskolákban egy és ugyanazon köny-
vecskéből kellene tanítani. E könyvecske, mint 
közhasznú nemzeti ismeretek kincstára mind-
azt tartalmazná, a mit minden jó hazafinak 
hazájáról, hazája történelméből, törvényeiből, 
remekíróiról, költőiről tudnia kell. Annyi 
jogot a meglevő törvényeink is adnak a köz-
oktatásügyi kormánynak, hogy kimondhassa, 
hogy a nemzeti történelemből, az alkotmány-
tanból, a hazai földrajzból, a jeles költői 
müvekből annyit minden népiskolában meg 
kell tanítani magyar nyelven, a mennyit az a 
füzet, tankönyv tartalmaz, melyet a közokta-
tási kormány a nemzeti népnevelés érdekeinek 
előmozdítása, illetőleg biztosítása végett min-
den népiskola számára kötelező tankönyvül 
kibocsát. Azt, hogy a nemzeti történelmet, a 
hazai földrajzot, alkotmánytant a jelesebb 
költők válogatott verseivel együtt minden 
népiskolában ugyanazon könyvből tanulják, 
nem zárja ki semmiféle törvény, mert a nem-
zeti műveltség anyagát jogában van a köz-
oktatásügyi kormánynak a népiskolai tanítás 
keretébe akként belevonni, a mint azt a nem-
zeti népoktatás érdeke magával hozza. 

Hogy a magyar népoktatás egysége minél 
szilárdabb alapon álljon, szükséges volna a 
tanítói járáskörökkel egyaránt járásonkint iskolai 
segélypénztárakat létesíteni. Pénzintézetek se-
gélyéből, tagsági díjakból, hatósági gyűjtések-
ből, államsegélyből azt hiszem minden járás-
ban sikerülne oly iskolai segélypénztárt léte-
síteni. a mely elég anyagi erővel rendelkeznék 
a czélból, hogy a járásban levő népiskolák 
fejlesztését pl. a fölszerelés gyarapítása, ifjúsági 
könyvtárak létesítése által lehetővé tegye. 

A népiskolai segélypénztárak szervezésében 
látnám én azt a társadalmi, nemzeti, mozgal-
mat, a mely hivatva volna arra, hogy a nép-
iskolát az államéletbe a magyar társadalom 
érdekei szempontjából belevonja s a népiskola 
hivatását teljes mértékben érvényre juttassa. 

Ha a népoktatás egységét illető ezen 
rövid elmefuttatásom tanítótársaimnál visz-
hangra talál, tudom: módját fogják ejteni 
annak, miként vessék meg a sajtóban, az 
egyesületi és társadalmi életben kifejtett 
munkásságukkal népoktatásunk egységének 
alapját, azt az alapot, mely talpköve leend a 
magyar kultúra bevehetetlen sziklavárának. 

(Nagy-TapőlcsányJ Zsoldos Károly. 

Iíogyan szervezhetjük a leány-
egyesületeket ? 

Ha tudatára jutottunk annak, hogy a leány-
egyesületek szervezése által legalább is annyi 
szolgálatot tehetünk hazafias és emberbaráti 
szempontból az egyes családok s közvetve 
hazánk jövőjének, mint az ifjúsági fiúegyesületek 
szervezésével, akkor haladéktalanul hozzá kell 
fognunk itt is a szervezés munkájához. Igaz, 
hogy sokkal nagyobb óvatosság, tapintatosság 
és megfontoltság kívántatik a leány-, mint a 
fiúegyesületek életbeléptetésénél. De hát már 
a régiek is mondták: „est modus in rebus" 
és a régiek ezen biztatása nyomán meg-
kísérlem föltüntetni azt a módot és irányt, a 
melyet követve, czélunkat — ha lassan is — 
de annál biztosabban elérhetjük. 

Tudjuk azt, hogy nagyon is konzervatív 
hajlamú és fölfogású köznépünk minden 
újítást bizonyos idegenkedéssel, gyanakodással 
fogad. Ezen oknál fogva semmiképen sem 
lenne czélravezető az olyan eljárás, ha egy-
szerűen közhírré teszszük a községben, mi-
szerint leányegyesületet akarunk szervezni, a 
hol a leányok csak szépet, jót, nemeset és 
hasznosat fognak tanulni és hogy ezen egye-
sületbe tagul bármely, az iskola kötelékéből 
már kilépett leány fölvétetik. Ilyen eljárás 
ugyanazt eredményezné, mint hogyha dobszó 
mellett akarnánk nyulat fogni. Es nem is 
lehetne jogosan szemrehányást tennünk az 
anyáknak, hogy az ilyen módon létesítendő 
egyesületbe nem engednék leányaikat. Mert, 
ha már — szerintem — a fiúknál sem lehet 
minden rostálás nélkül akárkit tagul elfogadni, 
annyival kevésbbé tehetjük azt a leányoknál. 
Nem szabad tehát túlsókat akarnunk markolni 
csak azért, hogy talán öndicsőités czéljából 
elmondhassuk azt, hogy a mi lelkesült buz-
galmunknak ilyen meg ilyen nagyszámú tagokat 
sikerült egyesületbe gyűjtenie; ily módon nem 
hogy megközelítenök czélunkat, de éppen el-

, távolodunk attól, sőt lehet, hogy jó helyett 
I éppen roszszat okozunk a társadalomnak és a 
1 hazának. Ha akármilyen egyéneket, talán 
| könnyelműeket, vagy talán erkölcsileg rom-
j lottakat is befogadnánk az egyesület kötelékébe 
j akkor nem várhatjuk, sem semmiféle rábeszé-

léssel, igyekezettel el nem érhetjük, hogy a 
gondosabb szülők ilyen egyesületbe engedjék 
gyermekeiket és kivált leányaikat s ez úton 
a nagy zajjal működni kezdett egyesületünk 
időelőtti végelgyengülésben fog kimúlni. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni az ügy 
érdekében azt, hogy bármely ifjúsági egyesület 
szervezésénél — és kivált eleinte — bárkit 
is nem szabad tagul elfogadnunk. Ügyes 
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szervezés, tapintatos vezetés mellett, ha nem 
hirtelenkedünk, ha nemcsak a külszinnek, de a 
lényegnek akarunk dolgozni, oda fog fejlődni 
a dolog, miszerint minden ifjú és minden leány 
— legalább a túlnyomó többség — iparkodni 
fog magaviseletével, egész életével érdemessé 
tenni magát arra, hogy az egyesület tagjául 
fölvétethessék. Önként fognak későbben kíván-
kozni az egyesületbe az új tagok; mert rövid 
idő — egy-két év — multával lealázónak 
fogja tartani magára nézve, a ki nem egye-
sületi tag. Es a mikor egyesületünk már meg-
kezdte működését, a jelentkező új tagokat 
mindig egy szükebbkörű bizottság vegye föl, 
mely bizottság az előadókból s néhány egye-
sületi tagból alakíttassák meg és ez minden 
vita, minden okadatolás nélkül egyszerű, de 
titkos szavazással döntsön a fölvétel, vagy föl 
nem vétel fölött. — így óhajtanék én szer-
veztetni minden egyesületet, hogy annak er-
kölcsi kihatása is legyen a társadalomra és 
kivált az ifjúságra. 

Midőn elhatároztuk magunkat arra, hogy 
leányegyesületet szervezni és abban teljes oda-
adással, lankadatlan buzgalommal működni 
akarunk, akkor első helyen tisztában kell 
lennünk azzal, hogy a tanítónő, vagy akár a 
tanítónők egymagukban, egyedül önmagukra 
támaszkodva képtelenek lesznek helyes és 
biztos, szilárd alapokon nyugvó leányegye-
sületet szervezni s azt a későbbi évekre is 
föntartani, életképessé tenni. Habár a nép-
oktatásügy keretébe tartoznak is az ifjúsági 
egyesületek, mégis inkább társadalmi jelen-
tőségűek ; és habár az eszme propagálása, 
megkedveltetése első helyen a tanítóság hazafias 
kötelessége, mégis annak életbeléptetésénél 
nem nélkülözhetjük a társadalom, a művelt 
úrhölgyek segítségét. 

Első dolgunk legyen tehát érintkezésbe 
lépni köztiszteletben álló, művelt hölgyekkel 
s őket megnyerni az ügynek. Megnyerni arra, 
hogy az egyesület összejövetelein megjelenje-
nek, hogy egyik-másik tárgy előadását ma-
gokra vállaljá 5, hogy az ismerős, tisztességes, 
fölvilágosodottabb családokat fölkeressék s 
rávegyék arra, miszerint leányaikat az egye-
sületi előadásokra bocsássák. Ugyancsak ezen 
nők tanácsa szerint haladva afelől is bizto-
sítva leszünk, hogy csak tisztességes, jó gondol-
kozású és komolyabb leányokkal fogjuk meg-
kezdeni az egyesület működését; valamint 
ugyancsak ezen köztiszteletben álló hölgyek 
— a mi buzgalmunkon fölül — lesznek fő 
kezesség arra, hogy a szervezendő leányegye-
sület nem ideig-óráig tartó, de hosszú életűvé 
fejlődik, mert azon jól ismert és becsült 
hölgyekben fogják a szülők fő biztosítékát 

látni annak, hogy leányaik az egyesületben 
jó helyen lesznek s oda szívesen is fogják 
őket engedni. Egy tanító, egy tanítónő vagy 
akár több is, nem ismerheti az egész község 
családjait, kivált akkor nem, ha tán nem is 
hosszú idő óta működik ottan. Éppen azért 
semmi sértő sem lehet abban reánk nézve, 
midőn azt állítom, hogy a leányegyesületek 
fönnállásának s eredményhozó fejlődésének fő 
biztosítéka az, ha minél többeket sikerül meg-
nyernünk a művelt hölgyek közül a közre-
működésre, vagy legalább az összejöveteleken 
való megjelenésre. 

Midőn így a vezénylő csapatot összetobor-
zottuk, előáll a tervezet megállapításának 
szüksége. — Itt két dolgot akarok különösen 
előre megjegyezni. Az egyik az, hogy a tanítók, 
tanítónők ne akarják mindenáron csupán a 
saját fölfogásukat, eszméiket érvényesíteni, 
mert sokszor a tapasztalt, talán idősebb úr-
hölgyek, a kik a lakosok életmódját, szokásait, 
fölfogását, gondolkozási módját jobban ismerik, 
igen helyes^ útmutatást fognak adhatni a szer-
vezésnél. Es ezen útmutatást kicsinylenünk, 
vagy figyelembe vétel nélkül hagynunk nem 
szabad már csak azért sem, hogy a segít-
ségünkre jött hölgyek kedvét el ne vegyük a 
további közreműködéstől. — A másik dolog 
pedig ez: óvakodjunk attól, hogy az egye-
sületet csupán oktató intézménynyé tegyük, 
mert akkor mindjárt elején magunk engedjük 
be a férget egyesületünk gyökerébe, a mely 
azt életképtelenné teszi, elsorvasztja. Szóra-
koztatva oktatni: ez legyen a jelszó. Száraz 
fölolvasások, a leányok élethivatásába nem 
vágó tételek vitatása kedvöket lohasztaná s 
ilyen módozat mellett az egyesület egyszerűen 
„felnőttek oktatása" lenae; ezért meg kár 
lenne egyesületeket szervezni. 

E mellett nemcsak a leány-, de a fiúegye-
sületeknél is a fő vezérlő motívum ne az 
oktatás, hanem a nevelés legyen. Hiába ok-
tatjuk ki minden hasznos tudnivalóra i'jó-
ságunkat, ha lelkét, jellemét czélunknak meg-
felelően át nem idomítottuk sok fáradozásunk 
és munkánk eredménye olyan virág lesz, 
melynek nincsen illata és nincsen szemgyönyör-
ködtető szinpompája. Az ítélőképesség fej-
lesztése, az erkölcsi önérzet főiébresztése, a 
szív és lélek nemesítése és főleg az öntudatos 
lélekből eredő hazaszeretet lángjának föl-
élesztése, összekötve a gyakorlati életben érté-
kesíthető ismeretek nyújtásával: ez kell, hogy 
legyen czélja minden ifjúsági egyesületnek. 

Mindezeket pedig nem száraz előadásokkal, 
nem egyes tárgyaknak a végletekig való kime-
rítésével érjük el kivált a leányoknál, hanem 
csak úgy, ha előadásunk tárgyát társalgási 
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módszerrel adjuk elő. Ily úton szoktathatjuk a 
köznép leányait is arra, hogy minden beszéd-
jükben, minden cselekedeteikben az illem 
vezesse és korlátozza őket; így ébresztjük föl 
bennök az igaz vallásosság érzetét s az erkölcsi 
önérzetet; így edzzük meg leiköket, hogy a 
világ és hiúság csábításainak ellenállhassanak; 
így, ha folyton társalgunk, kedveltetjük meg 
velők a magyar szót s ennek terjesztésénél 
lelkes apostolokká avatjuk őket; így nevel-
hetjük őket jó honleányokká, a kik majdan 
művelődött, finomult lélekkel íogják teljesíteni 
női, anyai s honleányi kötelességeiket. — Hazánk 
története nagyon sok, kimagasló nővel számol 
be; olyanokkal, a kik akár mint honleányok, 
akár mint feleség és családanyák, akár mint 
minden női erényekben kiváló alakok köve-
tendő példánl állíthatók és állítandók is a 
jelen kor leányainak szemei elé. Ezen nagy 
magvar nők élettörténetének, követésre méltó 
cselekedeteiknek megismertetése, egybekötve 
hazánk s nemzetünk történetének főbb esemé-
nyeivel lenne a főtárgy leányegyesületeinkben; 
még pedig oly nagyjelentőségű tárgy, hogy 
már ennek az egynek kedvéért is — miután 
ennek előadása különféle ós sok erénynyel 
termékenyítheti meg a leányok lelkületét — 
érdemes és kell leányegyesületeket szerveznünk. 

Mivel azonban az életnek a lelkieken kívül 
egyéb követelményei is vannak, ezeknek telje-
síthetésére is főleg az egyesületekben képe-
síthetjük köznépünk leányait. Es ne is mondja 
azt senki, hogy a leányok e tekintetben ele-
gendő útmutatást és oktatást nyernek a család 
körében. Sokan nyernek, sokan nem. Mennyi 
és mennyi olyan család van, hol minden szor-
galom és iparkodás ellenére szegénység, nyomor 
és gyakran erkölcsi sülyedés honol csak azért, 
mert az anya, a feleség nincs szoktatva önálló 
gondolkodásra, Ítélkezésre; házikertje például 
parlagon hever, mert nem látta szüleitől hogyan 
lehet ennek földjéből csekély fáradsággal 
hasznot venni; nem tudja megtakarítani és 
okosan fölhasználni férje keresményét, mert a 
takarékosság szükségességére és nagy hasznára 
senki sem hívta föl figyelmét; a míg férje 
izzad a nehéz munkában, ő otthon, ölberakott 
karokkal nézi a nap folyását, nem tud magá-
nak munkát találni, legföljebb piperézi magát, 
mert semmi, neki megfelelő kis háziiparhoz 
nem ért. És így tovább. 

Hosszan tartana, ha kutatnám mindazt a 
bajt, a melynek a nő tudatlansága az oka. 
Ez a tudatlanság, az ebből származó tétlenség, 
a tétlenséggel járó hivalkodás és az ebből 
eredő nem kifogástalan erkölcsi tisztaság vajmi 
sok helyen tapasztalható. Nagy lelki erő lakozik 
ugyan a nőkben, sok tekintetben nagyobb, 

mint a férfiakban; hanem ezen lelkierő csak 
akkor tudhat érvényesülni, ha a kellő fegy-
verekkel rendelkezik. Ezen fegyverek pedig: 
a munka ismerete, a munkának már az ifjú-
korban megkedveltetése. Ezek lesznek azon 
támaszok, melyek segítsége mellett az élet 
mezején helyöket méltóan betölthetik. férjöket, 
családjokat boldogokká tehetik.Eme fegyverekkel 
pedig csak felnőttebb korukban, az egyesületek-
ben láthatjuk el őket úgy, ha elmondjuk 
nekik, hogyan lehet egvszerű éte'eket is Ízle-
tesen elkészíteni; hogyan lehet s kell a ron-
gyolódó ruhát czélszerűen kijavítani; hogyan 
lehet a legkisebb kunyhót is rend és tisztaság 
által lakályossá tenni; hogyan lehet a baromfi-
tenyésztésből nagyobb hasznot húzni; hogvan 
kell a kertben veteménvezni, a veteménvt 
ápolni és a nyárnak bőségéből a tél szűkére 
is egyet-mást megtartani; hogyan és min kell 
és lehet takarékoskodni, hogy mindaz meg-
maradjon a jöhető rossz napokra, a mi a 
tisztesség határán belül megtakarítható; hogyan 
kell a beteget s kivált a gyermeket ápolni s 
ez utóbbit okosan nevelni: hogyan lehet 
Oh nagyon sok az s mind nagvon komoly 
dolog az, a mit az élet a ió nőtől, a gondos 
anyától vár és követel. S mindeme köve-
telmények teljesíthefésére képesíteni fogjuk 
leányainkat az egyesületek révén. 

És ha még ezeken fölül a közönséges női 
(házi) kézimunkákon kívül valamely hasznot-
hajtó iparágat is megkedveltetünk velők s 
arra megtanítjuk őket, akkor olyan fegyvert 
adunk kezökbe, a mely esetleges, súlvos meg-
próbáltatásaikban is megmenti leiköket a 
kétségbeeséstől, az elsülyedéstől s mint vezérlő 
csillag, meg fogja előttük világítani az utat, 
a melyen haladniok kell, hogy megnyugvást 
találhassanak. 

Végre még csak egy lényeges dolgot akarok 
megemlíteni. —- Hassunk oda, hogy ne csupán 
a müveit, idősebb úrhölgyek, de azok leányai 
s egyszóval a műveltebb családok leányai is 
tagokul iratkozzanak a leánvegyesületekbe s 
eljárjanak az előadásokra. Nem akarom itt 
hosszasan fejtegetni azt az előnyt, a mely az 
egyesület vezetőire és tagjaira háramlanék az 
ő megjelenésök által, a mikor a köznép leányai 
az ő illedelmes magaviseletöket látva s meg-
fontolt beszédöket hallva, önkéntelenül fognak 
iparkodni amazokat követni s mindent úgy 
tenni és mondani, a mint azt amazok teszik 
és mondják. — Azt sem akarom hosszan fej-
tegetni, hogy mennyire szükséges az, hogy 
már az ifjú lelkekbe beleoltsuk az embertársak 
megbecsülését, legyenek bár azok művelet-
lenebbek, tudatlanabbak és szegényebbek, mint 
mi vagyunk s hogy egyedül a lélek nemes-
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ségére és tisztaságára tekintsenek embertársaik 
megítélésekor. 

Hiszem, ha az eddig mondottakat meg-
tartjuk, bogy a legtöbb helyen sikerülni fog 
életképes leányegyesületeket szerveznünk. De 
csak úgy és akkor létesítsük azokat, ha igazi 
emberszeretettál s lángoló hazaszeretettől vagyunk 
áthatva; ha bizunk önmagunkban, hogy fölébredt 
lélkesülésünk, buzgalmunk és munkakedvünk 
nem fog lohadni akkor sem, ha ezen fára-
dozásunknál nagy nehézségek tornyosulnának is 
elénk akadályképen s ha megelégszünk a 
tiszta öntudat boldogító megnyugtatásával akkor 
is, ha tán keserűség, csalódás, sokszor félre-
értés és gúny lenne is osztályrészünk eme 
hazafias és emberbaráti munkálkodásunkért. 
Az „eszme" csak így válhatik egészséges 
szervezetté és csak egészséges szervezet szol-
gálhat az emberiségnek és az édes hazának 
javára. 

IRODALOM. 
Gyakorlati leezkék népiskolai olvasmányok tár-
gyalásához. Elemi és polgári iskolai tanítók és 
tanítójelöltek használatára írta:^ Pataki Lajos, 
tanítóképző - intézeti tanár. Ara 80 fillér. 

Szatmár, Lövi Miksa kiadása. 1902. 
A nagynevű pedagógus: Diestenveg Adolf 

azt tartja, hogy a tanulók olvasási képessé-
géből a legbiztosabban következtethetünk az 
iskola minőségére. Ebben igaza van. A mely 
iskola jól megtanít olvasni, az a művelődés 
legfontosabb eszközével ajándékozza meg a 
a tanulót. Ámde az iskola csak akkor tanította 
meg igazán jól az olvasás mesterségét, hogy 
ha a tanítványok mások segítsége nélkül is 
megértik a szellemi fejlettségükhöz mért 
olvasmányokat. Nem csekély fáradságba kerül 
az iskolának, míg ezt a kivánt olvasási képes-
séget elsajátítják a gyermekek. E czél elérésére 
nem elegendő a hibátlan és folyékony olvasási 
készség elsajátítása, hanem elengedhetetlenül 
szükséges még az is, hogy az olvasmányok 
magyarázatát kellő gonddal és lelkiismeretesen 
ápolja a taDÍtó. A tanítói teendők legfonto-
sabbja tehát az olvasmányok tárgyi magyará-
zata. Ez a tanítói munka fölötte hálás is, 
mert öröm töltheti el a tanító keblét, a mikor 
napról-napra tapasztalja, hogy az olvasmányok 
helyes irányú tárgyi magyarázata következ-
tében milyen szép haladást tesznek a gyer-
mekek az értelmi fejlettség s a nyelvbeli 
jártasság tekintetében egyaránt. Ez a munka 
azonban csak akkor lesz tökéletes, hogy ha 
törekvésünkben nemcsak egyedül az értelem-
fejlesztés lebeg a szemünk előtt, hanem ha e 

mellett el nem mulasztjuk a gyermek erkölcsi 
érzését nemesíteni s akaraterejét a jóra irá-
nyítani. 

Minden olyan szakkönyv, a mely a tanítót 
az olvasmányok helyes kezelésére buzdítja s 
az iskola ebbeli munkásságát jó irányba tereli, 
szerfölött kedves és hasznos könyv előttünk s 
azért a föntebbi czímű 66 lapra nyomtatott 
füzetet örömmel forgattuk, mert belőle helyes 
irányú útmutatásra tehet szert a tanítói pá-
lyára készülő is, meg a tanítói pályán már 
tényleg működő kartárs is. 

A szóban levő munkának ez a tartalma: 
I. Történeti tárgyú olvasmány: A nagylelkű 
keresztény. II. Néprajzi tárgyú olvasmány: A 
székely leány. III. Fizikai és földrajzi tárgyú 
olvasmány: A torjai Büdös-barlang. IY. Termé-
szetrajzi tárgyú olvasmány; A nadragulya 
vagy farkasc?eresznye. Y. Yerses költemény: 
Anyai kincs. VI. Állatmese: A farkas és a 
bárány. Az utolsó két lapon közli az olvas-
mányok tartalmi tárgyalásának menetét. 

Láthatjuk, hogy a tartalom felöleli az iskolai 
olvasmányok valamennyi fajtáját. A kidolgozott 
tanítási leezkék bizonyságot tesznek Írójuknak 
a tanítás elméleti és gyakorlati részében való 
szakismereteiről. Ezzel nem akarom egyúttal 
azt is mondani, hogy a leezkék minden részle-
tükben kifogás nélküliek s így mindenben 
követendők is. A főbb olvasmányfajok tartalmi 
tárgyalására vonatkozó útmutatások nagyobb 
része elfogadható s csupán a 4. pontra teszek 
észrevételt. 

A kifogásolt pont így szól: „Az olvasmány-
nak mondatról-mondatra kérdezve olvastatása. 
A kérdések szorosan a betüszerint való teljes 
tartalomra (és nem egyszersmind az adott 
szöveg- és tárgymagyarázatokra is) vonatkoznak. 
A tanító a szöveg alapján (könyvbe nézve) 
teszi föl a kérdéseket és a növendékek az 
olvasókönyvből elég lassú karban olvassák 
feleletül az illető mondatokat vagy részleteket." 
A kérdezésnek az a módja, hogy a tanító a könyv 
szövegéből olvassa ki a kérdést s a tanítvány 
hasonlóképen a feleletet böngészsze ki a könyv-
ből, csak akkor volna helyes eljárás, mikor az 
egyes mondatrészek után kérdezünk, tehát 
csakis grammatikai czélokra törekszünk. Itt 
azonban tisztán és egyedül csak az olvasmány 
tartalmának a megértetése forog szóban s 
azért éppenséggel nem mondható szellemképző 
tanítói munkának az ajánlott eljárási mód, 
mely biztosan előmozdítja majd a szellemi 
restségre való hajlandóságokat. A karban való 
feleltetésnek sincs itt semmi jogosultsága. A 
tanítás legalsó fokán, a hol a félénkebbeket 
bátorítani kell a hangos felelésre, még helyen 
van olykor-olykor a karban való feleltetés; de 
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mikor a tanulók már annyira jutottak az olvasás 
mesterségében, hogy maguk is számot tudnak 
adni az olvasottakról, akkor a tanítás- és 
tanulásnak ezt a módját minél ritkábban hasz-
nálja a tanító. 

A munkának Achillessarkát azonban a 
leczkekérdések teszik, melyek között nagyon 
sok a gyarló kérdés. Jól tudom, hogy a 
nyelvtani és a logikai szempontból egyaránt 
helyes kérdések alkotása nem tartozik a szer-
fölött könnyű tanítói föladatok közé; de azt 
már csak mégis teljes joggal megkivánhatnók, 
hogy a nyomdából kikerült gyakorlati lecz-
kékben alkalmazott kérdések minden tekin-
tetben megüssék a mértéket s mintául szolgál-
janak azoknak, a kiknek szánták. 

Hogy mily gyenge lábon áll szerző a kér-
dezés mesterségében, bizonyítsák ezt elsősorban 
maguk az ő kérdései, melyekből ime közlök 
néhányat mutatóba: „A harczoló magyarok 
közt ki is volt?" (12. 1.) A logika azt köve-
telné, hogy az alany fő fogalmán kívül meg-
említsük az effajta kérdésekben még azt az 
állítmányi fogalmat is, mely egyedül erre az 
alanyra vonatkozik. Tehát a föntebbi kérdést 
így kellene logikailag helyesen föltenni: Ki 
tünt ki vitézségévél a harczoló magyarok közül ? 
„És ez a szolgálni menő nép mégis milyen?" 
(38. 1.) Ugyan, hogy lehet erre a bizonytalan 
kérdésre bizonyos feleletet várni? Már pedig 
a kérdést tevő azt várja, hogy a gyermekek 
az „erkölcsös" melléknévvel feleljenek meg neki 
a kérdésre. 

A melléknévi állítmány után kérdezve, 
okvetetlenül szükséges a feleletül kivánt tulaj-
donságot oly élesen meghatározni, hogy helyes 
gondolkozással és tudással a várt feleletet 
okvetetlenül megkapjuk. Tehát az utóbbi 
kérdést így kellene megszerkeszteni: Milyen 
jellemű ez a szolgálni menő székely nép ? 
(Erkölcsös jellemű). „És akkor a kegyetlen 
farkas mit^cánált a biránynyal?" (62. 1.) Itt 
igeállítmányt kapunk feleletül. Az igeállítmány 
után való kérdéseknél leggyakrabban azt 
kérdik: mit tesz ? mit csinál ? mi történt ? 
Ezekről a kérdésekről ismerhetjük meg a 
tunya gondolkozásúakat. Az igeállítmány után 
való kérdezés csak abban az esetben mondható 
értelemfejlesztőnek, hogy ha a feleletben várt 
cselekvést jelentő szót a kérdésben főfoga-
lommal fejezzük ki. Tehát az utolsó kérdés 
így volna szerintem helyesen föltéve: Micsoda 
iga: ságtalanságot (v. gonoszságot, v. kegyetlen-
séget) követett él a farkas? 

,,Ki, mit okozott a törököknek?" (12. 1.) 
„ Aratás idején kik honnan és hová jönnek ?" 
(37. 1.) Az utóbbiak elseje kettős kérdés, a 
második pedig hármas h'rdés. Egyik sem való 

az elemi iskolába, mert csak zavarba hozzák a 
kis tanulót, a ki aztán vagy egyáltalában nem 
ad feleletet, vagy ha ad is, ez a felelet zavart, 
bizonytalan lesz. 

Még néhány tuczat hasonló kérdést idéz-
hetnék itt, melyek nyelvi és logikai fogyat-
kozásokban szenvednek; azonban nem szabad 
hosszúra nyújtanom a bírálatot, mert még 
egy-két szóval megjegyzést akarok tenni a 
tárgyalt olvasmányok közül kettőnek az anya-
gára nézve. 

Szapáry Péter története valamennyi hazai 
olvasókönyvünkben megvan. Azonban tud-
tommal egyik olvasókönyv sem emlékszik meg 
a történet valóságos színhelyéről. Nem volna 
tehát fölösleges, hogy ha a magasabb osztályos 
tanulóknak megmondanék, hogy a történet 
színhelye a főváros szomszédságában levő Érd 
(azelőtt Hamzsabég) község, melyben Hamzsa 
bég budai basa elővédül török erősséget épít-
tetett. Érd község határában került össze egy-
szer Hamzsa bég csapata Szapáry Péter csapa-
tával, a mikor a harcz Szapáry részére szomorúan 
végződött. Sz. P. gróf börtöne tehát nem Budán, 
hanem Érden volt Most is látható a börtön ép 
állapotban Wimpfen gróf érdi kastélya alatt. 
A kastély udvari folyosójáról nyilik a pincze 
ajtaja. Vagy 14 lépcső visz le a pinczébe, 
mely Magyarország egyik legnagyobb pinczéje, 
mert mérföldekre terjed. Törökök ásták a 
pinczét börtönöknek, a miről tanúságot tehet-
nek a kisebb-nagyobb fülkék s a török épít-
kezés nyomai. Szapáry börtöne két lépés 
kerületű lyuk. Hatalmas kövekkel kirakott 
falairól csöpög a víz s a nehéz dohos levegő 
megakasztja a benne tartózkodó lélegzését. 
Ebben a pokoli sötét üregben, melyben még 
a legkisebb világító nyilás is hiányzik, hóna-
pokon át szenvedett Szapáry Péter. A magyar 
vitézség és hőslelküség ezen szomorú helyének 
emlékét meg kellene említenünk az iskolában, 
a mikor Szapáryról beszélünk. 

A másik tárgyi megjegyzésem vonatkozik a 
torjai Büdösbarlang czímű olvasmányra. A 
barlang körül lakó székely nép sűrűn ellátogat 
gyógyítás czéljából a barlangba s félelem 
nélkül tartózkodik a gyilkos levegőjű helyen 
hosszabb ideig is. Helyén valónak tartanám 
az olvasmány tárgyalásánál megemlíteni a 
székelynek azt a mondását, mely az ő egész-
séges, józan eszejárását tükrözi vissza. „Nem 
kell félni; de ügyélni szükséges" mondja a 
székely s bemegy a kénbarlangba, de le nem 
hajolna, ha maga előtt látná a bölcseségkövét 
tiszta gyémántból. 

Ezek után befejezem a könyvismertetést. 
A művecskét ajánlom t. kartársaim figyelmébe, 
mert belőle csak okulást nyerhet minden 
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tanító az olvasmányok helyes magyarázására 
nézve. Csak arra kérem mindnyájukat, hogy 
ebben a szakmunkában előforduló kérdéseknek 
legalább a 3/± része előtt szíveskedjenek sze-
met hunyni. 

(Budapest.) Sretvizer Lajos. 

Erőcli Ernő énektanártól „Ezüst Hárfa" 
czímmel két kötethői álló iskolai daloskönyv 
jelent meg Lampel R. cs. és kir. udvari könyv-
kiadó czég kiadásában. A mű 427 1, 2, 3 és 
4 szólamú karéneket tartalmaz s könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért hat főcsoportra osz-
totta be a szerző e páratlanul gazdag anyagot. 
„Isten," „Király," „Haza," „Elet" gyűjtőnév 
alatt e fogalmak körül csoportosuló legszebb 
dalokat mutatja be. Lapozván a könyvet, föl-
csendülnek régi magyar válogatott dalem-
lékeink, egyházi énekek, zsolozsmák, kurucz-
dalok, de a legújabb dalköltés értékes ter-
mékei is. Erdeme e könyvnek az is, hogy 
fzívvel-lélekkel magyar s a mult dicső emlé-
keit tárván az ifjúság elé, azt bazafiasságra 
nevel', nemes példákkal jóra buzdítja, Csak 
most tetszik ki igazán, mily gazdag forrásból 
bugyog ki a régi magyar dal, mily jellegzetes 
benne a magyar stil. De e mellett a külföldi 
dalirodalom legszebb gyöngyeiből is helyes 
érzékkel válogatva, összehasonlítás izlésneme-
sítés czéljából bőven nyújt, az eredeti szöve-
geket sikerült, gondos fordításban adván vissza. 
Ezek azok a tulajdonságok, a melyek Erődi e 
müvét oly becsessé és bizonyára keresetté 
teszik, mert nemcsak iskolai czélra alkalmas, 
de hasznos forrásul szolgál dalkedvelőnek, 
énektanárnak egyaránt. 

Megjelentek: A Szent István-Társulat ki-
adásában : Latin olvasó- és gyakorló-könyv (a 
gimnázium I. és II. osztályának); szerkesztette: 
Cserép József dr.; ára 2 korona 20 fillér. 
Rendszeres magyar nyelvtan. (Közép- és polgári 
iskolák III. osztályának.) í r ta : Bartha József 
dr.; ára 1 korona 40 fillér. Latin nyelvtan. 
(I. Alaktan.) I r ta : Cserép József dr.; ára 1 K. 
60 fillér. A magyar királyság földrajza. (Közép-
iskolák I. osztályának.) í r ták: Jákó János dr. 
és Ujházy László; ára 1 korona 80 fillér. 
Magyar olvasókönyv. (Középiskolák 111. osz-
tályának.) Szerkesztette; Prónai Antal dr.; 
ára 2 korona 80 fillér. Orömhangok. (XIII. Leó 
pápa jubilturnára) Ir ta: Bertalan Yincze; ára 
20 fillér. — A Magyar Könyvtár áprilisi soro-
zatában megjelentek: A márczius lő.-i szó-
zatok. A szabadságharczból. Jókai Mór ünnepi 
beszédei, melyeknek a tanítóság is jó hasznát 
veheti. A becses füzetben, melyet melegen 
ajánlunk, még a szabadságharczra vonatkozó 
fölötte érdekes emlékezések is vannak. Tacitus 

Germániája, Tonelli Sándor fordításában, 
Kemechey Jenő Bodrogközi történetek czímű 
elbeszélései és végül Maeterlinck belga „szim-
bolista" író két állítólagos színdarabja (,, Hívat-
lan vendég" és a „Vakok"), a miket ugyan 
kár volt lefordítani, mert ennél unalmasabb 
zagyvalékra alig pazaroltak nyomdafestéket! — 
Schwarcz Gyula mint kultúrpolitikus. í r ta : 
Nagy László; ára 80 fillér. — A testgyakorlás 
története. í r t a : Szemző Lajos. Ez a kis könyv 
hetedfél íven mindent összefoglal, a mi az 
ókortól kezdve máig a testgyakorlás fejlődésé-
hez tartozik. Első sorban azonban a férfi és 
nő tornatanítójelöltek szükségletét tartotta szem 
előtt a szerző. Ára 1 korona 60 fillér; Légrády-
testvérek kiadása. — A délafrikai háború; annak 
okai és vezetése. I r ta: Conan Doyle; ára 60 fillér. 

— Eötvös-alap. A baranyamegyei általános 
tanítótestület kezdeményezésére Pécsett egy 
bizottság alakult, melynek feladata az Eötvös-
alap javára tagokat gyűjteni és a tagdíjakat 
egy összegben fölküldeni. Ez a bizottság rövid 
fönnállása alatt kétszer ülésezett és a legutóbbi 
ülésen Futyma Sarolta, a bizottság pénztárosa, 
jelentette, hogy a bizottság által szétküldött 
fölhívásra a következők fizették he tagdíjaikat 
és pedig 50 koronás részesjegyekre: Bcberics 
Imre polg. isk. igazgató, Sasvári Béla, Élinn 
Emilia, Hoch József, Vitányi Sándor (Kémes), 
Bodonyi Nándor (Sellye), Wotf Mihály (Sza-
bolcsbánya), Moussong Vincze, Klingenberg 
Jakab igazgató, Hidas János (Iványi), Kiss Pál 
János (Nagyvárad), Friedsam Kabos (Szabolcs-
bánya), Dobra Imre, Schmidt Boldizsár igaz-
gató (Pécsbányatelep), Magyar Károly. Azon-
kívül jelentkeztek tagoknak: Légrády László,. 
Bodó Mór és Szánkássy tanfelügyelőségi toll-
nok. Rendes tagokul beléptek: Klimó Emma, 
Moussong Józsa és Nádassy József színigaz-
gató. Elhatározta továbbá a bizottság, hogy 
egy színielőadást rendez az Eötvös-alap javára. 
Rövid működése alatt 160 koronát? gyűjtött a 
bizottság többnyire tagsági díjak czímén. 
Említésre méltó Wolf Mihály szabolcsbánya-
telepi igazgató buzgólkodása, ki két alkalom-
mal összesen 7 koronát gyűjtött az Eötvös-
alap részére. (A pécsiekéhez hasonló buzgóság 
annyiban országszerte követésre méltó, a mennyi-
ben a kolozsvári „Tanítók Háza" építkezése 
még e hó folyamán kezdetét veszi s így az 
Eötvös-alapra a közeli jövőben oly nehéz 
föladatok fognak hárulni, a melyeknek a tanító-
ság tömeges támogatása nélkül előreláthatólag 
nem felelhet meg. Azt, a mit egy nagyváradi 
tanügyi lapban olvastunk a minap, hogy „az 
Eötvös-alap elég jól áll", csak a teljes tájékozat-
lanság mondhatja. Szerk.). 
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Néhány szú hngocskáinhoz. 
Az Isten tudja, hogy szeretek iskolában 

lenni, hogy szeretlek benneteket kiesi tanítvá-
nyaim; hogy szeretek titkot olvasni belőletek 
fekete, barna, k-ík szemek; az Isten bocsássa 
meg nekem, hogy szeretlek téged is, njugal-
mas csütörtök délután. Szeretlek, mert ilyenkor 
nyugodtan gondolkozhatom azon, mi történt 
velem egy héten át; ilyenkor szabad eltéve-
deznem a múltba, gondolkoznom a jelenről és 
szabad megsejtenem a jövőt. Ha ez bűnöm: 
legyen! Elhagyni nem tudom és most is 
boldogít az, hogy emlékeim között kutatva, egy 
ákom-bákom betűkkel megirott kicsiny papírlap 
került kezembe éppen csütörtök délután. 

Mert ráértem gondolni arra, a ki ezt írta 
arra a kis papírlapra régen, valaha: „papa 
kérem, jolán rossz, nem jön játszani." Volt 
időm reád gondolni édes, kis húgom, ki valaha 
ezt a szigorú Ítéletet mondtad ki fölöttem, ki 
azóta nagy lettél é j arra készülsz, hogy 
kicsiny gyermekeket hivj tanulni, nem pedig 
játszani. És én, a kit akkor elárulni, bevádolni 
akartál, arra kérlek tégedet, ne felejts el 
tanítónő korodban játszani. 

Ne érts félre, igazán, őszintén mondom 
ezt! Komolyan tanácslom ezt n -ked én, ki nem 
mentem veled egyszer játszani. És látod, éppen 
az a te ákom bákom irásod mondatja ezt 
velem, azok a szarkalábak bizonyítják, hogy 
a gyermek, ki nagyra van azzal, hogy már 
irni tud, legelőször is arra használta föl 
tudományát, hogy bevádolja nénjét, mert 
annak nincs kedve megvarrni babája számára 
a p rosszalagos fehér ruhát. 

Jól emlékezem bűnömre és mióta gyer-
mekek között élek, magam is látom, hogy 
jogosan haragudtál akkor, mikor nénéd lusta 
volt arra, hogy délutánját föláldozza neked. 
Csakhogy, látod Szivem, azok a nagyocska 
leányok oly nehezen értik meg azt, hogy kis 
gyermekkel játszani kell és az a baj, hogy a 
nagy leányok pedig nem akarják elhinni, hogy 
a kicsiny szivet a játék nemesíti, a lelket 
föltárja és egy-egy szeretetteljes ölelést biztosít. 

Azért mondom ezt neked, mert te most 
vagy „nagyocska" leány és fájna a szivemnek, 
hogyha nem értenéd meg a gyermeket akkor 
sem, ha majd a kezedben lesz aí oklevél és 
így hivunk mindnyájan: „Nagy leány!" 

Nagy leány, kinek az lesz a sorsod, hogy 
kicsinyek közt töltsd el napjaid, nem hiszem 
én, hogy nem érted majd meg azokat a 
lényeket, kik talán szintén arra hisználják föl 
először azt a tudományt, a mit te adtál nekik, 
hogy bevádolják testvérüket a felsőbb ható-
ságnál, mert nem ment játszani velük. Ha 
játszó gyermeket látsz, gondolj magadra és ne 
restellj olykor - olykor játszani, érdeklődjél 
minden tettük iránt, hallgasd meg meséjüket, 
a tanítás után is beszélgess velük és akkor 
elhiszem, hogy „nagy leány" vagy igazán. 

Látod, én ezt már tudom, a te ákom-
bákomjaid megtanítottak reá, hogy miként a 
szeretetet elveszíthetjük játék nélkül, úgy azzal 
visszahódíthatjuk azt. Én tudom ezt és a mit 
a „nagyoeska leány" szégyenít, a „nagy leány" 
nem rest elli azt. ti idd meg, igazán nem szé-
gyenlem, ha a nyakam átfogja karjával egy-
egy kis leár.y és kék kötőjét föltárva, bizal-
masan mutatja, hogy legújabb kincse egy-két 
márványgolyó, fehér kavics, melylyel játszani 
fog a réteken. Nem szégyenlem, hogy mái-
ilyesmit mondtam: Hadd próbálom én is, mert 
kis leány koromban én is játszottam ám! És 
egyszer-kétszer földobtam a fehér kavicsot. 
Nem szégyenlem, sőt örülök, hogy megtettem 
ezt, mert az a kis leány oly szorgalmas lett utána 
és magyarul akar mindig felelni nekem. Azt 
mondta a minap is: „Kisasszony kérem, asztal." 
Ugy-e értelmetlen beszéd ? Csakhogy én tudtam 
ám, hogy az asztalra tette le azokat az irkákat, 
melyeket a tanítás után szobámba lehozott. És 
látod húgom ezt a játék tette, én tudom és ha 
ezt másokon is észrevehetem, — a mit hiszek — 
úgv ezt az örömet neked köszönhetem. 

Neked, ki egykor ezt a kis papirlapot tele-
írtad, ki bevádoltál engem édes, kis húgom. 
Neked, ki nemsokára tanulni hivod a', apró 
gyermekeket. Tanítsd meg őket Szivem, légy 
szorgalmas az iskoládban, de azért szeressed 
a szünetet is, a nyugalmas csütörtök délutánt. 
Ilyenkor szedegesd elő a mult emlékeit, gon-
dolj a jelenre, rajzold meg a jövőt. És m.ként 
én Reád gondoltam egy kicsi papírlapról, úgy 
gondolj te e néhány sorról reám; jusson 
eszedbe a te Jolán nénéd, ki nem varrta meg 
egykor babád számára a pirosszalagos fehér 
ruhát, majd pedig arra kért, hogy nagy leány 
korodban, mint tanítónő se felejts el játszani. 

(Sopron-Ujlak) Oszoly Jolim. 
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HIVATALOS RESZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelőségnek. — 88.184. sz.) 

Az Eötvös-alap tanítói segélyegyesület veze-
tőinek évtizedeken át folytatott buzgó és 
önzetlen fáradozásával megvetette alapját a 
budapesti Perencz József Tanítók Házának, 
mely ma már az állam által megvásárolt ós 
fölépített épületben 120 növendékre beren-
dezett internátussal szolgál azon nemes ember-
baráti czélra, hogy a tanerők és tanügyi téren 
munkálkodó férfiak kiváló tehetségű és példás 
magaviseletű, főiskolákon tanuló fiai igen olcsó, 
vagy ingyenes ellátásban és szellemi irányí-
tásban, erkölcsi felügyeletben részesülnek. 

Minthogy ezen intézet föntartási költségeinek 
nagyobb részét az alapító Eötvös-alap segély-
egyesület jövedelmeinek kell fedeznie, mint-
hogy továbbá az internátus jótéteményeiben 
csak az egyesület tagjainak gyermekei részesül-
hetnek, minthogy végül a Kolozsvárt szerve-
zendő hasonló Tanítók Háza megnyitása és 
fejlesztése csak az Eötvös-alap jövedelmeinek 
terhére történhetik s ekkép a tanítóságnak 
saját érdekében áll, hogy az egyesület anyagi 
ereje fejlődjék, fölhívom a kir. Tanfelügyelő-
séget, hogy a vezetése alatt álló tankerület 
minden fokozatú népoktatási intézetének tanárait 
és tanítóit személyes érintkezések, egyesületi 
ülések, még inkább pedig iskolalátogatásai 
alkalmával az Eötvös-alap egyesületbe való 
belépésre és a Tanítók Háza támogatására 
buzdítsa és lelkesítse. 

Budapest, 1902 április 30.-án. 
Wlassics Gyula. 

KÖRRENDELET. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelöségnek. — 8978. sz.) 

A használt tankönyvek igen gyakran fertőző 
betegségek csiráját rejtvén magukban, azoknak 
egyik tanuló használatából másikéba való 
átadása súlyos betegségeknek terjesztését segít-
heti elő. 

Megengedem ennélfogva, hogy az állami 
elemi népiskolák mellett a gondnoksági uta-
sítás 82. §-a értelmében létesített szervezett 
tanulói segélykönyvtárból évenkint kiosztott 
segélykönyvek, ha azoknak kiosztott példányai 
az iskola mulasztási bírságpénzekből pótolhatók, 
az iskolai év végével is a tanulóknál hagyassanak. 

Budapesten, 1902 április hó 26.-án. 
A minister helyett: 

Zsilinszky, 
államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: dr. Blümelhuber 

Perencz pápai prelatusnak, és esztergomi fő-
székesegyházi kanonoknak az esztergomi róm. 
kath. tanítóképző-intézet mellett fönnálló táp-
intézet javára tett húszezer korona értékű 
alapítványáért; a nagybecskereki „Iskola gyer-
mekbarát segélyző egyletnek", a mely az ottani 
szegénysorsú tanulók fölsegélyezésére mult 
évben 1092 korona értékű ruhaneműt, tan-
könyvet és élelmiszert osztott ki; a veszprémi 
székeskáptalannak, a mely az ottani róm. kath. 
elemi és polgári iskolai szegénysorsú tanulók 
fölruházására mult év folyamán 648 koronát 
adományozott; az orsovai általános jótékony-
sági nőegyletnek, a mely ottani szegény tanulók 
segélyezésére 950 koronát fordított. 

Kinevezte: Féterfi Gyula oki. tanítót a 
toroczkói áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Kis 
Jolán oki. óvónőt az erzsébetfalvi áll. kisded-
óvodához r. óvónővé; Stáry Júlia oki. tanítónőt 
a rudolf-gnádi áll. el. népisk.-hoz r. tanítónővé; 
Baternay Paula alsó-vereczkei egyleti óvónőt 
a hársfalvai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Áthelyezte: Lengyel Gábor bereg-kövesdi 
áll. el. isk. tanítót az orsovai áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségében; Zsák János orsovai áll. el. 
isk. tanítót a fiumei plasse-mlakai áll. el. isk.-
hoz jelen minőségében. 

Végleg megerősítette: Brndarszky Mihály 
zamosi közs. el. isk. r. tanítót jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: Keveresán János 
valeamárei munkaképtelen gör. kel. tanító 
részére évi 480 koronát. 

Segély-, 111. gyámpénzt engedélyezett: 
néh. Elefánti József czeglédi áll. polg. isk. 
tanító özv., szül. Szalay Anna részére évi 
1048 koronát; néh. Gásperik Lajos nagy-
váradi közs. el. isk. tanító özv., szül. Lábosi 
Terézia részére évi 640 koronát. 

A vallás- és közoktatásügyi minister a 
Watz-féle új vonal rendszerű irkáknak hasz-
nálhatóságára vonatkozó 1900. évi 3902. eln. 
sz. a. kelt rendeletét az első kiadás elárusítha-
tása végett hatályába visszahelyezte. Budapest, 
1902 április hó 26. A minister meghagyá-
sából : Molnár, ministeri tanácsos, elnöki titkár. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
ÉS A komárommegyei ált. tanítóegyesület 

közgyűlése ünnepélyes keretben, nagy érdek-
lődés mellett folyt le folyó évi ápril 24-én 
Alsó-Gallán a bányatelepi iskolában. Meg-
jelentek a gyűlésen: Sárközy Aurél főispán 
Fáy István titkár kíséretében és Lörinczy 
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György kir. tanfelügyelő. Elmaradásukat távi-
ratban mentették ki: Halász Ferencz ministeri 
osztálytanácsos, királdi Herz Zsigmond udvari 
tanácsos, bányavezérigazgató, Ujváry Béla kir. 
tanácsos, szerkesztő, Pőcze János főszolgabíró. 
A gyűlésen mintegy 200 tanító jelent meg, a 
mily számban még egyetlen közgyűlésen sem 
lehetett látni a megye tanítóságát. A köz-
gyűlés sikerültében a legnagyobb érdem az 
egyesület vezetőségét illeti, a ki fáradságot 
nem ismerő buzgósággal, fölhívásokkal ébresz-
tette a tanítóság érdeklődését. Lakatos Károly 
elnök, d. e. 10 órakor, változatos tartalmú 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. Beszéde-
dében megemlékezett a tanítói szakvizsgálat 
kérdéséről, a tanítók társadalmi helyzetéről, 
hozzászólt a szülői értekezletek eszméjé-
hez és az ifjúsági egyesületek — napi-
renden levő — intézményéhez. Tárnoki) Gyula 
testületi főjegyző, az egyesület mult évi mun-
kásságáról szóló, nagy gonddal és lelkiisme-
rettel egybeállított évi jelentését terjesztette 
elő, melyben vázolta az egyesület évi történeté-
nek kiemelkedő mozzanatait, kiterjeszkedvén 
a részletekre is. Ügv az elnöki megnyitó 
beszéd, mint a főjegyzői évi jelentésre, szűnni 
nem akaró éljenzés volt az elismerés kifejezése. 
A közgyűlés egyik ünnepies mozzanata volt, 
Milkovich Imre koroncsói földbirtokosnak, a 
ki 4000 koronás alapítványt tett a gesztesi 
tanítók részére, nagy lelkesedéssel — egye-
sületi tiszteletbeli taggá történt választása. 
Marcsa György a tanítói nyugdíjtörvény mó-
dosításánál, a Tanítók Orsz. Bizottságának 22 
pontban foglalt javaslatát ajánlja elfogadásra. 
Elfogadtatott. — A gyűlés második ünnepies 
mozzanata, a magyarosítás terén kitűnt tanítók 
megjutalmazása volt. Lórinczy György kir. 
tanfelügyelő javaslatára a vármegyei kultúr-
egyesület által — a vallás- és közoktatásügyi 
ministerium, a komáromvidíki takarékpénztár 
és a tata-tóvárosi takarékpénztárak adományá-
ból — 10 tanító részesült jutalomban, a kik-
nek Sárközy Aurél főispán elismerő-levél és 
szép, buzdító beszéd kiséretében nyújtotta át 
a jutaimi díjakat. Práger Gusztáv alsó gallai, 
Szám Ferencz tarjáni tanítóknak 100 —100; 
Hajdú Ágost kolthai, Pápes István szemerei, 
Vértes Ferencz agostyáni, Berkovics István 
felső-gallai tanítóknak 40 —40; Otjepka Emma 
környei, Palásthyné-Pálos Lujza baji, Klein 
Mariska, Borcticzky Gizella bánhidai óvónők-
nek 30—30 koronát aranyban. A megjutal-
mazottak nevében Práger Gusztáv a főispán-
nak és tanfelügyelőnek talpraesett beszédben 
mondott köszönetet. „Nem az anyagi jutalom 
serkenti és vezeti őket — úgymond — a 
magyar nemzeti nyelv terjesztésében, hanem 

az a szent kötelesség érzete, melynek minden 
becsületes magyar tanító szivében meg kell 
lenni." Beszédét a haza és a király éltetésével 
végezte. Lelkesedéssel fogadtatott Pásztor 
Imrének az ifjúsági egyesületek szervezésére 
tett indítványa. A közgyűlést 200 terítékű 
társasebéd követte. 

Jr A zólyomvármegyei ált. tanítóegye-
sület breznóbányai járásköre folyó évi április 
19.-én Breznóbányán tartotta meg tavaszi rendes 
gyűlését, melyen elnökké Kilvády Józsefet 
választották meg. Ez után Obetko Lajos besz-
terczebányai tanító „A testi fenyíték mint 
nevelő-eszköz" és Podhradszky Lajos besztercze-
bányai polgári iskolai tanító „Az Eötvös-alap 
fejlődésének akadályai" ezíniű érdekes munkáját 
olvasta föl. Elénk eszmecsere fejlődött ki a 
67.369/1901. számú s a tanítóegyesületekre 
vonatkozó ministeri rendelet ama pontjai fölött, 
melyek különösen a napi- és fuvardíjakra vonat-
koznak. A tárgyhoz szólókat azzil nyugtatta 
meg az elnök, hogy ez ügyben már egy ált. 
tanítóegyesület mozgalmat indított. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA* 
P. H. A Néptanítók Lapjában közöltük a 

polgári iskolai képesítő új szabályzatát, abból 
nyerhet tájékozást. Ugyanerre a kérdésre a 
Tanítók Tanácsadója cz. könyvünk második 
kiadásában is megtalálja a kivánt választ. — 
K. E. M. Sziatina. Az Eötvös-alapnak (mint 
már számtalanszor megüzentük!) legrövidebb 
idő alatt úgy lehet tagjává, ha beküldi az 
alap pénztárosához (VII. ker., Wesselényi-utcza 
52. szám) a 3 korona évi tagsági díjat. — 
Sz. S. Deésfalva. A lapunkban megjelent érte-
sítést mi az illető intézet igazgatóságától 
kaptuk. Más lapokban megjelentekért nem 
felelhetünk. Ha kétsége van, forduljon egye-
nesen az intézet igazgatóságához. — R. J. A 
fővárosi elemi iskoláknál a tanács négy igaz-
gató tanítói és „több" osztálytanítói és tanító-
női állásra hirdetett pályázatot május 15-i 
lejárattal. A kérvényeket (1 K. bélyeg, mellék-
letekre 30—30 f.) a fővárosi tanáeshoz czí-
mezve, a központi városházra kell küldeni. 
Mellékletek: születési bizonyítvány, oklevél, 
szolgálati bizonyítvány, hatósági .bizonyítvány. 
Vidékiekre nézve a kilátás elenyészően csekély, 
mert előreláthatólag a már ideiglenesen alkal-
mazottakat fogják megválasztani. — >jFel-
f'Öldi." Az új szabályzatot bő kivonatban 
megtalálja a Tanítók Tanácsadója cz. útmutató 
könyv második kiadásának 254 — 256. lapjain. — 
Többeknek. A budapesti I. ker. és a kolozs-
vári állami tanítóképzőben egyenként 50 — 50 
tanító részére lesz a nagy szünidő alatt tan-
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folyam. A fölveendő 100 tanító közül 80 állami 
el. iskolai tanítót a kir. tanfelügyelők hoznak 
javaslatba, 20 helyre pedig bármily jellegű el. 
népiskolai tanító pályázkatik, 1 K. bélyeges 
folyamodványon a kir. tanfelügyelőségek útján. 
A hivatalból fölvett áll. tanítóit ingyen ellátást 
nyernek s ezenfölül 8 K. útiköltséget kapnak; a 
nem állami tanítók is a képző-intézetek inter-
nátusában nyernek teljes ellátást, még pedig 
Budapesten 30, Kolozsrárt 28 koronáért. — 
L. A. Hlinik. Meg kell szerezni a kézi-munka 
tanítónői képesítést a budapesti Erzsébet-nő-
iskolában vagy az angol kisasszonyoknál. — 
Y. K. József. A tandíj meghatározása az 
iskolaszék föladata lévén, ugyanaz intézked-
hetik abban a kérdésben, vájjon ön a más 
felekezetüektől kaphat-e tandíjat. — Gr. P. A 
Tanítók Tanácsadója 196., 197., 198. lapján 
talál választ a földadóra nézve. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A kir. tanfelügyelök az Eötvös-alap 

érdekében sokat tehetnének. Ez irányban való 
cselekvésre most egy ministeri rendelet is 
utasítja őket. Háromszékvármegye kir. tan-
felügyelője még e rendelet kibocsátása előtt 
lelkes fölhívást intézett vármegyéje tanítóihoz, 
a mire rögtön 52 tanító jelentkezett a belé-
pésre. A háromszékmegyei tanfelügyelő föl-
hívása egész terjedelmében így hangzik: „Az 
„Eötvös-alap" nagy fontosságát nem kell, nem 
akarom fejtegetni t. tanító úr előtt, mert azt 
hiszem sértve érezné magát minden tanító, ha 
előtte valaki annak ismertetésébe bocsátkoznék. 
Hisz az a mi vagyonunk, az a mi dicsekedésünk, 
melynek áldásos hatalma és működése annyi 
sok szemből szárította már föl az aggodalom 
és fájdalom könyeit, oly számos fiatal embert 
segített tanulmányai befejezésére s emelt 
tisztelt állásra. Ez az intézmény azonban 
magasztos czélja teljes megvalósíttatásától, a 
mint azt szintén igen jól tudja t. tanító úr, 
még igen távol áll és ennek — fájdalom! — 
mi vagyunk az okai. A 30 ezeret meghaladó 
tanítóság — ha tömörülne — csodát művel-
hetne. Az alig 3 ezer tagot számláló alap 
azonban pártolásra szorul, nagyobb, lelkesebb 
pártolásra vár. Önmagunk iránti kötelességet 
teljesítünk pártolásával. Ki magát elhagyja, 
mások pártolására ne számítson. Összetartás-
ban van az erő. Tartsunk össze; gyermekeink 
jövőjének biztosításáért, önlelkiismeretünk meg-
nyugtatásáért rakjuk össze filléreinket. Egytől-
egyig legyünk tagjai az Eötvös-alap-nak. Szeretett 
hazánkban e tankerület legyen az első, melynek 
minden tanítója tagja az alapnak. Kinek 
gyermeke van, azért teszi, ki ezzel nincs meg-

áldva, jótékonyságot gyakorol, kartársa könyeit 
szárítja. A tanfelügyelői kötelességek egyik leg-
fontosabbikának tartom a tanítóság érdekeinek 
istápolását, jogainak védelmezését s javának 
előmozdítását. Mióta e tankerület vezetésével 
vagyok megbízva, azóta is igyekeztem ezt 
bebizonyítani és azt hiszem, hogy sikerült is 
erről meggyőznöm mindnyájukat. Ebből merítem 
a jogalapot arra, hogy jelen fölhívásommal 
forduljak önökhöz, mindnyájukhoz, kik még nem 
tagjai az „Eötvös-alap"-nak s arra kérjem, 
hogy saját jól fölfogott érdeke és a közérdek-
ből is lépjen he azonnal az „ Eötvösealap1' 
tagjai sorába! Azon reményben, hogy kéré-
semet meghallja és teljesítendi, — vagyok — 
az elhatározásáról szóló értesítést várva Sepsi-
Szent-Györgyön, 1902 január 20.-án őszinte 
jóakarója: Csánki Gyula, kir. tanfelügyelő." 
Háromszékvármegye tanítóságának, mint la-
punkat az Eötvös alap érdekében dicséretes 
buzgóságot kifejtő Pap György kir. tanfel-
ügyelőségi tollnok értesíti, most már fele tagja 
az Eötvös-alap nak. Ha a többi tankerületek 
vezetői is hasonló módon járnának el, talán 
még föllendülne az Eötvös-alap, miután már 
elvesztette megalapítóját: Pétrrfy Sándort, a 
ki — lemondván az elnökségről — a nagy 
szünidő elején a fővárosból is elköltözik és 
Győrbe megy lakni. 

— A hazai iparvállalatok támogatása 
érdekében a közoktatásügyi minister csak nem 
rég intézett körrendeletet a kir. tanfelügyelő-
ségekhez (1. Népt. Lapja f. é. 14. sz.), mely-
ben utasítja a hazai tanítókat, hogy az el. 
iskolai tanulókat kizárólag hazai irótoll, toll-
szár, rajzszög és rajzmásoló papír-gyártmányok 
használatára szorítsák. Schuler József ilynemű 
budapesti gyára lapunk mai számának hirde-
tési rovatában fölhívja a hazai tanítóság figyel-
mét az ő magyar gyártmányaira. Ezt a föl-
hívást ajánljuk t. kartársaink figyelmébe s 
ezúttal is megragadjuk az alkalmat, hogy a 
magyar tanítóságot kizárólag magyar ipar-
termékek fogyasztására buzdítsuk. 

— „Tanító, mint kivándorlási ügynök." 
Ily czímű közleményünkre vonatkozólag terje-
delmes nyilatkozatot kaptunk Jöckél Henrik 
szeghegyi tanítótól, a kit igazolásra szólítottunk 
föl. Lapunk szűk terjedelme nem engedi meg, 
hogy a nyilatkozatot egész terjedelmében 
közöljük, de adjuk azt lényeges részeiben. Jöckél 
H. mindenekelőtt kijelenti, hogy 2 év óta semmi-
nemű munkásközvetítéssel sem foglalkozik s 
aztán így folytatja „Szeghegy községben 32 
év óta működöm mint tanító. Ismerem népünk 
nyomorát alaposan. Az aranykalászos Bács-
kában több a szegény, sőt a földhöz ragadt 
nyomorult ember, mint azt hinni lehetne. A 
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kis számú, földbirtokkal bíró gazdák és uradal- , 
makkal szemben hatalmas tábor teljesen 
szegény, ti ztán a két keze munkája után 
megélő ember van. Határunkban csak egy 
része a munkásoknak kaphat arató részt, a 
többiek gyár hiányában évek óta csapatosan 
mentek idegen határokba, sőt le Horvátországba 
is munkát keresni. A mezőgazdasági gépek az 
emberi munkaerőt feleslegessé teszik. Ez okból 
a munkás-fele-leg évről-évre növekszik. Nálunk 
Szeghegyen legalább 500, a szomszéd Fekete-
hegyen vagy 700 munkás más határban kereste 
eddig a kenyerét nyomorult 60 fillér — 1 korona 
napi bérért. Még boldog volt az, a ki ilyen 
csekély bérért egyáltalában kapott napszámot. Öt 
évvel ezelőtt e miatt néhány szocziálista vezér 
izgatására zendülés és zavargások léptek föl, 
a melyeket csak a legerélyesebb karhatalommal 
lehetett elfojtani. Pedig a mi népünk béke-
tűrő, csendes nép, a melynek ha megvan a 
megélhetési mo'dja, éppenséggel nem szocziálista 
hajlamú. E munkászavargások lecsendesítésében 
— merem állítani — nekem is volt részem. 
Összeköttetéseimnél fogva 5 évvel ezelőtt 
nyáron először küldtem községünkből 30 pár 
munkást Erdélybe prof Teleki, Lónyai és báró 
Kendeffy uradalmaiba, a hol az illetőket 
szorgalmuk és hasznavehetőségük miatt meg-
kedvelték. A következő év tavaszán ismét 
érdeklődtek Erdélyből munkások iránt. Az 
ottani oláhokkal nem igen boldogulnak, azért 
kapva-kaptak szorgalmas és megbízható mun-
kások után. Ennek hatása alatt több erdélyi 
lapban hirdetést tettem közzé, hogy a kinek 
arató munkásra van szüksége, a nálunk levő 
feleslegből kaphat. Erre 4 év előtt már 90 párt 
tudtam Erdélyben elhelyezni. Ezen fölhívást 
Németországban is olvasták, és így kerültem 
összeköttetésbe a berlini munkás-kamarával. 
Ezek 6—8 hónapra szóló szerződéseket küldtek 
és szabad utazást biztosítottak a munkásoknak. 
Mielőtt ezt megtehettem, a magas bel- és 
kereskedelmi ministerium egv-két osztály-
főnökénél kérdezősködtem, hogy nincs-e kifo-
gásuk ezen vándormunkások czélja ellen ? 
Miután az urak előadásomból belátták, hogy 
itt kivándorlásról szó sem lehet, hanem egy 
évadra való szerződés áll íönn, szó nélkül 
állították ki a szükséges külföldi útleveleket. 
A kísérlet fényesen bevált. Odakünn a gazdák 
meg voltak elégedve a szorgalmas magyar 
munkásokkal, ezek pedig őszszel szép keresettel 
a zsebükben visszatértek egytől-egyig. Az itthon 
maradiaknak volt munkájuk bőven, s így a 
munkásfelesleg Szeghegyen egy csapásra meg-
szűnt. Ünnepélyesen kijelentem, hogy az 
általam kiküldött munkásoknak mind szerző-
dése volt, a mely 6—8 hónapra szólt; soha 

nekem, sem ezen munkásoknak esze ágában 
sem volt Németországba kivándorolni, vagy ott 
letelepedni, és eddig még egyetlenegy sem 
maradt künn. A leghatározottabb ráfogás tehát, 
hogy én valaha kivándorlásra csábítottam 
valakit. Ezen munkások csinos összegeket 
hoztak és küldtek haza övéiknek. Bárki pl. 
megtudakolhatja a temesvári postaigazgaz-
gatóság útján, hogy Szeghegyen a postahivatal 
3 év óta évenfeint 45—55 000 koronát, a 
szomszéd feketehegyi postahivatal pedig éven-
kint 50 — 60.000 koronát„ fizetett ki Német-
országból jött pénzt. Öszszel a munkások 
keresményük nagyobb részét magukkal hozzák, 
úgy hogy bátran mondhatom, hogy Szeghegyre 
évenkint 100 — 120.000 koronát^ hoznak be 
munkásaink Németországból. Fölhozok még 
egy példát: községünkben 3 év óta egy egészen 
új kis utcza épült, eddig 34 házzal, melyet 
svábjaink: „Deutschlánder Gasse"-nak hívnak, 
mivel mind künn szerzett pénzen épült. — 
Még egyet. Évekkel ezelőtt egy czég környé-
künkön ezukorgyárat akart fölállítani. A talajunk 
megfelelne a czélnak és munkásaink foglal-
kozást kapnának. A terv dugába dőlt. Miért? 
Gazdáink nem mertek bele menni a vállal-
kozásba, mert nem voltak munkásaink, a kik 
értenek a czukorrépa tírmelése és ápolásához. 
3 év óta pár százan megtanulták odakünn a 
répával való bánást, ha ma akadna vállalkozó, 
hozzáértő munkásaink már volnának." Megem-
líti ezután, hogy 3 évvel ezelőtt hatósági vizs-
gálat indult meg ellene s akkor a beliigy-
minister a vád alól fölmentette őt, de mivel 
figyelmeztették, hogy „a törvény betűje tiltja 
a munkásközvetítést, bármely nemes indokból 
történjék is az", ő abba hagyta a dolgot. Végül 
összefoglalva az elmondottakat, ezeket nyilat 
koztatja ki: „Tagadom, hogy a „Magyarország" 
vagy a Szegedi Híradó által jelzett 500 svábot 
én közvetítettem volna Németországba; tagadom, 
hogy az általam 3 évvel ezelőtt kiküldöttek közül 
csak egy is künn maradt volna; tagadom, hogy 
— bár semmi közöm most hozzá — a jelenleg 
is kimenő munkások kivándorolnának; esze ágá-
ban sincs egynek sem; tagadom, hogy a tanítói 
rend becsülete ellen vétettem volna, mert 
tisztán emberbaráti szeretetből segítettem, illetve 
szereztem szegény munkásainknak kenyeret. 
Száz meg száz levelet mutathatnék bármely 
érdi klődőnek, hogy mennyire köszönik nekem 
a jó keresetet. Vagyok olyan jó fia e hazának, 
mint bármely irigyem vagy rosszakaróm." — 
íme, módot nyujtottunk Jöchel Henriknek a 
védekezésre s őszintén kívánjuk, hogy a vizs-
gálat ne támadóinak adjon igazat, hanem ő 
neki, mert, ismételjük lapunk múltkori számá-
ból, nagyon szomorú volna, ha épp a tanító, 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 21. SZÁM. 

a kinek kötelessége a hazai föld szeretetére 
nevelni, csábítaná „kivándorlásra" a népet. 

— Fölvétel tanítóképzőbe. A csáktornyai 
állami tanítóképző-intézet I-ső osztályába a 
jövő tanévre 30 növendék vétetik föl állam-
segélylyel. Minden fölveendő növendék első 
sorban lakást és mosást ingyen kap. Ezen 
kívül szorgalmához és vagyoni állapotához 
képest: ingyen, havi 6, 12, 18 vagy 24 ko-
ronáért az intézet köztartásán élelmezést nyer, 
A kérvények junius l-ig az igazgatósághoz 
küldendők. — A kun félegyházi állami tanító-
képző intézet 20 új, vagyis az I. osztályba 
fölvett növendéke havi 8 — 20 korona ösztön-
díjban fog részesíttetni, mely ösztöndíj a felsőbb 
osztályokban az illető szorgalma és jó maga-
viseletéhez mérten emelkedhetik. — Az iglói 
m. kir. állami tanítóképzőben az 1902/903-ik 
évi I-ső tanfolyamra 30 új tanuló vétetik föl. 
Mindegyik tanuló segélyben részesül. A segély 
nagyságát a folyamodók bizonyítványához és 
a szülök vagyoni állapotához képest felsőbb 
jóváhagyás mellett a tanári kar állapítja meg. 
A folyamodványok ez évi május 31.-éig a 
képezdei igazgató-tanácshoz czímezve, ez intézet 
igazgatójához nyújtandók be. A föltételek és 
a folyamodvány mellékletei ugyanazok, a mint 
azok a Néptanítók Lapjában már eddig is 
közölt hasonló hirdetményekből és a Hivatalos 
Közlönyből tudhatók. 

— Rövid hírek. A siklósi ifjúsági egyesület, 
melynek megalakulását lapunk 16. számában 
jelezt'ik, ápril hó 20.-án tartotta első fölolvasó 
estéjét. Szűcs Dániel igazgató-tanító tanterme 
szűknek bizonyult: oly sokan voltak az ifjak, 
a kik közül a leányok szüleik kiséretében 
jelentek meg. Szűcs Dániel és Gy. Szabó László 
tanító népszerű fölolvasást tartottak, az ifjak 
meg szavaltak és énekeltek. A kezdet nagyon 
szép; kívánjuk, hogy a folytatás is ilyen 
legyen! — Kérelem. A dobsinai áll. polgári 
fiúiskola tantestülete boldogult igazgatójának, 
Bőczey Istvánnak egy fölállítandó síremlékére 
a családdal egyetértve, gyűjtést indít. Fölkéri 
tehát különösen a boldogultnak összes volt 
tanítványait, hogy a jóságos férj, apa, kartárs 
és nemesszivű emberbarát síremlékének föl-
állíthatását anyagi hozzájárulással támogatni 
szíveskedjenek. A legcsekélyebb adományt is 
köszönettel fogadja f. év május végéig, és 
nyugtat irányozza a dobsinai áll. polg. fiúiskola 
igazgatósága. — Képesítő vizsgálatok. A pécsi 
tanítóképző-intézetben a képesítő vizsgálatok 
f. é. junius hó 2 ikán reggeli 8 órakor az 
írásbelivel kezdődnek, a szóbeliek pedig junius 
18-ikán és következő napjain lesznek. Ugyan-
csak a pécsi „Miasszonyunk"-ról czímzett nő-
zárdabeli tanítóképző-intézetben az elemi tan-

képesítési, és munkamesternői képesítési vizs-
gálatok f. é. junius 2.-án reggeli 8 órakor az 
írásbelivel kezdődnek, a szóbeliek pedig junius 
23-ánés következő napjain lesznek.— Gyűlések. A. 
„Szombathely-egyházmegyei Róm. Kath. Tanító-
Egyesület "" jánosházai köre tavaszi ülését május 
15.-én Káldon tartja. A „Barsmegyei Általános 
Tanító-Egyesület" f. hó 14.-én Újbányán a 
„Casino" nagytermében tartja évi rendes köz-
gyűlését. Ugyanaznap este a Ferencz József 
Tanítók Háza javára hangverseny lesz. A 
„ Béiésvármegyt i Általános Tanító-Egyesület" 
május hó 12.-én Szarvason tartja közgyűlését. 
A „Zomborvidéki Róm. Kath. Tanító-Egylet" 
f. hó 22.-én tartja közgyűlését Zomborban. 
A „Vasmegyei Ált. Tanító-Egyesület" mura-
szombati járásköre ez évi tavaszi gyűlését f. hó 
22.-én Muraszombatban az állami népiskolában 
fogja megtartani. A „Nyitramegyei Ált. Tanító-
testület privigvei jáéásköre f. hó 22.-én 
Bajmo'cz-Fürdő nagytermében rendes tavaszi 
gyűlést tart. A „Szabolcsvármegyei Tanító-
Egyesület" nyíregyházai járásköre f. hó 14.-én 
Nyiregyházán gyűlést tart. Az „O. Polg. Isk. 
E. Délvidéki Köre" Orsován f. hó 18.-án köz-
gyűlést tart. A „Brassóvármegyei Általános 
Tanító-Egyesület" f. hó 24.-én d. e. 11 órakor 
a csernát falusi állami iskolában tartja meg 
rendes közgyűlését. 

— Halálozás. Könnye József sümegi róm. 
kath. tanító élete 79-ik, buzgó tanítói műkö-
désének 55.-ik évében elhunyt. — Szentannai 
Almán Dániel selmeczbányai evang. nyugal-
mazott tanító 84 éves korában elhunyt. — 
Miklós Antal naszódi áll. el. isk. tanító életének 
28-ik, tanítóskodása 8. ik évében elhunyt. Áldás 
emlékökre! 

— Minden magyar tanító határozottan 
követélje az üzletekben mindenütt a „Tanítók 
Háza gyufáját" (központi raktár: V. ker., 
Lipót-körút 15. sz., gyár: Gyulán, Békésm.) és a 
„Tanítók Háza szappanját11 (központi raktár: 
VI. Lázár-u. 12. sz.) 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8. s/.., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : A mese megszűnésének időpontja az 
iskolában. György Aladár. — A népoktatás egysége. 
Zsoldos Károly. — Hogyan szervezhetjük a leány-
egyesületeket? P. (?. — Irodalom. Sretvízer Lajos. — 
S z ü n ó r a : Néhány szó hugocskámhoz. Oizoly Jolán. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet, — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segéd szerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A magyar konversio. 
A Magyar Álta lános Hitelbank közli a 4V»0/o 
m. áll. kötv. 1902. évi m. kir. adómentes 4°/o kor. 
jár. köles, ellenébeni konvertálásra. A konversio a régi 
41/2°/o kötvények kicserélésével kedvezően történik, 
mivel a régiek a folyó kamatok hozzászámításával 
fogadtatnak el fizetésképen. Az új kor. jár. 96'50 
árfolyam mellett, mely konversio biztos. Konvertálandók 
az 1889. évi 4Va°/o máv. arany köles, az 1876. évi 
5°/o magy, kel. vas. köles, az 1889. évi 4'/2°/o máv. 
ezüst köles, a 4Va°/o magy. reg. kártal. köles. kötv. 
Ennek ellenében kibocs. 1.087,470.000 kor. névért, 
kor. jár!, melyek bélyeg és illeték mentesek úgy a 
jövőre is. A kötvény birtokosa minden év junius és 
decz. 1-én esedékes °/o fölveheti. (412—I—1) 

Pályázati hirdetés. 
A szabadkai áll. taiiitóuőképzö-intézetbe az 1902— 

903. tanévre folyamodók fölvételének föltételei. 

(A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr 
1902 április hó 22-én 25.127. sz. a. kelt rendelete 

alapján.) 
A fölvétel pályázati kérvények alapján történik. 
A szabadkai állami tanítónőképző-intézet I. osz-

tályába az 1902/903. tanévre való fölvételért azon 
ép- és egészséges szervezetű tanulók folyamodhatnak, 
a kik 14-ik életévöket betöltötték, azonban 18-évesnél 
nem idősebbek, s annyi előképzettséget igazolnak, a 
mennyit a polgári leányiskola, felsőbb leányiskola, 
illetőleg leánygimnázium 4, vagy pedig felső leány-
népiskola 2 osztálya nyújt. A felső leány-népiskola 
két osztályát végzett növendékek előképzettségűket 
fölvételi vizsgálaton is tartoznak igazolni. Ennek 
idejéről külön értesítést nyernek. 

A fölvételt kérő folyamodvány a vallás- és közok-
tatásügyi ministerhez czímezve, május hó 31. napjáig 
nyújtandó be az intézet igazgatóságához. Későbben 
beérkezett, vagy hiányosan fölszerelt folyamodványok 
nem vétetnek figyelembe. 

Az 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványok a 
következő okiratokkal szerelendők föl: 

1. Születési bizonyítvány. A ki 14. életévét még 
be nem töltötte, korengedélyért folyamodik. 

2. Iskolai bizonyítvány a megelőző iskolai évről és 
az utolsó évi tanulmányokról igazolvány, illetőleg 
2 első évharmadról szóló értesítő. 

3. Tiszti orvosi bizonyítvány. A folyamodónak ép-, 
egészséges szervezetéről, a tanítói pályára alkalmas 
voltáról. 

4. Hiteles községi bizonyítvány a szülők vagyoni 
állapotáról, a családfő polgári állásának föltüntetésével. 

5. Hiteles családi kimutatás, — és végül külön 
6. junius hó 30-án beküldendő a tanév végéről 

szóló bizonyítvány. 
A fölvétel végleges megállapítását és a kedvez-

ményben részesülő kijelölését ministeri rendelet intézi 
el, melyről az érdekeltek augusztus hó végéig érte-
sítést nyernek. 

A folyamodók tájékoztatására szolgál az alábbi 
kimutatás ; fölvétetnek az I. osztályba: 

Ingyenes benlakó növendék 2 
100 koronát fizető benlakó növendék 2 
210 „ „ 2 
310 3 
420 „ „ „ „ 1 1 
Bejáró kedvezmény nélkül 10 

Összesen 30 
A II., III. és IV. osztályban a helyek az alsóbb 

osztályokból való fbimenetel által be vannak töltve és 
így új növendékek ezen osztályokba nem vétetnek föl. 

A tartásdíjak havonkint előre fizetendők. A ki 
fizetési kötelezettségének a szabályszerű határidő után 
elmúlt 8 napon belül eleget nem tesz, attól a 
81.841,1901. sz. a. kelt ministeri rendelet értelmében 
a köztartás megvonatik. Év közben kedvezményért 
vagy tartásdíj elengedésért folyamodni nem lehet. 

Tandíjat a növendékek nem fizetnek. 
Szabadkán, 1902 ápril hó 29-én. 

( 2 5 / h - I - l ) 
Balajthy Aladár, 

igazgató. 

Mezőgazdasági tanfolyam a nép-
tanítók számára. 

A m. kir. földmívelésügyi minister a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése czéljából folyó év juliüs hó 15-től 
augusztus hó 10-éig 

1. adai, 2. algyógyi, 3. csákovári, 4. csabai, 5. hód-
mezővásárhelyi, 6. jászberényi, 7. karczagi, 8. komá-
romi, 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-szt-miklósi, 
12. rimaszombati, 13. szabadkai, 14. szent-imrei, 
15. breznó-bányai, 16. pápai iskolákon 20—20, ösz-
szesen 320 néptanító számára, négy-hetes gazdasági 
tanfolyamokat rendez. 

A négy-hetes tanfolyam tartamára minden fölvett 
néptanító egyszáz (100) korona átalányban részesül, 
melyből úti költség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő. 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly nép-
tanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon 
még részt nem vettek. 

A tanfolyamokra való fölvételre a tanítók csakis 
az illetékes vármegye tanfelügyelőségük útján folyó 
évi május hó 15-éig jelentkezhetnek. 

(24/h—Hl—2) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat. A s enyeház i (Vasm.) ev. reform, orgonista-

kántortanítói állásra május hó 25-ig pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: készpénz, földjövedelem és tandíjból 
1355 korona. Az állás szeptember hó elején elfoglalandó. 
A kérvények Nt. Somogyi Gyula esperes úrhoz, Egyh.-
Rádóczra (Vasm.) küldendők. Bővebb felvilágosítást 
ad : Szűcs László, lelkész. (372—IH—3) 

A kulpini (Bács) ág. h. ev. egyház tót-magyar 
tannyelvű iskolájánál megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma: 10 kat. hold 692 öl 
szántóföld, melynek bére ez idén 612 korona, egyházi 
pénztárból készpénzben 420 korona, 15 mérő buza 
150 korona értékben, stóla oífertorium legkevesebb 
25 korona, két öl kemény tűzifa 50 korona korpótlék 
(100 korona) és lakás gazdasági épületekkel s házi-
kerttel. Kötelessége három esetleg két osztályt tanítani 
az ismétlő leányiskolát vezetni s az összes kántori 
teendőket felváltva végezni. Oklevéllel bíró tanítók 
jelentkezhetnek ez évi május 10-ig. Kloburiczkv 
Gusztáv, lelkész. (387—II—2) " 

A magyar- i t tebei községi állandó menedékház-
vezetőnői állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
480 korona évi fizetés, 48 korona fapénz, szabad 
lakás: mely áll 1 szoba, konyha és kamarából. Kel-
lőleg fölszerelt pályázati kérvények folyó évi május 
hó 17-ig bezárólag ifj. Pál János iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Ev. reform, vallású pályázó előnyben 
részesül. Kelt Magyar-Ittebén (Torontálmegye), 1902 
április 29-én. Páll Jánös, iskolaszéki elnök. Dávid 
József, iskolaszéki elnök. (404 - I 1) 
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Gelenczel (Háromszékmegye) nyári menedékház-
vezetőnői állásra, a mely 150 korona fizetéssel és 
liO korona dajkatartással van egybekötve pályázat 
nyittatik. A menedékház május 15-től szeptember 
15-ig működik. Fölhivatnak a pályázók, hogy szabály-
szerűen fölszerelt kérvényeiket május hó 10-ig nyújt-
sák be. Pánczél József, bizottsági elnök. 

(403—1—1) 
A pilis-maróthi (Esztergomra.) ev. ref. orgonista-

kántortanítói állásra május 30-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetés : készpénz 1040 korona, egy hold szántóföld, 4 
méter hasábfa (föld és fa értéke 60 korona), stóla : ének-
szós 1 korona, búcsúztató 4 korona. Lakás, két szoba, 
konyha, kamra, pincze és melléképületek. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvények Nagy Gedeon 
drégelpalánki esperes úrhoz, Diós-Jenőre (Nógrádm.) 
küldendők. Pilis-Maróth Hollósy Károly, lelkész. 

(399-1-1) 
Dömösi (Esztergomra.) ev. ref. előkönyörgő tanítói 

állásra május 30-ig pályázat hirdettetik. Fizetés: 
készpénz 529 korona, földek haszonjövedelme 120 ko-
rona, politikai községtől egy szekér szénaváltság 26 
korona, államsegély 145 korona, fa, két erdei jog 
után 10 korona, stóla, énekszós 1 korona, búcsúztató 
I korona, huszonöt iskolástól fejenkint 1 korona 68 fill. 
Lakás három szoba, konyha, spaizs,kis kert. Kötelessége: 
20—25 gyermeket tanítani, templomban isteni tisz-
telet végezni. Az állás augusztus 1-én foglalandó el. 
Pályázhatnak most végzendő képezdészek is, de 
szeptember l-ig az oklevelet tartoznak fölmutatni. 
Kérvények Nagy Gedeon esperes úrhoz Diós-Jenőre 
(Nógrádra.) küldendők. Pilis-Maróth Hollósy Károly, 
lelkész. (398-1-1) 

A kornyarévai román-magyar tannyelvű községi 
népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. Járandó 
ságai: 704 korona készpénzfizetés ; 96 korona értékű 
tiizifa; lakás konyhakerttel. A magyar nyelven szer-
kesztett, bélyeggel ellátott, a vallás- és közoktatás-
ügyi ministeriumhoz czímzett folyamodványok 1902. 
évi május hó 10-ig a krassó-szörényvármegyei köz-
igazgatási bizottsághoz küldendők. Ezen állással a 
gör. kel. kántori teendők végzése kötelező. 

(401-1—1) 
A valeabolvasniczai román-magyar tannyelvű 

községi népiskolánál a tanítói állomás betöltendő. 
Járandóságai: 800 korona készpénzfizetés ; tisztességes 
lakás konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, 
bélyeggel ellátott és a nm. vallás- és közoktatásügyi 
ministeriumhoz czímzett folyamodványok 1902, évi 
május hó 10-ig a krassó-szörényvármegyei közigazga-
tási bizottsághoz küldendők. (402—1—1) 

kz apatini községi elemi népiskolánál egy újonan 
szervezett rendes tanítónői állás betöltendő. Javadalma : 
I. évi 720 korona készpénzfizetés, mely az iskolaszék 
45/1890. számú jogerős határozata értelmében a 
helyben eltöltött 3—3 évi működés után 140—140 
koronával, vagyis 6 év múlva 1000 koronára emel-
kedik. II. Évi 200 korona lakbér. III. Az 1893. évi 
XXVI. törvényczikk 2. §-ában megállapított évötödös 
korpótlékok. Képesített egyének kellően fölszerelt, 
bélveges kérvényeiket az iskolaszéki elnökség czímére 
folyó évi junius hó 28-áig nyújtsák be. Megválasztott 
köteles állását f. évi szeptember 1-én elfoglalni, mely 
naptól kezdve javadalma is folyósíttatik. Apatin, 
1902. évi április hó 28-án. Aman Bálint, iskolaszéki 
elnök. Schaffer Jakab, iskolaszéki jegyző. 

( 4 0 8 - m - l ) 
Csányba (Hevesm.) nőtlen kántorsegéd kerestetik. 

Ki jó hanggal bír, józan életű, kántorság minden 
ágában jártas. Javadalma: (12 hóra) 300 korona — 
mosás, világítás, ágynemű nélkül — teljes ellátás. 
Az állás junius 1-én betöltendő. Homonnay Pál, 
kántor. (407-1-1) 

Az aradi reform, orgonista-kántorságra pályázat 
hirdettetik. Fizetés : 1000 korona, lakbérül s gond-
noki iroda vezetéseért 240 korona, hitoktatásért 
ideiglenesen további intézkedésig 200 korona, stóla 
körülbelül 400 korona. Kötelesség: kántori teendőkön 
kívül vallás- és énektanítás az egyháztanács intézke-
dése szerint hetenkint 15 órán, gondnoki iroda veze-
tése. Próba junius 15. délután 3 órakor. Útiköltség 
nem adatik, a megválasztott 100 korona költözködési 
átalányt kap. Az állás julius 1-én elfoglalandó. Tanítói 
oklevéllel is fölszerelt kérvények junius l-ig Csécsi 
Imre lelkészhez intézendők. (400—1—1) 

A birdai ág. hitv. evang. egyház kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Az iskola osztatlan, 
vegyes. Az ismétlősök ingyen tanítandók. Tannyelv : 
német-magyar. Fizetés: 660 korona (melyből 60 korona 
államsegély). Kántori teendőkért 130 korona. Évento 
6 szabad fuvar. Két szoba, konyha, kamra, istálló, 
sertésól, házikert. Az állás azonnal elfoglalható. Kér-
vények Soltész Gyula, ev. lelkészhez intézendők 
Birdára (Temesm.). (409—1—1) 

Pályázat a baranya-varasdi r. kath. fiókkántor-
tanítói állomásra. Fizetése: 1. A hitközségtől évi 8 
mérő buza és 8 mérő rozs. 2. A hitközségtől minden-
napi és ismétlő oktatásért 104 kor. 3. A hitközségtől 
1 hold és 124 r -öl szántóföld haszonélvezete, a község-
től megmunkálva. 4. A régi temető füvének haszon-
élvezete. 5. A hitközségtől orvos-, malom- és hivatalos 
fuvarok. 6. A pécsváradi alapítványi kegyuradalomtól 
készpénzben évi 234 kor. 98 fill. 7. Ugyanezen kegy-
uradalomtól a tanító személyére 21 köbméter hasábfa, 
az iskola fűtésére 10 köbméter hasábfa, a hitközségtől 
megvágva és behordva. 8. Ugyanezen kegyuradalom-
tól 16 hold és 1007 Q-öl szántóföld, mit a tanító 
munkáltat. 9. Ugyanezen kegyuradalomtól 827 | ]-öl 
ré*, mit a tanító munkáltat. 10. A hitközségtől két-
szobás lakás, két konyha, melléképületek, konyhakert 
és gyümölcsös. 11, Stóla átlag 20 kor. 12. Korpótlék 
az államtól. Kötelességek: a mindennapi és ismétlő 
oktatást végezni, és a vasárnapi és más kántori 
teendőket teljesíteni. Az összes adókat a tanító fizeti. 
Csak eredetiben vagy közjegyzőileg hitelesített másolat-
ban fogadtatik el a kántortanítói oklevél. A felszerelt 
kérvények a ráczmecskei r. kath. plébánia-hivatalra 
küldendők május 31-ig. (406—1—1) 

Marczal községi tanítói állás jun. 1-én betöltendő. 
Nős, kántorságban teljesen jártas, okleveles tanítók 
pályázhatnak. Fizetés 800 korona. Lakás, megfelelő 
kert, gazdasági épületek. Ismétlőket ingyen tanítja. 
Ma.rczali iskolaszékre czímzendő folyamodvány 1902 
május 19-ig alólírthoz küldendő. Nógrád-Marczal, 
u. p. Szügy. Kozma László, elnök. (415—I—1) 

"1L. udvarhelvi (Somogyinegye) róm. kath. iskolá-
nál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma 800 korona, lakás, fűtés. Kötelessége az első 
osztályt vezetni, kántorságban segédkezni. Állását 
szept, 1-én kell elfoglalnia, azt évközben el nem 
hagyhatja. Eredeti okmányok május 20-ig nagyságos 
Kavulák János czím. kanonok, isk.-széki elnök úrhoz 
Somogy-Berzenczére küldendők. Udvarhely, 1902 
május 4. Horváth, jegyző. (413—II —1) 

Szabadka sz. kir. város polgári községi iskola-
széke az üresedésben levő öt tanyai tanítói állás 
betöltése czéljából a Néptanítók Lapja folyó évi 
11. számában és több helyi lapban közzétett pályá-
zatait 1902. évi május hó 15-ikéig terjedő határ-
idővel meghosszabbítja azzal a hozzáadással, hogy 
a mennyiben elegendő számú férfi folyamodó nem 
jelentkeznék, a hiány erejéig tanítónők választatnak. 
Kelt Szabadkán, az iskolaszéknek 1902. évi április 
hó 30-án tartott ülésében. Rieger Mihály, iskolaszéki 
másodelnök. (414 —J - 1 ) 
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Az Örkényi állami elemi iskolánál évi 800 korona 
fizetés és 200 korona lakbérilletménynyel javadal-
mazott rendes tanítói állomás betöltendő. Az állomást 
elnyerni óhajtó róm. kath. vallású okleveles tanítók, 
oklevéllel, szolgálati bizonyítványokkal, vallásukat, 
nyelvismereteiket, igazoló iratokkal fölszerelt kér-
vényeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister 
úrhoz czímezve, 1902. évi május hó végéig Pest-Pilis-
Solt-Kiskunvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Budapest, 1902 április 27-én. Tóth József, kir. 
tanfelügyelő. (26, h—I—1) 

H I R D E T E S E K . 

Cserét óhajt 
állami tanítópár, megfelelő hely, város, vagy jápí s 
főhelyre. Levél „Csere" czímre post restant, Új-

Bánya rendezett tanácsú város, kéretik. 
(411-n-l) 

Óriás Bab. 
Ajánlom kartáisaimnak tenyésztésre ezt a babfajtát, 
mely 80—100 czentiméteres hüvelyével nemcsak im-
pozáns látvány, de kitűnő izénél fogva úgy zölden 
fölhasználva, mint konzervnek páratlan. Fölfutó. 
Folytontermő, vetése május közepétől. 

Adagja 1 korona. 
Kapható Cslma Kálmán tanítónál Kengye len 

(J.-N.-K.-Szolnokm.) ( 405 -1 -1 ) 

# !! Méhészeknek és baromfi-
tenyésztőknek fontos!! $ 

A f. 1902. évi gazdagon illusztrált árjegyzék 
méhkaptárokról, méhészeti eszközök, baromfi-
tenyésztési czikkek és segédeszközökről meg-
jelent és kivánatra mindenkinek ingyen meg-
küldi : 

K ü h n e F e r e n c z , 
első magyar kereskedelmi méhtelepe és állat-
tenyésztési czikkek raktára, Budapest, 1. ker., 

AttUa-utcza. (397—Itt—1) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára : 

1*4.1 K K R E Z S Ő é s T Á R S A 
- m B U D A P E S T , 

VIII. ker., József-körút IS. sz. 
ajanlja európai szerkezetű harmoniumait is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
ezernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet. 

Ara 120 tiOrullálól toljebb. S itoroiiAa ré.xletekben ÍN. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

á éri jótál lás . (3*7—52—50) 

Magyar Tanítók Országos 

Takarék- és Hi te lszövetkezete . 
BUDAFEST, <$<> 

Vil i . ker., József-körút 8. szám. 
Hivatalos órák: Hétköznapon d. e. 9—12., d. u. 4—6. 
Pénztári órák: Hétfőn, csütörtökön és szombaton 

d. u. 4—6. 
Az intézet üzletköre: 

1. Kölcsönöket nyújt heti törlesztésre. 
2. Elfogad takarék-betéteket és pénztárjegy-betéteket. 
3. Létesített gazdasági osztályt. 
4. Üzletrész-betétek heti 1 korona törlesztéssel. 

Tájékoztatót megkeresésre és 20 fillér 
válaszbélyeg beküldése meUett az intézet 
irodája küld. (270—V—4) 

Fontos a méhészeknek. 
Méhészeti eszközök legjobb kivitelben s legolcsóbban 
kaphatók Magyar Fémlemez Ipar Részvény-Társa-

ságnál Budapest, VII., Qizella-út 53. 
.Árjegyzék kivánatra ingyen és bérmentve. 

(384—Hl—3) 

* — . - - . — -Jí i ' i i ' i í í 2 % sí'4 

Meglepő újításokat 
tartalmaznak az írni és olvasni tanítás terén 

CSIK JÁNOS népiskolai 

ÍB€z és olvasókönyvei. 
Ismertetést bárkinek ingyen küld. 

I l l g - H S Z I . é s í í i l , 

könyvkiadó-hivatala 
A R A D . 

Ugyanott 100 drb kitiinő minőségű V izsga lap 
ára 1 korona, 1000 drb 9"50 korona. 
Mindenki önmaga kötheti be vizsgalapjait, saját 

találmányú 

„Haladás" vizsgalap bekötési tábláimmal. 
A vizsgalapok beillesztése rendkívül egyszerű úgy, 
hogy azt mindenki önmaga végezheti. A csinosan 

kiállított tábla rendkívül erős és 

minden évben újra fölhasználható. 
Kapható piros vagy fekete színben, „vizsgalapok" 

fölirattal aranyozva, ára 1 korona. Olcsóbb tehát 
mint az egyszeri bekötés. 

Ugyanott megjelent a K n n - F ü i ö p - G ' s a t t - f é l c 
gazdasági ismétlő-iskolai olvasókönyv. 

Rigler-l'éle Tanítók Háza czikkek főraktára. 
Árjegyzék ingyen. (334—III—3) 

m á% M Mé&i 



2 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 9 . SZÁM. 

állami tanító, járási székhelyről. Gyermekek iskoláz-
tathatok. Czím : Dorosma (Csongrád). Julius, 

post. rest. (395—1—1) 

Szőlőoltyányok! Bor! 
Gyökeres zöld- és fásoltrány 15 bor és 30 csemege 
fajban; alanyvesszök Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermö : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható: 

S ö p j i n g E n d r e 

(104-XV—13) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Yevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Előfizetési felhívás 
a 

Iptanítók lapjá-ra. 
— — 

Előfizetési ár : 
Egész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 5© fill. 

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

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

Budapest L, (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

^^^m^íS^^M^^m^^m^^í— jKs 1L. 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
I. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a ím . vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

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

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

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

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

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

VI f. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1902. évi május hó. 

A ni. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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A magyar tanítókhoz! 
A közoktatásügyi magy. kir. minister úr 0 Nagyméltósága folyó évi márczius 16-án 8164. szám 

alatt rendeletet intézett az ország valamennyi tanfelügyelőjéhez, melyben hivatalos kötelességükké tette, 
hogy legszigorúbban örködjenek n fölött, hogy az elemi iskolákba járó tanulók kizárólag hazai gyárt-
mányú tan- és írószereket használjanak. 

Nem viselkedhetünk elég hálával a közoktatásügyi minister úr Ő Nagyméltósága iránt ezen rendelet 
kiadásáért, de nem nyomhatjuk el azt az aggodalmunkat, hogy ezen üdvös rendelet nem fogja meghozni 
gyümölcseit a magyar iparnak ha a tanítók, mint a tapasztalatlan gyermekek oktatói, azok lelkében 151 
nem gyújtják a magyar ipar iránt érzett szeretet szikráit, ha a gyermekeket ezen intézkedés fontosságára 
nem figyelmeztetik, ha a gyermekeket föl nem világosítják arról, hogy miképen kell megkülönböztetni az 
igazi magyar iparczikket a külföldön készült hamisítványtól. 

Ismeretes az a tény, hogy talán egyetlen egy iparág sem oly gazdag a magyar ipar ellen elkövetett 
visszaélésekben, mint a rajz- és irószeripar. így aczélirótollakat és tollszárakat az egész országban kizárólag 
én gyártok, mégis számos hazai kereskedő czég a hazai irószeripar kijátszására irányuló törekvését az áltat 
hajt ja végre és a hazafias tanuló ifjúságot az által vezeti félre, hogy különböző hangzatos magyar nevekkel, 
vagy illető kereskedő magyar czégfeliratával ellátott külföldi írószereket hoz forgalomba, melynek egész 
adjusztálása arra van szánva, hogy a vásárlókban azt a hitet keltse, hogy itt honi iparczikkel van dolga. 
Rajzszeget szintén kizárólag én gyártok e hazában, mégis számtalan „honi iparczikknek" látszó ily árút 
adnak el a hazai papirkereskedésekben, melyek nem az én gyáramból kerülnek ki. 

Ilyen visszaélések mellett, nagyon indokolt az a hiedelem, hogy a közoktatásügyi minister úr Ü Nagy-
méltóságának eléggé nem dicsérhető leirata, melynek kiterjesztése az összes magasabb iskolákra is küszöbön 
áll, illuzorius marad, ha a tanítók, a magyar ipar védelmének szent szolgálatába nem szegődnek és nem 
hatnak oda, hogy a közoktatásügyi minister úr 0 Nagyniéltéságának rendelete valóban a magyar iparnak 
gyümölcsözzék. 

A midőn most a magyar tanítósághoz fordulok kérésemmel, nem anyagi erdekből teszem. Egy szent, 
hazafias kötelesség teljesítéséről van szó. Rendeletével a minister úr sorompóba szólítja a magyar tanítóságot 
a magyar ipar érdekében, azt a tanítóságot, mely parancs szó nélkül is mindig elöl járt a hazafiságban. 

Ha egy ilyen gárda szegődik a magyar ipar mellé, ez el nem bukhatik. 
De a visszaélések tömkelegében a magyar tanítóság helyzete nem könnyű. A külföldi ipar magyar 

köntös alatt befurakodik azokon a réseken, melyeket mi nyitunk. Azért fontos, hogy a magyar tanítóság 
tisztán lásson a kérdésben lévő iparágak dolgában. 

Csak azon irótollak tekintendők hazai gyártmányaimnak, melyek, mint a /'eltüntetett 
rajzok is mutatják vagy 

„Első magyar aczélirótollgyár Schuler József Budapest." 

vagy 

„Schuler József gyára Budapest," fölirattal vannak ellátva. 

Az irótollak dobozokban lesznek elcsomagolva és a dobozok fedelén gyártmányaimat 

oltalmazó és bejegyzett, védjegyem látható. 

Hazai gyártmányunknak csakis azon tollszárak tekintendők, melyeknek fémből 
készült hüvelyén a mint az ábra is mutatja 

„Első magyar tollszárgyár Schuler József Budapest" felirat olvasható és a dobozon pedig 

bejegyzett védjegyem látható. 
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Minden egyes hazai gyártmányú rajzszegen mint a rajz is mutatja „Schuler 

Budapest" körirat olvasható és a dobozon pedig bejegyzett < > 

ívekben árusított hazai gyártmányú rajzmásoló papírjaim az által ismerhetők fel, hogy 
azok egyik sarkában a rajz szerint van védjegyem, „Budapest" a készítés éve és hónapja 

átlukasztva, B U D A P E S T 1 9 o 2 Ül. SCi - iUür .a 

a csomagoláson pedig bejegyezett V. "KSUIÁV, X védjegyem látható. A tekercsekben 

forgalomba hozott rajzmásolópapirjaim a csomagoláson lévő bejegyzett védjegyemről ismer-
hetők fel. 

A midőn ez adatokat fölsorolom, teszem ezt azért, hogy a magyar tanítóság az igazi magyar ipart 
meg tudja különböztetni a magyar mezbe bujtatott külföldi csalafintaságtól. Teszszük ezt azon szent biza-
lommal. hogy a tanítóság ezen adatok nyomán az iskolákból ki fogja küszöbölni a magyar ipar kárára, 
elkövetett hamisítványokat. Teszszük ezt azon reményben, hogy a tanítóság bojkottálni fogja az iskolák-
ból azokat a papirkereskedőket, kik nem alkalmazkodva minister úr ő nagyméltósága rendeletéhez, a 
gyermekeknek nem az általam körülírt jellegű magyar iparezikkeket árulják. 

Csak a magyar tanítóság erélyes, hazafias közreműködése hozhatja teljes érvényre e hazafias rendeletet. 
Ne nmlaszsza el a magyar tanítóság, hogy bajnokává szegődjék a magyar iparnak'. 

Rendelő- és Törzslapok. 
A n. m. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeiium 1902. évi 

április hó 5-én 58. eln. szám alatt kelt rendeletével, az állami és közalapít-
ványi tan- és közművelődési intézetek részére eszközlendő bevásárlásokra rend-
szeresített Rendelő- és Törzslapok alólirott igazgatóságnál füzetekben meg-
jelentek. 

Egy füzetben 30 db. törzslapszelvényes Rendelőiap van, s a Rendelőlap 
a Törzslaptól lukasztott vonallal van elválasztva, hogy a Rendelőlap a füzetből 
könnyen kiszakítható legyen. 

Egy füzet nettó ára 24 fillér, s ezen összeg beküldése mellett az inté-
zeteknek portómentesen küldetik inog, könyvkereskedőknél pedig 30 fillérért 
kapható. 

Minden füzetre rá van nyomatva, hogy a m. kir. tud.-egyetemi nyomda 
adja ki. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda 
igazga tósága. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

J 
Megje len ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, c sü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, e lemi , felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megküldése i r án t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . t anfe lügye lő által lát tamozott , 
községi előljárósági b izony í tványnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pos ta világosan k i i randó. 

E lőf ize tés i á r : Egy cvre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést n e m fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t á n 6 fillér l izetendő. Az ily 
módon mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i d í j e lőre kü ldendő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 ko rona . Ezek a d í j ak is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER. , ISKOLA-TÉR 3. 

•Kéziratokat nem advuilv vissza. 

Az ifjusági egyesületek nemzeti 
jelentősége. 

Nemcsak kiváló pedagógusok, nép-
nevelők, hanem előkelő államférfiak, 
nemzetgazdászok, szocziológusok is több-
ször oda nyilatkoztak, hogy Magyar-
ország mindkét nembeli ifjúságának czél-
tudatos nevelése, testi és lelki életének 
szakavatott egyének által való irányítása 
határozottan nemzeti szükség. A magyar 
sajtóban időnként ragyogó tollú publi-
ezisták mutattak rá azokra a vesze-
delmes jelenségekre, melyek az ifjúság 
öntudatos, rendszeres nevelésének hiánya 
miatt a magyar népéletben — még 
pedig helyenként aggodalmat keltő 
elementáris erővel — föl-föltünedeztek. 
Azok közül, a kik hazánk népének itt-
ott válságos helyzetével a jelenben is 
foglalkoznak, többen arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a legtöbb 
és legnehezebben orvosolható bajnak 
forrása az ifjúság s általában a nép 
magára hagyatottságának szomorú követ-
kezményeiben rejlik. 

Többé-kevésbbé elfogult gondolkozá-
súak — a mint már többször tapasz-
talhattuk — kizárólag a tanítóságot 
teszik felelőssé a bajokért. Elfelejtik, 
hogy legfőképen tanítók voltak azok, 
a kik a nép pusztulására, züllésére az 
ő figyelműket is ráirányították; elfe-

lejtik, hogy tanítók voltak azok, a kik 
— ha nem is mindenütt, de igen sok 
helyen — az általánosan tapasztalt 
közöny daczára, senkitől sem támo-
gatva, olyan missziót teljesítettek az 
iskola falain kívül is, a mely a mai 
korban szinte csodaszámba menő altru-
izmust feltételez. 

Fájdalom, a tanítóság az adott vi-
szonyok között ezen a téren egyöntetű, 
általános akcziót nem fejthetett ki. Sőt 
a népiskolában végzett munkánk is 
egészen addig, míg Wlassies ministerünk 
az ismétlő-iskolát nem reformálta s 
a gazdasági ismétlő-iskolák fölállítása 
által abba életet nem öntött, legnagyobb 
részben sziszifuszi munka volt. A 
mindennapi iskolában végzett fárad-
ságos munka eredményét szomorúan 
láttuk füstbe menni úgy szellemi, mint 
erkölcsi téren. A nemzetiségi vidékeken 
apostolkodók keserűen tapasztalták, 
hogy azok a növendékeik, a kik a 
mindennapi iskolában jól elsajátították 
a magyar nyelvet s szívesen is beszéltek 
magyarul, később mindent elfelejtettek. 

Bár a gazdasági ismétlő-iskolák föl-
állítása által az egész népoktatás inten-
zívebb, életrekihatóbb lett s a taní-
tóság is mintegy ráutaltatott a nép 
foglalkozásának, életmódjának foko-
zottabb tanulmányozására, mégis mind-
nyájan éreztük, hogy hiányzik még 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19. SZÁM. 

valami: az iskolából kikerült ifjúság további 
nevelése. 

A közoktatásügyi ministeriumban 
csakhamar fölismerték a hiányt s a 
gazdasági ismétlő-iskola eszméjének meg-
valósítása után közoktatásügyi minis-
terünk meglepte a népoktatásügy mun-
kásait az ifjúsági egyesületek országos 
szervezésének tervével. 

Az ifjúsági egyesületekkel eddig is 
sokan tettek kísérletet, de számba-
vehető eredményt csak oly helyeken 
sikerült fölmutatni, a hol a tanítóságot 
ily irányú munkájában a társadalom 
más tényezői is támogatták, vagy a hol 
az egyesület vezetője oly kiváló egyé-
niség volt. hogy a közöny, sőt — külö-
nösen nemzetiségi vidékeken — az 
ellenséges indulat daczára is diadalmas-
kodni tudott s az ellenséget jóbaráttá, 
fegyvertárssá változtatta. Ilyen példák, 
habár nem nagy számmal, de mégis 
álltak előttünk. 

íme, most már az egész magyar 
tanítóság előtt megnyílik a tér, hogy 
nagyobb részt kérjen abból a munká-
ból, mely a magyar kultúra „fajsúlyá-
nak" emelését, a magyar nép jóllétének 
előmozdítását s ez által a magyar 
nemzeti állam megszilárdítását czélozza. 
Maga a közoktatásügyi minister úr 
fogja erre kezünkbe adni az eszkö-
zöket ós módokat, a melyeknek meg-
állapításánál bizonyára tekintetbe fogja 
venni a tanítóság nézeteit és kívá-
nalmait. Foglalkozzék tehát az eszme 
kivitelének módozataival minden gon-
dolkodó fő, hogy annak idején hasznos 
szolgálatokat tehessen az ügynek. 

Mi, magyar néptanítók, midőn egy 
tervszerűen előkészített nagyszabású 
magyar nemzeti, népoktatásügyi politika 
kibontakozását látjuk, nyomasztó anyagi 
helyzetünk daczára is lelkesedéssel for-
dulunk e politika vezetője felé, mert 
meg vagyunk győződve, hogy a ki úgy 
tudja foglalkoztatni a magyar taní-
tóságot, mint Wlassics Gyula kultusz-

minister úr, az nem is fos elzárkózni 
anyagi helyzetünk megfelelő javításától 
sem. De nem zárkózhatik el ettől a 
törvényhozás sem, mert hisz a magyar 
parlament tagjainak kell első sorban 
méltányolniok azt az óriási munkát, 
melyet a magyar tanítóság a magyar 
nemzeti állam szilárddá, nagygyá, hatal-
massá tétele érdekében lankadatlan 
lelkesedéssel, verítékes homlokkal végez. 

Mi küzdünk és bízva-bízunk. 
(Kilyén.) Burián Albert. 

Az alföldi iskolázás bajai. 
Lapunk 13. számában „Osztály-ismétlés" 

czímű közleményemben kifejtettem az alföldi 
iskolázás bajait, rámutattam azon szomorú 
valóra, hogy ezen jobb sorsra méltó nép 
gyermekei mily nehezen jutnak a megélhetés 
fontos kellékéhez: az ismeretekhez. Ugyan-
akkor megígértem,hogy a mennyire tőlem telik, 
e bajok javítására czélzó nézeteimet ki fogom 
fejteni. 

Nehéz munkába fogtam. Igaz, hogy köz-
oktatásügyi kormányunk egy pár év óta az 
Alföld tanügyét is rendezi olykép, hogy a hol 
csak lehet, állami iskolát nyit, fejleszt és nagy 
áldozatok árán tartja azt fönn. Különösen 
Haláss tanácsos úr az, ki nemes szivének áldó 
melegét az alföldi iskolákra is kiterjesztette s 
ő volt az első, ki azt mondta, hogy saját 
fajunkat elhanyagolnunk nem szabad. 

Azóta kezdtek az Alföldön az áll. iskolák 
szaporodni, fejlődni, munkálkodni s kezdték a 
szép, a nemes érzelmek magvait elhinteni. 

De most még csak a kezdet kezdetén 
vagyunk. A munka, a tett, a haladás előttünk 
áll s nekünk tanítóknak minden eszközt 
föl kell használnunk, minden alkalmat meg-
ragadnunk, hogy az alföldi nép gyerme-
keinek iskoláztatása azon a színvonalon álljon 
— illetve: az elemi iskola teljes elvégzése 
minden egyes növendéknek lehetővé tétessék 
úgy és olyan mértékben, mint a hogy azt 
hazánk más vidékén láthatjuk. Az alföldi 
iskolázás még sok kívánni valót hagy hátra. 
Hiszen — csak Csongrádmegyét veszem — az 
1890. évi adatok szerint a 44.176 tanköteles 
gyermek közül 12.415 (28"l°/o) nem járt 
iskolába. Sem írni, sem olvasni a férfiaknál 
33°/o, a nőknél 43"5°/o nem tudott. Ez meg-
döbbentő, ha az ember még a nagy magyar 
Alföldön is ilyen számokat lát! 

1890-től igaz, hogy az egész vonalon javulás 
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észlelhető s lehet, hogy az iskolázott gyer-
mekek száma is emelkedett, de ez emelkedés 
mégsem áll azon a magaslaton, melyen a 
XX. század modern iskolájának állnia kellene. 
A tanítók lelkesülten dolgoznak, sietnek, fárad-
nak, de hiába! Fizikai lehetetlenség túltömött 
osztályokban 4 — 5 hónapos tanév mellett rend-
szeres eredményt elérni. 

A nép életmódja, viszonya, körülménye úgy 
a községekben, mint a 25—80 kilométernyi 
hosszúságban terjedő tanyákon olyan, hogy 
gyermekeinek iskoláztatását lehetetlenné teszi. 
Hiába minden erőlködés, a növendékek 50°/o-a 
a községből szüleivel eltávozik, a tanyán pedig 
liba-, juh- és tehénpásztornak csap föl. Mert 
nem úgy van itt, mint hegyes vidéken, hol 
minden munkakereső csaknem megkeresi saját 
községe határában a kenyerét; kis gyermekét 
az óvodában hagyja az anya, a nagyobbat 
az iskolába küldve, munkáját egész nyugodtan 
végzi. A liba, juh és tehén őrizetét közös 
pásztorra bízzák s így az iskolázás rendszeresen 
folyhat. 

Az alföldi nagy községekben az ilyen rend-
szer — különösen a tanyákon a lehetetlense'ggel 
határos. Azért tehát más irtat, más módot 
kell keresnünk és találnunk, mely szerint meg-
oldjuk az alföldi iskolázást s lehetővé tegyük 
a növendéknek az elemi isk. teljes elvégzését 
vagy legalább ha szűkebb körben is, de egy 
befejezett egészet nyujtsunk nekik. Ha ezt nem 
teszszük, úgy az Alföldön, de különösen itt 
nálunk gyakori lesz a buktatás, az osztály-
ismétlés s megtörténik, mint azt most is 
tapasztaljuk, hogy a 10 —12-éves gyermekek 
még mindig I-ső osztályba járnak. 

De ugyan mit tegyünk azokkal a növen-
dékekkel, kik 4—5 hónapi iskolázás után el-
távoznak ? 

1. Tudomására kell hozni az illető város 
vagy község elöljáróságának, hogy N. N. 
növendék 1902 márczius 16.-án szüleivel N. 
község vagy város határában levő téglagyárhoz, 
kubikmunkára távozott; kéretik annak iskolá-
zása érdekében a szükséges intézkedéseket 
megtenni. Az illető helyen a növendék föl-
vételét az iskolába, minden körülmények között 
lehetővé kell tenni. A növendék — valószínű — 
még szeptember és októberben is ott lesz; 
novemberben, midőn haza költözik, az iskola-
látogatás s az eredmény az értesítő-könyvecs-
kében — melyet a növendék magával vitt — 
föltüntetendő. 

2. Ha ez nem vezetne czélhoz, úgy arra 
kellene törekednünk, hogy legalább az alsóbb 
osztály növendékeit, így az I. és H. osztályból 
a szülők ne vigyék magukkal, mert e két 
osztályban rakjuk le az alapot s ha ez jó, úgy 

az épület lassan-lassan csak fölépül. A szülőket 
kötelezni lehetne arra, hogy hat-nyolcz-éves 
gyermekeiket hagyják itthon, helyezzék el 
rokonaiknál, esetleg idegeneknél. Mennyire 
beválnának Alföldünkön az internátusok! Ez 
esetben a szülők bizonyára szívesen helyeznék 
el gyermekeiket s e czélra azt hiszem, hajlandók 
lennének csekély élelmezési díjat is fizetni. 
Az ily internátusok költségét fedezné a község 
és az egyesek. De ez még most eszmének is 
bátor; millióink nincsenek, szegények vagyunk! 

3. Az eredmény biztosabbá tételét azonban 
leghamarább úgy érnők el, ha a tanítók száma 
szaporíttatnék s a növendékek száma 80, 
100-ról — ily rövid tanév mellett — 40-re 
szállíttatnék le. Ezt a két alsó osztályban 
halaszthatatlanul keresztül kellene vinni. 

Kevés növendékkel, lelkiismeretes munka 
mellett 4—5 hónap alatt is eredményt lehet 
elérni, míg ellenkező esetben marad minden a 
régi s a kitűzött czélt nehéz elérni. 

Áttérve a tanyai iskolázásra, itt is csak 
elszomorító kép tárul elénk. Az iskolázás későn 
kezdődik, korán végződik. Az iskolák túl-
töm öttek: 100, 150 ,sőt 200 növendék is egy-
egy teremben! Télen a nagy hófúvások miatt 
a növendékek utat tévesztve iskolába nem 
mehetnek; nagy sár van, nem mehetnek, szóval 
ezer és ezerféle baj akadályozza őket az 
iskolába való járásban. 

1. A bajok orvoslása czéljából legsürgősebb 
teendő volna itt is a tanyai iskolák számát 
szaporítani s nagy körültekintéssel oly pontokra 
helyezni azokat, hol 50 — 60 gyermek által 
könnyen elérhetők volnának. 

2. Az ú j építkezéseknél tervbe kellene venni, 
hogy minden tanyai iskolánál 15—20 gyermek 
részére egy szoba is építtessék a tanterem 
mellé, mely szoba hideg téli időben, nagy hó-
zivatarokban menedéket adna a kis iskolások-
nak, hol a szülők gondoskodnának élelmezé-
sükről s az illető tanító felügyelete alatt 
lennének. 

3. A mennyiben a tanyai élettel nagyon 
kevés ember tud megbarátkozni, éppen azért ezen 
állásokat csak is pályázat útján, s oly emberek-
nek kellene adni, kik azt szeretik s azon 
iskolának valóban buzgó vezérei lesznek s ott 
áldásos munkásságot fejtenek ki. 

Terveimet, szerény nézetemet ezen pontok-
ban midőn összefoglaltam, óhajom az, bár 
sikerülne magyar népünk szellemi előre hala-
dását napról-napra jobban és jobban fokozni. 
Én hiszem, hogy szeretett ministerünh s Halász 
Ferencz oszt.-tan. úr, mint eddig, úgy ezután 
is mindent el fognak követni az alföldi iskolázás 
érdekében, hogy ennek a népnek biztosítsák 
azt, mire joga van! 

20* 
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Ha az egész Alföldön csak ez az egy község 
volna, melyben az iskoláztatás ily nehézségekbe 
ütközik, akkor ez az egy is megérdemli, hogy 
gondot fordítsunk rá, mivel évenkint 2—3 ezer 
gyermek, leendő polgár élete van kérdésben. 

(Borosma.) Leviczky Miklós. 

Az iparostanoncz-iskola csekély 
eredményének oka.*) 

Az ipariskola czélja: a jövendőbeli iparos 
általános műveltségének a fokozása, hivatására 
való előkészítése, de kiváltképen az inas eset-
leges hiányos ismereteinek kibővítése. 

Eleget tesz-e az iparostanoncz-iskola jelenlegi 
állapotában eme hivatásának? Megfelel-e a vele 
szemben támasztott követeléseknek? Lényegesen 
előmozdítja-e az iparostanoncz kiképeztetését ? 

Ezekre a kérdésekre határozott nemmel 
kell felelnünk. A kinek alkalma nyilt ez 
intézet falain belül széjjel tekinteni, tapasztala-
tokra szert tenni, különösen pedig a tanítás 
eredményét vizsgálat tárgyává tehetni, kénytelen 
bevallani, hogy az ezen iskolára fordított 
költség és fáradozás az eredménynyel kellő 
arányban nem áll. 

Kutassuk tehát az eredménytelenség okát, 
és ha sikerül azt megállapítanunk, akkor — 
minthogy a betegség fölismerése az első lépés 
a kór megszüntetésére, — a jobb jövő elő-
készítéséhez máris közeledtünk. 

Az okokat kutatva, szemünkbe ötlenek a 
szomorú állapotot előidéző különböző tényezők, 
ú. m. 1. A népiskola hátramaradottsága, stag-
nálása. 2. A községeknek az iparostanonez-
iskolával szemben tanúsított közönye, nem-
törődömsége, sőt némely helyen ellenszenve. 
3. A mesterek és kereskedők — tisztelet a 
kivételeknek! rosszakarata. 4. A tanuló-anyag 
előkészületlensége. 5. A tanítás ideje. 6. A 
képesítési kényszer nem alkalmazása. 7. A tan-
helyiségek ideiglenes volta és a tanszerek 
hiánya 

Vájjon tényleg nem felel-e meg népiskolánk 
jelenlegi állapota a kor jogosult igényeinek? 

Legyen szabad egy kis kitérés után e kérdésre 
válaszolnom. Az államok nemzeti és általános 
fejlődésének előföltétele a népiskola. A nép-
iskola föladata az állampolgárokat a gyakorlati 
életben szükséges ismeretekkel ellátni, azokat, 
kiknek tanítási idejük a népiskola befejezésével 
lejár és kik azon túl legfeljebb az élet iskoláját 
látogatják, annyira előkészíteni, hogy a válta-
kozó élet minden mozzanatában, a népiskolában 
elsajátított ismeretekkel boldogulhassanak. 

*) A Szepesi Tanítóegyesület iglói körében tárgyalt 
tétel. 

Milyen népoktatásunk állapota e tekintetben? 
Harminczöt év zajlott le azóta, hogy boldogult 
Eötvös József b. népoktatásunk regeneráczióját 
az 1868. évi 38. t.-czikkel megkisérlette. Az 
elmélet azonban a gyakorlattal — mint akár-
hányszor az életben, — nem kongruált. A 
törvény, melynek hajthatatlan végrehajtása a 
mult mulasztását orvosolni lett volna hivatva, 
írott malaszt maradt és a magasztalt haladás 
sok tekintetben — mint a törvény maga, — 
csak a türelmes papiroson létezik. 

Állításom bebizonyítására az 1900-ik évről 
szóló ministeri jelentésre hivatkozom. Nézzük 
tehát, mit szólnak a számok! 2,936.750 hat-
tizenégy-éves tanköteles gyermek közül (annyi 
íratott össze nevezett évben és tudvalevő dolog, 
hogy az összeírás hézagos) csak 2,384.122 
látogatta az iskolát. A mindennapi tankötelesek 
közül 282.971 nélkülözte az oktatást. Még 
kevésbbé kedvező volt az arány az ismétlő-
iskolához tartozó tanköteleseknél, a hol 618.524 
ez iskola látogatására utasított gyermek közül 
272.906 vagyis 30'61 % találtatott, a ki oktatás-
ban nem részesült. 

Ama törvény alkotása óta, mely a tan-
kötelezettséget elrendelte, majdnem 35 év mult 
el, és még mindig egy fél milliónál több tan-
köteles gyermek nincsen a törvényileg kimon-
dott tankényszernek alávetve. 

Épp így vagyunk az 1879-iki t.-cz. végre-
hajtásával. A magyar nyelv, mint kötelező 
tantárgy, minden népiskolában tanítandó. És 
íme! még a mult évben a magyar nyelvet 
nem bíró 443 tanító működött és volt 1318 
oly tanító, ki csak keveset tudott magyarul. 
Az 1868. évi 38. t.-cz. 133. g-ának világos 
rendelkezése daczára — mely szerint csakis 
oklevéllel bíró egyénnek engedtetik meg az 
iskolában való tanítás, — 2156 képesítéssel 
nem bíró tanító oktatott. Mindehhez, vagyis a 
taneredmény leszállításához hozzájárul még az 
is, hogy az iskolák 72'76%-a, vagyis 12.169 
elemi iskola egytanítós, osztatlan volt. Hogy a 
6 osztályú többnyire túlzsúfolt osztatlan iskola 
legszerényebb követelményeinek meg nem felei-
ket, talán szükségtelen bővebben bizonyítanom. 

És éppen ezekből kerül ki az iparostanonczok 
kontingensének legnagyobb része, mert tudva-
levő dolog, hogy a polgárság dédelgetett sarja-
dékát mesterségre adni méltóságán alólinak 
tekinti; — a falusi gyerek pedig az elemi 
ismeretek oly nagy hiányával bővelkedik, hogy 
továbbképzésről alig lehet szó, és nagy munkát 
vitt véghez az a tanító, kinek nagy fáradozás 
árán sikerült e tanonczokkal az elemi iskola 
főbb tantárgyait elsajátíttatni. — Sok esetben 
azonban még e csekély eredmény sem mutat-
ható föl. 
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Az iparostanoncz-iskola taneredményének 
emelésére első és nélkülözhetetlen föltétel a 
•népoktatást rendező törvényeknek az egész 
vonalon való hajthatatlan végrehajtása, úgy a 
tankötelezettségre, valamint tanképesítésre és 
különösen a magyar nyelv tanítására nézve. 

Az iparostanoncz-iskola eredménytelensége 
azonban még egyéb tényezők káros hatásának 
is tulajdonítható. 

Első sorban a polgári községen, mint a 
tanoncz-iskola fentartóján múlt és múlik, hogy 
az intézmény nem áll hivatásának magaslatán. 
A község a törvény által reá rótt kötelezett-
ségnek kedvtelenül engedve, az iskolát nagy 
nehezen létesíti és föntartja ugyan, de azt 
nyűgnek tekintve, tőle mindenáron szabadulni 
törekszik, mert a benszülöttek fiai holmi díjnoki 
és ircoki állásra pályázván, a mesterséget 
becsmérlik és csak elenyésző csekély számban 
veszik igénybe ez iskolát; — a falvakból 
beözönlő parasztgyermekektől pedig sajnálják 
•a rengeteg pénzt, a mibe a tanoncz-iskola 
kerül. A város tisztviselőinek megint teher az 
iskolával való, vállukra nehezedő munka, és így 
azok, kiknek hivatásuknál fogva az ügyet 
szivükön hordani — és minden eszköz fölhasz-
nálásával oda törekedni kellene, hogy az iskola 
rendeltetésének megfeleljen, a leendő iparosokat 
pályájukra előkészítse és az ismeretek gazdag 
kincstárával megrakodva az életbe bocsáthassa,— 
ellenséges indulatokkal telten, bizonyos kár-
örömmel nézik vergődését, eredménytelenségét, 
sőt utóbbit még elő is segítik azáltal, hogy 
idegenkednek a beadott óramulasztások kimu-
tatásától és az erre vonatkozó rendelet fogana-
tosítását kerülik, mert féltik a bőrüket. Utó-
végre a mester, ki tanonczát különböző tart-
hatatlan ürügyek hangoztatása mellett az 
iskolától távol tartja, választó, sőt némelyik 
városi képviselő is, a városi tisztviselőnek 
pedig, választásnak lévén alávetve, jövőjére is 
kell gondolnia. 

Az igazolatlanul mulasztott órák meg nem 
büntetésének más következménye, hogy végre 
még a félénkebb természetű mester sem 
bocsátja rendesen iskolába a tanonczát; az 
inas pedig az iskolának az ő jövőjére való 
fontosságáról kellő tájékozással nem bírván, 
szívesen elmarad az órákról, hacsak módját 
ejtheti. A közigazgatás államosításának mielőbbi 
foganatosítása már e tekintetből is óhajtandó. 

A mesterek nagy részének az iskola, mint 
a tanoncz munkaidejét megrövidítő intézmény, 
tövis a szemében. Mit törődik az iparos azzal, 
hogy a magyar ipar fejlesztése, versenyképes-
ségének biztosítása csakis a műveltség ma-
gasabb fokán álló iparosokkal válhatik lehe-
tővé, hogy addig, míg értelmes, a haladó kor 

igényeinek meg nem felelő mestergazdánk nem 
leend, fejlett iparunk sem lehet ? Fölfogása 
szerint az inas: gép, melynek kihasználása, 
munkaképességének kiaknázása a főczél. Boldo-
gulhat-e majdan az inas, képes lesz-e hiányos 
műveltségével az életben helyét megállani, az 
legkisebb gondja. JBisz őt sem tanították, ő 
sem járt 13 iskolát és ime mégis lett belőle 
mester! 

A tanulóanyagot már az előbbiekben kellő 
világításba helyeztem. A paraszt úrhatnámsága, 
a polgári vagy a középiskolában boldogulni 
nem tudó bukott városi gyerek az ipart 
szerencsélteti. Nagyobb^ részük az iskolával 
ellenséges lábon áll. És ha szunnyad is az 
ismeretek utáni vágy kis szikrája a fiú lelké-
ben, a nappali munkával kifárasztott test és 
lélek nem hajlik a jobbik meggyőződésre, a 
gyerek alig képes figyelmét a tanítóra és a 
tantárgyra fordítani. 

Nagyban hozzájárul a taneredménynek még 
a minimumon aluli leszállításához az esti 
tanítás. Nem tekintve a fiúkon erőt vett fárad-
ságot és kimerülést, a legtöbb helyen egész 
napon át tanteremnek használt helyiség egész-
ségtelen levegője, hiányos világítása, a padok 
kisebb testekhez alkalmazott mérete, a szellem 
bágyadttá tételét okozza, a figyelmet és fe-
gyelmet majdnem lehetetlenné teszi. 

Zavarólag hat az a körülmény is, hogy a 
tanoncz az év akármelyik részében megkezd-
heti inaskodását és »nég február havában is 
beiratkozhatik a tanoncz-iskolába. 

Mindezeken némikép csak az által lehetne 
segíteni, ha mesterségre csakis a VI. osztályú 
elemi elemi iskolát végzett 12 éves fiú volna 

', tanonczként fölvehető, és pedig csakis a nagy 
! szünidőben. A törvény tényleg a 12 éves kortól 
| teszi függővé a tanoncz fölvételét, nincs azon-

ban tekintettel arra, hogy az inas — mikor 
j azzá válik, — legalább is az elemi iskola VI. 

osztályát elvégezte légyen. 
Bajnak mondható az a körülmény is, hogy 

a tanoncz, mihelyest a szerződésileg kikötött 
tanítási ideje lejárt, legénynyé fölavatható, 
tekintet nélkül arra, vájjon eleget tett-e köte-
lezettségének az iparostanoncz-iskolában ? Ha 
az inas, mikor az iskola küszöbét átlépi, tisztá-
ban volna azzal, hogy idejének elteltével csak 
úgy szabadulhat föl, ha az iparostanoncz-iskola 
követelte ismereteket elsajátította, szóval: ha 
a képesítési kér.yszer alkalmaztatnék, másként 
látna a tanuláshoz. 

A közismeretek tanítására szánt hetenkénti 
négy órában megállapított tanidőnek elégtelen 
voltát t i lán szükségtelen bizonyítani. Az órák 
száma — a vasárnapi rajzórákról nem szólva,— 
ha már a mindennapi 2 órai tanítás lehetetlen, 
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legalább is még 2 órával bővítendő, tehát 
összesen heti 6 órában volna megállapítandó. 

A tanítás ideje a most divatos 6, vagy pláne 
7 óra helyett délután 5 órakor vegye kezdetét.* 

A tanonez-iskola — tudtommal — sehol sem 
bír saját, vagy csakis e czélnak rendelkezésére 
álló helyiségekkel. Mindenütt csak tűrt, nem 
szívesen látott vendég. E körülmény csekély-
nek látszik ugyan, mindazonáltal az eredményt 
akadályozó tényezők közé sorolható. A tisz-
taság, mint a fegyelmet előmozdító egyik eszköz 
sok kivánni valót hagy hátra. A tanonczok-
tatás idején a tanterem azon állapotban van, 
mint a hogy a nappali tanítás után maradt. 
A tisztaság hiánya akaratlanul elkedvetlenedést 
szül. Nem szivesen időzünk a piszkosság 
bélyegét magán hordó helyiségben, annál 
kevésbbé lehet az agyonfárasztott inastól köve-
telni, hogy feszült figyelemmel kisérje a taní-
tást, hogy a fegyelmet ne zavarja, mikor még 
a külsőségek is — mondhatni — az utóbbira 
csábítják. A tanhelyiségek ebbeli, a czélt 
károsan befolyásoló állapotát és az ebből is 
folyó eredménytelenséget fokozza még a tan-
szerek elégtelensége. Az iparostanoncz-iskola, 
igazi gazdája nem lévén, a legszükségesebb 
taneszközöket is nélkülözni kénytelen. Az iskola 
fölszerelése hiányos, elavult. Ha valahol égető 
szükség az államosítás, úgy e téren az. Az 
iparostanoncz-iskola észlelt hiányainak nagyobb-
része, mihelyest az államosítás keresztül vitetik 
és a tanítás csakis ez intézetnek szolgáló és 
annak élő tanítóra bizatik, — megszűnnék. 

Ezek a körülmények okozzák az iparos-
tanoncz-iskola csekély eredményét. Ezek ama 
kerékkötők, a mslyeknek a népoktatás e fontos 
ágának eredménytelensége tulajdonítható. 

Czélszerűnek vélem, hogy az előbbiekben 
röviden érintett eszközöket, melyeknek alkal-
mazása az eredmény fokozására némi hatással 
lehet, tételek alakjában ismételjem. 

Az iparostanoncz-iskola eredménytelenségé-
nek elhárítására szükséges: 

1. A népoktatást rendező törvényeknek az 
egész vonalon való hajthatatlan végrehajtása, 
különösen pedig a tankötelezettség, a tanképe-
sítés és a magyar nyelv sikeres tanításának 
érvényesítése szempontjából, valamint az osz-
tatlan népiskola fokozatos beszüntetése. 

2. A közigazgatás mielőbbi államosításával, 
az iparostanoncz-iskolának lehetőleg állami 
kezelés alá vétele és kizárólag az iparostanoncz 
oktatásának szolgáló tanítók alkalmaztatása. 

3. A mesterek az intézet iránti jóakaratá-
nak, rokonszenvének fölébresztése, szilárdítása, 

* Sok helytt már így is van. Szerk. 
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tájékoztató fölolvasások rendezése által, külö-
nösen a személyes érintkezésnek e czélból való 
fölhasználásával. 

4. A tanításnak a délutáni órákra áttétele 
és a hetenkénti tanórák számának fölemelése. 

5. A tanoncz fölvételi idejének az iránti 
rendezése, hogy az inas csakis a nagy szün-
időben, vagy az iskolaév elején kezdhesse meg 
szolgálatát. 

6. A képesítési kényszer alkalmazása, oly 
értelemben, hogy a tanoncz fölszabadulása az 
iparostanoncz-iskola sikeres elvégzésétől tétessék 
függővé. 

7. Kizárólag e czélnak szolgáló tanhelyiségek 
rendelkezésére bocsátása* és a taneredményt 
előmozdító kellő minőségű szemléltető tárgyak, 
tanszerek beszerzése, végre: 

8. az iparostanoncz-iskola tantervének az 
adott körülményekhez való alkalmazása.** 

(Iglú.J Lövy Mór. 

A gyermekek megismerésének 
módja. 

Tőlünk tanító-emberektől sokat és sokfélét 
kívánnak. Gazda, kertész, méhész, selyem-
hernyó-tenyésztő, szalmafonó, gyékénycsináló 
és Isten tudja hány fajta mesterség ismerésén 
és kultiválásán kívül még legyen a tanító 
phsychológus, lélekbúvár is. Pedig valljuk meg 
csak őszintén, hogy a működését megkezdő 
tanító egy csomó elméleti ismereten kívül 
vajmi kevés gyakorlati ügyességgel lép az 
iskolába. Egykori igazgatóm : Samu József, 
müveiben igen üdvös utasításokat ad az ily 
fiatal tanítóknak. Ezekből közlök itt szemel-
vényeket. 

A fiatal tanító, hogy növendékeit megismer-
hesse, végig-végig néz tanítványain. Egyiknek 
olyan jó képe, megnyerő arcza van, gondolja: 
ez szelid jó gyermek. A másik oly szúró sze-
mekkel néz rá, mintha föl akarná öklelni; no 
ez gonosz gyermek lehet, gondolja magában. 
A harmadik úgy ül a helyén, mintha oda-
czövekelték volna; ez bizonyára jámbor, enge-
delmes fia lesz. A negyedik meg úgy izeg-
mozog, mintha tűkön állt volna; ez csakugyan 
csintalan, pajkos tanuló. 

Ilyenforma észleléseket jegyezget az első 
napokban. Azonban alig egy hónap múlva azt 
veszi észre, hogy az a jókepűnek látszó gyer-
mek úgy hazudik, mintha csak Írásból olvasná. 

* Ez még jó sokáig csak „jámbor óhajtás" marad; 
Szerk. 

** Az ipariskolai tanterv csak négy-öt évvel ezelőtt 
készült. Szerk. 
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Az a vasvillaszemű meg olyan, mint a töret-
len gyep, akármit vetnek belé, buján meg-
termi, Az a nyugodt ülésü gyermek alig 
várja, hogy kihúzza a tanító a lábát az isko-
lából, már a padok tetején szaladgál, egyiknek-
másiknak hajával is érintkezésbe hozza markát, 
aztán van lárma meg lárma. Az a csintalannak 
látszó meg alig várja, hogy dolgot adjunk 
neki, azonnal hozzálát és nem nyugszik, míg 
azt talpraesetten el nem végzi. 

Arczismereti tudománya tehát az első lépés-
nél is cserben hagyja. 

Bizony az ember oly rejtély, melyet folyton 
tanulmányozni kell és mégis vajmi nehéz 
kiismerni. Némelyek sok éven át viselik a 
becsületesség álarczát s egyszer csak tisztelőik-
nek s barátaiknak nem csekély ámulatára, 
még inkább nem csekély kárára, kereket 
oldanak. Sok embernek az arcza meg nem 
bír valami vonzó külsővel, azért bizalmatlanok 
vagyunk irántuk. 

Samu József elbeszélése szerint a Bottyán-
családnak ősidőktől fogva jellemző tulajdon-
sága volt a nagy szemöldök. Fiatal korukban 
a szemöldök szépen meglapult és vastag ívet 
képezett. Idősebb korukban azonban a szőr-
szálak kiszáradtával a szemöldök előrenyomult 
és a szem fölött egész ernyőt képezett. Ezzel 
az arcz marczona alakot nyert s félelmet meg 
bizalmatlanságot keltett. 

1849-ben a Temesvár felé húzódó sereg 
egyik ezredese Bottyán János plébánosnál volt 
elszállásolva, kinek agg korában hatalmas 
szemöldökei sűrű ernyőt képeztek szemei 
fölött. 

Az ezredes megdöbbent, a mint meglátta 
házigazdáját s vendégszeretetét bizonyos fe-
szélylyel élvezte. 

Később Temesvárott egyik főpapnak elbe-
szélte, kinél volt szállva; hozzá tevén, hogy 
annak az embernek az arcza kegyetlenséget 
és alattomosságot fejez ki. 

A főpap alig tudta meggyőzni, hogy az a 
legbecsületesebb, legőszintébb emberek egyike, 
s annak tiszta, becsületes jelleméért tűzbe 
tenné a kezét. 

Igaz ugyan — folytatá a főpap — hogy 
ősei a vakmerőségig bátrak és vitézek voltak, 
sőt egyik elődjéről Bottyán Jánosról a törté-
nelem is följegyzi, hogy a török világban az 
esztergomi vár őrségének mint egyik leg-
vakmerőbb katonája, hajmeresztő vállalkozásai 
közepett százával aprítá a tar koponyákat. 

Ebből úgy látom, mondja az ezredes, hogy 
az ellenségre mégis csak veszélyes lehet és 
így nem volt minden alap nélküli a bizalmat-
lanságom. 

Ily értelemben aztán igaza lehet az ezredes 

urnák, de ez nem von le semmit se becsületes 
jelleméből. 

A társadalomban nem azok a keményarczú 
és vastagnvakú emberek a veszélyesek, hanem 
azok a sima, szerénységet mutatók, kik a 
becsületesség mintaképének vallják magukat 
és embertársaikat ezzel vezetik tévútra. 

A tanító ezért az emberismeret végett iro-
dalmi munkákhoz is fordul, hisz minden jó iró 
phsychológus is egyúttal; mindegyik kutatja 
ama motívumokat, melyek az ember jellemére, 
életére befolyással vannak. Minden irodalmi 
termékben találhatunk lélektani megfigyelése-
ket, melyek a tanítónak a gondolkozásra elég 
anyagot nyújtanak. Ily leírásokban gyakran 
oly tüneményekre bukkan a tanító, melyeket 
pályáján igen jól értékesíthet. 

„A legnagyobb feladatok egyike — mondja 
Jósika Miklós — a gyermekben nevelés és 
higgadt észleletek által mindazt fölfedezni, a 
mit növelni és gyarapítani kell s mindazt, 
a mit kérlelhetlen szigorral jókor ki kell 
irtani." 

A gyermek megismerése azonban nem min-
dig könnyű, mert egyéni sajátságai lassan fej-
lődnek s még lassabban domborodnak ki. 

Például a gyermek erkölcsi fejlődése azon 
korig, míg bizonyos megállapodásra jut, sok 
hullámzáson megy keresztül. Egyik perczben 
oly kedves, szinte angyalnak képzeli az anyai 
szeretet, a másikban meg oly tulajdonságai 
mutatkoznak, melyek nem ritkán megdöbben-
tik a szülőket is. 

Ez pedig természetes, mert a gyermek 
müveit családi körben és jól nevelt gyermekek 
társaságában magától is nevelődik, de ha 
közbe hizelgések által elkényeztetik, akkor 
vad indulatok és szenvedélyek törpítik el a 
lélek jóra irányuló törekvéseit. 

A nevelés ezen jó vagy rossz kinövéseit, a 
tanító rendetlenséget nem tűrő tekintete előtt, 
— mondjuk — félelemből is elpalástolja a 
gyermek, ily esetben aztán vajmi nehéz biztos 
Ítéletet mondanunk a tanuló erkölcsi énjéről. 

Melyik tehát a tanulók kiismerésében a czél-
hoz vezető út ? 

A tapasztalások nyomán Samu József első 
sorban a játszó gyermekek közé küldi a tanulók 
lelki tulajdonságait kutató tanítót. 

Az első nyilvános tér, hol a gyermek mint 
egyén föllép, a játszó-tér. A játék a legelső 
közpálya, hol a gyermek polgári működését 
megkezdi; itt történik a legelső összemérkő-
zés, mely csakis a hasonló korúak között 
érvényesülhet. Itt veti először latba erejét és 
kezdi megismerni önmagát. A játékban nyil-
vánulnak azon tulajdonságok, melyeket a gyer-
mekszobából hoz magával. Itt hámlik le róla 
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mindaz, mit mesterségesen aggattak rá és kezdi 
fölvenni azokat a tulajdonságokat, melyek 
egyéniségének megfelelnek. 

Az első játék után a gyermek nem az 
többé, a ki volt, rövid idő alatt nagyot növe-
kedett, tapasztalatokban gazdagodott. 

Egy órai játék alatt azért jobban kiismer-
hetjük tanítványainkat, mint az iskolában 
hónapokon keresztül. 

Tekintsük meg őket közelebbről. — Egyik 
tagbaszakadt hetyke fiu, ha nem úgy történik 
minden, miként ő akarja, hatalmaskodik, a 
többieket fitymálja, testi erejében bízik s kész 
a tettlegességre is. Ebből már kirí az ököljog 
embere. A másik, ha a többiek vitatkoznak, 
azonnal ott terem, s hol az egyiket, hol a 
másikat igyekszik szép szóval lecsendesíteni s 
a békét rendesen helyreállítja. Ebben föl lehet 
ismerni a jó békebírót. A harmadik csak nézi, 
hallgatja a szóharczot, míg a vitatkozásban ki 
nem fáradnak, végre az egyik vitázó azt 
mondja: „kérdezzük meg Jóskát, melyiknek 
van igaza?" Ezt már úgy ismerik, mint igaz-
ságszeretőt, azért meg is nyugosznak ítéletében. 

A negyedik elvonja néhány társát a közös 
játéktól, hogy az nem ér semmit, gyerünk gom-
bozni. Ki ne ismémé föl ebben a nyerészkedőt ? 
Az ötödik gombozás közben mindig perleke-
dik, hogy neki van igaza; még kettő ellenében 
is esküdözik. Ez már a csalástól sem irtózik. 
A hatodik csak távolról nézi a játékot, a 
többiek öröme, vígsága bántani látszik őt. Ez 
már veszedelmes lehet embertársaira és egy 
Robespierre lappang benne. A hetedik büszke 
úrfi, az már nem akar szegényebb sorsúakkal 
játszani, kiszemeli a hozzáhasonlókat s hívja 
őket külön játszani; de ezek szívesebben 
játszanak vidám társaikkal s az úrfit a fakép-
nél hagyják. Ebben már fölébresztették az 
uri gőgöt, mely a vagyonban büszkélkedve, 
annyi szerencsétlenségnek lesz szülőanyja. 

A nyolczadik elkiáltja magát „meg van, 
meg van, megütöttem!" t. i. a lapdát. 

Az illető visszakiáltja: nem igaz! 
Akkor azt mondja közeli társának: Pista, 

mondd te is, hogy megvan! — Nem mondom 
biz én, mert nem igaz. — Mondd kérlek, adok 
valamit. — Nem mondhatom, ha nem igaz. 
— Mondd, mert megütlek! — Akkor sem mon-
dok hazugságot. 

Ezen esetnél az előbbinek ravaszsága, a 
másiknak szilárd igazságszeretete eléggé ki-
tűnik. 

A kilenczedik, alig kezdenek egy játékot, 
azonnal mást és mást indítványoz. Ez aligha 
fogja egyéb munkáját is kitartással végezni. 
A tizedik így szól társaihoz: hagyjuk félbe a 
játékot, míg az az öreg béna ember elmegy 

mellettünk. Ebben mindenki fölismeri a jó-
nevelésű gyermeket. Es így tovább. 

Samu igazgató maga jött el velünk a játszó 
gyermekek közé s külön-külön figyelmeztetett 
a most elmondott észleléseire, megjegyezvén 
egyúttal, hogy a játékban nyilatkozó rossz 
tulajdonságokat soha sem szabad megrögzött 
gonoszságoknak tekintenünk. E tulajdonságok 
még csak hajlamok, melyekből ha kiirtásukon 
nem munkálkodunk, csak azután lesznek 
gonoszságok. Ugy kell ezeket tekintenünk 
— úgymond — mint a hajtásnak indult 
gyomot, melynek gyökérszálai majd mélyeb-
ben, majd sekélyebben vannak a földben. 
E tulajdonságok belső természetöket tekintve 
hasonlítanak oly növényekhez, melyeket ha 
levágunk megsemmisülnek, vagy gyengülnek, 
míg mások, ha levágjuk is újra kisarjadzanak, 
mihelyt növekedésükhöz a kellő tényezők meg 
vannak. 

Viszont a jó tulajdonságokat sem lehet még 
megrögzött tulajdonságoknak tekinteni, mert 
valamint a nemes növény, ha mellette gaz 
ütötte föl fejét, könnyen elnyomatik általa; 
úgy vagyunk a gyermekeknél mutatkozó 
erkölcsi hajlamokkal is: ezek mellett is kel-
hetnek életre erkölcstelenek, melyek a jót 
elnyomhatják. E körülmény arra serkenti a 
tanítót, hogy őrködjék gyermekei fölött, hogy 
a jó hajlamok mindinkább megerősödjenek, a 
rosszak pedig gyengüljenek, kiirtassanak. 

A játék megfigyelése természetesen nem 
elegendő. Tapasztalásból tudhatjuk, hogy a 
tanítás tartama alatt mennyi alkalma nyílik a 
tanítónak ily megfigyeléseket tenni. Csakhogy 
ezek a megfigyelések megint más termé-
szetűek. 

Teszem egyik tanulónk soha sem tudja a 
föladott leczkét, a másik meg példás szorgal-
mat tanúsít. Tehát a szorgalom és lustaság, 
pontosság és pontatlanság, makacsság vagy 
engedelmesség, a jó vagy rossz magaviselet 
általános megállapítása csekély megfigyelés, 
mellett nem nehéz dolog. Ámde tudjuk, hogy 
mi nemcsak tanítók, hanem nevelők is vagyunk, 
nekünk nemcsak az értelem, hanem az érzel-
mek kiismerésére és fejlesztésére is gondot 
kell fordítanunk. A lélekbe pedig, mint a 
tanulók erkölcsi énjét föltüntető tükörbe 
egyedül az iskolában semmiesetre sem tekint-
hetünk. 

Az egyszerű iskolai megfigyelés rendkívüli 
nagy tévedésbe is ejtheti a tanítót s bírála-
taiban elhamarkodottá, rendszertelenné teszi. 

Például működésünk kezdetén azon passiv 
magaviseletű gyermeket, ki oly mozdulatlanul 
ül az iskolában, hogy még az orrára szállott 
legyet is röstelli elhajtani, jónak tarthatjuk. 
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Később pedig ha rossznak nem is, de jónak 
sem tartjuk. Az ilyenek viselete kifogás alá 
nem esik ugyan, de kötelességök teljesítésében 
hanyagok és a tanulásban semmi haladást sem 
mutatnak. 

Ha meg nem történt volna, szinte hihetet-
lennek tartanok, hogy egy ilyen tanuló a 
viseletből példás jegyet kapott és minden 
tárgyból megbukott; a kissé csintalan, de 
különben szorgalmas tanuló pedig ugyanakkor 
a viseletből kemény megrovást nyert. 

A csintalan gyermeket sem tarthatjuk rossz-
nak, már csak azért sem, mert csintalansága 
többnyire vérmérsékletének és jó táplálkozá-
sának a kifolyása. A jól táplált csikó mindig 
ficzkándozik, de aztán ebből lesz a bátor 
harczi paripa. A csintalan gyermekre rámer-
jük bízni a pénzünket is, mert az rendesen 
olyan belül is, mint kívül. 

A rendőrszerű nevelésnek aztán megint ne 
legyünk barátai. 

A mely gyermeknek a tanítója folyton háta 
mögött áll és még köhögni is akkor köhög, 
ha a tanító megengedi, azt soha ki nem 
ismerjük, abból önálló szilárd jellemű férfiú 
aligha lesz. Inkább tűrjünk el egy kis nyerse-
séget, csiszolatlanságot, mint sima, finomnak 
látszó jellemtelenséget. A gyémántot sokáig 
kell köszörülni, míg kellő fényben ragyog, de 
értéke annál nagyobb, minél több oldala, 
lapja van. A nyersnek látszó egyenes római 
jellemet becsüljük, a finom ravasz görögöt 
megvetjük. 

A tanulók, megfigyelésében kövessük az 
anyát, ki járni tanuló gyermekét szabadjára 
ereszti, de azért őrködő szemmel kiséri. 
E figyelem persze jó volna ha nemcsak az 
iskolai, hanem a háziéletre is kiterjedne. 

Végül fölemlítem, hogy Samu J. gyakran 
fölkereste a tanulók szüleit és a növendékek 
otthoni viseletével igyekezett megismerkedni. 

Annyi bizonyos, hogy a szülők családi éle-
tének ismerete sok kísérlettől menti föl a 
tanítót. Ez egy kissé fárasztó ugyan, de a 
tanító fáradságát bőven megjutalmazza a 
tanuló megismerésében elért eredmény. 

Samu tapasztalatai szerint minden látogatás 
után fedezett föl a gyermekekben némi válto-
zást; rendesen nagyobb figyelmet tanúsítottak 
s több bizalommal viselkedtek iránta, miáltal 
az iskola és család között bizonyos benső 
összeköttetés, lelki rokonság támadt. Az ily 
látogatások — szerinte — a nevelői állás 
magaslatára emelik a tanítót és személyének 
bizonyos tisztelettel párosult szeretetet köl-
csönöznek. 

Tanügyi viszonyainkat, továbbá a tanító és 

család közötti összeköttetés ezen eszméjét 
tekintve, a követendő például fölhozott családi 
látogatások általános elterjedése, sajnos, nálunk 
még sokáig és nehezen lesz keresztülvihető. 

Azonban a mi működésünk — irja Samu — 
mégsem marad az iskola falai között; azt 
szokták mondani, hogy szerény név a tanítói 
név, de sok szivet hoz mozgásba. A tanítónak 
szelleme, gondolkozás módja, erkölcse, a ta-
nulók szellemében, gondolkozás módjában, 
viseletében nyilatkozik, a mi áthat a családba 
és a szülőkre is nevezetes befolyást gyakorol. 
Ha pedig a tanító hivatásától áthatott lelkét 
növendékeibe lehelte, ha a tanulók szemeiből 
saját énjét látja visszatükröződni, akkor nyitott 
lap lesz előtte minden növendékének belseje, 
a mely lapon kedve szerint törölhet, vagy 
írhat új sorokat. 

Azért az a kezdő tanító is képes lesz 
Samu utasításai nyomán czélját elérni s a 
gyermeki szív kiismerése után utat tör ma-
gasztos czéljának elérésére. 

Adja Isten, hogy ezen magasztos czél el-
érésében mindnyájunk működését siker koro-

(Ujpestj Gyulai István. 

Az idegen szavak és a népiskola. 
Népiskoláinknak legszentebb kötelessége az 

anyanyelvünknek, tehát a magyar nyelvnek az 
ápolása és megszilárdítása. Ennek keretébe 
pedig nemcsak a magyar nyelv mint nyelv, 
hanem összes oktatásunk is tartozik. 

Ha meggondoljuk, hogy népünknek leg-
nagyobb része a népiskolából nyeri úgyszólván 
kiképeztetését, akkor fogjak csak mérlegelni 
tudni, hogy mily bámulatos hatást gyakorol 
népünkre az iskola s annak tanítója. Azt is 
be kell végre ismernünk, hogv népiskoláinknak 
első sorban is az legyen a törekvésük, hogy 
szép magyar nyelvünknek tért hódítsanak, azt 
megszerettessék és helyesen el-aj át itt ássák. En 
eme törekvések egyikéről, mely édes hazai 
nyelvünk ápolását czélozza, t. i. az idegen 
szavaknak a kiküszöbölését népiskoláinkból — 
emlékezem meg. 

Nem is hiszik tisztelt kartársaim, hogy 
mennyi idegen szó csúszott máris be iskoláinkba. 
Ezeket erélyes kézzel kell eltávolítanunk, s ha 
ezt teszszük, rövid idő múlva örvendetes javulást 
fogunk tapasztalni. A nélkül, hogy a népiskola 
képző hatását túlbecsülném, merem állítani, 
hogy a tanító befolyása a növendékeire oly 
nagy, hogy azt semmiféle barátság, szövetkezet, 
egyesület, szülői ház stb. pótolni nem képes. 

A társadalmi életben ügyelhetünk magunkra, 
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hogy idegen szavakat ne használjunk, de nem 
vághatunk minduntalan a beszélő szavába a 
végből, hogy az idegen szavakat magyar értel-
művel cseréljük föl. Hivatalos formában talán 
lehet eltiltani egy időre, de a nép ajkain azok 
csak tovább is fognak élni. Egyedül a népiskola 
van arra hivatva, s van abban az irigylendő 
helyzetben hogy növendékei szivéből, ajkáról 
azokat kiirtsa s alkalmas magyar szavakkal 
helyettesítse. Innen jutnak be azok majd a 
a családi körbe, tehát a nép közé is s ha 
növendékeink nagyra nőnek képesítve lesznek 
arra, hogy édes magyar nyelvünkön tisztán, 
idegen szavaktól menten társaloghatnak. A 
gyakrabban használt idegen szavak közül álljon 
itt egy pár. Kaszni = szekrény, fr üstök = reggeli, 
strimpli = harisnya, puczolni = tisztítani, radir-
gnmmi — törlő, forma ~ alak, veranda = fedett 
folyosó, diván = pamlag, szekírozni = bolygatni, 
spenót — laboda, gusztus — étvágy, s toppo ln ia 
tömni, slingelni = hurkolni, kifli = szarvas, 
krágli=gallér, rekli ̂ k abá tka , lavór=mosdótál, 
spórolni=takarékoskodni, spórkassza=takarék-
persely, firhang — függöny, telephon = táv-
beszélő, kravátli = nyakkendő, másli = csokor, 
krapfli = fánk, spórherd = takaréktűzhely, 
czukedli=czukorka, rubrika=rovat, ka thedra= 
tan-,szószék, kollega = kartárs, vakáczió=szün-
idő, kathalogus = névsor, glóbus = földgömb, 
diktálni = tollba mondani, czylinder = henger, 
couvert — boríték, trapéz = ferdény, striezli = 
fonott kalács, beigli = diós-, mákospatkó, nudli = 
metélt, krumpli = burgonya, Pránczi = Ferike, 
kiszni = láda, kotta = hangjegy, grífii = pala-
vessző, czeruza = irón, stuczni = csuklóvédő, 
mántli = köpenyke, ringli = karikácska, stb., 
melyeknek magyar értelme eléggé világosan 
fejezi ki jelentőségüket. 

Ha tehát ezeket, s a még általam föl nem 
soroltakat, de közhasználatban levőket gyakori 
s folytonos figyelmeztetés, igazítás és utasí-
tásunk által iskoláinkból kiküszöböltetjük, úgy 
zengzetes magyar nyelvünk meghonosítása, 
terjedése és megszilárdítása érdekében hasznosan 
munkálkodtunk. Tág kör nyilik tehát iskoláink-
ban, a társadalomban mi reánk néptanítókra, 
hogy szép magyar nyelvünknek tért hódítsunk, 
megszilárdítsák s fejleszszük — az idegen 
szavak kiküszöbölése által. 

Távol legyen tőlem azt állítani, hogy a 
magyar tanítóság ezt az irányt teljesen el-
hanyagolta volna. De ne hagyjuk magunkat 
megvigasztalni azzal, hogy eleget tettünk máris 
e tekintetben. Akarjunk tovább dolgozni, 
fáradni édes magyar nyelvünk kiépítésében. 
Óriási területek feküsznek előttünk, s szent 
kötelességet teljesítünk, ha ezen mívelésre 
szorítkozó területeket parlagon feküdni nem 

engedjük, hanem annak tiszta búzát ringató 
rónájából a konkolyt, — az idegen szavakat — 
irtjuk azzal a biztos tudattal, hogy a siker el-
maradni nem fog. 

(Kispest.) Yörösváry Béla. 

= A gyöngyösi ifjúsági egyesületről 
érdekes adatokat közöl évi jelentésében Vargha 
Tivadar, az egyesület igazgatója. Ezek közül 
röviden ide iktatunk néhányat. Az egyesület 
5 év óta áll fönn. A kapás legónység 5 év 
előtt hadilábon állt egymással. Az egyesület 
hatása alatt az ellentétek elsimultak. A legény-
mulatságok rendezésével elharapódzott vissza-
élések szünőben vannak, mert az egyesület 
ezeket is egészséges alapokra helyezte át. Az 
egyesületben szabad előadások, szavalások, 
énekek, ünnepélyek rendezése váltakozik. Az 
egyesületi működést újabb időben szülői érte-
kezlettél egészítették ki. Az egyesületnek 9 lap 
jár. A könyvtár 428 műből áll 533 kötetben. 
De olvassák a népkönyvtárban levő 195 kö-
tetet is. Az egyesületi könyvtárból a mult 
évben 509 egyén 763 kötetet, a népkönyvtár-
ból pedig 508 egyén 592 kötetet olvasott. Az 
előadások száma: 107 volt. Mindeniket sze-
rették, de legjobban mégis a szőlőszeti elő-
adásokat. (A lakosság szőlőmívelő.) Mint a 
jelentésből olvassuk, lapunk szerkesztője is 
megfordalt az egyesületben s pár napra eltá-
vozása után 48 kötet könyvet küldött aján-
dékba. Scossa Dezső kir. tanfelügyelő minden 
márczius 15.-ét az ünneplő egyesület körében 
tölti. Az egyesületnek dalárdája is van, mely 
50 tagból áll. Katrics Sándor tanító vezeti 
nagy buzgósággal. A közoktatásügyi minis-
terium, tudva, hogy nem vizbe dobja a pénzt, 
100 korona államsegélyt küldött az egyesület-
nek. Ezt a város még 50 koronával egészítette 
ki. Egyszer arról volt szó, hogy a legjobb 
tagokat megjutalmazzák. Annyian voltak a 
legjobbak, hogy a pénzbeli jutalmazástól el 
kellett állaniok. Megdicsérték a derék tagokat. 
A mult évi számadás szerint 848 korona 
bevételük s 452 korona kiadásuk volt. A fölös-
leget takarékpénztárban gyümölcsöztetik. Az 
egyesületnek 2440 korona értékű fölszerelése 
van. A rendes tagokon kívül közel 100 pár-
toló tagja van az egyesületnek, melynek érde-
keit nemcsak a derék intelligenczia, hanem a 
szőlőmíves kapás nép is nagy buzgalommal 
mozdítja elő. A lelkes vezetők valóban meg-
érdemelnék a dicséretet; de ők nem ezért, 
hanem az ügyért dolgoznak. Igazi nagy áldása 
nemzetünknek ez az elpusztíthatlan tanítói 
ideálizmus! Ez csalhatatlan biztosítékot nyújt 
arra nézve, hogy ministerünk szavai nem lesz-
nek kiáltó szók a pusztában. (Szt.) 



19. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11 

A falu bolondja. 
Bolond Gyurkának hittak az egész falában. 

Persze csak olyan bolond volt, a kin félszeg-
ségei miatt inkább csak nevetni lehet. Nagy, 
esombókos hajjal széles, összenyomott feje körül, 
apró szemei meredtek, fényesek; ha nevetett, 
pedig mindig nevetett, erős vadállati agyarak 
fehérlettek fülig szaladt szájában. Furcsa alak 
volt, túlságosan rövidek voltak vastag lábai, 
nyaka meg alig látszott, mintha széles vállai 
közt csak úgy támaszték nélkül dudorodott 
volna ki bozontos nagy feje. Háta közepén 
pedig ott volt a nagy pup, mely végképen 
elcsúfította. 

Nem is igen tudják már, hogyan, honnét, 
kinek a szemétjéről szedte föl az idétlen 
gyereket a gazdag Bárka Mihály, a kinek a 
portáján aztán felnőtt s tett vett az udvaron 
meg az istálló körül, már a mire jól-rosszul 
használni tudták. Bárka Mihályt ez a jószivü-
sége, a miért pedig még a pap is egykor az 
Isten különös kegyelmére méltónak mondotta 
a nép előtt, nem mentette meg a szerencsétlen-
ségtől: egy aláírt váltó révén, meg az egymást 
követő sok rossz esztendő miatt eladósodott s 
egyszer csak megüttette háza előtt a liczitáló 
dobot a vén Mózes zsidó. 

Egy év előtt történt ez a szomorú dolog, 
Halálos betege lett annak az öreg Bárka 
Mihály s meg is halt rövidesen; de előbb még 
megvigasztalta egyetlen leányát, a Marcsát, a 
ki ott zokogott ágya mellett; 

— Ne sirj édes leányom, most telik az 
utolsó esztendeje a katonaságnál Vass Palinak, 
a ki elgyűrüzött. Boldog asszony leszesz még 
te. Csak aztán tanuljatok példámon, a Mózsinak 
sohase adjon váltót a Pali, még ha az egész 
Eldorádót oda igéri is. 

S az ott bömbölő Gyurkához is volt vigasz-
taló szava: 

— Ne ríjj hát, az új gazdaságban is köllesz 
te a disznóól körül, maid gondodat viseli az 
én Marcsa leányom! . . . 

A haláleset után meg is jött nemsokára 
Vass Pali, de nem törlődtek le Marcsa sűrűn 
hulló könyei az ő megjövetelétől. Mintha 
kicserélte volna mátkáját a városi élet. Csak 
immel-ámmal nézett feléje olykor-olykor; de 
annál sűrűbben kezdték hordogatni a bejáró 
asszonyok a hirét, hogy gazdag városi leányt 

vesz el Vass Pali, eladja házát, földjét, mái-
alkuban is van Mózsi zsidóval, a kinek kölcsön-
pénzéből muzsikáltatja magát a kocsmában. 
Elhagyja a falut, képpel sem fordul errefelé 
többet. 

Keserű könyektől nedves ujakkal pödrögette 
a szöszt szállá szegény Marcsa a rokkája 
mellett az egész télen át s mikor kinyilt az 
idő, sajnálkozva nézték a keritésen át lesová-
nyodott halovány arczát a szomszédok annak 
a kis zsöllérháznak kertjében, mely megmaradt 
neki a nagy pusztulás után. Ott gyomlálgatott, 
ültetgetett szomorú némasággal s alig adott 
olykor feleletet Gyurkának, a ki mindig tén-
fergett körülötte, mint valami hűséges kutya. 

— A gazember, az akasztófáravaló! — 
morogta Gyurka olykor-olykor, fogait csikor-
gatva s dühösen fenyegetőzött a felvég felé, 
a hol Vass Pali lakott. 

— Nebánstd Gyurka, így akarta az Isten! — 
szólt ilyenkor Marcsa. 

— Szegény Mihály bácsi bizonyosan meg-
fordul a sírjában, ha megtudja — beszélt 
tovább a bolond Gyurka és hü ragaszkodástól 
ragyogtak a szemei. 

— Hiába, így akarta az Isten! — sóhajtott 
Marcsa. 

— Majd megmutatom én, hogyan akarja az 
Isten! —* mordalt föl dühösen Gyurka, nagy 
buzogány-ökleit összeszorítva 

Pünkösd más napján hangosan szólt a 
czigánymuzsika a Mózsi udvarán. Ott duhaj-
kodott Vass Pali, tele rakatta az asztalt borral; 
itatta a legényeket s tánczoltatta a leányokat 
sorra. 

Egyszer csak nagy hahota támad. 
— Itt van a bolond Gyurka, a púpos 

Gyurka! Tánczolni jött a Gyurka! — vihogtak 
a legények s a leányok. 

Csakugyan a Gyurka volt. Kivicsorította 
nagy fogait, a mint felelt a csufolódóknak: 

— Itt vagyok hát! Tánczolok hát ! Meg-
tánezoltatom a Csikós Zsuzsit. Falu rossza, 
falu csúfja, ez a falu bolondjának való! 

Volt nagy nevetés s ugyancsak integettek 
Csikós Zsuzsi felé, a ki éppen Vass Palival 
tánczolt. 

Oda penderedett erre Vass Pali a Zsuzsival, 
annak a kendőjét lengette a kezében. 

— No mit hoztál ebben a bugyorban ? — 
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szólt hetykén Gyurkához s a púpjára csapott 
a tenyerével. 

— Semmit, semmit — felelte Gyurka — 
ámbár egy kis pirosító elkelne ám a Zsuzsi 
képin, lenyaltad róla már azt is, a mit meg-
hagytak rajta a zsandárkaszárnyában! 

— Csiba te púpos, mit bántod ezt a 
lányt ? — s nagyot lökött Gyurkán a legény; 
de az állt, mint a czövek. 

— Bántották azt már régen! — felelte 
röhögve a legények és lányok tetsző viho-
gása között. 

— Üsd le azt a púpos kutyát Pali! — 
sikoltott a lány. 

Pali újra meglökte a Gyurkát s nyakon 
ragadta. De az csak így szólt hozzá: 

— Eressz el, nem érdemes ám így kitenni 
magadat egy ilyen czifráért, mikor van neked 
szép beesületes mátkád! 

— Egyik olyan, mint a másik — ordított 
a borittas Pali — takarodj te disznófülú! — 
s a kapu felé akarta lódítani Gyurkát. 

Dühösen fordult ez rá vissza vérbeborult 
szemmel, csattogó fogakkal: 

— Marcsa olyan, mint ez a czandra? Isten 
legyen irgalmas neked! 

S széles markaival körülkapta Pali nyakát. 
S Palinak csak annyi ideje maradt, hogy elő-
kapott bicsakjával oldalba szúrhatta. Halálos 
volt a szúrása, de bizony azért ott halt meg 
a púposnak fojtogató markai közt, nem tudta 
azok közül kitépni senki . . . . 

A halottat is haza vitték, a sebesültet is. 
Bőven csurgott a vér Gyurka sebéből a földre, 
a mint a saroglyán az udvarra otthon letették. 

— Mit csináltál te boldogtalan! — zokogott 
kezeit tördelve Marcsa. 

A bolond Gyurka kinyitotta még egyszer a 
szemeit s véghetetlen hű ragaszkodással nézett 
a leányra, miközben mormogta: 

— Csak téged boszultalak meg! Most már 
nyugodtan fordulhat vissza sírjában a Mihály 
bácsi! 

(Budapest.) Németh Ignácz. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- é s közoktatásügyi minister: 
Köszönetét ny i lván í to t ta : Kovács Gábor 

vámosi földbirtokosnak, a ki huszonhárom hold 
200 négyszögöl földterületet tíz évi haszon-
vétellel együtt díjtalanul átengedett, továbbá 
dr. Óváry Ferencz országgyűlési képviselőnek, 
a ki ugyanazon czélra tanterem építését és 
esetleg a tanítói állás után járó 24 koronás 
orsz. tanítói nyugdíjintézeti járulék fizetését 
elvállalta, végül a vámosi közbirtokosságnak, 

mely ugyanazon czélra tíz évre egy istálló-
épületet díjtalanul biztosított. 

Kinevezte: Jenes Zelma oki. óvónőt az 
aszódi áll. kisdedóvodához óvónővé; Bubla 
Anna oki. óvónőt a torontál-erzsébetlaki áll. 
kisdedóvodához óvónővé. 

Áthelyezte: Bán Katalin kőrösrévi és 
Horváth Etelka felső-szálláspataki áll. kisded-
óvónőket jelen minőségükben kölcsönösen. 

Nyugdíjat utalványozott: özv. Grünauerné-
Mayer Borbála billédi munkaképtelen községi 
óvónő részére évi 240 koronát; Szabados 
György midenai munkaképtelen g. kel. tanító 
részére évi 540 koronát. 

Végkielégítést engedélyezett: Ádámkovich 
Győzőné, szül. Ádámkovich Emma szolnoki 
munkaképtelen áll. óvónőnek 900 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
Koszér István szabad- szent-királyi nyug. róm. 
kath. kántortanító özv., szül. Légrády Julianna 
részére évi 402 koronát; néhai Balázs Imre 
kalocsai róm. kath. tanító 3 kiskorú árvája 
részére együtt évi 391 korona 50 fillért. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
Q A sopronvármegyei általános tanító-

egyesület folyó évi május hó 1.-én Kapuvárott 
tartott rendes közgyűlése, mely az ifjú egye-
sület életében immár a harmadik volt, minden 
tekintetben fényesen sikerült. Kollventz Ferencz 
egyesületi elnök megnyitójában meleg hangon 
emlékezett meg vármegyénk oly hirtelen el-
hunyt s.-tanfelügy élőjéről: Balog Istvánról, 
kinek emlékét jegyzőkönyvben örökítettük meg. 
Schőnfeld Márk kapuvári tanító „A víz kör-
útja" czímén jól sikerült tanítást tartott, le-
kötvén vele a jelenlévők figyelmét. Simkó 
Endre tanítóképző-intézeti tanár a tanítóképe-
sítésről értekezett abban a szellemben, mely a 
Néptanítók Lapjában minap megjelent ezikké-
ből ismeretes. A jele3 előadó határozati javas-
latait a központi választmányhoz utasította a 
közgyűlés, mely azt elfogadás végett az Orsz. 
Bizottsághoz terjeszti föl Erre a gyűlés leg-
érdekesebb és legtanulságosabb pontja, egy 
vitatétel következett e czímmel: A nép- és 
polgári iskolák kapcsolata, melyet a polgári 
iskolák részéről Nagy László polg. isk. tanító, 
a népiskolák részéről Kováts József tanító 
ismertetett. Amaz a polgári iskolákba lépő 
növendékek készületlenségét a sok helyen még 
most is dívó 6 hónapos tanítási időnek tulaj-
donítja ; továbbá az iskolakötelezettséget a 7-ik 
évre szeretné tenni. Emez a polg. iskoláktól 
azt kívánná, hogy azok is — legalább az I. 
és II. osztályban a kifejtő módszert alkal-
mazzák és használjanak könnyebb nyelvezetű 
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könyveket. Biró Samu szerint a két iskola 
közt semmiféle fokozat nines és ezért részben 
a polg. isk. tanítókat okolja, a kik inkább a 
középiskolák felé hajlanak és tanításukkal, 
berendezkedésekkel, módszerükkel kivetkőz-
tetik ez iskolát abból a jellegből, melyet alkotói 
neki szántak. Szerinte a törvény amaz intéz-
kedését, mely a betöltött 9. életévről szól, 
egészen el kellene hagyni és egyedüli fölté-
telül a IV. népiskolai osztályról szóló bizo-
nyítványt kellene tenni. GyÓry Vilmos polg. 
isk. igazgató az utóbbi kívánságot magáévá 
teszi, de tiltakozik az ellen, hogy a polgári 
iskolát a népiskolai jellegből ők akarnák kivet-
kőztetni. E vitában még Simkó Endre, Geleji 
Frigyes, Kelemen Gizella és ismét Nagy László 
vettek részt. A vallás- és közoktatásügyi minis-
ternek a tanítóegyesületek munkásságára vonat-
kozó rendelete értelmében Biró Samu titkár 
az egyesület tagjainak járáskörökre való soro-
zását indítványozza, a mi el is fogadtatott. 
Továbbá lelkesedéssel mondta ki a közgyűlés 
az Orsz. Bizottsághoz való csatlakozást, meg-
választván képviselőkül Biró Samut, Kollventz 
Ferenczet és Simkó Endrét. A „Sopronmegyei 
Tanügy" czímű lapot az egyesület hivatalos 
közlönyévé tették. Miután még a közgyűlés 
Jf7assí'cs Gyula ministert táviratilag üdvözölte, 
elnök az egyesület 3.-ik közgyűlését berekesz-
tette. — Este V29 órakor hangverseny és 
tánczmulatság volt. 

± A nagy-kiiküllövárinegjrei ált. tanító-
egyesület hévízi járásköre tavaszi gyűlését 
Datkon tartotta meg, melyet Zahumenszky 
István elnök tartalmas beszéddel nyitott meg, 
üdvözölvén Égeni Samu datkai áll. isk. vezér-
tanítót, a ki a népnevelés szolgálatában 43 évet 
töltött el. Szabó Domokos datkai áll. tanítónak 
sikerült gyakorlati tanítása és kebli ügyek el-
intézése után Jakó Dénes halmágyi ig.-tanító 
fölolvasást tartott a földrajztanítás sikeresebb 
módszeréről. Ugyancsak Szabó Domokos „Az 
iskola teendője a gyermekek egészségügye ér-
dekében" czímű értekezésben részletesen fejte-
gette a tanítónak a közegészségügy szolgálatá-
ban követendő eljárását. Elnökké ismét Zahu-
menszky Istvánt választották. 

$ A szilágymegyei ált. tanítótestület 
sz.-somlyóí járásköre tavaszi rendes gyűlését 
Krasznán tartotta meg, Zoványi Lajos elnök-
lésével. Tárgyalták az Orsz. Bizottságtól föl-
vetett kérdéseket, majd Városi Malvin Pethes 
J. Gyermekpsyehologiáját és Kozár Mihály 
Zombory Dániel n.-kőrösi tanító „Gyakorlati 
Helyesírás" cz. tankönyvét ismertette. Elnökké 
Szabó Sándort választották. Gyűlés végeztével 
közebéd volt, melyen Kozár Mihály a „Tanítók 
Háza" javára 3 K. 40 fillért gyűjtött. 

^ A fiumei tanítóegyesület f. évi április 
hó 21—29.-én tartotta ez évi rendes közgyűlését 
Donáth Imre elnöklete alatt s elhatározta, hogy 
az Orsz. Bizottságba és az Eötvös-alapba rendes, 
illetve alapító tagul belép. Fölolvasást tartottak 
Mittner Zoltán: „Miért sós a tenger vize?" és 
Schneider__ Ferencz: „A gyermekjátékokról" 
czímmel. Örvendetes tény, hogy ezen ekszponált 
helyen működő egyesület tagjainak száma 
immár 40. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Noszlopy Kristóf tanító úrnak küldött 

levelünk visszaérkezvén, itt üzenjük meg neki, 
hogy, ha 1898 előtt nem volt korpótléka, 
98-tól számított 6. év után esedékes az. A 
nyugdíjigény számítása első 10 évre 40%, 
minden további esztendőre 2— 2%-al több. — 
P. S. 1. Miután az illető gyermeket édesanyja 
iskoláztatja, s annak háztartásában is lakik, az 
anyát kell beírni a szülői rovatba. 2. Az anya-
nyelv beírására nézve a kir. tanfelügyelőhöz 
forduljon. A többi kérdésre nézve is megadja 
a kir. tanfelügyelő úr az útbaigazítást. Ilyen 
gyakorlati kérdéseket, útbaigazításokat némely 
általános tanítóegyesületben, miként erről szemé-
lyesen meggyőződtünk, a közgyűlések előtt 
vagy után alkalmas időben szoktak a tanítókkal 
megbeszélni. Erre kérheti tanfelügyelőjöket 
is és ő bizonyára szívesen eleget fog tenni 
kívánságuknak, mert egyszerre a megye tanító-
testületének jelen levő tagjait mind tájékoz-
tatja. — B. I. N. Sz. A tanítók gyermekei 
tandíjmentesítésére nézve szükséges útbaigazítást 
a Tanítók Tanácsadójában közöltük. — E. A. 
Az orsz. nyugdíjalapból 10 évi beszámítható 
működés után a fizetés 10%-a jár nyugdíj 
fejében. — K. Ferencz. A legelő-adó ügyében 
a helyi viszonyok figyelembe vételével az 
illetékes vagy saját községük jegyzőjétől kérjen 
útbaigazítást. — X. Y. Z. Ha csakugyan a 
nyugdíjalap kijátszásával történt az illetők 
nyugdíjazása, tegyenek jelentést az ügyben a 
kir. tanfelügyelő úrhoz. Miután kényes kérdésről 
van szó, csak pozitív és megdönthetetlen ada-
tokra szabad támaszkodnia. A nyugdíjalap 
támogatása mindnyájunk erkölcsi kötelessége. 
A felelősséget azonban viselni tartoznak a fel-
jelentők. — M. J. gondnok. Az illető róm. 
kath. tanító túlkorossága miatt nem volt tagja 
a nyugdíj-intézetnek, most elhunyván, az özvegy, 
boldogult férje utolsó beszámítható fizetésének 
Vs részét kaphatja évi segély fejében. A kér-
déses alkalmazás tekintetében a kir. tanfel-
ügyelő urat kell figyelmeztetni, mert — levelé-
ből — úgy látszik, hogy az illető nyugdíja 
mellett kapott ismét állást. — L-e, Y.-r. 1. 
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Az állami fizetési fokozatot újonan akarják 
megszabni, legalább a kisebb tisztviselők 
számára. Az eredményt csak később lehet 
megtudni. 2. Az illető régebben nyugdíjazott 
tanító most nem folyamodhatik újra nyugdíj-
igénye fölemeléseért. Ugy látszik a kivetett 
összeg kirovásával meg volt elégedve, azért 
nem kért helyesbítést. — M. László. Illetőségét 
jelenlegi alkalmaztatása helyén, ha ott meg-
tagadják, Debreczenben, ha onnét is elutasítják, 
Hajdu-Hatházon keresse, végső esetben, ha 
szükséges, forduljon a belügyministeriumhoz 
illetőségének megállapításáért. — B. Mihály. 
Folyamodjék magánvizsgálati engedélyért már 
az iskolai év elején. — itj. H. J. Az illető 
tanító özvegye részére próbáljanak folyamodni 
segélyért a ministeriumhoz. Rendes özvegyi 
segélyre nincs kilátása. A folyamodványnál 
azonban igazolni kell, hogy az illető tényleg 
meghalt, vagy ha nyomtalanul tünt el, akkor 
hatóságilag holtnak nyiváníttatott. — Tudakoló. 
Szeptember l.-re más állomásra távozva folyó 
esztendőre önnek minden jövedelmi ágból, 
tehát a termésből is 8/12 vagyis 73 részre van 
jogos igénye. A lábon levő termésből őszszel 
takarítás után kapja meg a megfelelő részt 
vagy pedig kiegyezik utódjával, esetleg az 
iskolafentartó_ községgel bizonyos váltságösszeg-
ben. — Gy. 0 . 1- A 2 szobás lakás önt, mint 
rendes tanítót jogosan megilleti. Ha a kérelmet 
az iskolaszék megtagadja, vegye ki a határo-
zatot írásban s a kir. tanfelügyelő útján 
folyamodjék a megyei közigazgatási bizottság-
hoz a törvényes lakás, illetve ennek az ottani 
hely viszonyoknak megfelelő évi bérösszege 
kiszolgáltatásáért. 2. Kartársa vállalt kötelezett-
ségénél fogva e tanévben képesítő vizsgálatot 
fog tenni, s e czélból 12 napi szabadságot kér. 
Távolléte alatt nem tartozik saját költségén 
iskolája vezetésére helyettest állítani. Helyet-
tesítsék a többi kartársak, vagy az iskolafentartó 
máskép intézkedjék. Méltatlan eljárás volna, 
ha nem adnák meg neki a 12 napi szabad-
ságot. — B. I . Ha sérelmet lát nyugdíjigénye 
megszabásában, folyamodjék a közoktatási 
ministeriumhoz helyesbítésért. Majdnem 50 évi 
szolgálat után, a levelében mondott alapon leg-
alább 300 frtot kellene kapnia. — Sz. E. Állást 
változtatván, kötelessége nyugdíj-ügy szempont-
jából a közoktatási ministeriumhoz folyamodnia 
jelenlegi fizetése alapján való nyugdíj igény 
helyesbítésért. Legjobb az egyenes út.,— J. A. 
A közigazgatási bizottsághoz folyamodjék a 
fölmentésért. Ha szegénységi bizonyítványt nem 
melléke], minden mellékletre tegyen bélyeget, 
mert különben kellemetlensége lehet. — Cs. R. 
Az 1893. évi XXVI. t.-cz. nem intézkedik az 
óvónők korpótlékkal való ellátásáról. Az intézet 

föntartója önmaga jószántából önnek is adhat 
korpótlékot. — Kérvény. Miután a korpótlékát 
akarja nyugdíj-igényéhez számítani, a folyamod-
vány mellett igazolja ezen korpótlék utal-
ványozását. — W. J. 1. Ha a község nem 
engedte át a faiskola jövedelmét a tanítónak, 
akkor az a dolog természete szerint a községet 
illeti. 2. A vezető - tanító rendelkezésére nem 
szoktak ilyen helyeken kertészt is adni. Az 
csak akkor történhetnék, ha a faiskola jövedelme 
oly nagy volna, hogy a község ezen terhet 
külön kifejezetten elvállalná. — N. M. Többször 
említettük, hogy míg a ministerium másként 
nem intézkedik, nyugdíj-ügyekben való folya-
modványaikra és mellékleteikre tegyenek az 
illetők bélyeget. — M. J. A pénzügyminister 
1882. évi 23268. sz. rendelete értelmezése 
szerint a népiskoláknál működő tanítók nem 
tartoznak hadmentességi díjat fizetni. — B. F. 
A ki a tanítói állást elhagyja, a katonai 
engedményeket a tanítói czímből kifolyólag 
elveszíti. A továbbit a szolgabíróságnál tudhatja 
meg. —A. E. A Néptanítók Lapjában közöltük, 
hogy rendes körülmények közt a tanítói ok-
iratok másolatait vagy a közjegyzővel vagy a 
járásbíróval kell hitelesítem, csak rendkívüli 
kivételes esetben fogadják el az iskolaszéki 
elnök, illetve egyházi hatóság hitelesítését, ha 
t. i. a közjegyző vagy a járásbírósági székhely 
nagyon messze volna az illető hitelesíttető 
tanító lakhelyétől.— Kr. V. Ali. tanítónőképző-
intézet elemi képesítés végett van Budapesten, 
Eperjesen, Győrött, Kolozsvárott, Pozsonyban, 
Sepsi-Szent-Györgyön és Szabadkán. —I . Lajos. 
A kért számot czímére elküldték április21.-én. — 
V. J. 1870-től számítják nyugdíjjogosultságát, 
ha a korábbi évekre nézve a Ratio educationis 
értelmében nincsen igénye. Első 10 évre 40%-ot, 
minden további évre 2%-ot. — M. Margit. 
Budafoki állami tanítók fizetése ügyében 
forduljon az ottani iskola igazgatójához. Buda-
pest környéki állami iskolai székhelyéről naponta 
Budapestre 4 utat tenni legalább majdnem 2 
koronába kerül. — M. S. G. P. Nem tarjuk 
tapintatos eljárásnak, ha az iskolaszéki elnök 
a vizsgálati közönséget fölszólítja, hogy kiki 
intézzen kérdéseket a tanulókhoz. Kérje meg 
bizalmasan az illetőt, hogy máskor ne tegyen 
ilyet, mert igen nagy kellemetlenség támadhat 
a közönség jelenlétében az ön tekintélyének 
rovására. Mert hiszen a nagyközönség nem hiva-
tott czenzor. — P. Gy. Babot. Csak az iskola-
széki elnök engedélyével adhat szünetet. — 
H. A. Sövényháza. Selyemhernyó-peték dol-
gában forduljon levélben a szegszárdi „orsz. 
selyemtenyésztési biztossághoz". Levelét irassa 
alá az iskolaszéki elnök úrral, a ki igazolja 
az ön tanítói voltát. — K. I. Mura-Szerdahely. 
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1. Az alatt az idő alatt, melyre a hivatal-
vesztés ki van mondva, gondnoksági elnöknek 
sem maradhat meg az illető. 2. Az ilyen elhelyezés 
nem helyes. Ebben a dologban a kir. tan-
felügyelőhöz kell fordulni. (A „legközelebbi 
számban" csak ritkán válaszolhatunk, mert ez 
a rovat gyakran kiszorul a lapból.) — Szíves 
tudomásul. A Tanítóit Tanácsadója cz. út-
mutató könyv fűzött példányának postaköltségére 
nem 20, hanem csak 10 fillért kell mellékelni; 
a kötött példány bérmentesítése 20 fillér. — 
H. L. Szatmár. Juhay Antal és Schmidt 
Boldizsár müveit ajánlhatjuk. — T. A. Hajdú-
nánás. A „szövetkezeti tanfolyam" felől még 
eddig semmit sem hallottunk. 

nyugati része elpusztult. St.-Pierren kívül három 
nagy helység megsemmisült. A kis Antillák 
többi szigetén is forronganak a tűzhányó-
hegyek. így St.-Vinecentből jelentik, hogy a 
Souffriére tűzhányó hogy folyó hó 8.- án kitört 
és már eddig 30 ember vesztette el életét. 
Az Antillák tudvalevőleg a nyugat-indiai szi-
getek nagyobb csoportja az Atlanti óczeán 
nyugoti szélén a Karaibi tengerben és körü-
lötte. A kis Antillák, melyeknek gyöngye: 
Martinique, vagy 100 apró szigetből állanak. 
Lakosaik nagyobbára négerek. St.-Pierreban 
sok ezer európai lakott s az európai városrész 
nagyon szép volt, modern magán- és köz-
épületekkel. 

— A horvátországi tanügyi osztályfőnök 
magyar iskolákban. Pávics Ármin dr. osztály-
főnök, Horvátország autonom közoktatásügyé-
nek ez idő szerinti kormányzója, Csáktornyán 
járt egyik osztálytanácsosa kíséretében mult 
vasárnap, a hol az összes tanintézeteket s 
egyéb látnivalókat megtekintette. Látogatása 
alkalmi volt csak, a mennyiben Horvátország 
északi részén tett hivatalos kőrútjában érin-
tette Muraközt; de elég ideje volt arra, hogy 
a rendelkezésére álló három óra alatt, míg a 
legközelebbi vonat tovább vitte, a magyar 
kultúráról, mely ebben a kis városkában, 
horvát nemzetiségi területen, oly megkapóan 
kidomborodik, legépiiletesebb fogalmakat sze-
rezzen. Az osztályfőnöknek egyébiránt már 
volt tudomása arról a nagy misszióról, melyet 
ezek az iskolák Csáktornyán a kultúra és 
magyar szellem terjesztése körül fényes ered-
ménynyel teljesítenek s csak megragadta az 
alkalmat, hogy erről személyesen is meggyő-
ződést szerezzen. S ebben a szándékában a 
legelőzékenyebb figyelemmel találkozott úgy 
a politikai hatóságok részéről, mint tanügyi 
oldalról is. Előleges megállapodás értelmében 
ezek részéről a járási főszolgabíró s Hargitai 
József állami képző-intézeti igazgató fogadták, 
kiknek kalauzolása mellett aztán sorra vette 
a programmba vett 'látnivalókat. Először a 
képző-intézetet látogatta meg, a hol Bévfy 
tanár dirigálása mellett az ifjúság zene- és 
énekelőadását is meghallgatta — majd sorban 
az egyesületi óvodát, községi elemi népiskolát 
s legvégül az állami polgári fiú- és leány-
iskolát. A látottak élénken érdekelték az 
illusztris vendéget s nagyon is alkalmasak 
voltak arra, hogy sűrű kérdezősködés után 
fogalmat szerezzen magának a magyar tan-
ügyi állapotokról s arról is, hogy ezen nemze-
tiségi területen társadalom, község s állam, 
hogy működtek ezeknek az intézményeknek a 
révén a legnagyobb progresszivitással közre, 
hogy ebből a horvát- és németajkú városkából 
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rövid három tized alatt magyar kultúrától 
átjárt magyar , várost teremtsenek. Utóbb 
azután a városban tett sétakoesizás után a 
Zrínyi-várat tekintette meg, mire bizonyára a 
legélénkebb benyomásokkal távozhatott Horvát-
országba vissza, a hová a négyórai vonattal 

>'• utazott el Csáktornyáról. 
— Népiskolai tanító- és káutorképesítő 

vizsgálat. A székely-keresztúri m. kir. áll. 
tanítóképző-intézetben a népiskolai tanító-
képesítő vizsgálat Írásbeli része f. évi junius 
hó 2., 3. és 4. napjain s a szóbeli és gyakor-
lati része ugyanazon hó 23 — 26. napjain fog 
megtartatni. A folyamodásokat az illetékes kir. 
tanfelügyelőség útján f. hó 31-ig kell bekül-
deni. E vizsgálattal egyidejűleg junius 23-án 
kántorképesítő vizsgálat is fog tartatni. Erre 
a folyamodásokat junius hó 15-ig kell benyúj-
tani. Magánvizsgálati díj 40 K s az oklevéldíj 2 K. 

— Fölvétel a nagyszebeni tanítónöképző-
intézetbe. Fölvételi vizsgálat nélkül, de pályá-
zati kérvények alapján történik a fölvétel. A 
kérvényben kiteendő, hogy benlakó vagy bejáró 
akar-e lenni a növendék. Benlakási havi díj 
18 frt (36 korona). A kérvényeket az intézeti 
igazgatósághoz junius hó 15-ig kell benyújtani. 
A III. osztályba föl vehetők, a kik kisded-
óvónői oklevelet szereztek, vagy a felsőbb 
leányiskola, esetleg a leánygimnázium hat 
osztályát végezték. Az ilyen tanulók az I. és 
II. évfolyam különbözeti tárgyaiból vizsgálatot 
tesznek. 

— Rövid hirek. Jubileumok. A budapesti 
ág. hitv. evangélikusok szépen ünnepelték 
Falvay Antalt tanítóskodása negyvenedik és 
igazgatói működésének 25. évfordulója alkal-
mából. A jubilánst az egyházközség nevében az 
egyik preszbiter, majd a tanítói kar egyik 
tagja üdvözölte, este pedig díszlakomával tisz-
telték meg őt. A nagyérdemű jubilánsnak mi is 
küldjük üdvözletünket és szerencsekivánatain-
kat! — Hám János mindszenti igazgató-tanító 
51-éves tanítóskodása alkalmából ünnepet rendez 
a község képviselő-testülete, az állami iskolák 
gondnoksága a tantestülettel és volt tanítványai-
val együtt f. hó 22.-én. — Gyermekelőadást ren-
deztek Kis-Martonban, melynek jövedelméből 
egyenkint 66 koronát adtak a Mária Dorottya-
egyesületnek, a „Tanítók Házának" és az 
ottani kisdedóvodának. Ugyancsak ilyen gyer-
mekelőadást tartottak sikerrel Szentgericzén 
is, mely az iskolai könyvtárra 36 K. 20 fillért 
jövedelmezett. — „Ifjúsági irodalom" czím 
alatt havi folyóiratot indítottak meg Perjéssy 
László és dr. Kárpáti Károly Szegeden. Czélja 
e „kritikai folyóiratnak", mint czíme is mu-
tatja, az, hogy az összes iskolákra vonatkozó 
ifjúsági irodalmat figyelemmel kisérje. Az első 

szám ügyesen van összeállítva. Megrendelhető 
Endrényi Imre könyvkereskedésében Szegeden 
egy évre 4 koronáért. — „Szivek harcza" czímű 
elbeszélő kötetre hirdet előfizetést Tuba Károly 
komáromi tanító. A tiszta jövedelemnek (ha 
lesz) 100/o-át a „Tanítók Háza" javára adja. 
A könyv még e hónapban megjelenik. — 
Gyűlések. Az alsó-borsodi ev. ref. tanítóegye-
sület miskolczi járásköre tavaszi körgyülését 
f. hó 21.-én délelőtt 9 órakor Miskolczon a 
Palóczi-utcza 8-ik sz. alatti fiúiskola tanter-
mében tartja. A keszthely-sümegi róm. kath. 
tanító-kör f. hó 22.-én Keszthelyen tartja 
tavaszi rendes közgyűlését. Az abauj-torna-
megyei ált. tanítótestület fűzéri járásköre f. hó 
22.-én Zsadányban tartja gyűlését. A borsod-
megyei általános tanító-egylet miskolczi járás-
köre hó 27.-én Alsó-Hámor községben tartja 
meg évi rendes közgyűlését. 

— Halálozás. líohn Nándor a pozsony-
megyei misérd-dénesdi róm. kath. hitközségnek 
63 éven keresztül volt kántortanítója, 86-éves 
korában f. hó 6.-án Budapesten meghalt. A 
megboldogultban édes apjukat vesztették Rohn 
József, a budai pedagógium rendes tanára és 
Eohn Nándor a soproni róm. kath. népiskolák 
igazgatója. A megboldogultat Budán temették 
el f. hó 8.-án. Jelen voltak a temetésen: Tóth 
József kir. tanfelügyelő; Péterfy Sándor kir. 
tanácsos, a budai tanítói __ árvaház eszméjének 
megpendítője; dr. Kiss Áron kir. tanácsos, a 
budai „Paedagogium" igazgatója az egész 
tanári testülettel; Lakits Vendel, az „Országos 
Bizottság" elnöke; a pedagógium ifjúsága, kik 
megható gyászdalokat énekeltek; a „Tanítók 
Árvaháza" összes növendékei, kik az elhunyt 
öreg tanítónak és nagyérdemű fiának, a jeles 
tanárnak és nemes szívű árvaatyának oly 
sokat köszönnek. — Gecse Teréz rimaszombati 
áll. el. isk. r. tanítc'nő Miskolczon elhunyt. 
Áldás emlékökre! 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. a. Titkári hivatal a Tanítók Házában : 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 
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kat! — Hám János mindszenti igazgató-tanító 
51-éves tanítóskodása alkalmából ünnepet rendez 
a község képviselő-testülete, az állami iskolák 
gondnoksága a tantestülettel és volt tanítványai-
val együtt f. hó 22.-én. — Gyermekelőadást ren-
deztek Kis-Martonban, melynek jövedelméből 
egyenkint 66 koronát adtak a Mária Dorottya-
egyesületnek, a „Tanítók Házának" és az 
ottani kisdedóvodának. Ugyancsak ilyen gyer-
mekelőadást tartottak sikerrel Szentgericzén 
is, mely az iskolai könyvtárra 36 K. 20 fillért 
jövedelmezett. — „Ifjúsági irodalom" czím 
alatt havi folyóiratot indítottak meg Perjéssy 
László és dr. Kárpáti Károly Szegeden. Czélja 
e „kritikai folyóiratnak", mint czíme is mu-
tatja, az, hogy az összes iskolákra vonatkozó 
ifjúsági irodalmat figyelemmel kisérje. Az első 

Felelős szerkesztő: üjváry Béla. 
Segédszerkesztő: dr. G&őz József. 

Budapest, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Mezőgazdasági tanfolyam a nép-
tanítók számára. 

A m. kir. földmívelésíigyi minister a gazdasági 
ismétlő-iskolák vezetésére hivatott néptanítók gazda-
sági kiképzése czéljából folyó év julius hó 15-től 
augusztus hó 10-éig 

1. adai, 2. algyógyi, 3 csákovári, 4. csabai, 5. hód-
mezővásárhelyi, 6. jászberényi, 7. karczagi, 8. komá-
romi, 9. kecskeméti, 10. lugosi, 11. nagy-szt-miklósi, 
12. rimaszombati, 13. szabadkai, 14. szent-imrei, 
15. breznó-bányai, 16. pápai iskolákon 20—20, ösz-
szesen 320 néptanító számára, négy-hetes gazdasági 
tanfolyamokat rendez. 

A négy-hetes tanfolyam tartamára minden fölvett 
néptanító egyszáz (100) korona átalányban részesül, 
melyből úti költség, ellátás, szóval minden költség 
fedezendő. 

Tanfolyamokra tényleg alkalmazásban levő oly nép 
tanítók vétetnek föl, kik mezőgazdasági tanfolyamon 
még részt nem vettek. 

A tanfolyamokra való fölvételre a tanítók csakis 
az illetékes vármegye tanfelügyelőségük útján folyó 
évi május hó 15-éig jelentkezhetnek. 

(24 h—III—3) 

40.604. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A „Magyar Földhitelintézet" a hazai gyümölcs-

tenyésztésnek a községi faiskolák útján való előmozdí-
tása czéljából 1892. évtől kezdve évenkint kiosztani 
szokott jutalomdíjakat 1902. évtől kezdődőleg további 
tíz évre kilátásba helyezvén, — 

1 darab 600 koronás 
2 „ 400 koronás 

18 „ 200 koronás 
jutalmat tűz ki oly tanítók jutalmazására, kik faiskolát 
kezelnek és a fatenyésztés terén szembetűnő sikert 
képesek felmutatni. 

Ezen díjakra pályázhat minden magyarországi fa-
iskolát kezelő néptanító, valamint oly községi kertész is, 
ki afaiskola kezelésén kívül a népiskolákban agyümölcs-
tenyésztést hivatásszerűen tanítja és tanításának ered-
ményeként községében és vidékén a nemes gyümölcs 
termelése terén látható sikert képes felmutatni. 

Különös figyelemben fognak részesülni azon tanítók, 
kik a filloxera által elpusztított vidékeken kezelnek 
mintaszerűen faiskolát. 

A pályázati kérvények megbírálásánál kiváló súly 
fog fektettetni, a minél kevesebb és leginkább keresett 
gyümölcsfaj nagyban való szaporítására, a faiskola 
rendszeres kezelésére, a faiskola kerítésének minőségére, 
az oltás módjára, a magas és félmagas törzsű fák 
helyes nevelésére. 

A folyó évi díjakra a pályázati kérvények ez évi 
julius hó 1-éig adandók be az illető kir. tanfelügyelő-
séghez, mely azokat véleménye kíséretében közvetlen 
a vezetésem alatt álló ministeriumhoz terjeszti fel és 
a pályázott eredményéről ugyanakkor egyidejűleg a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrhoz 
jelentést tesz. 

AJ. ekként beérkezett kérvények a vezetésem alatt 
álló ministerium által az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület és az Országos Magyar Kertészeti Egyesület 
kebeléből összeállított bíráló bizottság által fognak 
tárgyaltatni, mely bizottság a pályázók faiskoláit, ha 
azt szükségesnek tartaná — központi vagy vidéki meg-
bízottja által meg is szemlélteti. 

A pályázó faiskola-kezelő tanítók egy koronás 
bélyeggel ellátott pályázati kérvényeikhez faiskolájuk 

vázlatos rajzát, részletes leírását, az abban található 
csemeték és oltványok kor-, nem- és fajszerinti kimu-
tatását mellékelni tartoznak. 

A bíráló bizottság által a pályadíjban való részesí-
tésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a 
vezetésem alatt álló ministerium adományozza elismerő 
oklevél kíséretében. 

Kik már egyszer jutalmat nyertek, újabb jutalomra 
csak azon esetben pályázhatnak ismét, ha kész oltvány-
állományuk legalább kétszer akkora, mint első jutal-
mazáskor volt. 

Budapest, 1902. évi május hő 2-án, 
(29/h—I— 1) M. k i r . földiuívelésiigyi minister. 

FOLVETEL 
az aradi állami tanítóképző-intézetbe 1902/903. évre. 

Ámbár a tanítói állás anyagi javadalmazás tekin-
tetében nem tartozik is az irigyelt állások közé: 
mégis újabb időben sok oly intézkedés történik, úgy 
a törvényhozás, mint a kormány részéről, melyek az 
eddig tapasztalt aránytakinságok megszüntetését czé-
lozzák a tanítók és hasonló készültségű polgári hiva-
talnokok dotácziói között. Nem is szólva arról, hogy 
a vagyonosabb községek és városok eddig is, az állás 
fontosságához képest elég szépen díjazták a tanügy 
munkásait, a jövőben még fokozottabb mérvben fog 
ez történni, mert hova-tovább megérlelődik a társa-
dalom minden rétegében az a nézet, hogy egyéni és 
nemzeti boldogulásunk alapjait a tanító rakosgatja le 
s az ő ügybuzgalmától s lelkiismeretes munkásságá-
tól függ egész jövőnk. 

Ezen buzgalom fokozására szolgálnak öt évenként 
az 50 forintos korpótlékok, erre a közoktatási minis-
ternek azon ténye, hogy a székhelyes állami tanítók 
fizetését már ez évben 500 forintra emeli. Ha ehhez 
hozzá veszsziik a tisztességes lakást, egy negyed 
holdnyi kertet, mely minden tanítónak kijár, továbbá, 
ha nem tévesztjük szem elől azon mellékes foglal-
kozásból, mint kertészet, méhészet, kántorkodás, zene-
és rajzoktatásból származó jövedelmeket, miknek 
üzésére a tanítónak elég ideje van, hát egész hatá-
rozottan állíthatjuk, hogy anyagiak dolgában nem 
áll egy tanító a megyei, községi és állami kisebb 
hivatalnokok mögött, sok tekintetben megelőzi azokat. 
Katona - kötelezettségének is kényelmesebben tehet 
eleget másoknál, a mennyiben, ha egy éves önkéntes 
lenni nem óhajt, a nagy szünidőben róvhatja azt le. 

A mi pedig a tanulással járó költségeket illeti, 
egy pálya sem oly kedvező, mint a tanítói. A 19 
éves ifjú már megszerezhette diplomáját s jó erkölcs 
és kellő szorgalom mellett úgy szólván ingyen, a 
mennyiben az állami tanítóképzőkben oly mérvű segít-
ségben részesülnek, a mi mellett a szülőknek csak 
kevés megerőltetésükbe kerül fiaik taníttatása. 

Nem édesgetés akar ez lenni, hogy a tanítói pályára 
csábítsak olyan ifjakat, a kik talán később meg-
bánnák eme lépésöket; de egyszerű fölvilágosítás azok 
számára, a kik e szép és nemes foglalkozásra hivatást 
éreznek lelkükben. Lépjenek rá bátran, aggodalom 
nélkül, hiszen jövőjük anyagiak tekintetében biztos a 
tanítói pályán is. 

A kik tehát erre határozták el magukat, tartsák 
szem előtt az alábbi következőket: 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minister úrnak 1900. évi 45.781. sz. r. folytán az 
állami tanítóképző-intézetben a fölvételek ezután 
mindenkor az iskolai év végén teljesítendők. Föl-
hívom tehát mindazon tanulókat, kik a gimnázium, 
reál- vagy polgári iskola négy osztályának elvégzése 
után a tanítói pályára lépni s az aradi állami tanító-
képző-intézetbe fölvétetni óhajtanak, hogy 50 krajezáros 
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bélyeggel ellátott folyamodványukat folyó évi május 
31-ig az intézet igazgatóságához benyújtsák. Elkésve 
érkezett folyamodványok figyelemben nem vétetnek. 

A kérvény fölszereléséhez következő okmányok 
csatolandók. 

1. Születési bizonyítvány arról, hogy 14-ik évét 
betöltötte. A ki néhány hónappal fiatalabb, annak 
egyidejűleg korengedélyért is kell folyamodnia a 
vallás- és közoktatási rninisterhez. 

2. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy a folya-
modó semmi olyan testi fogyatkozásban, fejletlen-
ségben, vagy eltorzulásban nem szenved, a melyek a 
tanítással járó nehéz foglalkozásban akadályoznák, 
vagy pedig serdülő gyermekek illetlen gúnyolódását 
önként kihívnák és így a tanítás komolyságát és 
eredményét veszélyeztetnék. 

3. Köteles községi bizonyítvány a szülők vagyoni 
állapotáról, kimutatva ebben részletesen, hogy a 
szülők ingatlan birtokuk, üzletük, iparuk, vagy hiva-
taluk után s netán egyéb forrásokból mily összegű 
évi jövedelemre számíthatnak, vagy esetleg maga a 
növendék nem bír e magán vagyonnal s ha igen, 
annak jövedelme hová fordíttatik. 

4. Községi, vagy más egyéb hiteles bizonyítvány ; 
a családtagok számáról, ezek életkoráról és arról, 
hogy közülök hány van a családfő közvetlen 
gondozása alatt, hány van távol a szülői háztól, hány 
és mily mértékű neveltetési költséggel terheli még a 
családföntartót ? 

A harmadik és negyedik pont alatt fölsorolt bizo-
nyítványok egyikébe a családföntartó polgári állása 
is okvetlenül kiteendő. 

5. Végzett tanulmányairól szóló bizonyítvány ; ha 
pedig evvel még nem rendelkeznék, az előbbi osztály-
ról szóló bizonyítvány és a megfelelő magasabb osztály 
látogatásáról szóló igazolvány; megjegyezvén, hogy 
az ilyenek kötelesek a felvételt megelőzőleg a már 
akkor mindenki által megszerezhető szabályszerű 
iskolai bizonyítványt az intézet igazgatójának bekül-
deni. 

Az intézet szegény sorsú, jómagaviseletű, szor-
galmas növendékei havi segélyben részesülnek. A jövő 
iskolai évben az első osztályban 30 növendék között 
14 frtos, 10 frtos, 5 frtos havi részletekben körülbelől 
2000 forint lesz kiosztandó. Ezen kívül az ifjúsági 
segítő egyesület pénztárából könyvre és ruhára is 
számíthatnak némi segitségre a teljesen szegények. 

Fölemlítem, még, hogy Arad városának művelt 
családjai szívesen alkalmazzák magasabb osztályú 
növendékeinket gyermekeik mellé magántanítókul. 
Az ifjúságnak majdnem fele foglalkozik így szabad 
idejében, a minek az anyagiakon kívül nagy erkölcsi 
haszna is van. 

Arad, 1902. évi május hó 1-én. 
Szabó József , 

(27 h — I — 1 ) állami tanítóképző-intézeti igazgató. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A lajoskomáromi (Veszprémvármegye) ág. hitv. 

ev. egyházközségnél egyik rendes kántortanítói állá? 
üresedésbe jővén, ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : I. tanítói teendőkért: államsegélylyel 800 
korona; az államtól biztosított korpótlék; lakbér 
160 korona; II. kántori teendőkért: fizetés 40 kor.; 
stóla; a Bélák János alapítvány 3°/o kamata. Köte-
lesség : két vegyes osztály s az ismétlősök egyik 
csoportjának tanítása; a kántori teendők végzése 
fölváltva, valamint az egyházi énekkar vezetése. Csak 
okleveles á.gost. hitv. evang. tanítók pályázhatnak; 
németül tudók előnyben részesülnek. Az állás augusztus 
15. foglalandó el. Kérvények junius 20-ig Kasper 
József evang. lelkészhez küldendők. (424 a—II—1) 

Az apatini községi elemi népiskolánál egy újonan 
szervezett rendes tanítónői állás betöltendő. Javadalma : 
I. évi 720 korona készpénzfizetés, mely az iskolaszék 
45/1890. számú jogerős határozata értelmében a 
helyben eltöltött 3—3 évi működés után 140—140 
koronával, vagyis 6 év múlva 1000 koronára emel-
kedik. II. Évi 200 korona lakbér. III. Az 1893. évi 
XXVI. törvényczikk 2. §-ában megállapított évötödös 
korpótlékok. Képesített egyének kellően fölszerelt, 
bélyeges kérvényeiket az iskolaszéki elnökség czímére 
folyó évi junius hó 28-áig nyújtsák be. Megválasztott 
köteles állását f. évi szeptember 1-én elfoglalni, mely 
naptól kezdve javadalma is folyósíttatik. Apatin, 
1902. évi április hó 28-án. Aman Bálint, iskolaszéki 
elnök. Scháffer Jakab, iskolaszéki jegyző. 

(408—III—2) 
Az udvarhelyi (Somogymegye) róm. kath. iskolá-

nál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma 800 korona, lakás, fűtés. Kötelessége az első 
osztályt vezetni, kántorságban segédkezni. Állását 
szept. 1-én kell elfoglalnia, azt évközben el nem 
hagyhatja. Eredeti okmányok május 20-ig nagyságos 
Kavulák János czím. kanonok, isk.-széki elnök úrhoz 
Somogy Berzenczére küldendők. Udvarhely, 1902 
május 4. Horváth, jegyző. (413 — II— 2) 

Pályázati hirdetmény. Betöltendő a bereg-kövesdi 
állami elemi népiskolánál egy rendes tanítói állomás, 
melylyel évi 800 korona fizetésből és természetbeni 
lakásból álló javadalom van összekötve. Azok, kik 
ezen állomást elnyerni óhajtják, vallás- és közoktatás-
ügyi m. kir. minister úr ő nagyméltóságához intézett, 
kellően bélyegeit pályázati kérvényeiket legkésőbben 

902. évi junius hó l-ig hozzám annyival inkább 
mulhatlanul terjeszszék be, mert a későbben érkezett 
kérvények figyelembe nem vétetnek. A kérvényhez 
csatolandók a pályázó korát, vallását, családi álla-
potát, családtagjainak számát, nyelvismeretét, végzett 
tanulmányait s eddigi szolgálatát igazoló okmányok. 
Ezen állomás betöltésénél állami elemi iskolai tanító, 
ha gör. kath. vallású és a rathén nyelvet bírja, 
előnyben részesül. Beregszász, 1902. évi május hó 3-án. 
Szentpétery Gusztáv, kir. tanfelügyelő. 

(28/h-I—1) 
Szerecseni református praeoráns tanító évi fize-

tése tisztességes lakáson kívül 33 p. mérő rozs, 7 mérő 
buza. 100 korona készpénz, 8 hold föld; munka-
váltság 160 korona ; 4 öl tűzifa értéke 96 korona ; 
tandíj 70—75 gyermek után annyi korona: stoláre 
15—20 korona. Vagy mindezek helyett évnegyeden-
ként vagy havonkint előre fizetendő 1000 korona. 
A község vasút állomáshoz közel van, a közlekedés 
Pápával gyors és olcsó; ezért a Pápán taníttatni 
akaró tanítókra előnyös hely. Oklevéllel fölszerelt 
pályázati kérvények junius l-ig Győr - Szemerére 
(p. h.) a reform, lelkészi hivatalhoz küldendők. Az 
előleges bemutatkozás szívesen vétetik, de nem kár-
pótoltatik. A hivatal elfoglalási ideje szept. hó 1. 

Györ-szemerei református kántortanító évi fize-
tése tisztességes lakáson kívül 600 korona, két öl 
tűzifa vagy 48 korona; államsegély 130 korona; 
nagy kert, melynek évi jövedelme 60 koronára tehető : 
tandíj stoláre 75 korona körül. Vasút állomás. Okle-
véllel fölszerelt kérvények junius l-ig Varga Sándor 
reform, lelkészhez küldendők. Megjelenési határidő 
szept. 1., esetleg okt. 1, Ha a pályázó egyházmegye-
beli akkor 10, ha távolabb vidéki lesz 20 korona úti 
költséget kap. (416—1—1) 

Önállóan végezni tudó jó hangú kántorsegédet 
keresek junius l-re, tanítani nem kell. Fizetése : 300 
korona ellátással de mosás, ágynemű, világítiís nincs. 
Ellátás helyett esetleg pénzfizetés, egyesség szerint. 
Személyesen jelentkezőknek előny. J á s z - Á r o k -
szállás, ápril hó. Nagy Lajos, kántor. (420—11—1) 
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Pályázat. A nagyváradi latin szertartású káptalan 
által, Biharmegyében, vasad-kupóezi pusztán fel-
állított tanyai tanítói állomásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelme, illetve járuléka: aj tisztességes lakás és 
400 korona készpénz, bj hat hltr tiszta buza, c) tizenkét 
hltr kétszeres buza, dj hat hltr árpa, ej egy darab 
sovány sertés, f j két hold tengeri vetés, g) négy 
méter-öl tűzifa, lij két darab tehén, és két darab 
borjú nyári és téli tartás; ezeken kívül ötödéves kor-
pótlék. Kik e tanítói állomást elnyerni óhajtják, fel-
kéretnek. hogy képesítési, működési, erkölcsi és egyéb 
bizonyítványaikat a nagyváradi latin szertartású káp-
talanhoz czímezve, folyó év május hó 29-ik napjáig 
múlhatatlanul terjesztek be. Nagyváradon, 1902 
ápril 29. Palotay László, kanonok, egyházmegyei tan-
felügyelő. (417—1—1) 

Pályázat hirdettetik a c somaközi ev. ref. kántor-
tanítóságra. Jövedelem : 800 korona, mit föld, párbér, 
tandíj és 350 korona államsegély képez. Határidő: 
május 30. Okmányok az ev. ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (419-1—1) 

A k e s z e g i róm. kath. kántortanítói állomásra 
junius 3-ára pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
4 hold szántóföld, melyet a hivek munkálnak; 3 hold 
legelő ; 90 pár után 1—1 véka rozs és 50 fillér; 60 
tanulótól fejenkint 2 korona; 8 öl fa ; deputatum 
czímén 40 korona; 3 kocsi széna. Alapítv. misék után 
2 korona 84 fillér. Stóla 30 korona. Lakása: 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló. A magyar és tót nyelvet bíró 
pályázók kérvényeiket a róm. kath. plébánia-hiva-
talhoz Nézsára (Nógrádm.) küldjék. (423—I—1) 

A dobozi (Fehérmegye) községi iskolai tanítóságra 
julius elsejéig pályázhatnak okleveles református 
t anítók. Fizetés : lakás, 720 korona készpénz, kántori 
teendőkért, vallástanításért 80 korona. Az iskola 
államosítása folyamatban. Iskolaszéki elnök. 

(423/a—II—1) 
A nógrádi róm. kath. kántortanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. Javadalma: lakás két szoba, 
konyha, kamara, istálló, udvar, házikert. Föld 11,927 Q , 
rét 1249 [ , külön kert 1,761 • kat. holdakban. 
Természetben 10 öl kemény fa. Tandíj 92 korona. 
200 pár után páronkint egy véka rozs és 50 fillér. 
Munkaváltság 174 korona. Stólája: hirdetőlevél 20 
fillér, nagy temetés 1 korona, kis temetés 50 fillér, 
impositio 50 fillér, libera 50 fillér, mise 40 fillér, 
búcsúztató versenkint 20 fillér. Oklevelesek pályáz-
hatnak. Magyar és tót nyelv bírása megkívántatik. 
Próbaorgonálás és éneklés junius 10-én lesz, utána a 
választás. A megválasztott állását julius 1-én elfoglalja. 
Kérvények ft. Uwira Rudolf plébánoshoz Nógrádra 
küldendők. ( 4 2 4 - 1 - 1 ) 

E lapok tl-ik számában a szécs i -szt . - lászlói 
tanítói állomásra hirdetett pályázat meghosszabbít-
tatik május 20-ig, azon hozzáadással, hogy okleveles 
nőtanítók is pályázhatnak. Somogyi Gyula, esperes. 

(425—1—1) 
Az a lsó-hermándi és hermánd-gyári(Zólyomm.) 

róm. kath. tanítói állomásra pályázatot hirdetek. 
Jövedelme: Csinos lakás; 56 m:! kemény tűzifa a 
házhoz szállítva és fölaprítva; a hermándi papírgyár-
tól 600 K.; Beszterczebánya sz. kir. város pénztárából 
340 K.; ismétlő-iskoláért 70 K.; 2 drb rétnek haszon-
bére 50 K.; beiratási díj 40 K.; tanítói gyűlésekre' 
32 K. és szabályszerű korpótlék. A pályázók folkéivtnek, 
hogy törvényszabta módon fölszerelt kérvényeiket f. 
évi julius hó 5-ig — a róm. kath. iskolaszékre 
czímezve — az alulírotthoz küldjék be. Magyar, tót 
és németnyelv ismerete kívántatik. Beszterczebányán, 
1902. évi május 6-án. Dr. Köhúth János, városi plébános 
és isk.-széki elnök (426—I—1) 

A pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség tanítói 
állásra ezennel pályázatot hirdet. Pályázhatnak gyakor-
latban levő rendes tanítók, segédtanítók és okleveles 
tanítójelöltek. A rendes tanító fizetése : 1650 korona 
készpénz havi részletekben előre fizetve, 400 korona 
lakpénz és 100 korona ötödéves pótlék; a segédtanítóé: 
1050 korona készpénz és 200 korona lakpénz. A segéd-
tanítói minőségben megválasztott 3 próbaév leteltével 
véglegesíttetik és a rendes tanítói fizetés élvezetébe 
lép. A szabályszerűen felszerelt folyamodványok f. év 
junius hó 15-ig nt. Schmidt Károly J. lelkész és 
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Az állás szeptem-
ber hó elsején elfoglalandó. Pozsony, 1902 május hó 
7-én. Az egyházi elnökség. (427—1—1) 

Nekézsenben ev. ref. kántortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 900 korona, 12 méter 
fa, két szobából, mellékhelyiségekből álló lakás, 
kerttel. Az állomás augusztus 20-án elfoglalandó. 
Pályázatok a lelkészi hivatalhoz junius 15. küldendők. 

( 4 3 0 - 1 - 1 ) 
A k i l imáni áll. segélyezett községi iskolához május 

31-iki határnappal a tanítónői állásra pályázatot hir-
detek. Fizetés: 800 kor. készpénz, melyből 720 kor. 
államsegély ; 80 kor. failletmény, melyből a tantermet 
is tartozik fűttetni; tisztességes lakás, 700 kerttel. 
Csak okleveles tanítónők, kik róm. kath. vallásúak, 
kérvénye vétetik tekintetbe. Választás junius 6-án. Az 
állást szeptember 1-én tartozik elfoglalni. Kilimán 
(Zalam., u. p. Gelse), 1902 május 11-én. Dervarics 
Ákos, földbirtokos, isk.-sz. elnök. (435—1—1) 

Nagy-bobrócz i (Liptómegye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Tanítói jöve-
delme : készpénzben 155'82 korona; Tandíj 160—200 
korona; saját használatára 11 öl puha tűzifa; 8'/a 
pozsonyi mérő rozs; 6 hold szántóföld, rét (esetleges 
bér fejében 100 korona); 385 -öl kert; szabad 
legelő. Kántori készpénzben 245 korona; stóla, mise-
fundacziokból és offertorium : 150 korona. Pálfalu és 
Kis-Bobrócz filiálisoktól 18'/a mérő rozs ; 2 mérő zab. 
Szabad lakás megfelelő gazdasági épületekkel. Pályá-
zatok junius hó 25-ig Krasznecz József nagybobróczi 
esperes-plebánoshoz küldendők. (437—I—1) 

A f . -regmeczi ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: lakáson és kerten kívül mint-
egy 6 kat. hold szántóföld megmunkálva, 2 kat. hold 
rét, kataszteri tiszta jövedelem szerint, — 3 hold erdő, 
12 köböl gabonanemű, tandíj, szolgálmányok, stóla, 
mérsékelten számítva és 386 korona államsegély. A 
pályázati kérvények, okmányokkal felszerelve, junius 
12-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Posta: Legenye-
Mihályi, Zemplénmegye. Megválasztott hivatalát szept. 
1. elfoglalni köteles. F.-Regmecz, 1902. május 10. 
Lipták Bertalan, lelkész. (438—II—1) 

Oroszlánra — Komáromm. — evangelikus okleveles 
másodtanító kerestetik. Fizetése: 800 korona, télen 
tüzelőfa, szoba egyszerű bútorral, konyha. Tannyelv : 
magyar. Levélben többet. Zatkalik Károly, lelkész. 

(441—11—1) 
A sz ikszói ref. egyház pályázatot hirdet kisebb 

fitanítói állására. Fizetés: 36.554 Q-öl szántóföld s 
1796 -öl rét használata. Föld adóját az egyház 
fizeti. 179 korona 54 fillér az egyház pénztárából 
évnegyedes részletekben. Tandíj minden gyermektől 
3 korona 60 fillér. Tanítványok száma 50—60 közt. 
Államsegély 138 korona. Törvényes ötödéves kor-
pótlék. Szabályszerű lakás. Kötelességei: az alsó három 
fiosztály tanítása s az orgonistának akadályoztatása 
esetén helyettesítése. Pályázhatnak ev. ref. vallású 
okleveles tanítók, kik orgonázni tudnak. Kérvények 
junius 15-ig Varga József ref. lelkészhez, Szikszóra 
(Abaujm.) küldendők. {443 - I I - 1 ) 
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Mohorai (Nógrád) ágost. ev. gyülekezet magyar-
tót nyelvű kántortanítót keres. Fizetése lakáson, 
kerten kívül nyolczszáz korona. Pályázatok Yladár 
Viktor lelkészhez intézendők Szügybe. (434—I—1) 

A z emplén-csaná los i ref. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: föld, rét, termény, 
pénz és államsegély, együt t : 846 korona 86 fillér. 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó. Kérvény 
lelkészi hivatalhoz küldendő. (442—II—1) 

H I R D E T E S E K . 

Cserét óhajt 
állami taaítópár, megfelelő hely, város, vagy járás 

I főhelyre. Levél „Csere" czímre post restant, Új-
B á n y a rendezett tanácsú város, kéretik. 

(411-II-2) 

!!Fontos a méhészeknek!! 
Méhészeti eszközök legjobb kivitelben s legolcsóbban 
kaphatók Magyar Fémlemez-Ipar-Részvény-Társa-

ságnál Budapest, Y1I., Gizella-út 53. 
Á.rjegys?ék kívánatra ingyen és bérmentve . 

A tanítóknak 10° o engedmény az árjegyzékből. 
(428 - I I I - 1 ) 

„a polgári iskolai tanítók" első osztályába a nyelv-
és történettudomány szakcsoportjához szükséges leg-
újabb kiadású tankönyveket az összes jegyzetekkel 
együtt. H o r v á t h Péter , tanító, S z o m b a t h e l y , 

Csillag-utcza. (418-1—1) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí SíSíSíSk Sí 
W W W W W W W 

12 és 15 forintért 
készít egy tavaszi vagy nyári férfiöltönyt mérték után, 
a legújabb divat szerint, legjobb szövetekből, kitűnő 
hozzávalóval. Több száz köszönő és elismerő levelet 
kaptam, az ország minden részéből. Sziics Lajos, 
férfi-szabó. Budapest, VII., Nyár-utcza 8. sz. Vidékre 
mintákat és mértékvételi utasítást ingyen küldök. 
K e d v e z m é n y . Minden egyes férfi-öltöny vagy felöltő 
rendeléshez, ingyen adok a Mannheimi biztosító-tár-
saság által kiállított egy évre szóló ezer korona elha-
lálozás, ezer korona rokkantság esetére szóló kötvényt. 

(433—1—1) 

Sí S°'° Sí Sí SíSí Sí Sí SÍSÍSÍSÍ ¥ ¥ ¥ , ¥ ű v **®fl>'1íií *» w r w w 

„Mária légy velünk" 
50 gyönyörű ének választékos orgonákisérettel 
egyházilag jóváhagyva, csak 3 korona. Zámbó Károly, 

kántor, Szeged 6. (421—1—1) 

T m T H T T r r F m m m m T m r r n 1 

€ 1 ! ! Méhészeknek és baromfi-
tenyésztőknek f o n t o s ! ! # | | 

A f. 1902. évi gazdagon illusztrált árjegyzék 
; méhkaptárokról, méhészeti eszközök, baromfi-
I tenyésztési czikkek és segédeszközökről meg-
jelent és kívánatra mindenkinek ingyen meg-

j küldi: 
K ü h i i e F e r e n c z , 

i első magyar kereskedelmi inéktelepe cs állat-
tenyésztési czikkek raktára. Budapest, I. ker., 

Attila-utcza. (397— III—2) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgriitzi gyárának raktára : 

P A J K B R E Z S Ó é s T Á R S A 

-m B U D A P E S T , Nt̂ -
VIII . ker., József -körút 15. sz. 
ajánl ja európai szerkezetű harmoniumai t is. 
A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet . 

Ára 12© koronától följebb. 
8 koronás részletekben is. 

Képes á r j e g y z é k ingyen és bérmentve . 
5 évi j ó t á l l á s . (247—62—51) 

WSMMféMM^^S^SfSrSm 

Szőlöoltváuyok! Bor! 
Gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fa jban ; alanyvesszök Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermő: Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad) ; több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható: 

S í í ö p j i i i g - E n d r e 

(104—XV—14) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XXXV. évfolyam 20. szám. Budapest, 1902 május 21. 

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

Megje l en ik e lap m i n d e n h é t e n egyszer, csü tör tökön (este). 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n magyarországi népok ta t á s i 
in tézet , t ehá t az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgár i 
iskolák és tan í tóképző - in téze tek egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A lap megkü ldése i r án t i fo lyamodványok az iskola lé tezésé t 
igazoló és az i l le tékes kir . t anfe lügye lő által l á t t amozo t t 
községi elől járósági b izony í tványnya l együt t , a „Néptaní tók 
Lap j a " szerkesztőségéhez kü ldendők . A helység (a megye meg-
jelölésével) és az u to l só pós ta világosan k i í randó . 

Előf ize tés i á r : Egy évre 10 korona, fé lévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk el. — Az előfizetési pénzek a 
k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l m m -
den egyes szóért , m i n d e n közlés u t án 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenk i á l ta l k i számí tha tó h i rde tés i dí j e lőre kü ldendő 
be . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy he tvenke t t ed részé t 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k is 
e lő re a k i a d ó h i v a t a l b a kü ldendők . 

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

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

Társadalmi pedagógia. 
A fővárosi tanítók egy része érdemes 

munkát végez a társadalmi nevelés 
nagy kérdéseinek tanulmányozása és 
megoldása körül. Fővárosi kartársaink 
közül kivált azoknak, a kik kültelki 
iskolákban tanítanak, nyilt százszoros 
alkalmuk arra, hogy a társadalmi bajok-
nak az iskolára, illetőleg az iskolai 
ifjúságra való káros hatását közvetetten 
közelből tapasztalhatták. Annak a 
„ vészharang "-nak, melyet Aradon derék 
férfiak megkondítottak, a fővárosban 
sem ismeretlen a rezgése. Sőt ellen-
kezőleg: a fővárosi tanuló ifjúság még 
inkább ki van téve az erkölcsi romlás-
nak, mint a vidéki. . 

Fővárosi lelkes tanfémkk, a kiknek 
föltétlen elismeréssel aliózunk, meg-
kezdték tehát közhaszni^ munkájukat 
ú. n. szocziál-pedagógiai téren, első sorban 
a szülői értekezletekkel, a melyeknek, ha 
— a dolog természetéből kifolyólag — 
nem is volt kézzelfogható eredményük, 
mégis nagy lépéssel vitték közelebb az 
iskolát a családhoz. Majd a gyermek-
otthonok kérdésével foglalkoztak, a melyek 
iránt sikerült fölkelteniök a fővárosi 
hatóság érdeklődését is, a mennyiben a 
fővárosi tanács már hajlandó egyelőre 
a kültelki iskolákat gyermek-ottho-
nokkal ellátni. 

A társadalmi pedagógia kérdéseinek 

tanulmányozásával és gyakorlati meg-
oldásával foglalkozó fővárosi tanférfiak 
folyó hó 11 .-én érdekes rnést tartottak, 
melyen gróf Teleki Sándor elnök magvas 
beszédben fejtegette a társadalom-peda-
gógiai értekezletek legközelebbi föl-
adatait. Fölhívjuk e beszédre a hazai 
tanítóság figyelmét. 

„Vessünk egy futó pillantást — mon-
dotta gróf Teleki Sándor — arra a 
hosszú útra, melyen végig éber figye-
lemmel kell kisérnünk a gyermeket 
születésétől fogva serdült koráig, hogy 
ebből a társadalom számára hasznos 
anyagot teremtsünk. Ez úton testét és 
lelkét ezer veszély fenyegeti. Kezdődik 
a veszély születésekor, mikor nyomor-
ban sínylődő anyja csecsemőjét el-
hagyni kénytelen, — ez az angyal-
csinálás kora. Ezzel szemben — egy-két 
éven át — a bölcsőházakban találjuk 
a védelmet. De alig nő ki az óvodából, 
máris hiányát fogja érezni — leginkább 
itt a fővárosban — a szabad téren 
való játszásnak s ez a hiány egész 
iskolai korán át fogja kisérni. Ugyan-
ezt mondhatni az iskolakertekről, für-
dőkről, műhelyekről, valamint az ész-
szerű testi nevelésről. Korlátolt anyagi 
viszonyaink folytán nincs módunkban 
az ifjúság nagy tömegeit nagyobb kirán-
dulásokra vinni, melyeken testük épülést, 
lelkük új benyomásokat kap, mint 



2 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 19. SZÁM. 

Angliában, hol az ifjúság nagy cso-
portokban elzarándokol kellő vezetés 
mellett a történelem, művészet, ipar 
szempontjából nevezetes tájakra. Ezzel 
szoros kapcsolatban áll a gyermekek 
nagy tömegekben való szünidei kitele-
pítése. I t t reá lehetne mutatni azon 
helyes módszerre, melyet nagyon üd-
vösen használnak Drezdában, hol a 
szabad délutánokon és a szünidők alatt, 
mintegy 1000 gyermeket csoportokba 
osztva lóvonaton az e czélra föntartott 
játszótérre szállítanak. De midőn az ép 
ifjúság nagy tömegével foglalkozunk, 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
szellemileg és testileg fogyatékosok 
tanulmányozását sem. Azok, kik ön-
hibájukon kívül az állam és társadalom 
terhére esnek, kellő gondozás és tanítás 
mellett képesek lesznek saját fön-
tartásukról gondoskodni, sőt ^szerény 
korlátok között produktív elemekké válni. 

Elhagyottságában a gyermek 6—10 
éves korában már rá van utalva a 
kenyérkeresetre. Iskolába járó ifjú-
ságunk nagy százaléka önmagát kény-
telen föntartani. Nem könnyű dolog 
állást foglalni abban a nagy küzdelem-
ben, mely mai nap az iskolakötelesek 
ipari és mezőgazdasági foglalkoztatása 
körül folyik, annyival kevésbbé, mert 
egyfelől nagy veszélyéket rejt magában 
a gyermekek idő előtt való foglalkoz-
tcitclScl és a munkaadó gyakori lelki-
ismeretlensége, másfelől azonban az 
életiskolának bizonyos jobb nemét látjuk 
némely kenyérkereseti foglalkozásban. 
E mellett meg kell találnunk az út ját 
annak, hogy az ifjúság jövendő sorsát 
pozitive irányítsuk, még pedig a meny-
nyire lehet, a szülők támogatása mellett. 
E végből helyes lenne magukkal a 
szülőkkel rendszeres értekezleteket tar-
tanunk és ezeken egy vezető gondolatot 
kellene különösen ápolnunk: azt, melyet 
közoktatásügyi ministerünk állandóan 
hangoztat, tudniillik, az ifjúságnak pro-
duktív pályákra való terelését. A kézműves 

és gazdasági hivatásokkal szemben tanú-
sított ellenszenvet, valamint a beteges 

í szülői nagyravágyást a család köréből 
igyekeznünk kell kipusztítani. Azt hisz-
szük, hogy a közoktatásügyi minister 
szellemében járunk el, mikor a produktív 
pályák köréből azokat emeljük ki, a 
melyek egyfelől a magyar nép nemzeti 
életének, másfelől a ényleges kereseti 
viszonyoknak leginkább megfelelnek. 
Amazt megtalálhatjuk az élelmezés ós 
gazdasági ágak körében, emezt a ruház-
kodási és házberendezési mesterségekben. 

It t lép fel számunkra az inaskodás 
ideje és a már kenyérkeresetükben 
fáradozókuak erkölcsi és szellemi tovább-
képzése. A tanonczkérdés elmélkedésre 
és gyakorlati javítására széles kört nyit 
meg. Ipartörvényünk tökéletlen volta, 
a mestereknél csak ritkább esetekben 
föltalálható érettebb fölfogása, az ipar-
hatóságok közönye s a társadalom nem-
törődése folytán ezek az ifjúságnak 
legveszélyeztettebb elemét teszik ki. 
El lehet róluk mondani, hogy legalább 
is nagyobb része a fehér rabszolgaság 
védtelen tömegéhez tartozik. 

Ez a kérdés elvezet a gyermekek 
iránti kegyetlenkedéshez. Eltekintve 
azon szánalomtól és fölháborodástól, 
melyet a szemlélő a gyönge gyermeket 
kinzó felnőtt iránt érez, tudjuk, hogy 
az ilyen kegyetlenkedés minő nyomokat 
hagy a gyermek lelkében s így a leg-
rosszabb érzéseket, szenvedélyeket kelti 
föl benne. Az egész tanköteles időn 
végig kisér egy másik probléma is. Ez 
az éhező iskolásgyermekek élelmezésé-
nek kérdése. Nagyszámú gyermek állan-
dóan reggeli nélkül jő iskolába, sokszor 
ebédre sincs kilátása. Ezeken iskolai 
etetéssel, vagy mint Berlinben történik, 
gyermek-népkonyhákkal lehet segíteni. 
Azonban a kérdés nem oly egyszerű, 
mint első pillantásra látszik. Meg kell 
találni a módot, hogy ne legyen ala-
mizsnaszerű és főleg azt, hogy a szülő 
ne használja föl arra, hogy gyermekei 
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ellátásának gondjától megszabaduljon 
és hogy az iskola olyan esetekben, 
mikor valódi szükség nem forog fönn, 
tápszülővé váljék. 

Tagadhatatlan tény az, hogy a tan-
kötelezettség megszűntével az iskolák-
ban szerzett ismeretek az ifjúság nagy 
részénél feledésbe mennek. Az iskola 
hatása alatt szerzett erkölcsi javak 
lassanként elmosódnak. Az élet sanyar-
gásai, a megélhetés kínos volta, továbbá 
minden erkölcsi támasznak hiánya azon 
irányba terelik még azokat is, kiknél 
a jó alap hiányzik. Vannak továbbá 
olyanok, kik magasabb szellemi tehet-
séggel és szilárd jellemmel a kísér-
tésekkel bátran szembeállanak és 
magasabb czélokat elérni vágynak, 
azonban erkölcsi és szellemi tovább-
képzésükhöz hiányzik az alkalom. Igye-
keznünk kell, hogy e nagy töme-
gekhez hozzáférhessünk, kezük ügyébe 
hozzuk a módokat s őket arra reá 
szoktassuk, hogy az iskolában kapott 
ismeretek alapjaira szélesebb, élet-
viszonyaiknak megfelelőbb műveltséget 
szerezzenek. Ilyenek az ismétlő gazda-
sági iskola, nép- és nyilvános könyv-
tárak, az otthon vagy csoportokban 
való olvasás, a kaszinók, olvasótermek, 
gyűjtemények látogatása czélszerű ve-
zetés mellett, a vasárnapi délutánok 
hasznos eltöltése, mindmegannyi kérdés, 
melyet behatóan ecsetelni az idő rövid-
sége nem engedi, de melyek egyenkint 
megérdemlik az eszmecserét, míg életbe-
léptetésük és terjesztésük hathatósan 
előmozdítják a felnőttek szellemi és 
erkölcsi színvonalának emelését." 

Bő anyag van e beszédben az elmél-
kedésre. A beszéd utolsó része — a 
nélkül, hogy megnevezné — az ifjúsági 
egyesületékre vonatkozik, a melyekkel és 
a melyeknek keretében sokat tehetüúk 
az ifjúság s így a következő egész nem-
zedék erkölcseinek megmentésére és 
szellemi emelésére. 

Elmélkedjünk és azután—cselekedjünk! 

Iskoláink erkölcse. 
A „Néptanítók Lapja" f. évi 18. számában 

Aglicser Rémusz kartársunk „Osztály-ismétlés" 
ezím alatti czikkében oly dolgokat sorol föl 
a bánsági iskolák erkölcsi állapotáról, mint 
„tisztán reális igazság "-ot, melynek elolvasása 
után elszörnyed az ember. 

Hogy ismétlő-iskolai tanulói közi'd — csak 
a jelen tanévet véve tekintetbe — 7 leány s 
a fiuk közül is többen vadházasságban élnek s 
hogy mindennapos tanulói közül is egy 2 
hónapon keresztül mint „házas" látogatta az 
előadást, ez oly valami irtózatos dolog, melynek 
hallatára lelkem elborzad, szivem verése eláll 
s éjjel-nappal üldöz ez iszonyú dolgokra való 
gondolat. 

Hasábokat irtak e lapban „Vészharang" 
czím alatt, melyeknek tárgya oda irányult, 
hogy a jövő nemzedéket ne hagyjuk az 
erkölcstelenség posványában elsülyedni, hanem 
minden erőnkkel azon legyünk, hogy az ifjú-
ságot a szépre, jóra és nemesre oktatva, édes 
hazánk erős nemzedékévé tegyük; s ezen 
mozgalom Temesmegyének szomszédságában 
indult meg. 

Es rá alig pár hónapra mit kell hallanunk ? 
Hova vezet ez ? Iszonyodom reá feleletet 

adni! 
Ezt — különösen nekünk, néptanítóknak — 

nem szabad elnéznünk! 
28 ezer néptanító olvasta e borzasztó dol-

gokat s lehetetlen, hogy egy is akadjon, kit 
mélyebb gondolkozásra ne indított volna ez 
az eset. 

Itt nem használ többé a sopánkodás, itt 
tenni kell. Minden eszközt meg kell ragadni, 
hogy e borzasztó fekély elpusztíttassék a 
nemzet testéről. Ilyen dolgok előfordulhatnak 
a teljesen vad népeknél, sötét Afrikában, de 
nem a müveit Európa kellő közepén. Ha e 
dolgokat meghallja egy külföldi, mit fog az 
mondani hazánk népoktatásügyéről, mit egész 
nemzetünkről ? 

Minden államnak alapköve a tiszta erkölcs; 
de lehet-e itt erkölcsről szólani? 

It t meg van mételyezve hazánknak egy nagy 
vidéke, melyre a czikkíró szerint az érdekelt 
felek szemet hunynak. 

De ha az érdekeltek nem akarnak vagy 
nem tudnak e dolgon segíteni, mi — 28 ezer 
néptanító — rákényszeríthetjük őket. 

Hogy pedig ezt elérjük s hogy a családi 
szentséget, az erkölcsöt s az egészséget arcznl 
ütő hallatlan állapotoknak egyszer és minden-
korra véget vethessünk, a következőket ajánlom: 

Mindenekelőtt a vallás-erkölcsi nevelésre 
az eddiginél még nagyobb súlyt fektessünk 

19* 
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iskoláinkban. Oltsuk a gyermekbe még zsenge 
korában a nemesebb erkölcsi érzést s fejtsük 
ki nekik az erkölcstelen élet borzasztó utó-
következményeit. Hagyjunk föl az eddigi 
vallástanítási rendszerrel; ne érthetetlen kérdé-
seket és dogmákat tanítsunk a gyermeknek, 
hanem érthető vallás-erkölcsi dolgokat. 

Másodsorban bölcs ministerünk útmutatása 
szerint alakítsuk meg okvetlenül, bármilyen 
nehézség daczára is, az ifjúsági egyesületeket 
s ez egyesületekben ostorozzuk folyton, kitar-
tóan az erkölcstelenséget. Papjaink dogmai 
kérdések fejtegetése helyett az erkölcsös életre 
buzdító beszédeket tartsanak a szószékről. 

A törvényhatóságokkal hozassunk oly helyi 
érdekű rendeleteket, melyeknek értelmében az 
oly szülők, kik zsenge gyermekeiket úgyszólván 
rákényszerítik az erkölcstelen életre vagy 
azt nekik megengedik, törvény elé állíttassanak. 

Küszöbön vannak az általános megyei tanító-
egyesületi gyűlések. Az érdekelt megyékben a 
gyűlések legfontosabb tárgyát képezze az e 
bajokon való segítés megvitatása. Hozzanak 
e megyei tanítóegyesületi gyűlések oly határo-
zatot, melynek értelmében a Tanítók Országos 
Bizottsága útján kéressék föl a magy. kormány, 
hogy e bajok gyökeres kiirtására sürgősen tör-
vényt alkosson. 

Es ezt bizonyosan meg fogja tenni a törvény-
hozó testület nemzetünk érdekében. 

Hazánk csak úgy lehet erős, csak úgy fog 
fönmaradni, ha fiai testben és lélekben egy-
aránt erősek. Már pedig erős nemzedéket oly 
generáczióból, mely életerejét 10 — 15 - éves 
korában elpazarolja, lehetetlen várni. 

Azt hiszem, hogy 28 ezer kartársam egy-
aránt szivén viseli hazánk jövő boldogulását s 
ebből kifolyólag merem állítani, hogy azon 
délvidéki tanítói egyesületekkel, melyeknek 
területén ily állapotok vannak, mind a 28 ezren 
kezet fogva és egyesülve iparkodunk kedves 
hazánk testéből e fekélyt kiirtani, a mi hogy 
rövidesen megtörténik, erősen hiszem! 

(Hódmezé- Vásárhely.) Török Péter. 

Mikor tartsuk a tanítói gyűléseket? 
Ha valaki valamikor a hazai tanügy-irodalom-

nak történetét fogja megírni, a 19-ik és 20-ik 
század határkövénél meg kell majd állapodnia, 
hogy fokozott figyelmet szenteljen annak a 
mozgalomnak, mely a tanítói állás szellemi 
szivonalának emelése szolgálatában, ez időtájban, 
a tanügyi írók legnagyobb részét lázas munkás-
ságra ösztönözte. 

A képző-intézeti tanárképzés, a tanítóképe-
sítés reformja, a tanterv-revizió úgy az elemi 
iskoláknál, mint magánál a képző-intézetnél — 

az egész vonalon igen magas szinen mozgó 
diszkussziót eredményeztek, mely nagyban fog 
hozzájárulni ahhoz, hogy a napirenden lévő 
kérdés a kor kívánalmaihoz képest és mérten 
közmegelégedésre megoldassák. 

Hogy a népoktatásügy épületét tatarozni 
kell, arról át van hatva nálunk mindenki. 
Hogy abban a keretben és szellemben a tan-
ügy nem maradhat tovább, melyet az 1868-ban 
megkonstruált törvény neki szánt, arról is 
meg vagyunk győződve mindnyájan. 

Mert a négy évtized tapasztalatait nemcsak 
észrevenni s megszívlelni, de értékesíteni is 
kell. Az alap jól van megcsinálva. A 38-ik 
t.-cz. mesterei jó bázisról gondoskodtak. A mi 
fejleszteni való volt a kijelölt keretben, az 
sok jóakarattal, több-kevesebb szerencsével és 
sikerrel végre is van hajtva. Rámutathatunk 
arra a sok alkotásra, melyek az alaptörvény 
szelleméből kifolyólag testet öltöttek. Az 
egész komplekszum díszére válik egy haladni 
vágyó álladalomnak s bizonysága annak a 
törekvésnek, mely áthat itt mindenkit: meg-
teremteni a föltételeket ahhoz, hogy szilárd 
nemzeti alapon egységes, modern kultúrállamot 
építsünk ki az ország határain belül. 

S ezentúl nem is a kiépítés képezi annyira 
föladatát a jövőnek, mint inkább erélyes végre-
hajtása a törvény szellemének és intenczióinak 
s az iskolák beléletének intenzív fejlesztése. 
Ezen a kereten belül, a megvetett alapon, 
teremteni egy erős közszellemet, mely nemcsak 
a tanítóságot áthassa, hanem az iskolák falain 
kívül is járja át az egész nemzetet, hogy 
mindannyian egyesült erővel munkálkodjunk 
közre föladatunk megvalósításában. 

S ebben nemcsak mi, a tanügy munkásai, 
fáradozunk, hanem elől halad előttünk, a 
zászlót magasan lobogtatva éleslátású vezérünk, 
tevékeny ministerünk is, egymásután dobva 
közénk a jelszavakat, melyek a kérdések meg-
érlelését siettetik s gondolatokat és eszméket 
keltve a gondolkozók agyában — erős köz-
szellemet teremtenek. 

Ilyen elbírálás alá esik a kultuszministernek 
86.241. sz. rendelete is, mely a testületi 
szellem kialakulása, az egyesületi élet kimélyí-
tése czéljából látott napvilágot s egyöntetű 
munkára szólítja föl a hazai tanítóságot, hogy 
az ennek nyomán fakadó tevékenységnek 
alapján „az iskola beléletének intenzív fejlesz-
tése, a tanítói-kar művelődési színvonalának 
emelése, helyes irányú tanítói közszellem 
teremtése által a nemzeti népnevelés virágzóvá 
tétessék". 

S a hogy a beteg gyógyításánál a fő a 
betegség fölismerése, a diagnózis megállapítása, 
akként a mostani sztagnáczióban is szerencsés 
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kézre vall a kultuszministernek ez a kibocsátott 
rendelete. Mert hiábavaló a törvénynek nagy-
szabású konczepcziója; hiába annak nemes 
intencziója; kárbaveszett a szellem, mely abból 
kisugárzik; hasztalan az értelmes „anyag", 
mely az iskola ifjúságában a tanító rendel-
kezésére áll: ha a tanító az intencziót föl rem 
fogja, annak szellemét át nem érzi. 

S hogy az eszmék, melyeket a képző-
intézetek a tanító-növendékek szivébe oltottak; 
hogy az itt elsajátított legfontosabb nevelési 
és didaktikai elvek azok tanítói működésében 
eléggé, gyakran sehogy sem jegeezedh et-
tek ki; nem vádolhatjuk meg ezért kizárólag 
a képző intézeteket, mintha az alapot azok 
nem jól vetették volna meg; sem a tanítókat, 
mintha azok a pedagógiai elvek iránt fogékony-
sággal nem volnának: hanem egyedül abban 
a körülményben kell okát ennek keresnünk, 
hogy az egyesületi élet nem domborodhatott 
ki eléggé s a diszkusszióra, a teoretikus 
ismeretek megszilárdítására, a gyakorlati irány-
ban való kiképzésére tere és alkalma a tanító-
ságnak nem volt. 

Mert azok az összejövetelek, melyeket járás-
köri gyűléseknek nevezünk, s,>k jóakarat mellett 
folytak ugyan le, de végeredményükben ugyan-
csak nem jártak valami nagy haszonnal. A 
tárgysorozatot összeboronálták úgy a hogy. 
Minden tekintet nélkül a gjülés karakterisztikus 
jellegére tűzték ki az egyes tételeket. Mivel 
az elnökség örült, ha valaki önként jelentkezett, 
vagy valakit foghatott. Sokszor maga szerepelt 
a repertoáron végig. Ugy járt, mint a szegény 
eklezsiának a papja, ki egyúttal harangozó 
is volt. 

Hogy az efajta gyűlések azután nem igen 
voltak alkalmasak eszmék megvitatására, sem 
elvek megszilárdítására; sem nem teremthették 
meg az egyesületi élet megalkotásához szükséges 
föltételeket, tanúságot tesz róla a tanítói kon-
ferencziáknak meddősége, az egyesületi élet 
teljes stagnálása. 

Ezek után foglalkozom czikkem tételével: 
mikor is jobb a gyűléseket megtartani: vájjon 
tavaszszal e, a hogy az legtöbb helyen gyakor-
latban is van és a hogy közbevetőleg a 
ministeri rendelet is „ legajánlato abbnak" 
mondja; vagy a nagyszünidő után: őszszel? 

Én az utóbbi mellett foglalok állást s igye-
kezni is fogok a következőkben fölhozni azokat 
az okokat, melyeket részint meglehetős hosszú 
tanítói pályám folyamán szereztem; s azokat, 
melyek részben különösen a szóbanforgó minis-
teri rendeletből kifolyólag érlelték meg bennem 
azt az elhatározásomat, bogy az őszi gyűlések 
mellett pálczát törjek. 

A ki a tavaszi járásköri gyűlésekre el szokott 

járni, bizonyára emlékezik azokra a bosszú-
ságokra, melyeket a tanítóságoknak igen-igen 
sokszor okozni szokott — az időjárás. Mert 
a tavasz már régóta elvesztette poétikus jellegét. 
Inkább állhatatlansága jellemzi, mint azok a 
bájak s gyönyörök, melyekről a költő mos-
tanában legtöbbször fűtött szobában zengedezni 
szokott. Hosszú sorozata az esőzéseknek s 
szeleknek rendesen csak akkor ér véget, a 
mikor már szinte nyakig uszunk a nyári forró-
ságban. De arra benn is vagyunk ám a 
vakáczióban! 

Kicsinyes dolognak látszik ez, de csak első 
tekintetre. Mert ha valaki tudja, hogy mennyi 
fejtörést s gondot okoz az elnökségeknek a 
gyűléseknek kitűzése az időjárás szempontjából; 
s hogy hány tanító marad sokszor odahaza 
rossz időjárás esetén; vagy hány tanító ázik 
jövet vagy menet, ha nyitott szekéren órákon 
át paskolja zápor s mossa szitáló eső: akkor 
még se tűnik föl oly kicsinyesnek ez a technikai 
akadály, mely ünneprontó szokott lenni, mivel 
másrészről a jó idő már magában félsikert 
jelent. 

Másik okom nem ily technikai színezetű, 
hanem igazán pedagógiai. A ministeri rendelet-
nek rem az a sarkpontja, hogy a két gyűlést 
egyre redukálja, hanem hogy annak pedagógiai 
karaktert ad. Zománcza a reformnak, hogy a 
tárgysorozatból gyakorlati mintatanítás sohase 
hiányozhatik. Ez fogja megteremteni az iskolai 
tanítás intenzitását. Ennek a révén fog a 
tanítóság belenevelődni a tanítási elvekbe s nem 
fog hangzani annyira panasz arról, hogy szak-
szerűséget nélkülöz egyesületi életünk; mert 
alkalma lesz itt a tanítóságnak, különösen a 
fiatalabb generácziónak esetről-esetre oly tani 
tá okban gyönyörködnie, melyekben teoretikus 
elveit megvalósítva látja s melyekből oly 
gyakorlati fogásokat leshet el, melyeket azután 
az ő iskolájában szintén alkalmazásba vehet. 

I t t ölelkezik majd a teória a prakszissal, 
melynek különösen akkor lesz csak igazi ered-
ménye, ha a tanítást tájékoztató magyarázat 
fogja megelőzni az előadó tanító részéről a 
követendő eljárásra nézve; vagy ha szakszerű 
diszkusszió fejlődik ki a tanítás befejezése után, 
mely az érvényesült elveket minél több old ahol 
megvilágítja. 

De ezek a tanítások valóban gyakorlatiak 
esakis őszszel lesznek — az iskolai év elején. 
Mert mi a czélja az ily tanításnak? Az, hogy 
egy ügyes tanító — s azért a gyűléseket leg-
inkább csak ott tartsuk, a hol ilyen tanítók 
vannak, a mikor azután tanítóra s községre 
egyaránt kitüntetésszámba megy a gyűlésnek ott 
való megtartása — egy tanítás keretében, egyik-
másik tantárgynak gyakorlati fogásait bemutassa 
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s demonstrálja, hogy a tanításnak valamelyik 
fokán egy fél vagy egész óra alatt mennyit 
és minő sikerrel vehet át valamit egy- egy 
osztálylyal. 

Ez pedig hü és természetes csakis akkor 
lehet, a mikor a gyermekeknek a tanítandó 
anyag ujdonságszámba megy s nem mint az 
év végén, a mikor az ismétlésekben benne 
vagyunk, úgyszólván az évi záróvizsgálatok 
küszöbén. Nem az a ezélunk, hogy a tanító 
működésében s eredményében gyönyörködjünk, 
mit osztályában az év folyamán elért, mert ez 
nem záróvizsgálat, hanem látni akarjuk őt 
munkájában, a mikor építőminőségében áll 
előttünk. S ebben az alkotó tevékenységében 
nem a tanév végén van alkalmunk gyönyör-
ködni, hanem a — tanév elején. S ha tekin-
tetbe veszszük azután azt is, hogy az itt 
szerzett benyomással a tanító haza megy és 
ezt vagy közvetetlenül alkalmazza iskolájában 
vagy gondolkozva az itt tapasztaltak fölött, a 
megjelölt irányban továbbhaladva érvényesíteni 
igyekszik a pedagógiai észleleteket lassankint: 
úgy önkéntelenül helyt kell adnunk az őszi 
gyűlések előnyeinek a tavasziak fölött. 

Megerősít ebben a föltevésemben még egy 
másik nyomós érv is. Az őszi gyűlések eseté-
ben rendelkezésére áll xígy az elnökségnek, 
mint a gyűlésen szereplőknek a kéthavi vakáczió. 
Első gondolkozhatik ebben a gondtalan időben 
az előkészületek módozatai fölött; utóbbiak 
alaposabban dolgozhatják ki tételeiket s jobban 
készülhetnek el a gyűlésekre, mint a tanév 
folyamán. Mert bármily kevés hetiórája legyen 
is a tanítónak a szorgalmi időben, fizikuma 
annyira igénybe van véve hivatása által, hogy 
csakis megfeszített munkával tehet eleget az 
ily nagykészültséggel járó föladatnak. 

S ha hozzáteszem utoljára még, hogy minek 
mulasztani tavaszszal még gyűlések által is, a 
mikor a nagy ismétléseket a húsvéti, pünkösdi 
s egyéb szünetek úgy is sűrűn meg-meg-
akasztják; s végül, ha fölemlítem ráadásul azt 
is, hogy a szünidő folyamán állásaikat elfoglalt 
ú j tanerőknek mindjárt a tanév elején van 
alkalmuk bemutatkozniok s erőt meríteniök az 
eléjük táruló egyesületi élet áldásaiból: úgy 
nézetem szerint eléggé megindokoltam abbeli 
állításomat, hogy az őszi gyűlések sokkal 
jobban felelnek meg azoknak az intenczióknak, 
melyek a magas kormányt a jelzett reform 
életbeléptetésére indították, mint a tavasziak. 

Itt az ideje most tavaszszal, a mikor a járás-
köri gyűlések napirenden vannak, hogy a 
tanítóság fölvetett eszmém fölött elmélkedjék. 

Fontolják meg javaslatomat s állapodjanak 
meg egyöntetüleg az őszi közgyűlésekben 
annyival is inkább, mert a ministeri rendelet 

a tavaszi gyűlések megtartását csak odavetőleg 
mondja legajánlatosabbnak s mivel a rendelet 
következő záradékkal közöltetett az érdekelt 
járáskörökkel: „Szívesen veszem, ha az érdekelt 
egyesületek mindezen tervezetekre nézetüket 
velem előzetesen közlik". 

(Csáktornya.J Zrínyi Károly. 

A fölmenti rendszer. 
i. 

(Válasz Sehön József czikkére.) 
Valóban áldhatjuk a sorsot, hogy oly vezetést 

adott a magyar néptanítóságnak a magas 
ministeriumban, mely részben megakarja a 
„qaem dii oderunt" elvét hazudtolni, mert 
göröngyöt, — és Schön J. kartárssal szólva, — 
„dudvát irt, bogáncsot, kórót pusztít, követ 
seper el a népnevelés mezejéről". Azonban 
engedje meg Sch. J. kartárs, ha egészen nem 
értek vele egyet. 

Nagyszerű gondolatnak nevezi Sch. J . a 
„fölmenő rendszer" gondolatát. Elsőben is, 
gondolatnak nem új gondolat s ha betű szerint 
veszszük — nem is jó gondolat, noha ez által 
úgy a tanügy, — mint annak munkásai érdeke 
czéloztatik előbbre tolatni. 

Ha a földmíves a reménynyel vetett szép 
zöldelő búzáján végignéz, azt mondja: „hál' 
Istennek, szép a termés!" akkor, azon arány-
talanul kis helyet, melyet vagy a talaj, vagy 
a munka minősége, vagy a kártékony férgek 
pusztítása okozott, — mint kivételt, — figye-
lembe se veszi. Ha tanítótársaim táborán a 
legfőbb gazdánk végig néz, — azt hiszem — 
bátran mondhatja: „hál' Istennek, a tanügy 
jó kezekben van!" Ezzel, — azt hiszem, — 
át van ütve Sch. J . azon fővárosi szemüvegen 
látott sötét nézete, melyet: „Szász B. kerül-
getett", t. i. „nincs még minden tanítónak az 
a tudása, annyi képzettsége, hogy minden 
osztályban, az V—Vl.-ban is, taníthasson". Ez 
kissé kemény vád. 

De vegyük sorra Síh. J. kartársunk gyanú-
sító aggodalmait. 

„Ha Pató Pál úr az L osztályban van, akkor 
az I. osztály levegője válik élte elemévé és 
arra, hogy valami újítás van a számtan taní-
tásában, vállát vonogatja, el sem olvassa, mert 
há t : ráérünk mi arra még." 

Ha igaza volna is Sch. J. úrnak, még akkor 
is gyengéllem érvnek, mert ha az a tanító 
annak az egy osztálynak él, azon egy osztály-
ban akarja érvényesíteni erejét s annak való-
ban megfelel: abban — vegyük az I. osztályt 
— van annyi észlelni, tanulmányozni valója, 
hogy szépen fejlesztheti pedagógiai és didak-
tikai ismeretét, minek következtében egy elő-



19. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

nyösebb módszer által megkönnyíti azt a leg-
nehezebb lépést a zsenge gyermeknek s tesz 
olyan alapot, mely a legelső és legszilárdabb 
lesz; melyre bizton építhet : mondom, az ilyen 
tanító nem lehet Pató Pál ú r ! Különben az 
életben az a leghasznosabb ember bármely 
téren, a ki a reá bizott legkisebb munkát is 
a legtökéletesebben elvégzi; a művészet titka 
is abbin rejlik, ha a legparányibb részletig 
tökéletes; már pedig, ha egy osztályban éve-
ket nem tölt egy tanító: munkája csak kísér-
letezés; az eredmény kétes. 

Ha sikerült megértetni állításom igazságát, 
úgy magától elesik Sch. J . úr azon állítása: 
„Nem igaz, hogy az, a ki 15 éven tanítja az 
„i" „r" hangoztatását és összeolvasását, ezt 
jobban tudja, mint az, a ki frissült erővel, 
meggondolással ma fog hozzá először." Hm, 
ez mégis nagy állítás! így, már a „repetitio est 
mater studiorum" elve: a gyakorlat, az a sokat 
emlegetett „szürke praxis" mit sem ér ! 

A Sch. J . által idézett Ribot azon mondá-
sá t : „a gépiesség megfosztja az öntudatos 
állapotot a tárgyiligos valóságtól", nem jól 
értelmezi e helyen. Hisz „a tanítás: művészet", 
mint ilyen, gépies nem is lehet. Vagy ha gépies 
egy osztály tanítása: gépies bármely osztály 
tanítása is. A ki nem így fogja föl, az valóban 
robot-munkát végző „gyári munkás", a ki 
„jajkiáltással panaszolja a világnak: íme, gépekké 
válunk." 

Az idézett czikk azon föltevéséhez, hogy 
az első osztály tanítója nem olvassa a negyedik 
osztály számtantanításának újításait, még csak 
annyit: ha bármely osztály tanítója lesz is, 
nem olvas az „ilyen", míg ellenben, bizony 
figyelemmel kisér minden tanügyi mozgalmat 
az első osztály tanítója is, ha „amolyan"; 
tehát az egyéntől függ !* De, ha nem is olvasná 
el a másik osztály újításait, csak az ő osztá-
lyára tartozó dolgokat s tudományos képző 
olvasmányokkal foglalkoznék: vájjon csakugyan 
nem tudná az ilyen tanító az V.—VI. osztályt 
is eltanítani ? Seh. J . úr, úgy látszik, még az 
oklevél értékét is kétségbe vonja? Végül meg 
is erősíti ezen állításom igazságát azzal, hogy 
póttanfolyam rendezését óhajtja az V.—VI. 
osztály tanításának előadásához, s azzal végzi, 
hogy ebből „látná 0 kegyelmessége, hogy a 
magyar tanítóság fölmenőben van." 

En azt hiszem, ebből látná meg 0 kegyel-
messége, hogy az ilyen tanítóság lemenőben van. 

Elmondám nézetemet az irott czikkre vonat-
kozólag, igyekeztem az abban foglalt állítások 

* Mint majdnem minden a tanítás terén. Csakhogy, 
tapasztalatból tudjuk, sok még az „olyan" tanító, a 
ki egyáltalán nem olvas. Szerk. 

s fölfogások helytelenségét — az ügy érdeké-
ben — kimutatni; én azonban, azt hiszem, a 
magas ministerium csak azt akarja az Utasítás 
78. §-ában a tanítóknak a „lehetőleg"-gel 
kifejezni, hogy: mindeneket megpróbáljatok, 
a mi jó, azt megtartsátok!" 

Mily magasztos, — valósággal felsőbb — 
gondolkozás van ezzel kimondva; itt, és így 
ismerem én meg a valódi ügyszeretetből eredő 
magas tanügy politikáját a mi legfelsőbb .hiva-
taltársunk "-nak ; itt látom azon legfelsőbb 
bizalmát a magyar tanítóság iránt, melylyel 
ki van mondva: nyugodtan teszem kezetekbe 
a tanügy sorsát. így nincs kizárva, hogy egy 
tanító több évig legyen egy osztályban, azon-
ban: mindeneket megpróbáljatok! 

En különben sem a fölmenő, sem — mond-
juk — a vele maradó rendszernek nem akarok 
elrontója lenni, mert mind az egyik, mind a 
másik lehet rossz, vagy jó, ha az illető egyén 
azt jóvá, vagy roszszá teszi; az egyént pedig 
sem egyik, sem a másik rendszer nem változ-
tatja meg, csak arra igyekezzünk, hogy a 
rmdszer miatt ne a tanügy szenvedjen — 
rendszertelenségben. 

(Szilágy-Cséh.) Sarkatíi .János. 

II. 

Szász Béla és Schön József olyan igazában, 
helyes argumentumokkal szóltak e témához, 
hogy azokból is sokat megnyertek ez ügynek, 
a kik ennek nem voltak barátai. Hogy e ezikk-
sorozatot én is gyarapítsam egygyel, arra az 
ösztönöz, hogy Szász Béla és Schön József 
nem említették azokat az okokat, melyek főleg 
ellenségeket szereznek a fölmenő rendszer 
eszméjének. 

Azt a föltevést, melylyel az ellenzők élnek, 
hogy t. i. nem minden tanító egyforma és a 
lelkiismeretlen tanító keze alatt egész halmaz 
haszontalan embert juttatunk a társadalomnak, 
már ismerjük, de azokat Szász Béla és Schön 
József ugyancsak leszállították az értékükre. 
Ezek mellett a legtöbbet hallottam az alábbiak-
ról, melyeket Szász és Schön nem említettek. 

Több ellenző kollegám azzal érvel, hogy 
egyik évben kaphat szörnyen bugyuta gyer-
mekeket. Hát ez, Isten verése kétségkívül. De 
éppen ez a körülmény is a fölmenő rendszer 
mellett szól. Tegyük föl, hogy úgy van s egy-
egy évben szörnyen látogat a balvégzet és 
szellemileg szerfölött lelki szegényeket kapunk. 
A tanító tehát az anyaghoz méri tanítását, 
nem kapkod ide-oda, mint az, a ki átveszi a 
jövő esztendőben azt a bugyuta növendék-
sereget. Az ilyen átvett osztálylyal való siker-
telen küzdés megunatja vele a működést, 
maga is abban vigasztalódik: majd túladok 
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jövőre rajtuk. A harmadik se azért lett ember, 
hogy magát megölje a sikertelen munkában, 
ő már azzal felel, rossz az alap, építeni nem 
lehet reá. így eviczkeli át az elemi iskola VI. 
o ztályát a szegény gyermek, kinek csak hibái 
vannak, de bűnei nincsenek. Meg is büntetik 
őket. Mert folytonos új módszerrel kínozzák, 
kizökkentik a maga valóságából akkor, mikor 
ha egy tanító keze alatt tanultak volna 6 éven 
keresztül, a tanítójuk kiismerte volna egyéni-
ségüket, a tananyagot röviden, de jól megtudta 
volna nekik tanítani. Mert nem az a fődolog, 
hogy sokat tanítsunk, hanem hogy a mit 
tanítunk, azt a növendékek jól tudják. Például 
egész haszontalan dolog, miveltető igékről, 
kicsinyítő főnevekről, mellékmondatok meg-
határozásáról tanítani, mikor a gyermekek egy 
mondatot nem tudtak leírni becsületesen. 

Ha egy gyönge osztályt vesz át a tanító, 
ő ezzel a körülménynyel csak addig számol, 
hogy a hibát az előző tanítóra keni. Ebből 
egyenetlenkedés támad, mely sehol sem oly 
általános talán, mint a tanítóknál, kik a szere-
tetet tanítják. Kérem, a legtöbbet maguk a 
tanítók ártanak a tanítói tekintélynek. Sokat 
tudnék én arról mondani, hogy hány tanító 
gázol kartársa reputáczióján keresztül. Már az 
is rettenetes színben tünteti föl a tanítót a 
növendékek előtt is, a kik előtt így kelnek 
ki : Ki volt a tanítód, te tökfilkó ? Még erre 
sem tudott megtanítani ? 

Ehhez hasonló stilusban fogalmazott kiro" 
hanást sokat hall a gyermek, bármiként tagad" 
ják azok, kik a tanítókban csak a jó vonáso" 
kat szokták itt leírni. Én ki merem írni, mert 
ez a meggyőződésem. 

Sokan azért is ellenzik a fölmenő rendszert, 
mert egy-egy évben sok szegény gyermeket 
kap a tanító. Bizony! Mintha az iskolát a 
gazdagoknak csinálták volna. Különben is az 
úgynevezett privát-órák adása az iskolában 
tiltva van, nyíltan, becsületesen amúgy se lehet 
országvilág előtt privát-órákat tartani az 
iskolában. 

Azt is fölhozzák, hogy egy-egy évben sok 
a piszkos, hazudozó, kiállhatatlan képű gyerek. 
Istenem, de nevetséges argumentumok! Gon-
dolom : azért nevelő valaki, hogy neveljen. 
Piszkos gyerekekre találok reczipét, de találok 
a hazudozóra is. A kiállhatatlan képű gyerek-
nek lehet a legfinomabb lelkülete. Én pedig 
azért vagyok tanító, hogy a lelket neveljem, 
nem azért, hogy szépség-Üastromot eszeljek 
ki a gyerekek orczájára. 

Nagyobbára ezeket az argumentumokat hal-
lottam még azok mellett, a mit Szász és Schön 
említettek. Láttuk, hogy ezek se győzik meg 

a fölmenő rendszer híveit arról, hogy az ellen-
zőké az igaz. 

És még mielőtt czikkem végére érnék, még 
azt a véleményemet vagyok bátor elmondani, 
hogy a kartársi hospitálás behozatala — az 
egész vonalon — nagyon üdvös dolog volna. 
A tanulás mellett meg van az a kiváló előnye 
is, hogy ezzel a hanyag tanító is összeszedi 
magát, mert fél, hogy a rosszban hamar meg-
fogják. A leglustább emberben is kell, hogy 
legyen mozzanat, midőn énje a dologra szólítja. 
A kartársi biztatás, kritika, az elért siker belé-
szoktatja, később beléedzi a hanyagot is a 
munkába. 

Bizony a fölmenő rendszer úgy a növen-
dékre, mint a tanítóra nézve üdvös dolog és 
csak nem kell tőle fázni, bele kell abba fogni, 
mert mindezideig még ez nincs úgy minde-
nütt, az iskola csak egyes helyeken nevel és 
addig ministerünk intencziója is csak holt tőke. 

(MosonJ Vemet- Jenő. 

Tanítói fizetések kiszolgáltatása. 
Ámbár a törvény a tanítói fizetés minimumát 

csak 300 frtban állapítja meg, mégis elvitáz-
hatatlanul igaz az. hogy a tanítók anyagi 
helyzete az utóbbi időben örvendetes javulást 
mutat Az 1893. évi XXVI. törvényczikk 
jótékony hatása ez, mely minden tanítónak 
ötödéves korpótlékot biztosít. 

Sőt lehet mondani, alig van tanító, kinek 
fizetése a 800 koronát meg nem haladja, 
minthogy az iskolaföntartó hitfelekezetek ma 
már nem félnek annyira az állam beavatkozá-
sától, ennélfogva nem gördítenek akadályokat 
tanítóiknak azon törekvései elé, hogy fizetésük 
államsegélylyel 800 koronára kiegészíttessék. 
Még azok az iskolaföntartó felekezetek is 
kénytelenek beismerni, liogy aggodalmaik 
minden alapot nélkülöztek, melyek tanítóik 
fizetésének kiegészítésére 120 koronánál na-
gyobb államsegélyt vettek igénybe, mert azóta 
meggyőződtek, hogy az állami beavatkozás 
csakis a tanítók fegyelmi ügyeire vonatkozik, 
illetve az állam csak ez irányban érvényesíti 
befolyását. 

Ennek daczára sűrűen hallatszik a panasz, 
hogy a felekezeti tanítóság jórésze csak teng-
leng és alig bír megküzdeni az élet nehézsé-
geivel: míg ellenben az állami tanítók, kiknek 
alig valamivel, vagy talán semmivel sincs több 
fizetésük, tisztességesen meg tudnak élni. Mi 
ennek az oka, hol a baj forrása? 

Aligha tévedek, midőn ennek okát abban 
keresem, miszerint a felekezeti tanítók fizeté-
süket terményekben kapják. Minthogy pedig 
a gabonaárak nem egyformák, a felekezeti 
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tanítók fizetése is mindig ingadozik, hol több, 
hol kevesebb, azaz: ritkán több s majdnem 
mindig kevesebb a tíz évi átlagnál, a mit a 
felekezeti tanítók javadalmának megállapítá-
sánál alapul szoktak venni. 

De a legnagyobb baj mégsem az, hogy ter-
ményben adják a fizetést, hanem ennek ren-
detlen kiszolgáltatása, mely szeptembertől, 
tehát a tanév megkezdésétől január-február hó 
végéig tart és a mi a tanítói tekintély leg-
nagyobb arezulcsapása és az 1893. népokta-
tási törvény 5. §-ának negligálása, a tanító 
kénytelen keservesen megszolgált illetményét 
maga szedni. 

Vannak egyes vidékek pl. Baranyában, a hol 
a módosabb német községekben egy meghatá-
rozott napon — a búzát Rókuskor, a tengerit 
Vendel napján — a párbért a tanító házához 
viszik, de ilyen vidék kévéi van s a legtöbb 
helyen a tanító maga szedi terménybeli fize-
tését ma is. 

Abban is alig tévedek, ha azt mondom, 
hogy legtöbbször a karczgabona minőségével 
sem elégedhetünk meg. 

Tapasztalatból tudom, hogy m^g akkor is 
akárhányan a gabona alját, az ocsút viszik a 
tanítónak, mikor a termés legjobban beüt. S 
ha a szegény tanító ez ellen tiltakozni mer, 
szemébe vágják: „ha nem tetszik, keressen 
olyan helyet, a hol szebb gabona terem." 

Ez az állapot tűrhetetlen, ezen segíteni kell! 
Egyébként, mint e sorokban, bebizonyítani 

iparkodtam, a baj nem a fizetés csekélysé-
gében, hanem annak rendetlen, tanítóhoz 
nem illő kiszolgáltatásában rejlik. Ministerünk, 
a ki a tanítók iránt való rokonérzésének, 
annyiszor adta jelét, örök hálára kötelezné a 
felekezeti tanítóságot, ha ezen elavult és a 
tanítói tekintélyt egyaránt lealázó terménybeli 
fizetést eltörülné. Sokan vannak a felekezeti 
tanítók között is olyanok, a kik abban a téves 
hitben vannak, hogy a törvényhozásnak nincs 
hatalma a felekezeteket arra kényszeríteni, 
hogy a tanítók fizetését készpénzben szolgál-
tassák ki. 

Dehogy nincs! Hát ki utasította a közsé-
geket, hogy a községi és körjegyzők fizetését 
készpénzben adják, nem a törvényhozás ? 
Igenis — látható ebből is — van hatalma és 
joga a községi és felekezeti vagyon fölött. 

Ha minden tanító készpénzben és pon-
tosan — akár az adóhivatal, akár az iskola-
gondnok útján — kapná a fizetését, legtöbbet 
a magyar tanító ideálja: a népnevelés szent 
ügye nyerne. Bízzunk és reméljünk! 

(Moliora.) Borsodi/ Béla. 

9 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A békésvármegyei általános tanító-

egyesület e hó 12 én tartotta meg Szarvason 
évi közgyűlését, a melyen a vármegye tanító-
sága nagy számban megjelent a vármegye 
valamennyi járásköréből, tanúsítja ez által is 
az egyesületi élet iránt való meleg érdek-
lődést. Megjelent a gyűlésen Rezei Sylvius, a 
vármegye kir. tanfelügyelője is. Láng Gusztáv 
egyesületi elnök arra mutatott rá elnöki meg 
nyitójában, hogy az iskola oda irányítsa a fő-
figyelmet, hogy a növendékekben az ipar és 
kereskedelem iránt hajlam ébresztessék. A fő-
jegyzői jelentés feltárta a közgyti'és előtt a 
járáskörök mult évi munkálkodását, a miből 
kitűnt, hogy a járáskörök élénken foglalkoztak 
tanügyi kérdésekkel. Majd felolvasta Koncsek 
József „a muzeumok iránti érdeklődés felkel-
tése" czímű értekezését, Pecz József pedig 
felolvasta: „Mi az óvodának czélja" czímű 
munkáját. Egyhangúlag elfogadta és az orsz. 
tanítói bizottsághoz tárgyalás végett felkül-
deni határozta a közgyűlés az aradi tanító-
egylet azon indítványát, hogy a tanítók hiva-
taluk elfoglalása alkalmával jelleg és felekezeti 
különbség nélkül a hivatalos eskü letételére 
köteleztessenek. Elfogadta a közgyűlés Donner 
L. kartárs azon indítványát, hogy egy megyei 
tanító önsegélyző szövetkezet létesíttessék s e 
végből a jövő évben a járáskörök e tárgyban 
határozatot hozzanak. A nyugdíjtörvény revi-
ziója tárgyában a vármegye orsz. "képviselői 
útján az országgyűléshez és a ministerhez 
memorandumot ád be az egyesület. 

± A barsniegyei általános tanítóegye-
sület f. hó 14-én Újbányán tartotta kitűnően 
sikerült közgyűlését, melyen Végh István elnök 
tartalmas megnyitó beszéde után foglalkoztak 
az 0 . B. tételeivel. A tanítói fizetésekről Huszár 
Károly, a tanítóképzés és képesítésről Láng 
Mihály referált; elfogadott javaslataikat föl-
terjes /.tik az U. B.-hoz. Az „ifjúság erkölcsi 
életének megóvása" cz. tétellel a járáskörök 
fognak foglalkozni. Cserei Dávid ref. lelkész 
sikerült fölolvasásban értekezett a „vallásos 
nevelés és tanítás"-ról, melynek minden téte-
léhez örömmel járult hozzá a közgyűlésnek 
minden tagja, megmutatván, hogy nem vezeti 
elfogultság, mert elfogadja s magáévá teszi 
mindenkor azt a mi jó. Vittenberger János dr. 
t. k. tanár a magyar népdal sajátságairól 
értekezett és gyújtó melegséggel közvetlen-
séggel magyarázta meg és ismertette a magyar 
népdal sajátságait'. A tisztújítás megejtetvén, 
nagy részben a régi tisztikar maradt meg. 
Este a „F. J . T. H." javára sikerült hang-
verseny volt. 
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St. Pierre pusztulása. 
Éppen Áldozó-csütörtök napján, május 8-án 

történt meg egy amerikai város elpusztulása 
oly körülmények között, melyek leginkább 
hasonlítanak az ola§z Pompeji elpusztulásához 

's oly nagy pusztulással, minőhöz hasonló 
évszázadok alatt is ritkán fordul elő. A leg-
utóbbi időkben Liszabon pusztulása, a Hoangho-
folyó gátszakadása Khinában és a jávai Krakatoa 
vulkán kitörése hasonlítható csak ahhoz a 
borzasztó esethez, melynél egy pár óra lefolyása 
alatt 40.000 ember pusztult el s a mi még 
borzasztóbb, csak egyetlen élő lény menekül-
hetett meg, ki a katasztrófa idején jelen volt: 
egy életfogytiglani fegyházra itélt gyilkos. 

A katasztrófa színhelye a Középamerikában 
levő franczia tulajdont képező Martinique 
sziget volt, melynek legnagyobb városát St. 
Pierre (Szent Péter) s közvetlen környékét 
pusztította el a város szomszédságában levő 
Pelée nevű tűzhányó hegy, mely egész a leg-
újabb időkig veszélytelennek látszott s legutol-
jára 1855-ben tört ki. Május elejétől fogva 
nemcsak ez a hegy, de a szomszéd szigeteken 
levő vulkánok is morgolódtak, különösen San 
Domingo és Yincent szigeteken emberélet-
veszteség is fordult elő, de mivel az Antillák 
szigetén a földrengések eléggé gyakoriak és 
St. Pierreben május 11-én lett volna a kép-
viselő-választás, aránylag kevesen utaztak el 
s a május 8.-án reggel 8 óra tájban bekövet-
kezett szerencsétlenség jóformán mindenkit 
otthon talált. Szerencsétlenségükre, mivel a 
hegy újabb kitörése már egészen robbanás 
jellegű volt, a tűzesőtől kisért izzó láva-
tömegek pár perez alatt az egész várost óriási 
lángtengerré változtatták. A kit ez nem ölt 
meg, megölték a diónagyságú kövek, a sűrű 
hamueső és a dögleletes levegő. A holt-
testeken leégett a ruha, az első két nap alatt 
a segítségre sietett hajók is teljesen elpusz-
tultak, s nemcsak maga a város, de egész 
környéke is teljesen elpusztult. 

St. Pierre nem volt nagy város, 1894-ben 
25.792 lakosa volt, s ezenkívül a sziget 
politikai főhelye nem itt, hanem Fort de 
Francé városban feküdt, bár az csekélyebb 
népességű. Mindamellett általában elismerték, 
hogy a kis Antillákon nem volt oly népes s 
oly élénk forgalmú hely, mint St. Pierre. 

Franczia, angol és amerikai hajók naponta 
fordultak meg kikötőjében, kis tengeralatti 
táviróhuzal köti össze a külvilággal, s igen 
jó utak a belfölddel. Különben ez a belföld, 
Martinique szigete, igen kis terjedelmű, területe 
csak 988 km2 , azaz körülbelül annyi mint a mi 
legnagyobb területű városunknak, Debreczen-
nek, (957 km2) vagy a legkisebb megyének 
Esztergomnak határa (1076 km2). De ezen a 
kis területen 32 község van több mint 200.000 
lakossal, s mivel különösen a tengerparton sok 
használhatlan mocsaras terület van, ez a kis 
sziget körülbelől négyszer oly sűrű népességű, 
mint hazánk. Nem csoda ennélfogva, ha a 
francziák, kiknek régi nagy gyarmataik Amerika-

| ban már elvesztek, büszkék Martiniquere és St. 
Pierre-re, oly annyira, hogy most a katasztrófa 

í hirére Párizsban és több vidéki városban 
! parancsszó nélkül kitűzték a gyászlobogót a 
j középületekre, mint valami nemzeti gyász 

esetén. 
1 Mindamellett ne gondoljuk, mintha e kis 
! város valóban szép lett volna. Mint mindenütt 

a tropikus vidéken, itt is buja növényzet van, 
j de ennek szépségeit jobban lehet a belföldön 

és még a kertekben gazdag Fort de Francéban 
is élvezni, mint St. Pierreben, hol a legtöbb 
kikötővároshoz hasonlóan szűk és nagyrészt 

| hegyoldalban fekvő utak vannak, igen gyakran 
| kőlépcsőkkel, melyek két oldalán víz csörgedez 

a csatornákban. A legélénkebb városrész, a 
mélyen fekvő „le Mouillage", hol tömérdek 
kereskedelmi telep van, hasonlókép kellemet-
len, mert a szomszédos emelkedések miatt a 
passzátszél alig jut el ide, s ezért ez a város-
rész nemcsak nem egészséges, de veszélyes is. 
Mivel azonban népes és igen régi város (már 
1635-ben megkezdették itt a letelepedést), sok, 
aránylag csinos középülete van, így a jegy-
bank, kereskedelmi és mezőgazdasági kamara, 

. törvénykezési palota, jogakadémia és gimná-
zium, székesegyház püspöki székhelylyel, katonai 
kórház s három kis erőd. A lakosok legnagyobb 
része kevertvérű kreol, kik között tudvalevőleg 
sok szép nő van; franczia születésű az egész 
szigeten alig van másfélezer, jóval több az 
indiánok száma; néger és khinai kuli csak egy 
pár száz van. A sziget két kerületének egyik 
székhelye St. Pierre volt, s itt választották az 
egyik képviselőt a franczia parlamentbe. 

A Pelée tűzokádó hegy egy pár kilométer 
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távolságra van a várostól, s környéke egészen 
müveit, a minthogy Martinique szigetén a 
művelődés aránylag magas fokon áll. Régebben 
a rumkészítés volt a nép főfoglalkozása, 
jelenleg is 118 rumgyár áll fönn. Ujabban a 
czukor (20 gyár) és kávé az uralkodó termék, 
kisebb mértékben a kakaó, dohány és gyapot. 
Evi forgalma az 50 millió frankot jelentékenyen 
meghaladja, s ez igen nagy összeg, ha tekin-
tetbe veszszük, hogy a szigetnek jelentékeny 
részét még nem vették mívelés alá, sőt az 
indolens bajban a kreolok még arra sem értek 
reá, hogy kiirtsák a tömérdek mérges kigyót 
és alkalmatlan rovarokat, melyek mint az első 
települők többször megszöktek innen, s a 
sziget állandó lakossága csak egy nemzedékkel 
azután telepedett le, a hogy azt 1502-ben 
Kolumbus fölfedezte. 

Ma e nevezetes sziget nagyobb része rom, 
s éppen a legtekintélyesebb város annyira 
pusztaság, hogy egyetlen ép lakóház sem 
maradt meg benne. A távolabbi részek lakói 
azonban inkább csak anyagi kárt szenvedtek, 
s a humanizmus dicséretére érdemes följegyez-
nünk, hogy a legközelebb levő müveit állam, 
az amerikai Egyesült Államnak lakói, rögtön 
a szerencsétlenség után bőséges segítséget és 
ajándékokat küldöttek a szerencsétlen szigetre, 
s azóta Európa minden országában megszólalt 
a nemzetek rokonszenve a francziák iránt, így 
nálunk Apponyi Albert képviselőházi elnök 
útján. De a szerencsétlenségnek még nincs 
vége. St. Pierre újból fölépítése hosszú időt 
igényel, s a szomszéd tűzokádó hegyek forron-
gása s az azóta is gyakori földrengések mutat-
ják, hogy még nem mult el a veszély teljesen. 

(Budapest.) György Aladár. 

Bárány mester nézetei. 
Nem régen fejeződött be lapunk hasábjain 

a „tanítóképzés és szakvizsgálat", illetve a 
„tanítói szakvizsgálat" kérdése fölött való erős 
vita. Margitai és Láng, a minden tisztele-
tünkre méltó két matador mérték össze főkép 
ebben fegyvereiket: tudásukat és tapasztala-
taikat. Olvastuk őket. S a mikor olvastam 
főkép azt a kívánságot, hogy a tanítói pá-
lyára készülők mentül több előtanulmánynyal 
lépjenek a tanítóképzőbe, eszembe jutott 
Bárány Ignácz, a csáktornyai képző egykori 
igazgatója, a ki már húsz éve ott porlad 
feleségével, egyik leányával és unokájával a 
csáktornyai temetőben. 

Szinte hihetetlennek tetszhetik sok tanférfiú 
előtt, hogy annak a szigorú pedagógusnak: 
Bárány mesternek a tanítói előtanulmányokról 
minő más nézetei voltak. Neki furcsa tapasz-

talatai lehettek e tekintetben. Én, a ki neki 
is tanítványai valék, sok apróságot jegyeztem 
föl mesterem életéből és kijelentéseiből. 

Bárány Ignácz abban az időben, a maga 
idejében, kiváló pedagógus hírében állt. Való-
sággal tekintély volt neveléstudományi kérdé-
sekben. Ma is idézik döntő érveléseit, hasz-
nálják könyveit, de most már fia: Bárány 
Gyula átdolgozásában. Ugyancsak össze kellett 
szednie tudását és tapasztalatait annak, a ki 
a mesterrel vitába ereszkedett, harezba keve-
redett. Logikája oly erős és lánczolatos, ítélete 
és kijelentései oly biztos alapon álltak, s 
tekintélyekre hivatkozva oly keményen ostro-
molta az ellenfél sánczait, hogy az ellenfél 
végre is kénytelen volt zászlóját meghajtani. 
Nem legyőzetett, hanem meggyőzetett. 

Bárány mester azokat a növendékeket, a 
kik középiskolákból, főkép a gimnáziumból 
kerültek a képzőbe, „kicsavart eszüek"-nek 
deklarálta, mint a kik képtelenek a gondolko-
zásra, nincs bennük semmi önállóság. 

— Jó magoló gépek, az szent igaz. Bevágják 
betüről-betüre a tételeket; de ha az ember 
ugyanazon tétel keretében mellékes kérdést 
intéz hozzájuk, akkor paff! . . . megszűnik a 
tudományuk. Szeretném kikorbácsolni az isko-
lából azt a tanárt, a miért ilyen szajkókat 
nevelt. Az ilyen tanárok szerencsétlenné teszik 
az ifjúságot egész életükre. Éppen ezért kell 
önökkel annyit vesződnöm, ezért kerül önöknek 
az értelemmel való tanulás akkora megerőlteté-
sükbe. Köszönjék ezt a volt tanáraiknak. 

— Ha rajtam állna, én az elemi iskola hat 
osztályát kiváló sikerrel végzettekből szedném 
fői a növendékeket; hanem persze nem áin 
3—4 évre, de legalább is hat évig készítgetném 
elő őket a tanítói pályára a képezdében. Én 
raknám le az alapot s akkor nem kellene 
annyit vesződnöm a kicsavart eszüekkel; ők 
meg tudnának gondolkodni, beszélni és volna 
is nekik miről. Végül én tetőzném is be az 
épületet s akkor mernék kezeskedni róluk, 
hogy jeles tanférfiak, szakemberek lesznek. 

így beszélt a mester, a tanítóképzés terén 
is tekintély. Annyi bizonyos, hogy nézetei 
fölött kell, de érdemes is gondolkodni ma is. 

* 

Az ú j gondnoksági utasítással, illetve az 
„értesítő - könyvecské"- vei kapcsolatban egy 
másik kérdés is fölszinre került lapunkban: 
az osztály-ismétlés. Vagyis helyén való-e, okos 
dolog-e a buktatás elemi iskolában? 

Bárány mester nem ugyan egyenesen erről,, 
hanem általában a buktatásról egyszer szintén 
nyilatkozott előttünk. 

A mint föntebb mondám: a gimnázium 
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oktatással, különösen a tanárokkal egyáltalán 
nem volt megelégedve Bárány. Kijelentette, 
hogy a népiskola mind nevelési, mind tanítási 
módszer tekintetében fölötte áll a gimnáziu-
moknak. 

— Nem pedagógusok, nem tanárok, nem 
nevelők azok, a kik a gimnáziumból elküldik, 
kicsapják a növendékeket vagy megbuktatják 
azért, mert nem tanulnak, nem tudnak tanulni 
vagy rossz viseletüek. 

— A középiskolai tanár azt mondja: öcsém, 
ha nem tanulsz, menj máshová, maradj ki! És 
a társadalom belenyugszik az Ítéletbe; még a 
szülő is, hogy a növendék csakugyan szamár 
és javíthatatlan. A népiskolában, ha a gyermek 
nehézfejű, nem bír haladni a többivel és 
rakonczátlan, azt mondják a szülők, de még a 
felügyelő hatóság is: rossz a tanító; de azt 
egyik sem vallja, hogy a gyermek a buta. 
A gimnáziumból kicsapják a butát. Persze, ez 
a legkönnyebb vége a dolognak. Csakhogy az ; 
ilyen eljáráshoz nem is kell pedagógiai tudo-
mány, művészet. De akkor nem is kell a drága 
középiskola sem, ha csak ennyiből áll a tanár 
urak tudománya; hanem be kell szerezni a 
könyvektt, háta mögé kell állítani egy hajdút 
a gyereknek, a ki aztán kikérdezi az úrfit, s 
ha szórói-szóra eltudja darálni a föladott 
leczkét, hát — bevette a tudományt. Az ilyen 
eljárás azonban nem tanítás, főképen nem 
oktatás. Nem úgy, tanár uraim! Nem meg-
buktatni, nem kicsapni kell a gyereket, hanem 
tessék előszedni a pedagógiai tudományt, 
ragyogtassák művészetüket az ilyen „pióba-
kövek"-en! A buktatással, kicsapással csak 
szegénységi bizonyítványt állítar.ak ki ma-
gukról az illető buktató tanárok és tanítók. — 
Hajje! mennyire örül most A. B. képezdei 
„hallgató", hogy én így beszélek s ki azt követ-
kezteti, hogy Bárány nem fog senkit meg-
buktatni. Hohó, öcsém! A képezde már szak-
iskola, ide már nem az általános ismeretek 
megszerzése végett járnak a növendékek. Itt 
a tanítóságra készítünk elő, ide tehetség, szor-
galom kell, ajánlom tehát, hogy iparkodjék . . . 

* 

Hm! Most persze az következnék: miként 
nyilatkozik a mester tanítványa az elemi iskolai 
buktatásról ? Nos, hát úgy, hogy — helyén is 
van, meg nincs is. Ámde két meggyőződés egy 
igazság gyanánt nem szerepelhet. 

L'gy áll a dolog, hogy minden építkezésnek 
kell, hogy biztos alapja legyen; de másrészt szem 
előtt kell tartanunk a rmérték"-et is: a tan-
tervet; aztán tekintetbe kell venni iskolázta-
tási viszonyainkat. Mármost mi következik 
ebből? Az, hogy ez idő szerint, igenis — 

buktatnunk kell azokat, a kik nem ütik meg 
a mértéket. Ámde fölösleges a buktatás a II., 
III. és V. osztályban. A buktatásnak egyedül 
csak az I. és IV. osztályban van jogosultsága. 
És fölösleges, szinte mosolygásra késztő a 
hittanból és beszédgyakorlatokból való buktatás. 
Csakugyan nem nevetséges-e például, hogy 
I-ső vagy II. osztályos tanulót megbuktatnak 
a hittanból és beszédgyakorlatból? Vagy az, 
hogy a III. osztályban megbukik valaki a 
földrajzból? Ez csak nevetséges? 

Buktatnunk kell: az I. osztályban azért, 
mert ha nem tanul meg a gyermek gépiesen 
olvasni, aztán írni, föltétlenül visszatartandó. 
Betüismertetésnek a II. osztályban nincs helye. 
A IV-ikben pedig azért kell szoros mértéket 
tartani, mert innét kerülnek el a tanulók a 
középiskolába. Habár a törvény szerint az 
elemi iskola nem előkészítője a középiskolának, 
mindazonáltal mégis tekintettel kell lenni reá. 
Csak a becsületünket gyarapítjuk vele. 

RcstolU M. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek. — 20.447. sz.) 
Tudomás és további eljárás végett értesítem 

a tanfelügyelőséget, hogy a gödöllői korona-
uradalomban szervezett állami méhészeti gaz-
daságnak szervezeti szabályai értelmében 
évenkint julius és augusztus hó folyamán idő-
szaki tanfolyamok rendeztetnek, a melyeken 
résztvehetnek azon tanítók, kik a méhészet 
okszerű fejlesztését gyakorlatát elsajátítani 
és helyi viszonyaiknál fogva terjeszteni óhajtják. 

Az időszaki tanfolyamokra vonatkozóan az 
érintett szervezeti szabályzat a következőket 
mondja: 

Időszaki tanfolyamok: lelkészek, népta-
nítók, kertészek, vinczellérek, erdő- és mező-
őrök, pályaőrök, földmívesek stb. részére oly 
czélból, hogy azok az okszerű méhtenyésztés 
elméleti ismeretébe és gyakorlatába alaposan 
bevezettessenek; továbbá, hogy a méhlegelők 
föntartásának és létesítésének, valamint a kap-
tárak és eszközök készítésének módjára meg-
taníttassanak. 

A tanfolyam ideje és tartama. 
Évenkint májustól—októberig több időszaki 

tanfolyam rendeztetik, és pedig rendszerint: 
a földmívelők oktatására május és juniusban, 
a néptanítók és lelkészek részére julius és 

augusztusban, 
a kertészek, vinczellérek, erdő- és gátőrök 

stb. számára pedig szeptember hónapban, min-
denkor négy-négy hetes tanfolyam. 
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A tanfolyam vezetése. 
A tanfolyam vezetésének közvetlen irányítása 

az országos méhészeti felügyelő hatáskörébe 
tartozik. A tanítást és a gyakorlatokat a gaz-
daságban alkalmazott méhészmester végzi. 

A tanfolyamra való fölvétel. 
Az időszaki tanfolyamok mindegyikén leg-

följebb 20—20 hallgató vehet részt. A föl-
vételért pályázók egy-koronás bélyeggel el-
látott folyamodványban — alkalmazásban nem 
levők politikai hatóságuk útján és ajánlatára 
a magyar királyi földmívelésügyi ministernél, 
a tanfolyam kezdete előtt legalább két hónappal 
kérik ezt. 

A fölvétel iránt — az országos méhészeti 
felügyelő oly irányú javaslatára, hogy az 
ajánlottak lehetőleg az ország különböző vidé-
keiről valók legyenek — a földmívelésügyi 
minister határoz: miről a pályázók idejekorán 
Írásbeli értesítést kapnak. 

Az időszaki tanfolyamok bármelyikére fölvett 
egyének közül a szegénysorsuak — ha álla-
potukat hiteles szegénységi bizonyítványnyal 
igazolják — a tanfolyam tartama alatt ingyen 
elszállásolásban és élelmezésben részesülnek. 
A jobbsorsuak ellátásukért legföljebb két 
koronára menő napi ellátási díjat fizetnek. A 
tanfolyamokon résztvevők a napi foglalkozásra 
nézve kötelesek magukat az intézet szabály-
zatában megállapított ügyrendnek alávetni. 

A tanfolyam hallgatói a negyedik hét utolsó 
napjának délutánján úgy az elméleti ismeretek-
ben, mint a gyakorlati ügyességekben való 
jártasságukról a méhesekben és műhelyben egy-
aránt számot adnak. 

Ennek lefolyása után a tanfolyamon való 
részvételüket igazoló „látogatási bizonyítványt" 
kapnak. 

A ki egy ilyen méhészeti tanfolyamon már 
résztvett, más alkalomra rendezett hasonló 
méhészeti tanfolyamra csak a földmívelésügyi 
minister kivételes engedélye alapján vehető tol. 

Budapesten, 1902. évi május hó 10.-én. 
A ni. kir. vallás- és közoktatásügyi 

ministertől. 

0 es. és ap. kir. Fö'sége a esókási g. kel. 
iskola építési czéljára 200 koronát méltóz-
tatott magánpénztárából legkegyelmesebben 
engedélyezni. 

A vallas- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyivánította: Májer Imre pápai 

kamarás, leányvári róm. kath. plébánosnak, a 
ki a leányvári róm. kath. felekezeti elemi nép-
iskola építése czéljára 500 koronát ajándékozott. 

Kinevezte: Schiopu Miklós oki. tanítót a 
zsupaneki közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Mészáros Gizella oki. kisdedóvónőt a kolozs-
borsai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
Tallér Elemér oki. tanítót a pilis-szántói áll. 
el. népisk.-hoz r. tanítóvá; Pfeiffer Ilka oki. 
polg. isk. tanítónőt a petrozsényi áll. el. nép-
iskolához r. tanítónővé. 

Jóváhagyta: a Kisdednevelók országos egye-
sületé- nek módosított alapszabályzatát f. évi 
26.018. sz. a. kelt rendeletével. 

Nyugdíjat utalványozott: Farkas - Szabó 
István körösladányi munkaképtelen ev. ref. 
tanító részére az orsz. tanítói nyugdíj-alapból 
évi 1020 koronát; Sébesztha Emilia szigetuj-
falusi munkaképtelen tanítónő részére évi 720 
koronát; Jovanovits Milán újvidéki munkakép-
telen gör. kel. tanító részére 1340 koronát; 
Mayer Endre pozsonyi ág. h. ev. el. isk. elaggott 
tanító részére az orsz. tanítói nyugdíjalapból 
évi 1800 koronát. 

Gyám-, ill . özv. segélyt engedélyezett: 
néh. Fodor János rudnoki róm. kath. volt tanító 
özv., szül. Marinoni Amália részére évi 300 
koronát, Gabriella nevű kiskorú árvája részére 
évi 50 koronát; néh. Pongrácz Adolf volt 
nagykanizsai áll. polg. isk. tanító özv., szül. 
Fonyó Júlia részére évi 600 koronát s 2 kis-
korú árvája részére együtt évi 200 koronát; 
néh. Szűcs György gyomai ev. ref. volt tanító 
özv., G. Szabó Mária és Gizella kiskorú árvája 
részére évi 710 korona 73 fillért; néhai 
Komjáthy József volt csökölyi ev. ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Begedi Julianna részére évi 
589 koronát; néhai Marlcovits György b.-
petrovoszellói gör. kel. tanító özv., szül. Vuits 
Paulina részére évi 676 koronát; néh. Flesch 
Joachim nyug. zentai közs. tanító özv., szül. 
Hubert Teréz részére évi 600 koronát. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szives tudomásul. A Gondnoksági Utasítás 

magyarázata, elfogyván a külön árusításra 
szánt készlet, ezentúl külön nem kapható 
szerkesztőségünkben, hanem csak a „Tanítók 
Tanácsadója" czímü útmutató-könyvünkkel 
együtt. A „Tanítók Tanácsadójának" az ára e 
szerint így változik: kötött példány, a gond-
noksági utasítás magyarázatával, 3 korona 
20 fillér, fűzött példány 2 korona 80 fillér. — 
K. J. Kis-Kér. Allamvasutakon, mint lapunk-
ban számtalanszor olvasható volt, csak állami 
tanítók (tanítónők) kaphatnak kedvezményt. — 
Özv. K. A.-né. Nagy-Miliály. Ha az özvegyi 
félévi járandóságot illetőleg — talán elnézés-
ből — megrövidítették, adjon be jól indokolt 
kérvényt a kir. tanfelügyelőség útján. —V. F . 
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Morvaőr. Tudtunkkal a kérdezett államférfi 
mellszobra nem kapható; csak külön megren-
delésre készítné el — nagy költséggel — vala-
melyik szobrász. — Felvidéki izi\ néptanító. 
Az iskola fen tartónak évek multán is kötelessége 
kiadni a tanítónak a szolgálati bizonyítványt. 
Valóban botrányos állapot volna, ha a miatt 
nem kaphatná meg szolgálati bizonyítványát, 
mert azóta az iskolaszéki elnök elhalálozott, s 
a jegyzőkönyveknek nyoma veszett. A jelenlegi 
iskolaszéktől követelje szolgálati bizonyítványát. 
Ha nem adnák ki, forduljon a kir. tanfelügyelő 
úr útján a közigazgatási bizottsághoz. A kér-
dezett jutalomdíj ügyében az Izr. Tanügyi 
Értesítő szerkesztőségéhez (Budapesten)intézzen 
kérdést. — S. I . C. Az iskolafentartónak 
kötelessége a 168 tanítványt legalább két 
tanterembe elosztani, s így két tanító vezetésére 
bízni. On nem hivatott ebben az ügyben 
intézkedni. Kérheti, tanácsolhatja az ügyek 
rendezését, esetleg a kir. tanfelügyelő figyelmét 
fölhívhatja a túlzsúfoltság miatt keletkezett 
tűrhetetlen állapotra. On a 80 tanítványon 
felül levőktől nem követelhet külön tanításdíjat. 
A z iskolai munkarendet (órarendet) az iskola-
szék hagyja jóvá. A tanító csak a szabályszerű 
heti óraszám keretén belül köteles tanítani. A 
többi legfeljebb magánszorgalom dolga. Az 
órarenddel együtt a heti tanítás-szünet (szerdán 
vagy szombaton délután) megállapítása is az 
iskolaszék teendője. — M. János. A korpótlék-
nyugdíjigénybe való beszámításért külön kell 
folyamodni A magántanulók vizsgáztatásaért, 
ha még eddig nem volt határozat, az iskola-
fentartó allapítson meg vizsgálati díjat. — 
Gr. Gy. Pályája megszakítása után f. évi 
április havában választatván újra tanítónak, újra 
kell folyamodnia a nyugdíjintézetbe való föl-
vételért — E. J. Az iskolaszék állapítja meg 
a szedhető tanításdíjat. Ha az illetőnek díj-
levelében biztosított joga a külön tanításdíj-
szedés, akkor természetesen élhet ezzel a joggal, 
egyébként nem. — M. István. 1. Csak rendes 
tanulóknak adják meg a Tanítók Háza jóté-
teményét. 2. Csak tagok gyermekei élvezhetik 
az E jtvös-alapnak bármely jótéteményét, amely 
tanulókra vonatkozik. Az Eötvös-alap pályázati 
hirdetései a Néptanítók Lapjában közzé lesz-
nek közelebb téve. Lehetőleg julius elejéig adja 
be kérvényét az Eötvös-alap elnöksége czímére.— 
X. Törvényesen elvált nő tanítóférje után abban 
az esetben kaphat nyugdíjat, ha elválasztó 
Ítélettel igazolja, hogy nem ó volt oka az el-
válásnak. A kérdéses esetben, midőn bírósági 
ítélet helyett mintegy magánjellegű szerződéssel 
állapodtak meg az elválásban, nem tartjuk jogo-
sultnak az elváltán élő özvegy részére a nyugdíj 
folyósítását. — H. J. A kötelező tanítógyülések 

látogatása alkalmával fölmerült napi- és fuvardíj 
szabályszerű kiszolgáltatásához a községi iskolai 
tanítónak is van jogos igénye. — A.—Z. A kir. 
tanfelügyelőnek kellene bejelenteni a dolgot, 
s talán ő hathatna arra a magán iskolafentar-
tóra, hogy a tanítóval szemben méltányosabb 
bánásmódot tanúsítson. A mennyiben tehén-
tartásról is van szó a jövedelmek között, mél-
tányosságból lehetne kívánni bizonyos kárpót-
lást azért, hogy ön tehenet nem tarthat s így 
a takarmányt és legelőt más czélra fordíthatja 
az uraság. Kószpénzértékben való megváltásnak 
azonban nincsen helye jog szerint. — 0. H. K. 
A „menházvezetőre" nézve nem kötelező a taní-
tók korpótlékairól szóló törvény. — P. H. 
Nyugdíjkönyvecske kiállításáért a közoktatási 
ministeriumhoz kell folyamodnia, oklevélmáso-
latért pedig az illető tanítóképző-intézet igaz-
gatóságához. — P. Gy. Az iskolaszéknél kell 
panaszt emelnie, ha valaki az ön iskolájához 
tartozó tanulókat jogtalanul saját osztályába 
vette föl. A felebbezést az útadó dolgában 
ott keresse, a hol beterjesztette. — T. I. Az 
iskolai könyvtárakra vonatkozó ministeri ren-
deletről a Néptanítók Lapjából is értesülhetett. 
Nagyon helyes, ha ön az iskolát végzett 
tanulóknál jól választott népies vagy ifjúsági 
lapok utján is biztosítani akarja a már szerzett 
magyarnyelvi ismeretet. — Z. G. Ha fizetését 
megcsonkították s ezt az iskolafentartó helyre-
igazítani nem hajlandó, a kir. tanfelügyelő 
közvetítésével a közigazgatási bizottságnál 
keressen orvoslást. — M. Derecske. 1. Isko-
lájába járó más felekezetű tanulóktól az iskola-
szék beleegyezésével ugyanannyi tandíjat köve-
teljen, mint saját hitfelekezetükhöz tartozó 
tanítványaitól. 2. Az állami alkalmazottak, 
vasúti őrök, stb. bizony tartoznak egyházi 
adót fizetni. A fél párbér tekintetében az egy-
házi hatósággal intézze el ügyét s annak meg-
állapodásához alkalmazkodjék. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A népiskolák új tanterve már csak az 

1903/4-i iskolai év kezdetével léphet életbe. 
Az országos közoktatásügyi tanács ugyanis 
annyira el volt foglalva más iskolafajok uta-
sításaival és ' szabályzataival, valamint egyéb 
kérdések tárgyalásával (például említjük az 
ifjúsági könyvtárak ügyét), hogy állandó bizott-
sága a népiskolai tanterv utasításának meg-
vitatásával már nem foglalkozhatott. A 
népiskolai tanterv utasítását egyébiránt az 
albizottság már elkészítette, de a közok-
tatásügyi tanács állandó bizottsága azt már 
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csak őszi ülésszakában tárgyalhatja. Tekin-
tettel arra, hogy úgy az osztott, valamint az 
osztatlan népiskolák számára csak egy tanterv 
készül, az utasítások nagy fontosságot nyernek 
s a közoktatásügyi tanács részéről előrelátha-
tólag beható tárgyalásban fognak részesíttetni. 

— Világ folyása. A budai királyi palotában 
pezsgő éli t volt a múlt héten. A delegácziók 
ülésezése alkalmából káprázatos fényű udvari 
bált tartottak, melyre az egész diplomácziai 
testület lerándult Bécsből fővárosunkba. Jó is, 
ha a külföldi diplomaták megjelennek a magyar 
király udvarában és itt a hely szinén győződnek 
meg egyrészt Magyarország külön államiságáról, 
másrészt arról a nagy tiszteletről és igaz 
szeretetről, melylyel a magyar nemzet jóságos 
öreg királyát körülveszi. Kívánatos volna, hogy 
a mult hét udvari élete meunél többször vissza 
térne a magyar király fényes budai palotá-
jába! — Az országgyűlés képviselőháza f. hó 
17.-én junius 4.-ig elnapolta magát, illetőleg 
e napig nem tart érdemleges ülé&t, formális 
ülést azonban az elnök hívhat egybe. Ez idő 
alatt a delegácziók üléseznek. — A német 
császár, hogy Németország és az amerikai 
Egyesült - Államok közt a barátság kapcsait 
megszilárdítsa, Nagy Frigyes porosz király 
bronz szobrát küldte ajándékba az amerikaiak-
nak. „Azokban a beszédekben — írja a császár 
Roosevelt elnöknek — a melyekkel a herczeget 
üdvözölték, ismételten megemlékeztek arról 
a tényről, hogy ősöm, Nagy Frigyes, a fiatal 
amerikai köztársasággal szemben keletkezése 
idején mindig barátságos magatartást tanúsított, 
a mivel lerakta annak a barátságos viszonynak 
az alapkövét, a mely két országunk között 
mindenkor fönnállott. A nagy király példáját 
akarom követni magam is. Henrik herczeg 
látogatásának emlékét fönn akarom tartani az 
amerikai népnek való ajándékkal, a melyet, 
kérem, szíveskedjék annak nevében elfogadni." 
Nagy Frigyes szobrát Washingtonban az 
arzenál mellett állítják föl. — XIII. Alfonz 
spanyol trónörökös, elérvén 16. évét, nagy-
korúsíttatott s koronázásán az összes európai 
udvarok képviseltették magukat. A kis király 
ellen, a kit Don Carlos trónkövetelő természe-
tesen nem ismer el, állítólag merényletet is 
követtek már el, mely azonban szerenesére 
nem sikerült. — A búrok pünkösd ünnepén 
Vereenigingben a fölött tanácskoztak, bogy 
kössenek-e békét az angolokkal? Lapunk zár-
takor a tanácskozás eredményéről biztos hírek 
még nem érkeztek. 

— Levél a szei'kesztöséghez. A következő 
sorok közlésére kérettünk fe l : „Sűrűn talál-

kozunk fölhívásokkal, mik 10 évi találkára 
szólítják az intézetek volt növendékeit, de oly 
fölhivást, mi az alma materre visszaemlékezésül 
egy-egy nemes tettre hivna fel, nem találtam. 
Mi, kik Epeijesen 93-ban képesítőztünk, közös 
óhajként vetettük meg néhai Fabriczy volt 
tanárunk emlékére a nevét viselő ösztöndíj 
alapját. Tíz éve lesz annak, hogy az internátus 
falait elhagytuk s búcsút vettünk jó igazgatónk-
tól. Tíz évi találkára egyikünk se gondolt, de 
hiszem, hogy az a nemesért dobogó szív, mely 
együtt érzett, egyért dobogott, midőn szerepre 
hivta a hála, hiszem, hogy ismét összehoz 
bennünket a jó cselekedetekben, s egykori 
igazgatónk — ki most is az intézet feje — 
kultuszának, hálánk csekély jeléül egy alapí-
tandó s nevét viselendő ösztöndíjban áldozni, 
mind megannyian készek leszünk. A tanítóság 
köztudatába óhajtanám vinni, hogy nem Hedona 
vigalmai, a múló örömek percznyi élvezete az, 
mi a baráti szeretet tüzét éleszti, táplálja, 
fennen lobogtatja ; nem ez képes konczentrálni 
a sziveket, hanem a nemes szív őszinte szere-
tetének legszebb hajtása: a hála. Óh, mi 
kívánatos volna, ha a lelkesedés lobogó lángjai 
élesztenék tettre a tanítóság ifjait, ha ifjú 
szivök szeretetének melege hevítené a tanügy 
agg harczosának hűlni vágyó szivét, ha ölelő 
karjaik közt húnyhatnák le ezek szemöket. 
Ha hálát, elismerést kiván a tanítóság, járuljon 
önmaga jó példával, s ragadja ki magát a 
köznapiságból, bontsa ki a zászlót, bontsa ki 
a szeretet legszebb zászlaját: a hálát. Szivemet 
tártam ki, midőn megismertettem czélomat, s 
hiszem, ha ily czéllal zörgetek a Tekintetes 
Szerkesztőség ajtaján, megnyílik az, kérésem 
meghallgattatik s kapok az alábbiaknak egy 
kis helyt becses lapjokban. Magamat kérésem-
mel a Tekintetes Szerkesztőség jó indulatába 
ajánlva, vagyok teljes tisztelettel Nyíregyháza 
1902 május 14. kész szolgája: Stoll Ernő, 
tanító." (Eperjesen 1893-ban végzettek czímét 
kéri Stoll, Nyiregyháza, Újtelek t.) 

— Fürdői kedvezmények tanítónők szá-
niára. 1. Keszthely-Hévíz fürdőben a Mária 
Dorotheaegyesület két tagja 3 — 3 hétre teljes 
gyógydíjmentességet és ingyen fürdőket kap. 
2. Balf fürdőben az egész idényben a szoba 
és fürdő árából 50% engedmény és teljes 
gyógydíjmentesség. 3. Feketehegyen a fősaison-
ban csak a gyógy- és zenedíjból 50% elenge-
dése, junius hóban és augusztus 20-tól szept. 
végéig ingyen lakás is két tagnak. 4. Pöstyén-
ben 4 tagnak a kád- és medencze-fürdők 
árából 25% engedményt, jó és olcsó lakást. 
5. Szt. Lukácsfürdőben 30 drb. ingyen fürdő-
jegy két tagnak. 6. Margitszigeten az egész 
saisonban ingyen lakás és fürdő. 7. Stubnyán 
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két tag részére az egész saisonban, kivéve 
julius 1.-től augusztus 21.-ig, ingyenes helyek, 
zene és gyógydíj elengedése, ezenfölül minden 
tag a fősaisont kivéve 30% engedményt kap. 
8. Stoósz fürdőben 2 tagnak a zene- és gyógy-
díj elengedése. 9. Sztoikán egy tag részére 
ingyen lakás és fürdő, a többi tagnak a fő-
saisonban a szoba árából 30% engedmény; 
az ingyen szobában két tag is ellakhatik. 
10. Tátra Széplakon a szoba és fürdő árából 
10% engedmény. 11. Uj-Tátrafüreden az elő 
és utóidényben a szoba és fürdő árából 20% 
engedmény. 12. Zálnokon az egész saisonban 
20% engedmény a szoba és fürdő árából. 
13. Hársfalván junius 15.-től augusztus 15.-ig 
10%, az elő és utósaisonban 40% engedmény 
minden tagnak. 14. Gyertyánligeten az egész 
saisonban a lakás-, fürdő-, gyógy- és zenedíjból 
50% engedmény, az étlapárakból 20%. 15. 
Tátra-Lomniczon az idénydíjak elengedése; a 
fürdődíjnál 25% engedmény minden tagnak. 
16. Ránk fürdőben az egész saisonban két 
tag ingyen szobát, gyógykezelést, fürdő, zene-
és gyógydíj elengedést. 17. Czemétén több 
tag kaphat az egész idényben szobát napi 
egy koronáért az egyesület üdülőházában, a 
fürdőnél 20%, a gyógydíjból 50% engedményt. 
A bélyegmentes kérvényeket a Mária Dorothea-
egyesület elnökségéhez czímezve Budapestre, 
VIII. ker., Orczy-út 6. sz alá kérjük mielőbb 
beküldeni. 

— Fölvétel tanítóképző-intézetekbe. A 
budapesti áll. polg. isk. tanítóképző-intézetben 
az 1902/1903. iskolai évben a következő állami 
kedvezményes helyek lesznek betöltendők: a) 
a nyelv- és történettudományi szakcsoport 
első évfolyamán két egész-, három félköztar-
tásos hely és hét, ebédből álló élelmezés, b) a 
mennyiség- és természettudományi szakcsoport 
első évfolyamán két egész-, három félköztar-
tásos hely és hét, ebédből álló élelmezés. Egész 
köztartás alatt az internátusban való teljesen 
ingyenes ellátás értendő; a félköztartást élvezők 
havi 14 koronát fizet aek a köztartás költségeire. 
A fölvételért benyújtott s 1 koronás bélyeggel 
ellátott folyamodványok az intézet igazgató-
ságánál (Budapest, I. ker., Győri út 9.) leg-
később f. évi május hó 31.-ig adandók be. 
(A részleteket az igazgatóságnál lehet meg-
tudni). — A Frőbel-nőegylet által fentartott 
áll. segített óvó- és tanítónőképző-intézetnek 
(Budapest, VI. Bajza-utcza 35. sz.) első osz-
tályába az 1902/3. isk. évre f. év junius 10.-ig 
lehet folyamodni. A kérvények az elnökséghez 
vagy igazgatósághoz intézendők. Minden növen-
dék bejáró, az intézet részéről anyagi segélyt 
nem kap, de sem tan-, sem beiratási díjat nem 
fizet. 

— Rövid hirek. Emlék-ünnep. Néh. Martin 
Komád fővárosi tanító emlékére a budapesti 
tanítótestület junius hó 5.-én emlék-ünnepet 
rendez, melyet a III. ker. közs. iskola udvarán 
fognak megtartani. A megnyitó beszédet Benedek 
Sándor közig, bíró, az emlékbeszédet Sajó 
Sándor tartja.— Kérelem. A járásköri és ált. tanító 
egyesületi elnök urakat tisztelettel felkérem, 
hogy a „Néptanítók Lapja" f évi 16. számá-
nak Irodalom rovatában ajánlott Mementó czímű 
füzet ismertetését gyűléseik tárgysorozatába 
fölvenni szíveskedjenek. Kőhalom, 1902. május 
14.-én. Zahumenszky István, igazgató-tanító. — 
Gyűlések. A nógrádmegyei tanítóegv esület losonczi 
körei. hó 28.-ánPoltárongyűlést tart, A csanád-
megyei tanítóegyesület f. hó 27.-én tartja 
XXXI-ik rendes évi közgyűlését Mező-Kovács-
házán. A nógrádvármegyei tanítóegyesület 
nógrádi köre ez évi körgyülését f. hó 27.-én 
Nagy-Orosziban tartja meg. A zemplénmegyei 
tanítóegyesület alsó köre f. hó 27.-én Olasz-
Liszkán gyűlést tart. A torda-aranyosvármegyei 
ált. tanítótestület toroczkói köre tavaszi köz-
gyűlését f. hó 28.-án tartja meg Aranyos-
Kákoson. A torda-aranyosvármegyei általános 
tanítótestület rendes közgyűlését Tordan junius 
hó 5.-én és 6.-án tartja. 

— Adakozás. Lapunknál befolyt: 1. Taní-
tók Házára: a felső-dobrai iparos és gazda-
közönség által rendezett tánczmulatság jöve-
delméből (bek. Gergely Gyula felső-dobrai ev. 
ref. tanító) 5 K; Kozár Mihály (Ipp) gyűjtése 
a járásköri gyűlésen 3 K 40 f. — Eötvös-
alapra : Lengyel Károly (tagsági díja) 6 K ; 
Lukács László (Deskófalva) 3 K. Átadtuk r.y 
alap pénztárosának. 

— Halálozás. Bivészy János 40 évi mű-
ködés után nyugdíjazott Szegzárd belvárosi 
tanító életének 72-ik évében elhunyt. A boldo-
gultat 8 gyermeke, kik közül kettő kántor-
tanító, siratja. Áldás emlékere! 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8. sz., I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában': 
VHI., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : Társadalmi pedagógia. — Iskoláink 
erkölcse. Török Péter. — Mikor tartsuk a tanítói 
gyűléseket ? Zrínyi Károly. — A fölmenő rendszer, 
í. Sarlcadi János. II. Verner Jenő. — Tanítói fizetések 
kiszolgáltatása. Borsody Béla. — Egyesületi éiet. — 
S z ü n ó r a : St. Pierre pusztulása. György Aladár. — 
Bárány mester nézetei. Réztolli M. — Hivatalos 
rész. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segéd szerkesztő: Göőz József, dr. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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28.799/902. számhoz. 

Ösztöndíj pályázat. 
Az 1902 903. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösztön-
díj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén lévő és nyilvánossági joggal bíró gymna-
siumoknál, reál- és polgári iskoláknál a kereskedelmi 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növendékek 
tarthatnak igényt, kik ezen iskolák IV. vagy V. osz-
tályát általános jeles eredménynyel végezték, az 
erkölcsi magaviseletben jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl: 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési bizo-

nyítványával. 
2. A tanuló 1901 902. tanévi bizonyítványával, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi nyil-
vános joggal bíró gymnasium, reál-, polgári iskola 
IV. vagy V. osztályát jeles előmenetellel és jónak 
minősített erkölcsi magaviselettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
föltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítványnyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és mily alapból ? 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló kereskedelmi 
tanulmányait a fiumei állami felső kereskedelmi iskolán 
fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is ide 
értve ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közoktatási 
m. kir. ministeriumhoz czímzendők és 1902. évi julius 
hó 10-ig a fiumei állami felső kereskedelmi iskola 
igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illető tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl legalább is általános jó előmenetelt, az ösztöndíj 
további élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igazgató-
ságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz benyújtott folyamodványok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapesten, 1902 május 10-én. 
A in. kir. vallás- és közoktatásügyi 

(30/h—III—1) ministertöl. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Az apatini községi elemi népiskolánál egy újonan 

szervezett rendes tanítónői állás betöltendő. Javadalma : 
I. évi 720 korona készpénzfizetés, mely az iskolaszék 
45/1890. számú jogerős határozata értelmében a 
helyben eltöltött 3—3 évi működés után 140—140 
koronával, vagyis 6 év múlva 1000 koronára emel-
kedik. II. Évi 200 korona lakbér. III. Az 1893. évi 
XXVI. törvényczikk 2. §-ában megállapított évötödös 
korpótlékok. Képesített egyének kellően fölszerelt, 
bélyeges kérvényeiket az iskolaszéki elnökség czímére 
folyó évi junius hó 28-áig nyújtsák be. Megválasztott 
köteles állását f. évi szeptember 1-én elfoglalni, mely 
naptól kezdve javadalma is folyósíttatik. Apatin, 
1902. évi április hó 28-án. Aman Bálint, iskolaszéki 
elnök. Schátfer Jakab, iskolaszéki jegyző. 

(408—III—8) 
önállóan végezni tudó jó hangú kántorsegédet 

keresek junius l-re, tanítani nem kell. Fizetése : 300 
korona ellátással de mosás, ágynemű, világítás nincs. 
Ellátás helyett esetleg pénzfizetés, egyesség szerint. 
Személyesen jelentkezőknek előny. J á s z - Á r o k -
szál lás , ápril hó. Nagy Lajos, kántor. (420—11—2) 

A lajoskomáromi (Veszprémvármegye) ág. hitv. 
ev. egyházközségnél egyik rendes kántortanítói állás 
üresedésbe jővén, ezennel pályázat hirdettetik. Java-
dalom : I. tanítói teendőkért: államsegélylyel 800 
korona; az államtól biztosított korpótlék; lakbér 
160 korona; II. kántori teendőkért: fizetés 40 kor.; 
stóla; a Bélák János alapítvány 3°/o kamata. Köte-
lesség : két vegyes osztály s az ismétlősök egyik 
csoportjának tanítása; a kántori teendők végzése 
fölváltva, valamint az egyházi énekkar vezetése. Csak 
okleveles ágost. hitv. evang. tanítók pályázhatnak; 
németül tudók előnyben részesülnek. Az állás augusztus 
15. foglalandó el. Kérvények junius 20-ig Kasper 
József evang. lelkészhez küldendők. (424 a—II—2) 

A dobozi (Fehérmegye) községi iskolai tanítóságra 
julius elsejéig pályázhatnak okleveles református 
tanítók. Fizetés : lakás, 720 korona készpénz, kántori 
teendőkért, vallástanításért 80 korona. Az iskola 
államosítása folyamatban. Iskolaszéki elnök. 

(423/a—II—2) 
A f . -regmeczi ref. kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Javadalma: lakáson és kerten kívül mint-
egy 6 kat. hold szántóföld megmunkálva, 2 kat. hold 
rét, kataszteri tiszta jövedelem szerint, — 3 hold erdő, 
12 köböl gabonanemű, tandíj, szolgálmányok, stóla, 
mérsékelten számítva és 386 korona államsegély. A 
pályázati kérvények, okmányokkal felszerelve, junius 
12-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Posta: Legenye-
Mihályi, Zemplénmegye. Megválasztott hivatalát szept. 
1. elfoglalni köteles. F.-Regmecz. 1902. május 10. 
Lipták Bertalan, lelkész. (438—II—2) 

Oroszlánra — Komáromm.— evangelikus okleveles 
másodtanító kerestetik. Fizetése: 800 korona, télen 
tüzelőfa, szoba egyszerű bútorral, konyha. Tannyelv : 
magyar. Levélben többet. Zatkalik Károly, lelkész. 

(441—II—2) 
A sz ikszói ref. egyház pályázatot hirdet kisebb 

fitanítói állására. Fizetés: 36.554 [7 -öl szántóföld s 
1796 Ql-öl rét használata. Föld adóját az egyház 
fizeti. 179 korona 54 fillér az egyház pénztárából 
évnegyedes részletekben. Tandíj minden gyermektől 
3 korona 60 fillér. Tanítványok száma 50—60 közt. 
Államsegély 138 korona. Törvényes ötödéves kor-
pótlék. Szabályszerű lakás. Kötelességei: az alsó három 
fiosztály tanítása s az orgonistának akadályoztatása 
esetén helyettesítése. Pályázhatnak ev. ref. vallású 
okleveles tanítók, kik orgonázni tudnak. Kérvények 
junius 15-ig Varga József i-ef. lelkészhez, Szikszóra 
(Abaujm.) küldendők. (443—II—2) 

A zemplén-csanálosi ref. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése: föld, rét, termény, 
pénz és államsegély, együtt: 846 korona 86 fillér. 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó. Kérvény 
lelkészi hivatalhoz küldendő. (442—II—2) 

A lemondás folytán megüresedett v i s z i államilag 
segélyezett községi iskolai tanítói állásra alulírott 
iskolaszéki elnök pályázatot hirdet. Felhívja mind-
azokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy ok-
levéllel fölszerelt kérvényüket folyó hó 29-ig a viszi 
iskolaszéki elnöknél beadják. Az állás javadalmazása, 
a következő: 1. 2 szoba, 1 konyha, 1 éléskamrából 
álló lakás a szükséges mellékhelyiségekkel együtt. 
2. 800 korona fizetés 12 egyenlő havi részletekben a 
községi pénztárból. 3. Ismétlők oktatásáért 30 korona. 
4. Iroda-átalány 10 korona. 5. 600 ( j-öl föld haszon-
élvezete. Visz, 1902 május hó 15-én. Szabó József, 
iskolaszéki elnök. (454—I—1) 

A misz lai ev. ref. orgonista-kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: háromszobás lakás, házi 
kerten kívül készpénz, földbérlet, rozs. fa. tandíj czí-
men 900 korona. Kötelesség: I—VI osztály tanítása. 
Kérvények Bocsor Lajos esperes úrhoz Tengőd (Tolnám.) 
küldendők május 31-ig. (456—I—1) 
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Körmöcz szab. kir. és főbányaváros polgári leány-
iskolájánál egy rendes tanítói állomás megüresedvén, 
erre ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomással a 
következő javadalmazások járnak: 2000 azaz kétezer 
korona rendes évi fizetés. 400 azaz négyszáz korona 
lakáspénz, ö t izben, öt évenkint, 120 azaz egyszáz-
húsz korona, korpótlék. 40 azaz negyven köbméter 
kemény tűzifa. Próbaidő egy év. A megválasztott: 
n) a polgári leányiskolában teljesített bármely taní-
tásért a rendszeresített javadalmazásán kívül egyebet 
nem igényelhet, b) Köteles az országos tanítói nyug-
díjintézetbe lépni s az ezzel járó illetéket sajátjából 
fizetni, c) Köteles a város vagy az állam által megsza-
bandó ideiglenes jellegű óradíjért az iparos tanonczisko-
lában, valamint;az esetleg fölállítandó ipari szakiskolá-
ban — a túlterheltség kizárásával — tanítani. Ezen 
állomásra a nyelv- és történettudományokból képesített 
íanerők pályázhatnak. A pályázni óhajtók a kellően 
fölszerelt kérvényüket a városi iskolaszékhez czímezve, 
folyó évi május hó 31-ig nyújtsák be. Körmöezbánya, 
1902 május 15. Yizy Ferencz, az iskolaszék elnöke. 

(453-1—1) 
Tamásfa lv l újonan szervezett államilag segélye-

zett községi 2-od tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : 800 korona az iskola pénztárából havi 
előleges részletekben és megfelelő korpótlék, lakás 
és kert illetmény fejében 120 korona. Teendői lesznek 
a mindennapi és ismétlő-iskolának az iskolaszék által 
leendő megosztása értelmébeni tanítása. Ezen állást 
elnyerni óhajtó okleveles tanítók kellőleg fölszerelt 
folyamodványaikat 1902. évi junius hó l-ig Három-
székmegye Tamásfalvi iskolaszéki elnökséghez nyúj-
tandók be. U. p. Kovászna. (455—I—1) 

UJfehértón községi kisdedóvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: 1. Évi fizetés 700 korona, 
egyenlő havi részletekben előre. 2. Szabad lakás. 3. 
Dajka tartásra 240 korona minden évre. Kérvények 
kellő fölszereléssel folyó hó 31-ig alulírotthoz küldendők. 
Csajkos Gyula, felügyelő-bizottsági elnök. (447—I-—1) 

A gö ln iczbányaváros i (Szepesvm.) róm. kath. 
elemi leányiskola tanítói állomására pályázat hirdet-
tetik. Az állomás jövedelme: 1. évi 800 korona havi 
előleges részletekben a várostól, mint iskolaföntar-
tótól; 2. 25 bécsi öl kemény fa a lakáshoz szállítva, 
mely fából az iskolaterem is fűtendő ; 3. négy szép 
szobából, konyhából, éléskamrából, pinczéből, mosó-
konyhából, 2 fatartóból, istállóból, szép kertből és 
udvarból álló úri lakás; 4. kertészettanítás fejében a 
várostól 50 korona; 5. körülbelül 60 gyermek utáni 
beiratási díj fejenkint 60 fillér; 6. az egyháztól egy 
darab szántóföld és egy darab kert haszonélvezete, 
miért az előírt egyházi énekeknek a tanulókkal való 
betanítása és a vasár- és ünnepnapi istenitiszteleteken 
az énekben való közreműködés kivántatik. Fölté-
telek : róm. kath. vallás, magyar tanítóképesítői ok-
levél, az eddigi kifogástalan működésről és előéletről 
szóló hiteles bizonyítvány, a magyar nyelvben való 
tökéletes jártasság és a német nyelvnek ismerete. 
Kötelesség : a mindennapi iskolában a III—VI. leány-
osztály vezetése, az ismétlő-iskolában való vasámapon-
kinti oktatás és a leánynövendékeknek a kertészetben 
való tanítása. Pályázhatnak róm. kath. tanítók és 
tanítónők. Megjegyzendő, hogy férfitanítói pályázók 
közül annak lesz előnye, a ki az orgonajátékban és 
egyházi énekben teljes jártassággal bír, a mennyiben 
az esetleg megválasztandó férfitanítónak idővel a 
kántori jövedelemre is van kilátása. Női pályázóknál 
föltétlenül megkivántatik a női kézimunkában való 
teljes gyakorlottság, a mi az esetlegesen megválasz-
tandó tanítónőre nézve szép mellékjövedelemnek lehet 
forrása. A pályázat határideje f. é. junius 15. Kellő-
képen fölszerelt pályázatokat benyújtani és jelent-
kezni lehet főt. Szobissek Eniil plébános, iskolaszéki 
elnök úrnál Gölniczbányán. (429—H—l) 

Dömsödi reform, kántortanítói állomásra. Java-
dalom : készpénz 600 korona havi előleges részle-
tekben ; 20 hold föld, (bérlete 400 korona); szállás-
kert, (bérlete 22 korona); minden iskolástól tandíj 
4 korona, (számuk 80—85); énekszós halottól 1'20, 
imástól 1'60, predikáczióstól 2 kor., (számuk 120—130); 
korpótlék ; szabad lakás. Kötelessége : három osztály 
tanítása, orgonálás, temetés. Pályázati határidő 1902 
junius 30. Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Oklevéllel és szolgálati bizonyítványnyal ellátott kér-
vények alulírotthoz küldendők Dömsödre (Pestmegye). 
H. Gózon Gyula, ref. lelkész. (444—II—1) 

Vörösvágás i (Sárosm.) római kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: Kincstártól, 
tandíj 330 kor; termény váltság 36 kor., 10 hold 
szántóföld. Hitközségtől: 244 kor. 60 fill., ágybérből 
5 köböl rozs, 2 köböl zab, 50 tanköteles után egy-
egy fuvar fa, vagy természetben, vagy a ki akarja, 3 
koronával megváltva, és ebből a tanterem is fűtendő. 
'/s telek utáni közös erdőből fa és legeltetési jog, 
Stólából 30 kor., az egyházmegyei pénztárból 12 kor. 
60 fill. Szabad lakás, kert, gazdasági épületekkel. 
Nyilvános iskolánál még nem működő tanítók egy 
évi próba után véglegesíttetnek. A pályázat a helybeli 
plébánián f. évi junius 10-én főt. Krucsillák István 
esperes úr elnöklete alatt megtartatik. (445—I—1) 

Szemlaki (Aradm.) magyar-németajkú kántor-
tanítói állásra junius 15-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetés: 16 kat. hold föld (évi haszonbér értéke 800 
kor.), adóját az egyház fizeti; 96 kor. 14 fillér kész-
pénz ; minden iskolástól egy véka rozsos buza és 80 
fillér; ötödéves korpótlék az egyház mag- és pénz-
tárából, évnegyedenkint előre fizetve ; 16 köbméter 
kemény hasáb tűzifa beszállítva; temető és káposztás 
kert használata (értéke 30 kor.); szabad lakás mellék-
épületekkel, kamra, pincze, istálló és 400 f _j° házikert, 
jó tanítás és magaviselet esetén alapítvány-kamat 
czímen 56 korona, mely minden évben emelkedik; 
stóla czirka 60 korona. Kötelessége: osztatlan vegyes 
iskola 1—5 osztályú iskola 80—90 gyermek tanítása 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerületi tanterv szerint. 
Tanításnyelv: magyar-német. A templomi éneklés 
vezetése ; a lelkész akadályoztatása esetén az isteni 
tisztelet végzése. Az állás augusztus 1-én, de leg-
későbben szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázhatnak 
életkomakat, egészségi álla-potukat okmányilag iga-
zolni tudó okleveles ev. ref. tanítók, esetleg most 
végzendő képezdészek, kik szept. l-ig oklevelet tar-
toznak [fölmutatni. Kellőleg felszerelt kérvények az 
ev. ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. (446—I—1) 

A dunáninneni ágost. hitv. evang. egyházkerület 
pályázatot hirdet a f. év szeptember 1-én Modor 
városában megnyitandó, benlakással egybekötött pol-
gári leányiskola három tanítónői állásra. Kettőt 
nyelv és történelmi, egyet pedig számtan és természet-
tudományi szakra. Csak ágost. hitv. evang. vallású 
tanítónők pályázhatnak. A bizottságilag megállapított s 
egyházkerületi gyiilésileg még helybenhagyandó fizetés 
áll évi 1000 koronából, lakásból és teljes ellátásból az 
intézetben. Egyike megválasztottaknak meg fog 
bízatni az igazgatónői teendőkkel külön tiszteletdíj 
mellett. A folyamodványok felszerelendők: kereszt-
levéllel, tanítói oklevéllel, egészségi s eddigi működésre 
vonatkozó bizonyítványokkal, valamint a nyelvisme-
retek kimutatásával, esetleg a tornára, zenére, női 
kézimunkára vonatkozó igazolványokkal. Az összes 
iratok f. év julius hó 10-ig beküldendők dr. Baltik 
Frigyes püspökhöz Balassa-Gyarmatra. Bármily fel-
világosításokkal szolgál Hollerung Károly főesperes 
Modorban. Balassa-Gyarmaton, 1901 május hó 17-én. 
A dunáninneni ágost, hitv. evang. egyházkerület 
elnöksége. (31/h—H—1) 
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A badlni róm. kath. kántortanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. A díjlevél 461 korona 42 fillér 
tanítói, 225 korona 12 fillér kántori jövedelmet tüntet 
föl; 114 korona államsegély. A folyamodványok 
kellően fölszerelve és a beszterczebányai erdőigazgató-
ságra czímezve Badinba az iskolaszék elnökségéhez 
nyújtandók be f. é. julius l-ig. (451—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

l i ü f ^ ü l l ü 

!!Fontos a méhészeknek!! 
Méhészeti eszközök legjobb kivitelben s legolcsóbban 
kaphatók Magyar Fémlemez-Ipar-Részvény-Társa-

ságnál Budapest, VII., Gizella-út 53. 
á r j e g y z é k k i v á n a t r a i n g y e n és b é r m e n t v e . 

A tanítóknak 10°, o engedmény az árjegyzékből. 
(428—III—2) 

Polgári iskolai Jeles oklevéllel bíró 

tanítónő, 
ki a nyelvészet, történelem és német nyelvi tanszakra 
van képesítve, ki zongorázni, czimbalmozni és énekelni 
tanítani a legnagyobb sikerrel tud s ki tanfelügyelője 
és a legelőkelőbb egyetemi tanárok részéről mutathat 
főt szép ajánló leveleket, állást keres nyilvános vagy 
magán polgári leányiskolánál. Cs. S. Budapest, 

I. Vár, Országház-utcza 41. sz. 
(452-1-1) 
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Róm. kath. kántorsággal és gazdasági ismétlő-iskolával 
kapcsolatos állami iskolánál működő tanító 

óhajt. Czím: Böröndy János, Oláh-Lápos. 
(432-1—1) 

0 © © © © © © © © © © © © © © © © © © 

ül !! Méhészeknek és baromfi-
| tenyésztőknek fontos!! # 

A f. 1902. évi gazdagon illusztrált árjegyzék 
méhkaptárokról, méhészeti eszközök, baromfi-
tenyésztési czikkek és segédeszközökről meg-
jelent és kivánatra mindenkinek ingyen meg-
küldi: 

Kühne Ferencz, 
É,1 első magyar kereskedelmi méhtelepe és állat-
Fi tenyésztési czikkek raktóra, Budapest, I. ker., 

Attila-utcza. (397—ni—3) 

„Népies Búcsúztatók" 
hangjegy-melléklettel (300 oldal). Ára 3 korona. 
Megrendelhető Pintér Miklós kath. kántornál, 

Makón. (450—III—1) 
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A legjobb vizsgái jutalomkönyv 

A „Tanulók vezérkönyve" 
Irta: Vaday József. 

Budapest székesfőváros tanácsa áltat a főváros összes 
tanintézetei részére elfogadva. Kapható 1 korona 
10 íill., 1 korona 30 üli. és 1 korona 80 filléres 

díszkötésben a szerzőnél Nagyváradon. 
(449-11—1) 

fstíwrsffi? 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgrátzi gyárának raktára : 

P A J K B R E Z S Ó é s T Á R S A 
B U D A P E S T , Mis-

VIII. ker., József-körút 15. sz. 
a jánl ja európai szerkezetű harmoniumai t is. 

A. gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet . 

Ára 120 koronától följebb. 
8 koronás részletekben ÍM. 

Képes á r j e g y z é k ingyen és bérmentve . 
9 é r i j ó t á l l á s . (247—52—52) 

Szőlőolt váii yok! Bor! 
Gyökeres zöld- és fásoltvány 15 bor és 30 csemege 
fajban; alanyvesszők Riparia Portalis, Vitis Solonis, 
Rupestris Monticola ; direkttermő : Delawara (kitűnő 
minőségű bort ad); több fajta európai sima és 
gyökeres vessző, közte a bőtermősége folytán álta-
lánosan megkedvelt Erdei; jó minőségű, kellemes 

zamatu bor 50 litertől fölfelé kapható : 

W ö p j i n y E n d r e 

(104—XV—15) szőlőoltvány-telepén, 

S z é k e l y h i d o n . 
N. B. Bormintát vevő költségére, árjegyzéket 

ingyen küldök. Vevő vagy megbízottja produk-
tumaimat a hely szinén választhatja át. 
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Minden tanító rendelje meg saját érdekében 

I n g u s z I . é s f i a 
aradi könyvkiadó kitűnő minőségű 

vizsgalapjait 
100 darab ára 1 korona, portó 100 darabra 30 fillér, 
100 800 darabig 60 fillér. Ugyanott megrendelhetők: 

„Haladás" vizsgalaptartó 
czélszerű bekötési tábla, melylyel mindenki önmaga 
kötheti lie vizsgalapjait. Ára piros vagy fekete szin-
ben 1 korona (1 K 20 fillér beküldése esetén bérmentve). 
Kitfiuö vizsgái jutalom könyv V a c l a y J ó z s e f . 
T a n u l ó k v e z é r k ö n y v e . Ezen kitűnő művet 
Budapest székesfőváros tanácsa a főváros összes tan-
intézetei részére elfogadta és alkalmazta. Ára arany 
metall díszkötésben 1'30 korona; egész vászonban 
1*80 korona. Csik J á n o s nép i sko la i ábcz - é s 
o l v a s ó k ö n y v e i r ő l ismertetést és a „Tanítók H á z a " 
i sko la i c z ikkek árjegyzékét ingyen küldi a fenti 

kiadóhivatal. (448—III—1) 

20. SZÁM. 
T-S 

Magyar Tanítók Országos 
Takarék- és Hi te lszövetkezete . 

B U D A P E S T , 
VIII. ker., József-körűt 8. szám. 

Hivatalos órák: Hétköznapon d. e. 9—12., d. u. 4—6. 
Pénztári órák: Hétfőn, csütörtökön és szombaton 

d. u. 4—6. 
Az intézet üzletköre: 

1. Kölcsönöket nyújt, heti törlesztésre. 
2. Elfogad takarék-betéteket és pénztárjegy-betéteket. 
3. Létesített gazdasági osztályt. 
4. Üzletrész-betétek heti 1 korona törlesztéssel. 

Tájékoztatót megkeresésre é s 20 fillér 
vá laszbé lyeg b e k ü l d é s e meUet t az intézet 
irodája küld. (270—V—5) 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 

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

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

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

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

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

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

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 

Budapest, 1902. évi május hó. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A h i rde tések á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be . Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy hetvenket te^ észét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KEK., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MA(iY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I . KER., ISKOLA-TÉR 8. 

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

Az állami népoktatás kifej-
lesztése.* 

Az állami népoktatás elsőrangú 
kultúr - politikai jelentőségét és azt, 
hogy a magyar nemzeti állam kijege-
czesedésének egyik legbiztosabb eszköze 
a magyar állameszméhez nem simuló 
nemzetiségi területen a népoktatás 
államosítása, s hogy a magyar faj 
kultúrális érdekeit mindenütt, a hol 
erre a községek és hitfelekezetek anyagi 
ereje nem elégséges, a legmesszebb-
menő állami támogatásban kell része-
síteni, az előző fejezetekben, azt hiszem, 
sikerült bebizonyítanom. 

Azt is láttuk, hogy a nemzet nagy 
áldozatkészsége és a kormány helyes 
politikája következtében az állami nép-
oktatás terén igen figyelemre méltó, 
és már eddig is örvendetes előhaladást 
tettünk. 

A hazafias, elfogulatlan közvélemény 
osztatlan helyeslése kiséri a kormány 
törekvését, a melylyel a nemzeti nép-
oktatást a hazafias hitfelekezetek rend-
kívül becses támogatásával is igyekszik 
lépésről-lépésre terjeszteni. 

Közhelyesléssel találkozik Wlassics 
minister azon törekvése, hogy a nép-

* Mutatvány Halász Ferencz kultuszministeri 
osztálytanácsosnak Állami Népoktatás cz. müvéből. 
Megjelent az Atlienaeum kiadásában. 

oktatás tagozatait egymással szerves 
összeköttetésbe hozza, s főleg, hogy a 
népoktatást a gyakorlati életre ki ha-
tóvá igyekszik tenni. 

Mindezen becses eredmények mellett 
még nagyon sok a tenni való e tekin-
tetben, hogy e szép hazában a magyar 
nemzeti kultúra az egységes magyar 
nemzet teljes kiépítésében a maga 
áldásos munkáját befejezze. 

Nem szenved kétséget, hogy a kor-
mánynak az állami népoktatás nagy-
arányú kiterjesztése érdekében meg-
indított akcziója csak úgy lesz sikeres, 
ha az állami iskolákban alkalmazott 
tanítók erős hazafias érzülettel, igazi 
szakértelemmel és teljes társadalmi 
megbízhatósággal teljesítik nagy és 
nehéz föladatukat. 

Az sem vitatható, hogy ezen kívá-
nalmaknak elengedhetetlen előföltétele, 
hogy az állami tanítók anyagi helyzete 
a tisztességes megélhetés határáig biz-
tosítva legyen. 

A mai helyzet nemcsak azért tart-
hatatlan, mert az állami tanítók jelen-
tékeny része még mindig csak 800 ko-
rona fizetéssel van alkalmazva, hanem 
tarthatatlan a helyzet főleg azon okból, 
mivel sem az 1868:XXXYIII. t.-czikk 
142. § "3ij cl mely csak a községi tanítók 
fizetését biztosítja, sem az 1893. évi 
XXYI. t.-czikk, a mely csak a községi 
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és hitfelekezeti tanítók fizetését rendezi, 
sem végre az állami tisztviselők illet-
ményeinek szabályozásáról szóló 1S 9 3 : 
IV. t.-czikk, a melynek 21. szakasza 

- e) pontja ezen törvény hatálya alól az 
elemi népiskolákat kiveszi, szóval semmi-
féle törvény nem rendezi az állami 
elemi tanítók javadalmazását. 

Ez a helyzet, vagyis, hogy az állam-
nak immár közel négyezer főre menő 
alkalmazottja törvényen kívüli állapot-
ban legyen, tarthatatlan — és sürgősen 
rendezendő. 

A kormány a legjobb indulattal fog-
lalkozik az állami tanítók anyagi hely-
zetének rendezésével. Széli kormány-
elnök, Wlassks és Lukács ministerek az 
állami tanítók országos egyesületének 
küldöttségét e tekintetben határozott 
nyilatkozatokkal nyugtatták meg. 

Közbejött az állami tisztviselők moz-
galma fizetésük rendezése ügyében; — 
közbejött a trónbeszéd, a melyben a 
Fölség kijelenti, hogy az országgyűlés 
gondoskodása tárgyát fogja képezni az 
állami tisztviselők helyzetének javítása. 
A kormány erre nézve már közelébb 
törvényjavaslatot fog előterjeszteni, a 
mely alkalmas lesz arra, hogy a jogos 
igények kielégítésével, az állam pénz-
ügyi erejéhez képest, a legkisebb fize-
téssel ellátott hivatalnoki osztályon 
kezdve, a fizetésjavítás fokozatos ke-
resztülvitelét biztosítsa. — Közbejött, 
hogy a ministertanács — Wlassks mi-
nister meleg ajánlása, s LuMcs pénzügy-
minister jóakaró támogatása folytán 
kimondta, hogy az állami tanítók fize-
tését az állami tisztviselők fizetésé-
nek rendezéséről közelebb benyújtandó 
törvényjavaslatban együttesen rendezi. 
Ez okból az 1902. évi költségvetésből, 
mint minden más állami tisztviselők, 
úgy az állami tanítók fizetésének ren-
dezése, illetve javítása is kimaradt, s 
erre vonatkozólag az 1902. évi állami 
költségvetés indokolása szószerint ezeket 
mondja: 

-Már a mult évi költségvetés indo-
kolásában hangsúlyoztam, mennyire 
halaszhatatlan az állami elemi tanítók 
javadalmazásának a szabályozása, mert 
a községi és felekezeti tanítók fizetését 
az 1893 : XXVI. t.-czikk rendezi, az állami 
elemi tanítók fizetését azonban sem 
ezen törvény, sem a népoktatási 1868. 
évi XXXVIII. t.-czikk nem szabályozza. 

Minthogy most már közel négyezer 
állami iskolai néptanító helyzetének 
rendezéséről van szó, a kiknek állami 
tisztviselői jellegük kétségtelen; — 
tekintettel továbbá arra, hogy az 1893: 
IV. t.-czikk 21. §-ával kivett s a közok-
tatási tárcza körébe tartozó szolgálati 
ágak tisztviselőinek illetményei ugyan-
ezen törvény elvei szerint immár ren-
deztettek, csupán az állami elemi taní-
tóké még nem; tekintettel végül arra, 
hogy az állami népoktatás kiterjesztésé-
nek csakis azon esetben lesz mea; a 
kivánt sikere, ha az állami tanítók 
hazafias érzülettel, alapos szakértelemmel 
és társadalmi megbízhatósággal teljesítik 
nehéz föladatukat, minek azonban alap-
föltétele, hogy az állami tanítók anyagi 
helyzete a tisztességes megélhetés hatá-
ráig biztosítva legyen; — immár el-
odázhatatlannak tartom az állami elemi 
tanítók fizetésének rendezését. Ezen 
rendezést az 1902. évi költségvetés 
keretéből azért hagytam ki, mert az 
állami tisztviselőknek tervbevett fizetés-
rendezése keretében az állami elemi 
tanítók fizetés-rendezése is megoldást 
nyerend." 

A kormány a folyó évi állami költség-
vetésbe az állami tisztviselők fizetés-
rendezésének megkezdésére 3 millió 
koronát vett föl. Kétségtelen, hogy 
ezen összegből az állami tanítók fize-
tésének rendezésére még ez évben meg-
felelő összeg fog folyosíttatni. 

A kormány ismételve nyilatkozott, 
hogy az állami tanítók fizetés-rendezése 
a mostani XI. fizetési osztály fokozatai 
szerint történnék. Nézzük csak az ezen 
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alapon végrehajtandó rendezés pénzügyi 
oldalát. 

A folyó év őszén megnyitandó állami 
iskolákban szervezett tanítói állásokkal 
együtt ez évben már kerek négyezer 
állami tanítói állásunk lesz. Ezen lét-
számnak az 1000, 1200 és 1400 ko-
ronás fizetési fokozatba való beosz-
tására összesen 4,798.200 korona szük-
séges. A folyó évi állami költségvetésbe 
az állami tanítók fizetésére 3,612.200 
korona van fölvéve. A legkisebb mérvű 
fizetés-rendezésre, nem számítva a lak-
pénzek többletét, 1,185.400 korona több 
költség kell. 

Nagy összeg, tagadhatatlan. De az 
állami népoktatáshoz fűzött fontos állami 
érdekek halaszthatatlanná teszik, hogy 
a nemzet ezen áldozatot meghozza. 

Ilyen rendezéssel állami tanítóink 
anyagi helyzete, ha nem is fényes, de 
az ország pénzügyi viszonyaihoz mérten 
megnyugtató lesz, mert az évötödös 
pótlékkal minden állami tanító 25 évi 
szolgálat után, lakáson kívül 1900 ko-
rona évi javadalmazást fog élvezni. 

* 

Az állami népoktatás teljes kifejlesz-
tése mindazon pontokon, a hol az nem-
zeti és kulturális szempontból szükséges, 
elsőrangú államkormányzati feladat. — 
Az erre szükséges pénzáldozatot meg 
kell hoznia a nemzetnek, mert reá 
nézve életkérdés, hogy a magyar király-
ság egész területén a magyar nemzet 
nyelvben és érzületben megizmosodjék, 
s egységes legyen; ilyenné pedig a nép 
millióit csak jól szervezett magyar 
nemzeti népoktatás által lehet nevelni. 

Ezen nagy czél elérésére szolgáló 
eszközök alkalmazásában nem szabad 
késlekednünk s tépelődnünk, mert immár 
35 év mult el, a mióta a nemzet vissza-
nyerte önrendelkezési jogát, s mégis, 
különösen a perifériákon még mindig 
nagyon ingatag a magyar nemzeti 
államhoz való tartozóság érzete és 
tudata. 

Ki tudja, mennyi békés idő áll még 
rendelkezésünkre a magyar nemzeti 
állam teljes k i ép í t é sé r eKönnyen vég-
zetessé válhatnék, ha még e nagy fel-
adat megoldása előtt, rázkódás érné 
hazánkat. 

Azért tehát buzdítsuk, a hol kell 
anyagilag is támogassuk a hazafias hit-
felekezeteket népoktatásuk minél inten-
zívebbé tételében: de a hol a hitfele-
kezeti népoktatás nem biztosítja a 
magyar nemzeti érdekeket, vegye az 
állani mindenütt kezébe a népoktatást. 
Ez nemcsak törvényes kötelessége, de 
elvitázhatat'an létérdeke. 

Midőn a kormány az ezer új állami 
népiskola szervezését tervbe vette, 
ugyanily intencziók vezérelték. — Az 
állami népoktatás az utóbbi hat év 
alatt nagy arányokban fejlődött; de 
alább látni fogjuk, hogy még e tekin-
tetben nagyon sok a tenni való. 

Az ezer népiskola elhelyezési terveze-
tének elkészítéséhez az egyes tankerü-
letekből beérkezett javaslatok szerint 
összesen 1693 községet mutattak ki 
a tanfelügyelők, mint olyanokat, a 
melyekben részint a magyar elem 
érdekében, részint a népoktatás más 
égető hiánya miatt állami népiskola 
felállítása szükséges. 

Hogy mennyire égető hiányokat kell 
még rendezni a népoktatás terén, ennek 
megvilágítására csak néhány fontosabb 
adatot sorolok fel. 

Nem szólok a székesfővárosról, a hol, 
ámbár rendkívül nagy arányokban fej-
lődik a népoktatás, mégis, állítólag, sok 
ezerre megy a törvényes oktatásban 
nem részesülő tankötelesek száma; de 
rámutatok arra a valóban tűrhetetlen 
állapotra, hogy a székesfőváros közvet-
len közelében még sok olyan község 
van, a hol a magyar nemzeti népokta-
tás nem vert gyökeret, s a hol más 
tekintetben is tarthatatlan iskolázási 
viszonyok vannak. 

A Duna jobb partján, különösen a 
22* 
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pomázi járásban, legégetőbb a baj. Az 
1900-iki népszámlálás adatai szerint 
ezen járás lakosainak összes száma 
38.831. Ezek közül magyar 10.819, 
német 21.783, tót 4318, szerb 1569. 
Magyarul beszélni tud összesen 19.623, 
tehát a 28.012 nem magyarajkú lakos-
ság közül csupán 8804 beszéli az állam 
nyelvét. írni-olvasni tud 24.209. 

Ezen megdöbbentő állapot magyará-
zatául szolgál, hogy p. o. Solymáron 
340 tanköteles közül iskolázik 180: — 
Buda-Kalászon 304 közül 124; — Pilis-
Csabán 263 közül 163; — Pilis-Szent-
Kereszten 131 közül 60. Mindezen 
községekben nem magyar tannyelvű 
felekezeti népiskolák vannak. 

Ugyancsak a székesfővárost határoló 
biai járásban 41.066 lakos közülmagyar 
12.558, német 27.532, tót 570. — 
Magyarul beszélni tud 24.272, vagyis 
a 28.508 nem magyar lakos közül 
15.900 beszéli az állam nyelvét. írni-
olvasni tud 28.271. 

Azzal vádolnak bennünket, hogy 
erőszakosan magyarosítunk. A fentebbi, 
teljesen hiteles adatok ezen vádat igazán 
elszomorítóan czáfolják meg; mert ha 
már az ország szive körül is ennyire 
megőrizhették a nem magyarajkú köz-
ségek nemzetiségi nyelvüket, mennyivel 
szívósabb az ellenállás a perifériákon. 

Elsőrangú kultúrpolitikai feladatnak 
tartom, hogy az említett községekben, 
a hol a hitfelekezeti népiskolák nem 
képesek megoldani a népoktatáshoz 
fűzött fontos állami érdekeket, a nép-
oktatás késedelem nélkül állami keze-
lésbe vétessék. Ez elé az illetékes 
hazafias egyházi főhatóságok sem gördít-
hetnek akadályt. Wlassics minister ez 
irányban már a kezdőlépéseket meg-
tette, a mennyiben a pomázi járásban 
Solymáron, Budakalászon, Pilis-Csabán, 
Pilis-Szent-Kereszten, Dunabogdányban, 
a biai járásban Budakesziben az állami 
népiskolák felállítását elrendelte, Pomá-
zon és Csobánkán pedig már a mult évben 

megnyitotta az állami iskolát, az előbbi-
ben hat, az utóbbiban három tanerővel. 
Mindeden állami iskolákkal szerves 
kapcsolatban állami kisiedóvodák is 
lesznek felállítva. 

Köztudomású dolog, hogy főleg a 
városok nemzeti irányú fejlődése biztosí-
totta azon rendkívül becses eredményt, 
hogy a magyar elem a szorosan vett 
Magyarországon 51'4 százalékra emel-
kedett, (1890-ben még csak 48'5 száza-
lék volt,) t9hát immár absolut többség-
ben van. A városok kultúrális érdekeit 
tehát első sorban támogatnunk kell, 
mert ezzel a magyar nemzeti kultúrát 
nagy arányokban viszszük elő. 

Miként már fennebb Budapestre 
nézve említettem, ugyanaz áll még sok 
más városra is, hogy t. i. a népoktatás 
nagy arányú fejlődése mellett, még 
igen sok az orvosolni való. 

/ 

így p. o. Kolozsvárott a mult tan-
évben 619 mindennapi tanköteles nél-
külözte a törvényes oktatást. Az iskolák 
nagy része túlzsúfolt. Vannak tanerőn-
ként 84—100-as létszámú osztályok is. 
Marosvásárhelyen 583 mindennapi tan-
köteles egyáltalán nem iskolázik. Mind-
két város anyagi ereje már a mostani 
intézmények ellátásával a legszélső 
határig igénybe van véve. A nem 
iskolázok számára állami népiskolák 
felállítása iránt a tárg}Talások meg-
indíttattak. 

Nagy-Bányán nem iskolázott 766, 
Szentesen 804, Kecskeméten a bel-
területen 566, a külterületen 2079, 
Nagy-Kikindán 300, Makón 767 tan-
köteles nélkülözi a törvényes oktatást; 
Aradon a mult tanévben 892, Békés-
Gyulán 586, Szabadkán 5730, Újvidéken 
1165, Baján 1043 mindennapi tan-
köteles egyáltalán nem járt iskolába. 
Ezek közül Nagy-Bányán, Kecskeméten 
és Makón már megindíttattak az államo-
sítás iránt való tárgyalások. 

Nagyon égető a baj Jásznagykun-
szolnokvármegyében, a hol Abádszalókon 
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175.Dévaványán 380, Fegyverneken 293, 
Jászapátiban 162, Jászárokszálláson 479, 
Jászberényben 799, Jászfénszaruban 68, 
Jászkisóren 85, Jászladányban 132, 
Kenderesen 298, Kisújszálláson 199, 
Kunszentmártonban 343, Mezőtúron 
555, Tiszaföldváron 420, Törökszent-
miklóson 687 és Turkevén 411 minden-
napi (6 —12 éves) magyar tanköteles 
nem jár t a mult tanévben iskolába. 

Tgaz, hogy ezek túlnyomó részben 
tanyai tankötelesek, de ez nem ok 
arra, hogy törvényen kívüli állapotban 
maradjanak; mert hogy keresztül lehet 
vinni a tanyai tankötelesek oktatását 
is. erre példa ezen vármegyében Szolnok 
város, a hol a népoktatás államosítása 
előtt 1898/9-ik tanévben 658 minden-
napi tanköteles nem jár t iskolába, míg 
most csupán 36 tanköteles nélkülözi a 
törvényes oktatást. 

Fokozza a bajt, hogy egy tiszta 
magyar törvényhatóságban van ilyen 
nagyszámú iskolakerülő. így azután 
megmagyarázható azon megdöbbentő 
állapot, a melyre már előbb rámutattam, 
hogy t. i. az államfentartó magyar 
ellem iskolázás tekintetében a 3-ik 
helyen áll. 

J ásznagykunszolnokvármegye több 
községében szintén megindult az államo-
sítási tárgyalás, mert a községek kép-
telenek a hiányzó iskolákat önerejük-
ből előállítani és fcntartani. Némely 
községben azonban, a hol talán leg-
égetőbb a baj, felekezeti elfogultság 
áll iitjában a rendezésnek. Ezt minden 
áron el kell hárítani. 

Az állami népiskolák szervezésénél 
mindig különös tekintettel van a köz-
oktatási kormány az iskola nélkül való 
községekre. — Évről évre apad az 
ilyenek száma. — De mégis, nem szá-
mítva az iskolázás tekintetében más 
községekhez csatlakozott nagyszámú 
községet, még legalább száz olyan köz-
ségünk van, a melyekben a mindennapi 
tankötelesek száma elég jelentékeny, s 

ezek minden törvényes oktatást nél-
külöznek. A legsürgősebb teendő, hogy 
az ilyen községekben állami iskolákat 
állítsunk, mert arról szó sem lehet, hogy 
a szegény községek önerejükből állít-
sanak iskolát. 

Az ezer új állami népiskola tervezeté-
nek elkészítése alkalmával a kir. tan-
felügyelők összesen 1693 olyan községet 
mutattak ki, a melyekben nemzeti és 
népművelődési érdekből állami népiskola 
felállítása volna szükséges. — Ezen 
tervezet 1898. évben készült. Azóta 
legnagyobb részben állami népiskolák 
szervezése, továbbá az 1893. évi XXYI-ik 
t.-cz. alapján tanítói fizetések kiegészí-
tésére engedélyezett államsegélyek által 
843 községben rendeztetett a népok-
tatásügy. Tehát egyelőre még mintegy 
850 községben volna égetően szükséges 
állami népiskolák felállítása által bizto-
sítani a magyar nemzeti népnevelést. 

Ezen új állami népiskoláknál összesen 
mintegy 1500 új tanítói állást kellene 
szerveznünk. Ezen új állami iskolák évi 
fentartása kerek két millió korona költ-
ségébe kerülne a közoktatási tárczá-
nak, feltéve, hogy az érdekelt községek 
az iskolák elhelyezésénél és a dologi 
szükségletek fedezésénél a tőlök telhető 
áldozatokat meghoznák. A teljesen 
szegény községekben természetesen tisz-
tán államköltségen kellene az iskolák 
elhelyezéséről is gondoskodni. Kétszáz 
ilyen községben az iskolák felépítésére 
mintegy 1,600.000 korona költség volna 
szükséges. 

Számot vetve az állam pénzügyi 
helyzetével, és az évi egy milliárd 
koronát már meghaladó állami szükség-
lettel, még az annyira égető kulturális 
szükségletek kielégítésénél is mérsék-
letet kell tartanunk. De viszont az is 
bizonyos, hogy annyira égető hiányokat 
kell a népoktatás terén főleg magyar 
nemzeti érdekből sürgősen orvosolnunk, 
hogy az elől valóban lehetetlen kitér-
nünk, hogy egyelőre legalább a fentebb 
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kifejtett keretben fejleszszük ki állami 
népoktatásunkat. — Az e czélra szük-
séges mintegy hat millió korona, bele-
értve a kisdedóvásnak, valamint a tanítók 
fizetésének rendezését is, főleg ha ezen 
összeg néhány évre felosztva illesztetik 
be az állami költségvetésbe, nem okoz 
elviselhetetlen terhet ; de már ezzel is 
nagy lépést tennénk nemzeti népoktatá-
sunk teljes kifejlesztése felé. 

Oszthatlan, egységes magyar nemzet! 
Ez a kormányzat irányító eszméje. Ezen 
fenséges czél felé kell törekednünk 
minden izében erős nemzeti politikával, 
SZÍVÓS kitartással, megalkuvást nem tűrő 
következetességgel. 

Aezélozza törekvéseinket az a tudat, 
hogy még mindig nagyon sok a tenni 
való, hogy e szép hazában a természet 
által nyújtot t remek kereteket az 
„oszthatlan. egységes magyar nemzet" 
nyelvben és érzületben egészen kitöltse. 
Tudnunk kell, hogy az 1900. évi nép-
számlálás adatai szerint az ország 
lakosságának még mindig 40*5 százaléka 
nem beszéli az állam nyelvét, s hogy a 
hat éven fölül való lakosságnak még 
38'8 százaléka nem tud irni, olvasni. 

Ennek tudatában nem zárkózhatunk 
el azon sürgős szükség elől, hogy a 
magyar állami népoktatást mindazon 
helyen ki kell terjesztenünk, a hol akár 
a hitfelekezetek, akár a községek bár-
minő okból nem biztosítják a magyar 
állam érdekeinek megfelelő nemzeti 
népoktatást. Ez ránk nézve életkérdés 

('Budapest.J Halász Ferencz. 

Osztály- vagy fólmenő-rendszer ? 
Parázs kis eszmecsere indult meg e lapok 

hasábjain, vájjon melyik rendszer czélirányosabb 
az elemi iskolában: az osztályrendszer - e 
avagy a fölmenö? Megindult pedig abból az 
alkalomból, hogy a nagym. kormány az állami 
iskolai tanítók részére kiadott Utasításokban 
a fölmenő-rendszert ajánlja, hogy „lehetőleg" 
ezt használjuk. 

Elmondom én is a magam véleményét erről 
a dologról. 

Már elég hosszúra nyúlt tanítói pályám 
folyamán kitapasztaltam mindakettőt s már 

í előre is kijelentem, hogy én is a fölmenő-
rendszernek voltam híve mindig s vagyok 
most is, de nem föltétlenül. Nem következik 
belőle tehát az sem, hogy egyedül csakis 
ennek az üdvözítő voltára megesküdjem, mivel 
egyik út épp úgy elvezet Rómába, mint a 
másik. 

A fölmenő-rendszer is hibás, ha a tanító 
egyéni kvalitásainál fogva nem arravaló, hogy 

J minden osztályban tanítson; az osztályrendszer 
is jó, ha minden egyes tanító helyén van a 

' maga osztályában. Az első beválik, ha valamely 
iskolában valamennyi tanítóra rá lehet bízni 
a tanulóifjúság vezetését az összes osztályokon 
végig — s ez a rendes állapot; s nincs helyén 

. az utóbbi, ha a tanító állandóan működik 
j valamely osztályban, a nélkül, hogy azoknak 
! a kellékeknek a birtokában legyen, melyek az 

abban való tanításra őt képesítenék. 
Fő az, hogy a több tanítóból álló tantes-

! tületben hosszasan megérlelt tapasztalatok 
I alapján kölcsönösen, jóhiszemüleg és tapin-
' tatosan állapodjanak meg abban, hogy minő 
I rendszert alkalmazzanak az ő iskolájukban, 
i Helyi körülmények fognak bizonyára közre-

játszani a legtöbbször abban, hogy vagy az 
egyik vagy a másik mellett döntsenek. S én 
azt hiszem, hogy csakis ily szempontok foly-
hatnak be abba, hogy egyik vagy másik rend-
szerre határozzuk el magunkat. 

Mert nem tételezem föl, hogy valamely 
tanítónak szellemi fogyatékosságai határoz-
nának abban, hogy ebbe vagy abl^a az osz-
tályba be ne ereszszük — pláne Schön kollega 
föltevése szerint arravalótlansága miatt némely-
kor büntetésből is! S még nagyobb merészség 
volna a közoktatási kormányról még csak föl-
tenni is azt, hogy az Utasításokban a fölmenő-
rendszert azért ajánlja, mert tudja, hogy „nincs 
meg minden tanítónak az a tudása, -annyi 
képzettsége, hogy minden osztályban, az 5. és 
6.-ban is taníthasson" s hogy a „lehetőleg" 
kitételnek az lenne a lealázó értelme, mintha 
a fölmenő-rendszert csak ott lehetne gyakor-
latba venni, a hol az ennek keresztülvitelére 
alkalmas tanítótestület megvan. 

Nem tételezhetem föl pedig a közoktatás-
ügyi kormány részéről ezt, mert ha valahol, 
úgy ott bizonyára tudják, — mi másként nem 
is lehet — hogy 1868 óta, a mióta rendszeres 
népoktatási törvényünk van s ennek keretén 
belül s szellemében történik a tanítóképzés is: 
nem lehet s nem is szabad oly elemi iskolai 
tantárgyat elképzelni, legyen az „mindjárt" 
természettan, kémia, akár csillagászati földrajz, 

i vagy nem tudom miféle metafizikai természetű 
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tantárgy, melyet okleveles tanító elemi fokon, 
kivált városi helyen, tanítani ne tudjon. 

Engem, a mikor az osztályrendszert se 
tudom elitélni, sőt némelykor, némely esetben 
alkalmasabbnak találom a fölmenőnél is, soha 
sem irányíthatnak ebben a tanítónak esetleges 
szellemi fogyatékosságai — mintha az elsőt 
leginkább azért volna szükséges alkalmazni, 
mert egyik-másik tanító képzettségének hiányai 
miatt magasabb osztályokban tanítani nem 
tudna: hanem kizárólag annak egyéni arra-
való^ ága, hajlamainál s természeténél fogva, a 
döntő előttem, hogy valamelyik osztályt neki 
kijelöljem, vagy tartsam valahol vissza, hogy 
ott azután hosszabb-rövidebb ideig állandóan 
tanítson — nem pedig azért, mintha félnék 
attól, hogy a fölmenő-rendszer esetében növen-
dékei tőle, évek hosszú során át, a különféle 
arczfmtorgatásokat, krákogást, ühmgetést vagy 
különböző helytelen közbeszólásait, modoros-
ságát elsajátítanák. 

S ebből a szempontból kiindulva, itt most 
két dologra utalok: a kezdők osztályaira s a 
végzőkére. 

Az első osztályba első sorban oly tanító 
való, kinek különös hajlamai vannak aprósággal 
vesződni s a ki megnyerő bánásmódja által 
valósággal predesztinálva van arra, hogy az 
kkola ezen fokán a kis honpolgárokkal az 
iskolai életet megkedveltesse; az utolsó osz-
tályba nem való, mert az iskolára határozottan 
káros az oly tanító, ki túlságos enyheségével 
— fegyelmezésben s tanításban egyaránt — 
kellő szigort alkalmazni s mértéket elérni nem 
tud. Mert míg túlszigorú és nyers s rideg 
modorával nem tudja megépíteni az óriási át-
menetet az előbbi, mely a szülői ház és iskola 
között az iskolai élet első stádiumában megvan 
s nem képes a kicsi tanuló lelkületében oly 
érzületet teremteni az iskola irányában, mely a 
tanítás sikere édekében okvetetlenül kívánatos: 
úgy szigorú fegyelmezésével, alapos tudásával 
megfelelő készültséggel boesájtja ki utóbbi 
raját az iskolából, nemcsak minden negyedik 
vagy hatodik évben a fölmenő-rendszer alkal-
mazásakor, de osztályrendszer mellett minden 
esztendőben, mely kisebb községekben, a hol 
továbbképzés nincs, a magával hozott ismeretek 
alapján boldogulni fog az életben; városi 
helyeken meg lehetővé teszi annak a haladást 
a középiskolákban, mert megvan a kellő alap, 
melyen a középiskola tovább építsen. 

Ha tehát, föltéve, hogy egyéni kvalitások 
tekintetében egy tantestületben valamennyi 
tanító nem volna egyforma s akadna a többi 
között egy, a ki kivált a kezdő osztályba való 
s egy másik, a kit rátermettsége éppen a leg-
magasabb osztályba ntalna: miért ne lehetne 

ezt a kettőt hosszabb időn, akár véglegesen is 
elhelyezni ebben a két osztályban; miért kelljen 
az első és utolsó osztálynak nem megfelelő 
kezekbe való helyezése által az alapot és 
tetőzetet elrontatni csakis azért, mert elitéljük 
az osztályrendszert és barátai vagyunk a föl-
menőnek ? 

En egyébiránt fiatal tanítóval végig próbál-
tatnám kezdetben az összes osztályokat, termé-
szetesen a fölmenő - rendszer keretében. Hadd 
érvényesítse gyakorlatilag a képző-intézetben 
elsajátított didaktikai elveket az egész vonalon, 
minden osztályban és minden tantárgyban s 
hadd ismerjék ki, hogy hajlamai s rátermett-
sége melyik osztályba utaljík különösen. S ha 
végig ment az összes osztályokon, adjuk át 
neki azt az osztályt, a melybe leginkább való. 
Mert nincs tanító, a ki egyik-másik tantárgyat 
különösebben ne kedveljen. S a ki pl. a beszéd-
értelem gyakorlatokban mester, engedjünk neki 
helyet a II. osztályban, a hol ez a tanítóság 
legjobban kidomborodik; a kinek pedig a föld-
rajz a passzionátus tantárgya, tanítson az a 
harmadikban! 

Megtehetjük ezt minién veszély nélkül. így 
mindenki ott lesz a maga helyén. S ebből 
csakis az iskolának, csakis a tanulóifjúságnak 
lesz haszna. Nem kell félni attól, hogy osz-
tályában a tanító, tantárgyaink szűkebb kere-
tében, megmohosodjék, begyepesedjék; az oly 
iskolákban, a hol több tanító működik, minden 
egyes tanítónak megvan a készültsége és képes-
sége, meg ambícziója, hogy, a korral haladva 
azon újabb elvek elsajátítása elől ne zárkózzék 
el, melyekre talán, tanítása ama fokán, nincs 
is szüksége. 

Tagadhatatlan, hogy a fölmenő-rendszernek 
| megbecsülhetetlen előnye az, hogy minden 
| egyes gyermeket a tanító jól kiismerhet s 
I lélektani alapon építheti föl benne egész 
i tanítási rendszerét. De, míg egyrészt az osztály-
, rendszer mellett valóságos mesterré lehet a 

tanító mert évről-évre értékesítheti időközben 
szerzett tapasztalatait, addig másrészt nagyon 
is éreztető következményekkel járulhat a föl-
menő rendszer, ha valamely első osztály vélet-
lenül egy nem arravaló tanítónak a kezébe 
kerül, ki végig gázol vele tüskön bokron 
keresztül, nem kis hátrányára a gyermekeknek, 
kiknél ezen rendszer mellett ki v jn zárva még 
alkalma és lehetősége is annak, hogy más 
kezekbe kerülve az esetleg támadt hibák, 
fogyatékosságok, ferdeségek bennök kireperál-
tassanak. 

Ne egy ember irányítsa tehát okvetetlenül 
s kizárólag a gyermeket mindig és sokszor 
egész életére kihatólag; mert ennek kedvező 
volta, a fölmenő-rendszer mellett sokszor csak 
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esetleges és véletlen: hanem szokjék hozzá a 
gyermek a különböző vezetőkhöz, mivel az 
életben sem fog egyféle emberekkel mindig 
találkozni s csak üdvös lesz reá nézve, ha már 
az iskolában tett szert egy kis emberismeretre, 
a mibe pedig a sokféle tanulótársakon kívül 
a tanítók különfélesége is be fog foljni. 

A mennyire elutasítandó pl. a szakrendszer 
az elemi iskolában, annyira haszonnal járhat 
sok tekintetben az osztály rendszer ugyanott. S 
csak ott Ítélendő el föltétlenül, a hol számí-
tásból van bevezetve. Tudok pl. esetet, — 
mikor fölmenő rendszer mellett egyszer soron 
kívül tették be az első osztályba az egyik nem 
éppen soros tanítót, mert abba abban az évben 
véletlenül több úri gyerek, tehát „privátista" volt 
beiratkozandó. S ismertem iskolát, a hol a felső 
osztály valóságos fej ős- tehene volt az egy i k tanító -
nak, a ki azután meggyökeresedvén ott, t i z tá ra 
„pedagógiai" okokból volt barátja csupán az 
osztályrend>zernek s ellensége a fölmenőnek. 

Csakhogy ezek oly kinövések, melyek kiirtani 
valók. Sokszor van rá eset, hogy az abszolu-
tizmus bizonyos dolgokban megfelelőbb kor-
mányzási forma, mint az alkotmányos rendszer. 
Mégis kinek jutna eszébe pálczát törni az utóbbi 
fölött, a másik rovására, mert némely esetek-
ben az is beválik! 

Megvan a fölmenő-rendszernek is a maga 
előnye, az osztályrendszernek is. Embere 
válogatja. Alkalmazzuk az elsőt ott, a hol 
szerencsés véletlen folytán csupa „tökéletes" 
tanító került össze s ne idegenkedjünk az utób-
bitól, ha az elsőt bármi okból alkalmazni nem 
tanácsos, csak azért : mert az elsőre fölesküd-
tünk, a másikat meg épp e miatt ignoráljuk. 

Akármelyiket alkalmazzuk azonban, a föl-
menőt vagy az osztályrendszert, az iskolában 
a tanítás sikere sohase a rendszeren fog múlni, 
hanem mindig a tanítón. Mert nem olyan az 
iskola, a minő a rendszer, hanem olyan, a 
milyen a tanító! Ha a tanító jó, beválik bár-
melyik most alkalmazásban lévő, tehát kipróbált 
rendszer; ha a tanító hivatásának lelkiismere-
tesen nem él: törhetjük a fejünket egy har-
madikon, mert ily tanításnál nem hogy az 
osztály rendszer nem, de még a fölmenő-rend-
szer sem fog beválni. 

(Csáktornya.) Zrínyi Károly. 

A magyar beszéd tanítása a nem 
magyarajkíi népiskolákban. 

A modern pedagógiának keresnie és találnia 
kell módot, melynek alapján nemzetiségi honfi-
társaink rövid idő alatt és könnyen sajátít-
hassák el a magyar nyelvet. Sarkalatos 
követelménye ennek az, hogy legyen e mód a 

lehetőségig egyszerű, rövid és könnyű, úgy, 
hogy az abban elért siker ne évtizedek múlva, 
hanem néhány évi tanítás után is már teljesen 
biztos legyen. 

Az állami iskoláknak kezdettől fogva kettős 
föladatuk volt: a nép tudásának és műveltsé-
gének fokozottabb fejlesztése az egyik, a 
magyar nyelv terjesztése a másik. Ha már-
most nézzük mennyire feleltek meg az állami 
iskolák e kettős föladatnak, lehetetlen be nem 
látnunk, hogy míg az első föladat a várako-
zásnál is fokozottabb mértékben sikerült, 
addig a második — annak daczára, hogy úgy 
a nagym. kormány, mint az ország külön-
böző — főleg közművelődési egyesületei éven-
kint nagyobb összegeket fordítanak a magyar 
beszéd tanításában sikeresebb eredményt ért 
tanítók jutalmazására, ma is, a kezdet kezdetén 
van; alig észlelhető itt ott némi csekély hala-
dás. Es miért ? Mert nincs eltalálva a tanmód, 
melynek alapján valóban eredményes ha'adást 
képesek volnának elérni. Pedig sokat foglal-
kozott e kérdés megoldásával úgy a közok-
tatásügyi kormány, mint a tanítóság; hiszen 
28—30 év óta annyiszor irtak, czikkeztek 
erről a magyar tanítók, képezdei tanárok és 
mások, hogy száma sincs azon sok czikknek, 
mely e tárgyban a különféle tanügyi lapok 
hasábjain napvilágot látott és alig esik meg 
egy-egy tanügyi budget tárgyalása, a hol és a 
mikor a magyar beszéd sikeresebb tanításáról, 
annak érdekében, több kevesebb szó ne esnék; 
sőt, kiváló tanügyi emberektől annak bizto-
sabb és gyorsabb tanítására nézve önálló 
munkák is jelentek meg. Da mindazok, kik e 
kérdéssel foglalkoztak s a magyar beszédre 
való tanításnak bizonyos módját megjelölni 
igyekeztek, nem találták el azt a legrövidebb 
utat, mely a siker biztos elérésének legjobban 
megfelel s melyen haladva, a nemzetiségi s álta-
lában a nem magyarajku iskolák növendékeit a 
legegyszerűbben, legkönnyebben és legrövidebb 
idő — 2—3 év — alatt nemesak meglehet 
magyarosítani, hanem a magyar nyelv (beszéd) 
tanításának folyama alatt azokba egyszers-
mind a magyar szellemet is át lehet vinni, 
átültetni, a nemzetiségi érzékenykedés kizárá-
sával őket magyarul gondolkodni megtanítani, 
illetve rászoktatni. 

Láng Mihály kiváló pedagógusunk az általa 
írt „Direkt módszer" czímű kitűnő munká-
jában leginkább megközelíti ezt az utat, de 
módszerének alkalmazása oly mély pshycholo-
giai ismeretet és tudást igényel, minővel maga 
a szerző bír; ennélfogva e módszer is csak az 
esetben volna a szerző által czélozott ha-
szonnal alkalmazható, ha minden tanítónak 
egyszersmind a szerzőhöz hasonló mély logikai 
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•és psychologiai ismeretei volnának, de hány 
ilyen — főleg nemzetiségi iskolákban mű-
ködő — tanító van? Es különben is, a gyer-
mekek lelkében a jiekik bevágott szavak, — 
ha csak előlegesen már valamely tárgy — vagy 
dologkép fogalmához, — mely az azt kifejező 
szót emiékezetökbe hozza — nem köttettek — 
még ha játszva taníttatnak is be, — csak 
sokszori ismétlés, majdnem folytonos gyakorlás 
után köttethetnek meg, verhetnek állandó 
gyökeret; de akkor is az újabb szóképek 
fogalmai mintegy beborítják az előbbi szó-
fogalmakat s könnyen feledésbe mennek. 
Ebből világo.-an látható, hogy ezen máskülön-
ben kitűnő módszer sem jelöli meg azt a legrö-
videbb utat, a mely könnyen biztos eredmény-
hez vezet. De az elemi iskola nem is a játék 
színtere többé, hanem a komoly munkára való 
lassú szoktatásé, miért is a játékoknak az I-ső 
II-ik osztályban, csak áthidalásképen a játék 
és a komoly munka között, csak bizonyos ideig 
van helye; a felső osztályokban azonban 
tagadhatatlan, hogy úgy a testmozgás — 
mivel a testgyakorláshoz az elemi iskolákban 
egyéb eszközök úgy sem állanak rendelke-
zésre — valamint a nem magyarajkuaknak a 
magyar beszídre való szoktatása és a beszéd 
gyakorlása szempontjából a játékok haszonnal 
alkalmazhatók és valóbban szükségesek is. A 
fölsorolt okoknál fogva a magyar beszédnek 
ily psychologiai alapon való terjesztése, álta-
lánosítása tehát egymagában a népiskolában 
valódi eredménynyel alig is járhat; de, mint 
általam lejebb bemutatott módnak kisegítője, 
ott és akkor, a hol az egyes elvont fogalmak 
jelképezése lehetetlen és a mikor későbbi fokon 
a mondatok szerkesztésénél az elvont fogal-
makat mégis be kell hozni, e tanmód alkalma-
zása is előnynyel bír. 

Az én szerény fölfogásom kezdettől fogva 
az volt, hogy az idegen nyelvű népiskolában 
a íilozofiai és psychologiai alapon épült nyelv-
tanítási módszert ki kell cserélni egy termé-
szetesebbel, egy egyszerűbbel, egy könnyebbel, 
vagyis olyannal, melynek alapján a czél leg-
rövidebb idő alatt és mégis biztosan elérhető; 
továbbá, hogy bizonyos szóhalmaz nélkül senki 
sem beszélhet egy új, rája nézve ismeretlen nyelvet. 

Ezelőtt 17 esztendővel a Szerednyén szer-
vezett új állami iskolához kértem áthelyez-
tetésemet. Állásomat azon erős elhatározással 
foglaltam el, hogy a magyar nyelv tanítása 
tekintetében kiváló eredményre fogok töre-
kedni. Ezt eleinte a beszéd- és értelemgyakor-
latok nyomán próbáltam elérni, de csakhamar 
be kellett látnom, hogy fáradságom hiábavaló ;• 
be kellett látnom, hogy, ha éjjel nappal tisztán 
erre oktatom is növendékeimet s tüdőmet 

vesztem, mégsem leszek képes kitűzött czé-
lomat ez uton elérni Gondolkodtam és sokat — 
éjszakákat nem aludva — tépelődtem a fölött: 
mit tegyek, de semmi biztos módot találni 
nem tudtam, Végre a véletlen vezetett rá. 
Ugyanis egy alkalommal sétálva, a mint egy 
bolt ablaka előtt haladtam el, abban lenyomó 
képeket pillantottam meg, melyek éppen a 
gyermekek kedvéért voltak kiállítva. Ezeket 
nézve fogamzott meg bennem a gondolat: 
hátha ezek által, ezeket szemléltetve lehetne 
a gyermekeket a magyar beszédbe könnyebben, 
gyorsabban, biztosabban, alaposabban bevezetni, 
őket sok tárgynak, dolognak kifejezésére meg-
tanítani. Próbára megvettem ezen lenyomó 
képekből néhány tárgy képét (pólyás csecse-
mőt, egy leány, egy tiú, egy férfi, egy asszony, 
egy öreg ember, továbbá egy macska, egy 
kutya, egy nyúl, egy juh, egy kecske, egy 
disznó, egy malacz, egy tehén, egy borjú, egy 
ló, egy csikó, egy kakas, egy tyúk, kacsa, 
pulyka stb. képét) azokat egy ív rajzpapirra 
ragasztottam, mindegyik alá olvasható nagy 
betűkkel nevét alányomtam, azután odaállí-
tottam egy értelmesebb gyermeket, hogy a már 
olvasni képes gyermekeknek a képeket és 
aláírásaikat mutogassa, míg magam más osz-
tálylyal foglalkoztam. Es mi történt? Néhány 
percznyi mutogatás után egyik-másik gyermek 
már jelentkezett, hogy tudja. Erre a gyermeket 
magam felé fordítva anyanyelvükön kérdeztem, 
hogy: hogy hivják eít, hogy hívják azt stb.? 
És a gyermekek teljes biztonsággal feleltek. 
Másnap, hogy lássam: nem felejtették-e el a 
tanultakat, újra kikérdeztem őket és ők ismét 
teljes biztonsággal adták meg a feleleteket, 
mert a képek az alájok írt neveikkel úgy 
bevésődtek emlékezetükbe, hogy azokat többé 
sokasem felejtették el. Ezt látva, mindig több 
és több alkalmas tárgy, dolog képét vettem 
meg, később cselekményképeket, melyeket a 
leirt módon előkészítve, leolvastattam róluk a 
gyermekekkel tartalmukat. így pl. vettem 
macskát, mely karmát éppen az előtte levő 
egérre teszi. Ebből megfelelő kérdésekre leol-
vastattam aztán a következő mondatokat: A 
macska egeret fog. A macska az egérrel 
játszik. A macska kínozza az egeret. A macska 
kegyet'en. A macska vérengző. Továbbá egy 
tehenet, melyet egy leány fej s kihozattam a 
következő mondatokat: A tehén áll. A leány 
ül. A leány fej. A leány tehenet fej. A leány 
sajtárba fej. Á leány a sajtárba feji a tejet. 
A leány ülve feji a tehenet. Ekébe fogott 
ökröket is vettem emberrel, ki az eke szarvait 
kezében tartja, melyről a gyermekekkel leolvas-
tattam a következő mondatokat: Az ökör húz. 
Az ökör húzza az ekét. Az ember (béres) 
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tartja az eke szarvát. Az ember szánt. Az 
ember szántja a földet. Az ember az ekével 
szánt Az ember az ekével szántja a földet 
stb. És a magyar beszéd tanítása könnyen és 
mégis oly gyorsan és biztosan ment, hogy 
növendékeim a második év végén már mind-
nyájan úgy beszéltek magyarul, hogy a ki 
iskolámba jött, növendékeimet már hazulról 
magyar anyanyelveknek tartotta. 

Hogy a magyarosításban elért ezen ered-
mény nem hiú dicsekvés, hanem való tény, 
élő tanuk szerednyei tanítványaim, kik ma is 
már mint felnőtt egyének — többnyire mái-
apák, anyák, mind beszélnek magyarul s hogy 
e nyelven gondolkodnak is bizonysága annak 
az, hogy gyermekeikkel is magyarul beszélget-
nek, Hogy a magyar beszédet kizárólag tőlem 
tanulták, azt szükség esetén igazolni tudom. 

íme a fönnebbiekben rámutattam arra a 
legrövidebb, de egyúttal legbiztosabb nyelv-
tanítási módra, melynek alapján minden idegen 
ajkú gyermeket egy 6 évre terjedő tanidény 
alatt nemcsak tökéletesen meg lehet tanítani 
magyarul beszélni s magyar szellemben gondol-
kodni, de egy-két évtized alatt akár egész 
nemzetiségi vidékeket is át lehet alakítani 
magyarrá. S míg egyrészről e módon való 
tanítás sem a tanítónak, sem a gyermekeknek 
semmi föltűnő nehézségbe nem kerül, addig 
másrészről a nemzetiségi érzékenykedés és 
féltékenység is elkerülhető. Ez tehát az igazi 
„direkt módszer", melyet én beszéd-tanítási 
„képes módszernek" nevezek ós melyet, mint 
egyedül üdvös és czélra vezetőt teljes szivem-
ből és teljes lelkemből ajánlok. 

(Ungvár.) Kotyó Márton. 

— A szemléltető képek második soroza-
tára most hirdette ki a közoktatásügyi minister 
a pályázatot. Az elemi iskola IV—VI. osztá-
lyainak szánt s a történeti és művészeti érzék 
fejlesztésére és a hazafiúi érzések állandó 
ébrentartására szolgáló tíz történelmi festmény 
tárgya: 1. Árpád pajzsraemelése. 2. Szent 
László megszabadítja a fogoly leányt. 3. IV. 
Béla és a tatárjárás. 4. Lovagjáték Nagy Lajos 
király udvarán, vagy Nagy Lajos bevonulása 
Nápolyba. 5. Hunyadi János megvédi Nándor-
fehérvárt. 6. Mátyás király Gömörben. 7. Mátyás 
király Bécsben. 8. Mátyás király könyvtárában, 
tudósaival, vagy Mátyás király lakoma után 
hallgatja a hegedősök énekét. 9. Perényiné 
eltemetteti a mohácsi csata halottait, vagy 
II. Lajos holttestének megtalálása. 10. Marti -
nuzzi és az erdélyi fejedelemség megalapítása. 

A művészi megoldás 
áttekinthetőség, 

főföltételei: a könnyű 
színekben a világosság, a o o' 

túlzástól ment, egyszerű csoportosítás. A pályá-
zat határideje almost folyó év deczember 3l-e. 

= A Magyar Nyelvőr májusi füzete a 
következő újabb kérdéseket intézi nyelvünk 
barátaihoz: 1. Van-e értelmi különbség e két-
féle szórend között: hamar elment és hamar 
ment el, korán abba hagyta és liorán hagyta 
abba, már kétszer itt volt és már kétszer volt 
itt? 2. Hol mondja a nép: ha nem is mondta 
(e helyett: ha nem mondta is), ha él is ment 
(e. h. ha elment is)? 3. Hol köszönnek így: 
kívánok jó napot, kívánok jó éjtszakát, kívánok 
boldog új esztendőt-, Isten v^le? 4. Mondja-e 
a nép tárgyas igeformával: mondákét tőnket 
látta, mindnyájunkat kiküldték, mindannyiunkat 
elverik, kettőnket nem látták ? és viszont tárgyat-
lan igeragozással: valamennyi almát megettünk, 
valamennyi edényt kihordott? 5. Mondja-e a 
paraszt nép: alszom, meg fürdőm, kenyeret 
eszem, semmit se dolgozom? Van-e értelmi 
különbség ezek közt: takarodj és takarodjál, 
törődj és törődjél, veszekedj és veszekedjél, 
elaludj és elaludjál? Mondják-e ik rag nélkül 
az ilyeneket: pipázik, dohányozik, szivarozik, 
utazik, kocsikázik, repedezik, szakadozik? 0. 
Mondják-e egyszerű gy hanggal: alugyál, 
fekügyetek le (e helyett: aluggyál, fekiiggyél'•)? 
7. A lel igét a nép minő szólásokban alkal-
mazza? Mondják-e ezt is: valamire lelni? 
8. Ismeri-e a nép nyelve ezeket az igéket: 
költekezik, mutatkozik, szorítkozik, védekezik ? 
dühöng, őrjöng, zajong? 9. Ismeri-e a nép a 
következő szavakat: folyondár, füzér, sivár, 
szikár? — csáp, vakond, tajkos, tor (a bogár 
melle) ? — érdes, folyam, gágyog, gazdaságos, 
halmoz, hasztalan, hiány, hosszadalma?, hullám, 
kérész, komoly, korcs, magonc, merev, nyegle, 
pongyola, róna, rozzant, röpke, sérni, sérv, 
szörnyed, szörnyeteg? 10. Hol s minő jelen-
téssel élnek a következő tájszók: babhő, bombó 
v. gombó, czinczos, esőzni, feslék, fonka, fűdzeni,. 
gubó, hírjelni, homályog, homolygós, hónaj-
galuska, jónat, kéngyertya, korhadt, kurhol, 
perengélni, perentel, szilaj zsömlye? 11. Rövidí-
tik-e a néném v. asszonynéném szót így: ném, 
asszonyném ? 12. Hol használja a nép a kádár 
szót ? Hol mondják helyette: pintér, bodnár, 
bognár, hordógyártó stb. Él-e még a nép 
között a kádár szó ősmagyar jelentése: bíró, 
pap, táltos vagy efféle ? Ismerik-e valahol ezt 
a Miszlai András Bujdosó éneké-ben (1704) 
előforduló kitételt: kádári czigányság, és mi 
az értelme ? A feleleteket a Magyar Nyelvőr 
szerkesztőségéhez kell czímezni s minden 
választ külön nyolezadívre írni. 
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Pestalozzi utolsó évei. 
„Egyetértés házat épít, viszálykodás veti 

végét." Pestalozzi, a szeretet nagy embere, 
lelke mély fájdalmára megérte, hogy gverduni 
tanintézete két legjobb és legkedvesebb tanítója 
Schmidt József és Niederer János viszályko-
dásai és egyetlenkedései folytán tönkrement. 

A czélt tévesztett férfiú, még mielőtt 
negyedszázadig fennálló tanintézete föloszlott 
volna, népboldogító eszméinek általánosítá-
sában keresett kárpótlást. Schmidt József 
kedvelt tanítója által előfizetést hirdettetett 
összes munkáira, melyekből 40.000 márka 
tiszta jövedelem gyűlt össze. Ez összegen 
Yverdun közelében Clindiben nevelőintézetet 
alapított a szegények számára, hol sokat zak-
latott, hányt-vetett életét befejezni vélte. Ez 
utolsó nemeslelkü tettével is azt akarta iga-
zolni, hogy élte első gondolata egyúttal utolsó 
is: a szegényeken és szerencsétleneken szere-
tetből segíteni! 

Midőn húsz évi áldásos működés után 
Yverdun helységét odahagyta, érzékenyen 
fölsóhajtott: „Yalóban úgy tetszik, mintha e 
visszavonulásommal életemnek véget vetnék, 
olyannjira fájdalmas az reám nézve!" 

Elte alkonyán, a sok munkától és nélkü-
lözésektől testben és lélekben megtörve, mint 
nyolezvan éves aggastyán visszavonult Neuhofba, 
hol félszázaddal ezelőtt a szegények első tan-
intézetét megnyitotta vala s a hol szeretete és 
szenvedése kezdődött volt. Felesége már 
1815-ben elhalálozván, most egészen magára 
volt hagyatva. Az életunt férfiú öreg napjait 
menye és Gottlieb egyedüli unokája tették 
némileg kellemessé, kik neuhofi birtokukon 
gazdálkodva, a legnagyobb örömmel fogadták 
az érdeires nagyapát. Jákob fia még 1805-ben 
halt el de kitűnő házias menye Anna, számos 
éven át legjobb támasza volt házának. Egyik 
unokája Pestalozzi Károly Zürich városának 
tanáiiso a, később tanár és ezredes volt. 

Neuhof csendjében Pestalozzi lelke is csen-
des volt. Mint a fáradt és megtört zarándok 
még egyszer visszatekint a megtett útra: úgy 
vizsgált meg mindent, a mit tett, eltévesztett, 
átélt, elért, a miért küzdött és szenvedett. 

Kiméletlenül és részrehajlatlanul birálta ön-
magát, de annyira szigorúan, hogy gyakran 

| egyoldalúii g igazságtalan Ítéletet hozott önma-
1 gáról. Múltjáról szóló visszapillantásainak ered-

ményét élte utolsó két évében az „Életpályák" 
; és „Hattyúdalom" czimű müveiben irta meg 

és ezek közül az utóbbi önéletrajzát tartal-
mazza. Annak daczára, hogy Pestalozzi apa 

i gyengéit és hibáit kérlelhetlenül ostorozzák, 
i mégis műveinek minden sorából kitetszik 

keresztény alázatossága és igazságszeretete, az 
ifjúság és az emberek iránti kiapadhatlan 
szeretete, szelid természete, jó szive, a sze-
retet éi a tapasztalatok megbecsülhetetlen 
értékű kincse. Műveinek megjelenése után is 
a számos évekig tartó félreértések daczára, 
melyeknek nagyrészt szigorú önbirálata ké-
pezte okát, nagy szeretetet és tiszteletet 
tanúsítottak iránta. Tudták, hogy lelke kelle 
ténél dúsabban és magasztosabban nyilvánult 
és azért szivesen elnézték hibáit is. Pestalo/.zi 
fölött csak az mondhat ítéletet, a ki úgy mint 
ő, oly tespedő korszakban fáradhatlanul teljes 
odaadással munkálkodott az elhagyott és 
elhanyagolt szegény nép boldogításán, annak 
daczára, hogy az éhséget és nélkülözést élte 
szoros kísérőinek kellett tekintenie. 

Elte utolsó évében örömet és tiszteletet 
aratott. A nemesszivü Zeller Beuggenben 
Pestalozzi mintájára nevelő intézetet létesített 
a szegények számára, hol sok elhagyott és 
árva föllelte a szülői házat és a családi 
boldogságo1. Mint igazi apa szeretettel és 
bölcseséggel nevelte ártatlan gyermekseregét. 
Tanítókat is képezett a terhes nevelői pályára. 
Egy alkalommal Zeller meghívta Pestalozzit 
intézetének meglátogatására. Pestalozzi kész-
séges örömmel ment el. A gyermekek ünnepi 
díszben, énekkel fogadták az árvák és szegé-
nyek édes apját, ki mély megilletődéssel és 
könybelábadt szemekkel lépett a katedrára. 
Erre odalépett egy kis leányka és tölgykoszorút 
nyújtott a mesternek, melyet szelíden vissza-
utasított, mondván: „Nem engem, lianem az 
ártatlanokat illeti a koszorú!" 

A gyermekek azután „Lienhard és Gertrud"-
ból meghatóan énekelték Goethe dalát, mely-
nek tartalma prózában: „Te, ki az égből jövel 
mindenkinek szenvedéseit és fájdalmait csilla-
pítani és enyhíteni, ki a sokszorosan nyomo-
rultat többszörösen fölüdíted: oh az élet fáj-
dalmai megtörtek! mit míveljen bánat és kedv? 
Édes béke, jer. oh jer keblemre!" Erre az 
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aggastyán meghajtá fejét és a könyek elfoj-
tották hangját. 

1827 január hó 12,-ikén ünnepelte 82-ik 
születésnapját. A körülötte elterülő mindenség 
hidegnek és sivárnak tetszett. Minden jel arra 
mutatott, hogy itt az idő a világtól búcsúzni. 
Február havában betegedett meg, de csak 
néhány napig feküdt ágyban. Halálát közeledni 
érezvén, Braggba vitette magát, hogy közelebb 
legyen orvosához. I t t erősebb láz és nagyobb 
izgatottság fogta el. Egy csendes órájában 
ezeket mondotta: ,Megbocsátok ellenségeimnek; 
leljék meg az örök békét, midőn nyugalomra 
térnek; szerettem volna még egy hónapot 
munkáimnak szentelni, másrészt meg hálát 
adok Istennek, hogy az élők sorából ki-
szólít. Es ti enyéimek, maradjatok csendesen 
magatoknak és leljétek boldogságtokat a 
kedves otthonban!" 

Nemsokára a láz nagyobb és súlyosabb lett 
és 1827 február 17.-én a hajnali órákban éle-
tének 82-dik évében Isten akaratán megnyu-
godva jobblétre szenderült. Temetése két 
nappal később február 19.-én ment végbe. 
Tetemét a szegények azon nevelő intézete 
mellett vitték el, melyet nem rég építtetni 
kezdett. Hamvait Birr faluban csendes és sze-
rény ünnepélylyel az iskola közelében az általa 
még életében kiszemelt helyen tették örök 
nyugalomra. Temetése napján ragy hófúvások 
voltak és így barátai és tisztelői közül csak 
kevesen vehettek részt utolsó végtisztességén, 
mely különben is a meghatározott időnél vala-
mivel korábban ment végbe. A közeli Aarau 
városban alig tudtak a nagy nevelő elhuny-
táról és csak a Birr falu környékén elterülő 
szomszédos községek tanítói és iskolásgyer-
mekek zengedeztek megindító gyászdalban 
meleg köszönetet a nemes és elfelejthetetlen 
Pestalozzi apa sirjá fölött, melynek hantjára 
az iskolásgyermekek tavaszszal fehér rózsákat 
ültettek. 

Teste rég elporladozott, de felejthetlen 
emlékezete örökké él minden néptanító szivé-
ben. Az itjuság és a nép boldogítására irá-
nyuló szeretet munkái és müvei halhatatlanok. 
Ki embertársait testvérként úgy szereti és ma-
gához emeli, mint ő, az minden időkre élt. 
100 évvel születése után 1846 ban hálás 
tanítványai és tisztelői szép emlékkövet állí-
tottak azon helyre, hol a nagy pedagógiai 
reformátor örök álmát aluszsza. A díszes 
emlékkövön e szavak olvashatók: „Pestalozzi 
Henrik, született Zürichben 1746-ban január 
12.-én, meghalt Bruggban 1827-ben február 
17-ikén, megmentője a szegényeknek Neuhofban, 
oktatója a népnek „Lienhard és Geitrud"-ban, 
Stanzban az árvák apja, alapítója az új nép-

iskoláknak Burgdorfban és Münchenbuchsee-
ban, nevelője az emberiségnek Iffertenben, 
ember, keresztény és polgár. Mindent másokért, 
magáért semmit. Áldás nevének!" 

(Mezőhegyes.) Földes Ferencz. 

IRODALOM. 
Megjelentek: Shákspere összes színművei hat 

szép kötetben, a Franklin-Társulat ú j kiadásá-
ban. A kiadás szövegében megismétlése a 
Kisfaludy-Társaság nevezetes Shákspere kiadá-
sának, ú j azonban a beosztása. A mi magukat 
a fordításokat illeti, ezeknek értékét kipróbálta 
már az idő; a fordítók között költészetünk 
legnagyobb neveit találjuk, Vörösmartyt, Petőfit, 
Aranyt s rajtuk kívül a forradalom utáni kor 
írói nemzedékének legjelesebbjeit. Az új kiadás 
szövegében az elsőhöz ragaszkodik, de föl-
használja azokat a javításokat, melyeket a 
fordítók később tettek műveiken. Ennyiben az 
új Shákspere tökéletesebb szöveget nyújt, mint 
az első. Az első kötetben megtaláljuk Shákspere 
életrajzát, röviden, világosan és tömören meg-
írva. Az egyes dráma-csoportotat egy-egy 
tanulmány előzi meg; a tragédiákról, a történeti 
színművekről, a vígjátékokról és regényes szín-
müvekről. Mind a három gondos, alapos dol-
gozatok s olvasniánynak is érdekes; nem a 
száraz adatokkal emészti az olvasó türelmét, 
hanem közelebbre igyekszik hozni a közönséget 
Shákspere szelleméhez, megértetve vele költői 
módszerét, eljárását, szelleme sajátságait. A 
tanulmányokat, valamint az életrajzot is dr. 
Voinovich Géza írta. Az első kötetet Shákspere 
sikerült arczképe is díszíti. A hat kötet ára 
annak, a ki külön veszi, 30 korona. Tekintve, 
hogy e kiadás összhangba van hozva a 
„Magyar Remekírók" kiadásával, ugyanabban 
az alakban, ugyanazon a papiroson s ugyan-
azzal a kötéssel jelent meg: e nagyszabású 
kiadvány kiegészítőjéül tekinthető. — Ugyancsak 
a Franklin-Társulat Ókori-Lexikon-jának a 19-ik 
füzete, mely a munka II. kötetének 1 — 4.-ik 
íveit foglalja magában. A füzet ára 1 korona; 
a folytatólagos füzetek julius és augusztus 
kivételével a hó 15-ike táján jelennek meg. 

HIVATALOS RÉSZ. 
KÖRRENDELET 

(Valamennyi kir. tanfeliigyelöségnek. — 
1348. elli. sz.) 

A m. kir. kereskedelmi minister úr folyó 
évi április hó 6.-án, 1732. eln. szám alatt 
valamennyi m. kir. államépítészeti hivatalnak 
az állami népiskolai építkezések körüli közre-
működésük szabályozása ügyében a következő 
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körrendeletet bocsátotta ki: Körrendelet vala-
mennyi államépítészeti hivatalnak. A nép-
oktatás nagyobb arányú fejlesztése czéljából a 
vallás- és közoktatásügyi minister úr a törvény-
hozás által ezen ezélra nyújtott nagyobb hitel 
terhére már a folyó évben is számosabb 
állami iskolát fog építtetni. Erre való tekin-
tettel nevezett minister úinak ebbeli fölkéré-
sére utasítom a hivatalt, hogy a verseny-
tárgyalás, fölül- és utóvizsgálat megtartásán és 
az építkezések ellenőrzésén kívül a mondott 
építkezések közül szükséges ta?»/szinrajzok föl-
vételénél, helyi egységi árak megállapításánál 
kisebb átalakítások tervének és becslések készí-
tésénél további rendelkezésig közreműködjék, 
illetőleg ezen föladatokat közegei által végez-
tesse : megjegyezvén, hogy a versenytárgyalás 
fölül- és utófölülvizsgálat megtartásán kívül, 
melyek az illető tanfelügyelő közvetlen meg-
keresésére is végezhetők, a teljesítendő munkák 
iránt szükséges utasításokat a hivatal egyéb-
ként nevezett minister úrtól fogja megkapni. 

Azon esetre, ha nevezett minister úr által 
elrendelt építkezési munkák végzése a hivatal 
működésében munkatorlódást és így a rendes 
ügymenet megzavarását idézhetné elő; ebbeli 
előzetes és részletesen megokolt előterjesztésére 
nevezett minister úrral egyetértőleg intézkedni 
fogok, hogy az építő-alap terhére napidíjas 
oki. építészek kisegítésképen fölfogadhatók 
legyenek, kik a szükséges teendőket a hiva-
talok fölügyelete és vezetése alatt végeznék. 

Budapesten, 1902. évi április hó 6. án. 
* 

Erről a tanfelügyelőséget tudomás és szoros 
miheztartás végett azzal értesítem, hogy az 
állami iskolai építkezések alkalmából szükséges 
helyszínrajzok fölvételére, — helyi egységárak 
megállapítására, — kisebb átalakítások tervei-
nek elkészítésére, becslések elkészítésére és az 
építkezések ellenőrzésére az állami építészeti 
hivatalokat a tanfelügyelőség csakis tőlem 
nyert előzetes engedély vagy rendelet alapján 
szólíthatja föl; ellenben a versenytárgyalás, 
fölül- és utófölülvizsgálat megtartására már 
elrendelt, illetve folyamatb in levő állami iskolai 
építkezéseknél a tanfelügyelőség fölkérheti 
közvetlenül az állami építészeti hivatalt. 

Budapest, 1902 május hó 12.-én. 
Wlassics Gyula. 

A vallás- és közoktatásügyi minister : 
Áthelyezte: Sepeghy Béla maros-ujvári és 

Stefezius Gizella abrudbányai áll. el. isk. tanítót, 
illetve tanítónőt a balázsfalvi áll. el. isk.-hoz 
jelen minőségükben. 

Nyugdíjat utalványozott: Povaschán József 
gattajai áll. el. isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 620 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néhai Szucsu Vazul buttyini gör. kel. volt 
tanító özv., szül. Muszka Emma részére évi 
579 koronát; néhai Márkaly István baróti 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Gondos 
Anna részére évi 300 koronát; néh. Andrassák 
Ignáez nyug. volt jablonkai közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Bugajszky Johanna részére évi 
425 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
£ A Fejérmegyei Tanítótestület a tagok 

élénk érdeklődése mellett f. hó 21. és 22. 
napján Martonvásáron tartotta XXVIII. évi 
közgyűlését. Szirbek József, a buzgó elnök, 
magvas beszéddel nyitotta meg a gyűlést, 
hangsúlyozván a társadalom és az iskola 
vállvetett munkásságának szükséges voltát, 
majd üdvözölte Martonvásár községi képvise-
letét, gróf Festetich Bennó kir. tanfelügyelőt és 
Ujváry Béla kir. tanácsost, ki a Néptanítók 
Lapja képviseletében jelent meg a köz-
gyűlésen. Az elnöki jelentésből megelégedéssel 
látta a közgyűlés, hogy a járáskörök derekasan 
működtek a m. évben. Az egyik járáskör 
megünnepelte derék elnökének: Kocsi-Jfayer 
Gyula ráczkeresztúri igazgató-tanítónak a 
25-éves jubileumát s jelentése kapcsán az 
egyesületi elnök is üdvözölte a közgyűlés 
nevében az érdemes tanférfiút, a kinek köz-
sége iskolai és egyéb ügyei körül nagy érdemei 
vannak. Az Eötvös-alap helyi bizottságának 
jelentéséből megtudtuk, hogy az egyesületnek 
minden tagja egyszersmind tagja az Eötvös-
alapnak is s hogy a Tanítók Házában már a 
második alapítvány létesítésével foglalkoznak, 
mely czélra 21.-én este kitűnően sikerült 
hangversenyt tartottak. A pályaművek bíráló 
bizottságának jelentése alapján díjakat nyertek: 
Martzi Ferencz (1. díj), Mészáros Gyula (2. díj) 
és Teleki Sándor (3. díj). Dicséretben része-
sült : Mészáros Gyula.. Ezek után Velinszky 
Ferencz nagyon érdekes és tartalmas fölolva-
sást tartott „az ifjúság erkölcsi életének meg-
óvásáról". Alaptételei, melyekhez a közgyűlés 
hozzájárult, a következők: 1. A kisdedóvási 
törvény szigorú végrehajtása. 2. A szülők er-
kölcsi felelősségének kimondása a gyermek 
által elkövetett kihágásoknál. 3. A gyermek 
lélektani megfigyelése. 4. Szülői értekezések 
tartása. 5. A gyermekek megfigyelése és 
ellenőrzése az iskolán kívül. 6. Az iskolai 
rendszabályok szigorú betartása a polgári 
hatóság közreműködésével. 7. Helyes irányú 
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erkölcsi mesék. 8. Ifjúsági könyvtárak. 9. 
Az iskolakötelezettség a 7-ik életévvel kez-
dődjék. 10. Ifjúsági egyesületek.- 11. Nép-
könyvtárak. 12. Népnevelési egyesületek. — 
A közgyűlést másnap d. e. folytatták. Ezen a 
gyűlésen Mészáros Gyula értekezett a .szak-
szerű tanítóképzés és képesítésről". Alaptételei 
a következők: 1. A tanítóképzők legyenek 
szakiskolák. 2. A tanítóképzés góczpontja a 
gyakorló-iskola legyen. 3. A tanítóképzőbe 
li középiskolai osztályt végzett ifjak veendők 
csak fel. 4. A tanítóképző-intézetek csupán 
tanítókat képezzenek, s ne kántorokat, gazdá-
szokat, stb. 5. A tanítójelöltek látogassák a 
tanítógyüléseket. 6. A gyakorló-iskolai tanító 
az órarend, tanterv s egyéb, az iskolai élet 
belszervezetéhez tartozó dolgok elkészítésénél 
vonja bele a tanítójelölteket. 7. A képző-inté-
zetek önképző-köreinek főfeladata legyen jeles 
pedagógiai munkák kivonatolása. 8. Ingyen 
pedagógiai munkák. 9. Olcsó tanulmányutak. 
10. Országos tanítóképesítő-bizottság. A „tanítói 
fizetések szabályozásáról" Tótli Ferencz érte-
kezett s azt kivánta, hogy a községek a fizetés 
rendezésénél 3 osztályba soroztassanak s az 
első osztályú községben 1600 K. legyen az 
alapfizetés. Megválasztották ezután az Orsz. 
Bizottságba kiküldendő 4 tagot s elhatározták, 
hogy tanügyi közlönyt fognak kiadni. 

§] A kolozsmegyei tanítótestület bánfy-
húnyad-almásmenti köre f. liónap 16.-án tar-
totta meg gyűlését Csúcsán. Czucza János 
b.-hunyadi áll. isk. tanító gyakorlati előadást 
tartott a térképrajzolással kapcsolatos földrajz-
tanításról. Bemutatta a IV. oszt. egész évi 
tananyagát feldolgozva s egy részlet kivitelét 
egészen aprólékosan. (Nagyon helyes! Ilyenek-
kel kell a járásköröknek foglalkozniok, bár 
természetesen lehet mással is. Szerk.) Salgó 
•József polg. isk. tanító „a virág biologiájá"-
ról olvasott föl igen érdekesen. 

± A Szepesi Tanítóegyesület választmánya 
utóbbi ülésében a tanítói fizetések és az ifjúság 
erkölcsi megóvásának a kérdésével foglalkozott. . o 
Az előbbit illetőleg várakozó álláspontra helyez-
kedett, az utóbbira vonatkozólag kívánatosnak 
tartja, hogy a hatóságok megbüntessék az oly 
korcsmárosokat, a kik 6—15 éves gyermekeket 
helyiségeikben megtűrnek és kiszolgálnak. Az 
idei közgyűlés Gölniczbányán lesz. A F. M. 
K. E. 100 koronát küldött az egyesületnek 
pályadíjakra. 

• Az Esztergom-járási r. kath. Tanító-
egyesület f. évi május hó 20.-án tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, melyen Gyarmathy 
József elnök szép megnyitó beszéde után, 
Neményi Károly esztergomi tanító emlék-
beszédet tartott néh. Hollóst/ Károly tanító 

fölött, a ki az egyesületnek jegyzője volt, 
Karácsonyi Béla esztergomi tanító pedig 
.Népoktatásügyi vázlatok a XIX. század első 
feléből" czímen fölolvasást tartott. Végül a 
közgyűlés, a tanügy egyik nyugalomba vonult, 
derék munkását: Hübschl Sándort tiszteletbeli 
tagjává választotta meg. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
F. A. Ií. Állása elfoglalása idejétől jár fizetése. 
Eltávozás esetén nem követelhet több időre 
fizetést, mint a mennyit tényleg szolgált. 
Tanítói költözködés esetén a hitközség, ha 
díjlevél nem kötelezi reá, nem kötőles az 
utazási költségeket viselni. — D. J. Kis-Telek. 
Állami tanítónak &z előléptetésért nem kell 
folyamodnia, mert azt hivatalból rendezik. A 
ministeriumban csak a költségvetés szentesítése 
után fognak ezzel az ügygyei foglalkozni. — 
Cz. Tr. A kereskedelmi minister 1894. évi 
3 5 . 5 8 8 . sz. határozata szerint az állami iskolák-
nál alkalmazottak sem fizetésük, sem nyugdíjuk 
után nem kötelezhetők útadófizetésre. — 
A rajztanítói tanfolyam ügyében az érdek-
lődők forduljanak egyenesen Mártonffy Márton 
ipariskolai főigazgató úrhoz (VIII. Rottenbiller-
utcza), mert mi erről a tanfolyamról eddig 
még semmi értesitést sem kaptunk s így föl-
világosítást sem tudunk adni. — Jakabszállás. 
Az állami népiskolai pályázatok lapunkban és 
a Hivatalos Közlönyben jelennek meg. — 
R. D ebre ezen. A korpótlékra vonatkozó tudni-
valókat a Tanítók Tanácsadója második kiadá-
sának 250 — 251. oldalán találja meg. A fizetési 
hátralékok behajtását ugyanezen útmutató köny-
vünk 153 —160. oldalán tárgyaljuk. Elmaradt 
lap-példányokat kiadóhivatalunktól (Egyetemi 
nyomda, I. Iskolatér 3. sz.) tessék kérni; a 
lap expediálása nem a szerkesztőség do'ga. — 
S. S. Tanító özvegye csak akkor kaphat a 
nyugdíjalapból, ha férje legalább 10 évig volt 
tagja az orsz. nyugdíjalapnak. — E. G. Községi 
pótadója megszüntetéseért folyamodjék a pénz-
ügyigazgatósághoz. — Sz. H. A kereskedelmi 
minister 1 8 9 4 . évi 3 5 . 5 8 8 . sz. határozata nem 
a községi, hanem az állami tanítókra vonat-
kozik. — Útadó. A 3 korona útadót mindenkire 
kiróják, ha kereseti adót fizet. Állami tanítók 
fölmentettek. — N. J. Sz. K. A. Nem ismerünk 
oly általános intézkedést, melyből azt lehetne 
következtetni, hogy önök hídvámot nem tar-
toznak fizetni. Értesülésünk szerint a föld-
mívelésügyi ministerium egy hivatali osztálya 
tisztviselői folyamodtak a hídvámért való fel-
mentésért, de kérelmükkel elutasították őket.— 
„F . . . n" Felekezeti iskolák fentartóit nem 
kötelezi a ministeri rendelet, hogy tanítóknak 
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fuvar és napidíjat adjanak megyei vagy köri 
gyűléseik alkalmával. — K. F. Ha ktllő 
hangon irja meg kérvényét elmaradt kór-
pótlékáért, lehetetlen, hogy a tanfelügyelőség 
visszautasítaná. Talán kifakadások, sértegetések 
foglaltattak korábbi kérvényében s azért 
mondta a tanfelügyelő, hogy ne áskálódjék 
felettes hatósága ellen. A velünk közlött ! 

adatokból azt látjuk, hogy önnek 1898. évi 
október 1-től korpótlékot kellett volna adni. 
A közigazgatási bizottsághoz tartozik az ilyen 
ügy elintézése. — K. J . 1. A hitoktatás ügyé- i 
ben a kir. tanfelügyelőhöz forduljon. 2. Ha a ' 
gyermek az iskola kezdete előtt betöltötte a I 
6. évet, vegye föl. — P . (íy. A tantestületi, ' 
pedagógiai természetű tanácskozás jegyző-
könyvét nem kell átadni a gondnoksági elnök-
nek aláírás végett. — Többeknek A pünkösdi 
szünet dolgában, mely felől „post festa" is 
érkeznek hozzánk kérdezősködések, azt üzenjük, 
hogy a „pünkösdi két napos" szünet alatt j 
pünkösd vasárnapja és hétfője értendő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Alaptalan híresztelések. Egy fővárosi 

napilap nem rég azt írta, hogy az állami tiszt-
viselőknek a millennáris évet a nyugdíjazásnál 
öt évbe számítják be. s a tanítók csak három 
évi beszámítást kértek és azt is megtagadták. 
Ezt a „hír"-t egy-két tanügyi lap is átvette 
s azt a következtetést vonta le belőle, hogy 
a tanítókat „nem kegyelik" a közoktatásügyi 
ministeriumban. Illetékes helyről nyert föl-
hatalmazás folytán kijelentjük, hogy az a 
hírlelés, mintha az állami tisztviselőknek a 
millennáris évet öt évbe számítanák, teljesen 
alaptalan s ha az a forrásul szolgáló fővárosi 
napilap csak egy oly állami tisztviselőt tud 
fölmutatni, a kinél ez megtörtént, biztosítjuk 
róla, hogy a tanítók is meg fogják kapni nem 
a kért három, hanem az öt évet. Elesvén így 
a kiinduló pont, elesik — természetesen — a 
következtetés is. A tanítóság iránt a közokta-
tásügyi ministeriumban változatlan és állandó 
a jóindulat s a mit a mi nehéz viszonyaink 
közt meg lehet tenni, azt a minister meg is 
fogja tenni. Erről biztosítjuk azokat, a kik 
folyton csak arra törekesznek, hogy a tanító-
ság közt az elégületlenséget szítsák. A közeli 
jövő, meg vagyunk róla győződve, nekünk fog 
igazat adni. 

— Világ folyása. A mult hét legnagyobb 
külpolitikai eseménye: a franczia köztársasági 
elnök oroszországi látogatása volt. Ez a láto-
gatás az orosz-franczia szövetséget újabb ka-
pocscsal erősítette meg. Krasznoje-Szelóban a 
reggelinél, melyet a császári sátorban szolgál-
tak föl, Miklós czár felköszöntőt mondott 
„a derék franczia hadsereg jólétére és dicső-
ségére", erősen hangsúlyozván, hogy a franczia-
orosz „fegyverbarátság" az „általános béke 
megszilárdítását és fentartását s ama magasztos 
elvek tiszteletének oltalmát szolgálja, melyek 
a nemzetek jólétét biztosítják". Lonbet elnök 
szintén a „vitéz orosz hadsereg" jólétére ürí-
tette poharát s a mellett szintén hangsúlyozta 
a béke szükséges voltát, mely alatt a népek 
teljes nyugalomban szentelhetik magukat a 
„gyümölcsöző munkának". E nyilatkozatokkal 
majdnem egyidőben a német császár is az 
általános békéről beszélt Metz falai alatt. 
Egyszóval: a béke „dühöng1', de azért a népek 
roskadoznak a terhek alatt s a fegyveres béke-
állapot miatt nem tudnak kultúrális szükség-
leteiknek megfelelni. Xincs igaza az orosz 
czárnak: ez a béke nem biztosítja a nemzetek 
jólétét. •— Dél-Afrikából is béke-hírek jönnek. 
Az angol-búr békekötést, hír szerint, még az 
angol király koronázása előtt közzéteszik. A 
békeföltételekkel a f. hó 24.-i angol minister-
tanács foglalkozott, de a részletek felől még 
semmi sem szivárgott ki. 

— Az Eötvös-alap orsz. tanítói segély-
egyesület gyűjtő és kezelő-bizottsága f. hó 
22-én ülést tartott, melyen egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy, mivel Péterfy Sándor semmiképen 
sem hajlandó lemondását visszavonni, Lákits 
Vendel másodelnököt kéri föl az elnökség 
elvállalására. Ha Lakits Y. a jelölést elfogadja, 
az augusztusi közgyűlés bizonyára nagy lelke-
sedéssel fogja őt megválasztani s ez lesz a 
jelenlegi válság legjobb megoldása. Ugyanazon 
a gyűlésen bejelentették azt is, hogy Eötvös 
József b. munkáiból eddig 16 ezer koronát, 
fizetett be a kiadó az Eötvös-alap pénztárába, 
mint az alapot megillető hasznot. 

— A kisdednevelök országos egyesülete 
emlékezetre méltó szép vándorközgyülést tar-
tott a pünkösdi ünnepek alatt Eperjesen és 
Bártfán. Az ország minden részéből mintegy 
150 óvónő jelent meg és ezenkívül Sáros-
megye és környéke számos nevezetessége. Az 
ülésen dr. Hagara Viktor beregmegyei főispán 
elnökölt és a vallás- és közoktatásügyi minis-
ter urat dr. JBárdossy Jenő sárosmegyei fő-
ispán képviselte, ezenkívül számos egylet 



16 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 24. SZÁM. 2 2 SZÁM. 

elnöksége vett részt. A rendezés főmunkáját a 
sárosmegyei általános vármegyei tanítóegyesü-
let teljesítette Beér Ferencz tanár buzgó elnök 
vezetése alatt, nag? részt vettek a munkában 
az óvónők Molnár Mária és Raáb Juliska 
vezetése mellett, továbbá az eperjesi állami 
tanítónőképezde tanári kara, a kiknek szere-
tetre méltó vezetője Dúzs Mária a minister 
engedélyével nemcsak több óvónőnek adott 
szállást, de vasárnap az intézet tantermében 
kitűnően sikerült estélyt és tánczmulatságot 
is rendezett, melyen a 4-éves növendékek 
szolgáltak föl. A közgyűlésnek is több kima-
gasló pontja volt, Csengey Gusztáv theologiaí 
tanár és Petőfi-társasági tag hatásos üdvözlő 
költeményét egy képezdei növendék szavalta 
el, Kőrösy György ismert iró és tanár igen 
érdekes és népszerű előadást tartott az újabb 
elméletekről, hogyan fejlődik az agyban az 
öntudat és végül Molnár Mária kisdednevelői 
előadása aratott nagy sikert. Az egyesület 
élénken gyarapodik, van már közel 700 tagja; 
25.000 korona vagyona van. A segély-alap 
vagyona ez évben is 850 koronával gyarapodott. 
Kilencz szegény tagnak osztottak ki segélyt 
a közgyűlésen és 7-en nyertek irodalmi pálya-
díjat, köztük Molnár Mária és Eró'di Ernő. 
A közgyűlés kiegészítése volt másnap Bártfa 
városában a kisdedóvó-intézetben Raáb Júlia, 
Fodor Lajosné és Székely Gáborné országszerte 
elismert jeles óvónők mesteri foglalkozása, 
melyből az összesereglett óvók sokat tanul-
hattak. Ezenkívül bárha a bártfai nagy tűz-
vész miatt a városban csak magánjellegű volt 
az óvónők tartózkodása, a város fejei a polgár-
mester és Arányi tanácsnok vezetése alatt 
megtettek minden lehetőt, hogy az óvónők 
hasznosan és élvezetesen tölthették idejüket. 
Részletesen megmagyarázták nekik az országos 
hirü városház és templom kincseit, kikísérték 
őket a híres bártfai fürdőbe ; egyeseket Zborón 
Rákóczy házaihoz. Ünnep harmadnapján az 
elutazó óvónőknek mintegy fele Ruttkán 
keresztül tért vissza Budapestre. Hajnali 5 órá-
tól késő estig csaknem folytonosan vonaton 
ültek, de mivel nagyobb részök először látta 
a Hernádvölgyöt, a Magas-Tátrát és Körmöcz-
bányát, a kimerültség daczára lelkesedés vezette 
útjokon. Még útközben is akadt szórakozásuk. 
Berecz Gyula turóczmegyei tanfelügyelő Rutt-
kára elébök utazva, megmutatta nekik az 
államvasutak gépműhelyét és az állami iskolát. 
Egyszóval alig volt a kisdedóvóknak még ily 
kedves és élvezetes útjuk. Az ülésnek egyedüli 
szomorú eredménye volt, hogy a „Kisdedneve-
lés* kiváló szerkesztője : Peres Sándor igazgató 
másnemű elfoglaltsága miatt ez állásáról vég-
kép lemondott. Az új szerkesztő egyéniségé-

ben azonban nem történt megállapodás és így 
őszig P. fogja a lapot vezetni. 

— Rövid hirek. Pályadíjat nyert gyermek-
dal. A kisdednevelők idei országos közgyűlésén 
hirdették ki a gyermekdalra kitűzött pályázat 
eredményét. A díjat Erődi Ernő székesfővárosi 
polgári iskolai énektanító és zeneszerző nyerte 
el. — Víg és komoly perczek czím alatt Marosán 
János kartársunk, több lap munkatársa, kiadja 
eddig megjelent víg tárczáit, monológjait és-
elbeszéléseit. A könyv 8 —10 ívnyi terjedelemben 
junius havában jelenik meg s a fűzött példány-
nak ára 1 kor., díszkötésben 1 kor. 80 filL 
Az előfizetési pénzek Szatmárra Kálik és Szerémy 
könyvnyomdájába küldendők. — Gyűlések. A 
besztercze-naszódvármegyei ált. tanítóegyesület 
dr. Csernátoni Gyula 10-éves tanfelügyelői 
működésének megünneplésével kapcsolatban 
XIX. rendes közgyűlését Beszterczén, junius-
hó 4-.én szerdán d. e. 10 órakor kezdődőleg 
a vármegyeház nagytermében tartja meg. A 
nyitramegyei tanítótestület központi (nyitrai) 
járásköre tavaszi rendes körgyülését junius 
hó 2.-án d. e. 10 érakor Nyitrán a városháza 
tanácstermében tartja. A nógrádvármegyei 
tanítótestület balassa gyarmati és Széesényi 
köre junius hó 5.-én délelőtt 9 órakor Szécsény-
ben a római katholikus iskola termében rendes 
ülést tart. A munkács-egyházmegyei gör. szert, 
kath. kántortanítók egyesületének alsó-vereczkei 
egyházkerületi köre junius 17.-én Bereg-Bukóczon 
tavaszi rendes gyűlést tart. A fogarasmegyei 
tantestület junius 14.-én Fogarason rendkívüli 
közgyűlést tart. A szatmárvármegvei általános 
tanítóegyesület junius 25.-én Szatmáron rendes 
közgyűlést tart. 

— Halálozás. Mihálik József gölniczbányai 
tanító neje élete 24. évében elhunyt. — Petha 
János, pozsonyvármegyei kir. tanfelügyelőségi 
tollnok Blanka nevű l ' / s éves kis leá íya meg-
halt. Áldás emlékökre! 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad ; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8., I. emelet.) —-
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
éi tcz a 52. sz. a. Titkári hivatal a Tanítók Házában r 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

Tarta lom: Az állami népoktatás kifejlesztése. Halász 
Ferencz. — Osztály- vagy folmenő-rendszer ? Zrínyi 
Károly. — A magyar beszéd tanítása a nem magyar-
ajkú népiskolákban. Kotyó Márton. — Szi inóra: 
Pestalozzi utolsó évei. Földes Ferencz. — Irodalom. — 
Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék, 

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

Budapest, 1002. Ny^m t̂ott a m. kir. tnd.-esryetemi könvvnvomdában. 
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28.799/902. számhoz. 

Ösztöndíj pályázat. 
Az 1902 903. tanév kezdetétől a fiumei állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösztön-
díj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén lévő és nyilvánossági joggal bíró gymna-
siumoknál, • reál- és polgári iskoláknál a kereskedelmi 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növendékek 
tarthatnak igényt, kik ezen iskolák IV. vagy V. osz-
tályát általános jeles eredménynyel végezték, az 
erkölcsi magaviseletben jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl: 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési bizo-

nyítványával. 
2. A tanuló 1901 902. tanévi bizonyítványával, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi nyil-
vános joggal bíró gymnasium, reál-, polgári iskola 
IV. vagy V. osztályát jeles előmenetellel és jónak 
minősített erkölesi magaviselettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
föltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítványnyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és mily alapból ? 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló kereskedelmi 
tanulmányait a fiumei állami felső kereskedelmi iskolán 
fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is ide 
értve ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közoktatási 
m. kir. ministeriumhoz czímzendők és 1902, évi julius 
hó 10-ig a fiumei állami felső kereskedelmi iskola 
igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illető tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl legalább is általános jó előmenetelt, az ösztöndíj 
további élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igazgató-
ságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz benyújtott folyamodványok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapesten, 1902 május 10-én. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
(30,h—III—2) ministertöl. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Az agárdi (Zemplénm.) ev. ref, tanítói állomásra 

pályázat hirdettetik. Évi javadalma: föld haszonbérlet 
tandíj — életnemfi s államsegélyben 1000 korona körül 
van. Pályázati kérvények junius 15-ig a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (463—1—1) 

Betöltendő az orosházai újonan megnyíló állami 
elemi iskolánál egyenkint évi 1000 korona fizetésből 
és szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott három rendes tanítói és három rendes tanító-
női állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók és tanítónők képesítő oklevéllel, 
képesítő bizonyítványnyal, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1902. évi junius hó 15-ig Békésvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók és tanítónők 
előnyben részesülnek. Gyulán, 1902 május 20. Rezei 
Sylvius mp., kir. tanfelügyelő. (32 h—I—1) 

A gö ln iezbányaváros i (Szepesvm.) róm. kath. 
elemi leányiskola tanítói állomására pályázat hirdet-
tetik. Az állomás jövedelme: 1. évi 800 korona havi 
előleges részletekben a várostól, mint iskolaföntar-
tótól; 2. 25 bécsi öl kemény fa a lakáshoz szállítva, 
mely fából az iskolaterem is fűtendő; 3. négy szép 
szobából, konyhából, éléskamrából, pinczéből, mosó-
konyhából, 2 fatartóból, istállóból, szép kertből és 
udvarból álló úri lakás; 4. kertészettanítás fejében a 
várostól 50 korona; 5. körülbelül 60 gyermek utáni 
beirutási díj fejenkint 60 fillér; 6. aa egyháztól egy 
darab szántóföld és egy darab kert haszonélvezete, 
miért az előírt egyházi énekeknek a tanulókkal való 
betanítása és a vasár- és ünnepnapi istenitiszteleteken 
az énekben való közreműködés kívántatik. Fölté-
telek : róm. kath. vallás, magyar tanítóképesítői ok-
levél, az eddigi kifogástalan működésről és előéletről 
szóló hiteles bizonyítvány, a magyar nyelvben való 
tökéletes jártasság és a német nyelvnek ismerete. 
Kötelesség: a mindennapi iskolában a III—VI. leány-
osztály vezetése, az ismétlő-iskolában való vasárnapon-
kinti oktatás és a leánynövendékeknek a kertészetben 
való tanítása. Pályázhatnak róm. kath. tanítók és 
tanítónők. Megjegyzendő, hogy férfitanítói pályázók 
közül annak lesz előnye, a ki az orgonajátékbán és 
egyházi énekben teljes jártassággal bír, a mennyiben 
az esetleg megválasztandó férfitanítónak idővel a 
kántori jövedelemre is van kilátása. Női pályázóknál 
föltétlenül megkívántatik a női kézimunkában való 
teljes gyakorlottság, a mi az esetlegesen megválasz-
tandó tanítónőre nézve szép mellékjövedelemnek lehet 
forrása. A pályázat határideje f. é. junius 15. Kellő-
képen fölszerelt pályázatokat benyújtani és jelent-
kezni lehet főt. Szobissek Emil plébános, iskolaszéki 
elnök úrnál Gölniczbányán. (429—II—2) 

A dunáninneni ágost. hitv. evang. egyházkerület 
pályázatot hirdet a f. év szeptember 1-én Modor 
városában megnyitandó, benlakással egybekötött pol-
gári leányiskola három tanítónői állásra. Kettőt 
nyelv és történelmi, egyet pedig számtan és természet-
tudományi szakra. Csak ágost. hitv. evang. vallású 
tanítónők pályázhatnak. A bizottságilag megállapított s 
egyházkerületi gyülésileg még helybenhagyandó fizetés 
áll évi 1000 koronából, lakásból és teljes ellátásból az 
intézetben. Egyike megválasztottaknak meg fog 
bízatni az igazgatónői teendőkkel külön tiszteletdíj 
mellett. A folyamodványok felszerelendők: kereszt-
levéllel, tanítói oklevéllel, egészségi s eddigi működésre 
vonatkozó bizonyítványokkal, valamint a nyelvisme-
retek kimutatásával, esetleg a tornára, zenére, női 
kézimunkára vonatkozó igazolványokkal. Az összes 
iratok f. év julius hó 10-ig beküldendők dr. Haitik 
Frigyes püspökhöz Balassa-Gyarmatra. Bármily fel-
világosításokkal szolgál Hollerung Károly főesperes 
Modorban. Balassa-Gyarmaton, 1901 május hó 17-én. 
A dunáninneni ágost. hitv. evang, egyházkerület 
elnöksége. (31/h—II—2) 

Egy jó hangú, zenében jártas, fiatal, róm. kath. 
okleveles tanító, junius 1-től szept. l-ig (esetleg 
továbbra is) megfelelő állást keres. Czím : „Tanító." 
Vychodna Liptóm. poste rest. (466 II—1) 

Pályázat. A látrányl ev. ref. egyház megüresedett 
és rögtön elfoglalható állomására. A fizetés hivatalosan 
1200 (ezerkétszáz) koronában van megállapítva — 
melynek nagyrésze termék — a pályázók közül a 
a rendes állomáson levők véglegesen, a még állomáson 
nem levő kezdők pedig csakis egy próba évre válasz-
tatnak, mely után véglegesíthetők lesznek. Kérdésre 
a látrányi ref. lelkész által bővebb fölvilágosítás adatik. 
A kérvények 1902 julius l-ig nagyt. Bocsor Lajos, 
esperes úrhoz küldendők. Tengőd, Tolnamegye. 

(459-1—1) 
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Dömsödi reform, kántortanítói állomásra. Java-
dalom : készpénz 600 korona havi előleges részle-
tekben ; 20 hold föld, (bérlete 400 korona); szállás-
kert, (bérlete 22 korona); minden iskolástól tandíj 
4 korona, (számuk 80—85); énekszós halottól 1'20, 
imástól 1-60, predikáczióstól 2 kor., (számuk 120—130); 
korpótlék; szabad lakás. Kötelessége : három osztály 
tanítása, orgonálás, temetés. Pályázati határidő 1902 
junius 30. Az állomás szeptember elsején elfoglalandó. 
Oklevéllel és szolgálati bizonyítványnyal ellátott kér-
vények alulírotthoz küldendők Dömsödre (Pestmegye). 
H. Gózon Gyula, ref. lelkész. (444—II—2) 

A somogyszentmiklós i nyári gyermekmenedék-
háznál egy gyermek-kertésznő havi 50 korona fizetés 
mellett junius, julius, augusztus hónapra alkalmazást 
nyerhet. Elöljáróság. (461—1—1) 

N y ú s t y a község magyar tannyelvű ág. ev. nép-
iskolájánál aRimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság által fentartott egyik segédtanítói állásra 1000 
korona évi fizetés (utólagos havi részletekben fizetve) 
szabad gárszonlakás és szabályszerű fűtési illetmény 
élvezetével egybekötött járandóság mellett pályázat 
nyittatik. A megválasztandó tanító az elemi iskola I. 
osztályának vezetésével —, az iparostanoncz - iskolánál 
heti 2 órán át a szám- és mértan tanításával bizatik 
meg s megkívántatik, hogy ép és egészséges legyen. 
Ügybuzgalom és sikeres működés esetén előléptetés 
kilátásba helyeztetik. Okleveles és nőtlen tanítók 
kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket f. évi julius 
hó 15-ig a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság likéri kerületi iskolaszékéhez Likér-kohótelepre 
(u. p. Nyústya, Gömörmegye) nyújtsák be. Az állás 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség. 

(460—III—1) 
A bazlni ágost. hitv. evang. németajkú egyház 

árvaházi, hitoktatói és kántortanítói állásra a Nép-
tanítók Lapja folyó évi 11. és 12. számaiban közzétett 
pályázatban a folyamodványok és bizonyítványok 
beküldésére kitűzött határidő folyó évi junius 15-ig 
meghosszabbíttatik. (396—I—1) 

A mosódi (Zólyomm.) róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: csinos 
lakás ; 5 hold 758 f -öl rét, 451 Q ö l kertek, 34 ürm3 

bükktüzifa házhoz szállítva, a tanterem fűtésére külön 
10 ürm3 kemény tűzifa és 102 árpa-zabkéve. Erdő-
kincstártól 241 kor. 60 fill.; zólyom-brezói társládából 
109 kor. 20 fill; államsegély 172 kor; különféle 
czímek alatt 125 kor.; stoláris jövedelem körülbelül 
160 kor; misék, offertóriumok, hosztiáezió után körül-
belül 180 kor. Mellékjövedelemre is számíthat. Kíván-
tatik orgonálás, magyar és tót nyelv. Pályázhatnak 
oki. tanítónők is. A kellően fölszerelt folyamodványok 
a nagytekintetű beszterczebányai m. kir. Erdőigazgató-
sághoz czímzendők és a mosódi plébániai hivatalhoz 
•unius 30-ig küldendők. (465—1—1) 

Betöltendő az 1902/3-ik tanév kezdetétől szervezett 
sze l i s tye i állami elemi iskolánál egy évi 1000 kor. 
fizetésből és szabad lakás, vagy szabályszerű lakbérből 
álló illetményekkel javadalmazottrendes tanítói állomás. 
Az ezen állomás elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, vallásukat, 
nyelvismereteiket, esetleges különös képességeiket 
igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, leg-
később 1902. évi junius hó 20-ig Szebenvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott és a román nyelv bírását igazoló 
tanítók előnyben részesülnek. Szebenvármegye kir. 
tanfelügyelőségétől. Nagy-Szebenben, 1902 május 
hó 16-án. Dr. Vértesy Gyula, kir. tanfelügyelő. 

( 3 3 / h - I - l ) 

A miszlai ev. ref. orgonista-kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: háromszobás lakás, házi 
kerten kívül készpénz, földbérlet, rozs, fa, tandíj czí-
mén 900 korona. Kötelesség: I—VI osztály tanítása. 
Kérvények Bocsor Lajos esperes úrhoz Tengőd(Tolnam.) 
küldendők május 31-ig. (456—II—2) 

A laki (Borsodmegye) ref. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 1000 kor. készpénz az 
egyház pénztárából, havi utólagos részletekben fizetve. 
12 m. tűzifa beszállítva. Temetési stóla: 20—25 kor. 
Lakás, mely áll 3 szoba, pitvar, éléskamra s a szük-
séges melléképületekből. Házi kert: 800—1000 H-öl, 
Kötelessége : A rendes és ismétlő iskolaköteles 
gyermekek tanítása; kántori teendők végzése. Az 
állomás 1902 szept. 1-én foglalandó el. Szükséges 
okmányokkal felszerelt kérvények 1902 jul. 10-ig 
Borsod-Lakra (u. p. helyben) Kazay Géza ref. lelkész-
hez küldendők. (467—1—1) 

H I R D E T É S E K . 

„Népies Búcsúztatók" 
hangjegy-melléklettel (300 oldal). Ára 3 korona, 
Megrendelhető Pintér Miklós kath. kántornál, 

Makón. (450—III—2) 

Minden tanító rendelje meg saját érdekében 

I n g u s z I . é s f ia . 
aradi könyvkiadó kitűnő minőségű 

v i z s g a l a p j a l t 
100 darab ára 1 korona, portó 100 darabra 80 fillér, 
100—800 darabig 60 fillér. Ugyanott megrendelhetők: 

„Haladás" vizsgalaptartó 
czélszerű bekötési tábla, melylyel mindenki önmaga 
kötheti be vizsgalapjait. Ára piros vagy fekete szin-
ben 1 korona (1 K 20 fillér beküldése esetén bérmentve), 
Kittinö vizsgái jutalom könyv Vaday J ó z s e f ) 

Tanulók Vezérkönyve 
Ezen kitűnő művet Budapest székesfőváros tanácsa 
a főváros összes tanintézetei részére elfogadta és 
alkalmazta. Ára arany metall díszkötésben 1*30 
korona; egész vászonban 1*80 korona. Csík Jánoa 
népiskolai ábcz- és o lvasókönyveiről ismer-
tetést és a „Tanítók Háza" iskolai cz ikkek 

árjegyzékét ingyen küldi a fenti kiadóhivatal. 
(448—III—2) 
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!!Fontos a méhészeknek!! 
Méhészeti eszközök legjobb kivitelben s legolcsóbban 
kaphatók Magyar Fémlemez-Ipar-Részvény-Társa-

ságnál Budapest, YII., Gizella-út 58. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

A tanítóknak 10°/o engedmény az árjegyzékből. 
(428—III—3) 

A a 

A legjobb vizsgái jutalomkönyv 

Tanulók vezérkönyve" 
Irta: Vaday József. 

Budapest székesfőváros tanácsa által a főváros összes 
tanintézetei részére elfogadva. Kapható l korona 
10 ML, 1 korona 30 1111. és 1 korona 80 filléres 

díszkötésben a szerzőnél Nagyváradon. 
(449—II—2) 

Yizsgai ajándékul, iskolai könyvtárak számára a legolcsóbb, legjobb 
és legalkalmasabb a 

magyar fiúk, magyar leányok számára. — Szerkeszti: PÓsa Lajos. 
Az eddig megjelent 150 kötet egész tárháza a legszebb, legérdekesebb elbeszélé-
seknek, regéknek, történelmi elbeszéléseknek, verseknek, színdaraboknak és 

útleírásoknak. 

A most megjelent legújabb kötetek a következők: 
- . 5 0 

- . 5 0 

123. Sas Ede. Toldi költője. Képekkel. 
124. Krúdy Gyula. Sziklazúzó hajók. 

Elbeszélés 
125. Gárdonyi G. A nagyapó tréfái. 

Képekkel. Első gyűjtemény . . . . —.50 
126. — Második gyűjtemény —.50 
127. — Harmadik gyűjtemény —.50 
128. Garády V. Magduska meséi . . . . —.50 
129. Lörinczy György. Br. Eötvös József —.50 

130—131. Tóth Béla. Anekdóták. Képekkel . 1.— 
132. Krúdy Gyula. Letűnt századok. 

Történeti elbeszélések —.50 
133—135. Gaál Mózes. A vasember fia. Törté-

neti elbeszélés. Képekkel • . . . . 1.50 
136. Krúdy Gyula. A király palástja. 

Történeti elbeszélés —.50 
137. Sas Ede. Biharország. Elbeszélés . —.50 

138. Egri György. Tgaz is, nem is. 
Mesék, tört. Első gyűjtemény . . 

139. — Második gyűjtemény . . . . 
140. — Harmadik gyűjtemény . . . . 
141. Sebők Zsigmond. Maczkó úr első 

utazása 
142 — 143. — Maczkó úr második utazása . 

144. — Maczkó úr harmadik utazása . . 
145. Lampérth Géza. Három pápai diák 

kalandozásai. Első utazás . . . . 
146. — Második utazás 
147. — Pápai diákok kalandozásai a 

Bakonyban 
148. Gárdonyi Géza. A nagyapó tréfái. 

Negyedik gyűjtemény 
149. — Ötödik gyűjtemény 
150. Garády V. Mi van a tengerben? 

- . 5 0 
—.50 
—.50 

- . 5 0 
1.— 

- . 5 0 

—.50 
—.50 

—.50 

- . 5 0 
—.50 
- . 5 0 

35 
krajczár. 

Egy-egy kötet ára színes boritékú bekötésben 5© 
fillér. 

35 
krajczár. 

5© 
fillér. 

Minden kötet külön is kapható. — A gyűjteményt folytatjuk. 

Megrendelésnél minden ezímért 54 fillér (4 fillér portóra való) küldendő be, hogy aztán 
bérmentve küldjük meg a rendelt köteteket. Húsz kötetért 10 korona küldendő be. 

S I N G E R é s W O L F N E R 
(464—IH—1) könyvkladóhivatala , 

B u d a p e s t , T I . , A n d r á s s y - ú t Í O . s z á m . 

A F I L L É R E S KÖNYVTÁR eddig megjelent 150 kötetéről készséggel szolgálunk részletes és kimerítő 
árjegyzékkel. Jókaitól kezdve aüg van nevesebb író, a kitől a Füléres Könyvtárban 1—2 kötet ne jelent volna meg. 



20 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 6 . SZÁM. 

Jhfe l 

*LJ5 

Ö e l o f i z e t o s i á r a : 

Egész óvre ÍO kor. Félévre 5 kor. Negyedévre 2 kor. 50 flll. 

- M * 

Előfizetést pedig naptári évnegyed szerint kikerekített egy év-

M 
C l 

W * 
sr -IN 

negyednél kevesebb időre nem fogadunk el, s az előfizetési pénzek 
ezen igazgatósághoz küldendők be. ® --

^ssryssjr 

J m. Arár. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
Budapest, I . ker. (Vár), Iskola-tér 3. sz. 

pgp®pg>I®J3SfSS>J<22)ís " " " " A A A A 

J L 

Figye lmezte tés . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket szíveskedjenek szem előtt tartani. 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága esak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

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

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

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

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

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

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1902. évi május hó. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I K . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
In t éze t , t e h á t az összes óvodák , e l emi , fe l ső n é p - és p o l g á r i 
i skolák és t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló és az i l l e t é k e s k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
községi e lő l j á róság i b i z o n y í t v á n y n y á l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i i r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 korona , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lő f ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — Az előf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i r d e t é s e k n é l min-
d e n egyes szóé r t , m i n d e n k ö z l é s u t á n 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . E g y é b h i r d e t é s e k n e k a z egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
t evő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b n sora 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k Is 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . K E R . , OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. HAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, I . K E R . , ISKOLA-TÉR 3. 

•Kéziratokat nem advuilc vissza. 

Székely akezió. 
A székely nép megállt az előreha-

ladás lépcsőjén és sülyed visszafelé. 
Ment mindig előre, vitte honszeretete, 
míg végre, mint a vándor daruk v 
betűjének vezére, senkitől sem védve, 
összeroskadt. Szívós fajjellege a 12-ik 
óráig küzdött a mostoha sorssal és a 
midőn sírját megásia, nem hirdetett rend-
bontó anarkista tanokat, nem lázadt föl 
szocziális elvekkel, hanem egy része, mint 
hont vesztett, vándorútra kelt, az itthon 
levők pedig elkészültek a temetésre. 

Az államkormány, mint elodázha-
tat lan — most már nemzeti kérdést — 
a mely kötelességszerűig minden állam-
nak nemcsak politikai, de nemzeti lét-
érdeke is: fölvette a székely akcziót 
programmjába. 

Darányi minister, a ki fáradhatatlan 
tevékenységével csak éppen a közelben 
kezdte meg áldásos munkáját a felvi-
déken, ime már a székely kérdés meg-
oldásának az élén van. A székely akezió 
kormánybiztosa e hó elsején kezdte meg 
működését. 

A székely föld anyagi és erkölcsi 
letarolt pusztáján ott látjuk tehát a 
földmívelésügyi ministert, de a ki csak 
akkor állíthatja talpra a beteget, ha a 
társadalom is hozzájárul szívvel, lélekkel 
a mentő munkához. Mindnyájan egyért, 
minden egyes mindnyájunkért. 

Hogy pedig a székely nép, mint a 
magyar államiság keleti részének egye-
düli védbástyája mint fog kiemelkedni 
megmosott tagokkal a fertőből, az a 
székely tanítóságtól is sokrészben függ. 
Wlassics minister bölcs kultúrpolitikája 
bizonyára módot fog nyújtani a székely 
kultúrának, közelebbről a székely tanító-
ságnak arra, hogy az akczióból méltán 
kivegye a maga részét. 

A székely kultúra ügye, mint i t t 
minden más, szomorú képet mutat. 

A korszellem előrehaladása folyton 
nagyobb és nagyobb anyagi áldozatokat 
kivánt e téren is a szegénység lejtőjén 
rohanó székely néptől és a csapások 
áradata, a mely a székelységet a közel-
múltban érte, még a legnemesebb, a 
legszentebb intézményt is a visszafej-
lődés útvesztőjébe sülvesztette. így 

1 jöttek létre aztán az abnormis iskolai 
állapotok. A tankötelesek száma évről-
évre szaporodott, sőt néhol megkét-
szereződött, de az iskola, a tanerő nem. 
Vannak tehát helyek, a hol túlzsúfolt-
ság miatt 30 — 40, sőt olyik helyen 
50°/o sem részesül oktatásban. 

Ezek mind olyan szomorú körül-
mények, a melyek a székely akcziótól 
gyors és gyökeres gyógyítást várnak. 

Tagadhatatlan, sőt még a legvérme-
sebb kultúrpolitikus sem állíthatja, 
hogy jelenben a népnevelés áldásaiban 
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nem úgy részesülne a székely kultúra 
a magyar állam részéről, mint a hon-
nak bármely édes gyermeke, de a mult 
vétkei sokkal nagyobbak, semhogy 
egyenjogú fölkarolással lépést tarthatna 
a székely kultúra a magyarral. 

Mint édesanya a beteg gyermekét 
jobban szereti, kedvez neki, úgy kell most 
nekünk a székely tanügygyei tennünk. 

A legalsóbb foktól: a kisdedóvótól 
föl az egyetemig a székely föld sajátos 
viszonyainak megfelelőleg teljesen átala-
kító bölcs kultúrpolitika lehet csak az, 
a mely, míg egyrészről a népiskolák 
számának — jellegre való tekintet 
nélkül — a föntartó hatóság törvényes 
kötelezettséggel való gyarapítása által 
megszüntetné a hiányos népnevelést, 
másrészről a közép- és felsőfokú iskolák 
méltányos eloszlása által a székely faj 
nemes tulajdonait szellemi téren érvé-
nyesítve, idővel úgy szellemi, mint 
anyagi téren uralgó állást foglalhatna 
el a szomszéd nemzetiségekkel szemben. 

És mivel a székely kérdés főrészben 
geologiai okokban rejlik, a már az 
ország több részén felállított és fényesen 
bevált gazdasági szakiskolák teljesen 
ingyenes fölállítása az az igen lényeges 
momentum, a mely a székely akcziót 
eredményessé teheti. 

Azért hangsúlyozom a teljesen in-
gyenes gazdasági szakiskolák szervezését, 
mert a mult évben a megyék két leg-
nagyobb községéhez e tárgyban lekül-
dött fölhívás a székely földön nagyrészt 
meddő maradt, azzal a megokolással, 
hogy a 20 katasztrális hold földet nem 
képesek megadni. 

Végre az ifjúsági egyesületek tapintatos 
szervezése az a terrénum, a mely a 
székely kultúr-akeziónak koronája leend, 
a hol a tanítói kar, hivatása magas-
latán állva, eredményében áldásos, 
kihatásában a meglazult erkölcsöt meg-
szilárdító, valóban nemes missziót telje-
síthet. 

(Kibéd.) MaHkovszky Gyula. 

A gyakorlati kiképzésről. 
A jó tanítóképző-intézet sava-borsa a jó gya-

korló-iskola. Éppen azért a képző-intézeti 
növendékek gyakorlati kiképzésére nagy gondot 
kell fordítani s reá elegendő időt szentelni. 
Elmondhatjuk, hogy: „mutasd meg gyakorló-
iskoládat, megismerem tanítóképzésedet is". Czél-
szerü volna, ha a IV, oszt. növendékek minden 
délelőttöt s délutánt a gyakorló-iskolában töl-
tenének, hogy azt teljes alapossággal ismerhet-
nék meg. Ily alapon azután valóban megfelelő 
gyakorlati kiképzést nyernéaek. Azonban az 
elméleti ismeretek elsajátítása miatt ennyi időt 
a gyakorlati kiképzésre ez időszerint alig lehet 
szentelnünk; de hogy — a tárgy fontosságát 
tekintve, — ez eddiginél jóval több időt kell e 
ezélra fordítanunk, az bizonyításra nem szorul. 

A jó gyakorló-iskolának kettős ezélt kell 
szolgálnia: az egyik az, hogy a népiskola 
számára előírt tananyagot kitűnően dolgozza 
föl, — mintát mutasson; a másik az, hogy a 
tanítóképző-intézetből kilépő i f j ú tanítóknak oly 
mértékű képzést, tanítási készséget, tanításban 
váló öntudatot, jártasságot nyújtson, mely biztos 
iránytűje legyen az önállóság terére lépő kez-
dőnek. 

Hogy e czélt a gyak.-iskola elérje, a gyakor-
lati kiképzést három csoportba kell osztanunk; 
ezek: 1. hospitálás; 2. kísérletezés, másolás, 
szárnypróbálgatás, próbatanítás, a gyakorló-
iskola tantervének keretén kívül; 3. rendszeres 
tanítás a tanterv keretében. 

A kísérletezésre, tanításmásolásra, próba-
tanításra elengedhetetlen szüksége van a gyak.-
iskolának; mert azt nem engedhetjük meg, 
hogy a kezdő növendék a maga szárnypróbál-
gatásaival, a rendszeres tanítás jól megfontolt, 
megérett menetét, tanítási módját, egész szel-
lemét zavarja. Gyakorló-iskolánkat a szükséghez 
képest kell osztanunk vagy csoportosítanunk 
teljesen osztott, részben osztott, avagy osztat-
lan iskolára. Tehetjük ezt a nélkül, hogy a 
gyermekeket túlterhelnők, hogy a gyakorló-
iskola tantervét, tanmenetét zavarnók. Az egyes 
osztályokból fölváltva tartunk vissza egy néhány 
növendéket e ezélra. 

A gyakorló-iskolának a népiskolai tananyagot 
kitűnően kell földolgoznia, nyilvános vizsgálato-
kon kitűnő eredményt mutatnia, hogy a szülők 
bizalommal hozzák ide gyermekeiket, az iskola 
méltán érdemelje meg a kitűnő minta-iskola 
nevét. 

E czélokat a mai szervezetű gyakorló-iskola 
nem érheti el, mert a négyosztályá iskola 
csonka intézmény, mint ilyen a tanítás derekán 
hagyja abba munkáját, tehát a szülők igényeit 
sem elégítheti ki; más oldalról a képezdei 
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növendékek teljes kiképeztetését sem adhatja 
meg. A gyakorló-iskola tanítója egymagában, 
különösen osztatlan 6 osztályú iskolában kép-
telen oly munkát teljesíteni, a minőt ezen iskola 
czéljai előirnak. Anyagkijelölés, kiosztás, meg-
beszélés, az írásban földolgozott anyag kijaví-
tása, a tanítások lelkiismeretes megfigyelése, 
bírálása, a hospitá'ás keresztülvitele, tanítás a 
képző-intézetben, minta-tanítás magában a gya-
korló-iskolában, oly rengeteg halmaz munka, 
mely, ha lelkiismeretesen akarjuk végezni, a 
legerősebb szervezetet is tönkre teszi. A gya-
korló-iskola tanítójának akkor is dolgoznia 
kell, a mikor más népiskolák tanítói pihennek. 
Erre a gátra kevés, nagyon is kevés egy ember. 

A gyakorló-iskola legyen hatosztályú népiskola, 
legkevesebb két tanteremben. (Természetesen jobb 
volna 3, 4, 5, 6 teremben.) Tanítótestülete egy 
vezető és két félügy élő-tanítóból álljon. (Illetve 
annyi felügyelő tanítója legyen, a hány tan-
teremben van a 6 osztály elhelyezve.) 

A gyakorló-iskola álljon szerves összefüggés-
ben a képző-intézettel; ennek minden tanára, 
mintegy édes gyermekének tekintse azt; láto-
gassa szorgalmasan. 

A képző-intézet igazgatója a gyakorló-iskoláé 
is és mint ilyen többnyire a neveléstudományok 
tanára. (Ennek nem föltétlenül kell így lennie.) 
Az igazgató minden esetben felelős őre és 
ellenőrzője a gyakorlati kiképezésnek; de ebből 
nem következik okvetlen az, hogy e nélkül is 
szímos s felelősségteljes teendői mellett, tan-
anyag föl- és kiosztásokkal, mintaleczkék javí-
tásával, bírálatával, hospitálás vezetéssel fog-
lalkozzék. Bízzuk ezt a gyakorló-iskola vezető 
tanítójára; ki ezt a dolgot egyetértve az 
igazgatóval, a neveléstudományok tanárával, a 
tanári kar módszeres tanácskozmányaiban előre 
jól megrostált, megfontolt egyöntetű eljárásra 
utaló, közös, mindenkit egyaránt kötelező hatá-
rozatok alapján, bizonyára a legjobban fogja 
elvégezni. A jó tanítóképző sava-borsa a jó 
gyakorló-iskola, ennek pedig, elmondhatjuk 
bátran, lelke a vezető tanító. A gyakorló-iskola 
vezetőjétől ftigg a gyakorlati kiképzés mikéntje 
javarészben. Azért hát legyen a gyakorló-iskola 
vezetője a tanári kar rendes tagja. Ruháztassék 
föl nagyobb, szabadabb rendelkezési körrel, jog-
gal, mint a minővel eddig biti. 

A gyakorlati kiképzés összes szálai a nevelés-
tudományok tanárának kezében összpontosul-
janak. S innét ágazzanak szét a szaktanárok s 
a gyakorló-iskola vezetőjének kezeibe. 

A szaktanárok a népiskolai, s szakjokba 
vágó egyes tárgyak módszeres tanításának 
elveit tanítják, ők végzik el ezek módszeres 
feldolgozását is. Az ide tartozó minta-tanítások 

tartásával a gyakorló-iskola látogatásával s 
bírálataikkal segítik elő a gyakorlati kiképzést. 

A gyakorlati kiképzésnek egyik elenged-
hetetlen kelléke az is, hogy a szaktanárok 
sűrűn látogassák a gyakorló-iskolát, ismerjék 
meg gyakorlati alapon is jól a népiskolát. 

Ezért helyes a gyakorlati kiképzésnek az az 
útja, hogy az egyes tantárgyak módszeres fel-
dolgozása a szaktanárokra bízassék. Nem is 
lehetne ennél jobb intézkedést életbe léptetni. 
Annak a tanárnak szeretett gyermeke a szak-
tárgya. Behatóan tanulmányozta ezt, ha ismeri 
magasabb fokozaton, annál jobban ismeri ele-
meiben is. Ha ismerős a népiskolával, az ott 
követendő tanítási módokkal, nyugodtan rábíz-
hatjuk a módszeres feldolgozást is; nem fog 
a felhőkben járni, le fog tudni ereszkedni a 
gyermek gondolkodásához és nyelvezetéhez. 

A gyakorló- iskola vezető tanítója: minta-
tanító, a gyakorló-iskola tantervének pontos 
végrehajtója. 0 osztja be a IV. oszt. növen-
dékeket csoportokba, jelöli ki ezekr közül a 
tényleges tanítással foglalkozókat. 0 adja ki 
hetenként előre a tananyagot, nézi át s javítja 
az ide vonatkozó dolgozatokat. Tanítja az 
oktatástant s módszertant a képző-intézetben a 
szaktanárokhoz utált részek kivételévél. 

A felügyelő-tanítók tiszte: a reájok bízott 
tanteremben folyton jelen lenni, felügyelni, 
őrködni. A vezető-tanító utasításai s a részletes 
tanmenetelek alapján, a jelöltekkel párhuza-
mosan haladva minden egyes órára lelkiisme-
retesen előkészülni, szükség esetén a tanítást 
átvenni; azokon az órákon, melyeken a jelöltek 
nem lehetnek jelen, a rendes tanítást végezni. 
A jelöltek tanításairól beható s irányító bírálatot 
mondani. 

A gyak. kiképzés főőre, ellenőrzője a képző-
intézet igazgatója. Utána jön a nevelés-tudo-
mányok tanára, a gyak. képzés intézője, kezé-
ben a képzés összes szálaival. (Ha az igazgató 
a neveléstudományok tanára is, az említett két 
teendő összeesik.) Ezután jő a szaktanárok 
munkája főleg a próbatanítások terén a gya-
korló-iskolai tanterv keretén kívül; majd a gya-
korló-iskola vezetőjének munkája főleg a gya-
korló-iskolai tanterv keretében. A felügyelő-
tanítók a reájuk bízott tanteremben tanítanak, 
a vezető-tanító utasításai szerint járnak el. 
főleg azon dolgoznak, hogy a tanításban foly-
tonossági hiány ne állhasson elő. A képezdei 
növendékek által be nem tölthető órákat látják 
el, hézagokat töltenek ki, a gyakorid iskolai 
tanterv megvalósítását szolgálják. Tehát önálló 
intézkedési joguk nincs, önálló munkásságot 
csak annyiban fejtenek ki, hogy a reájok bízott 
tananyagra a vezető utasításai s a kész tan-
menet alapján jól előkészülnek és azt, a hol 
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s a mikor kell, el is tanítják; mondjuk másod-, 
illetve segédtanítói munkát végeznék, mintegy 
eszközök a kiképzés szolgálatában. 

E terv szerint a tanítóképző-intézet és a 
gyakorló-iskola egész tanítói személyzete bele 
van vonva a gyakorlati képzés szolgálatába. 
Közös munkát végez. Hogy a nagyszámú tes-
tület munkáját egységes irányú szellem hassa 
át, hogy munkája egységes, egyöntetű legyen, 
hogy egyik a másikat ne akadályozza, hogy 
még a részletekben se lehessen sem elvi eltérés, 
sem a kivitel módja ne ellenkezzék, erre alapul 
szolgálnak a közösen megállapított tanítási 
elvek, részletes tanmenetek. (Ezek nyomtatás-
ban folyton kéznél legyenek, tankönyvül hasz-
náltassanak.) Szolgálja az egységes gyakorlati 
kiképzést továbbá az év elején s minden 
negyed évben tartandó módszeres tanáeskoz-
mány, a hol is megállapítandó tárgyról-tárgyra 
a tanítási elj aras, a szaktanárok vezetése alatt 
álló próbatanítások sorrendje. Az egyöntetű 
eljárás megteremtését szolgálják ezenkívül a 
havi közös bírálatok. A soproni példa mutatja, 
hogy ha a kezdet nehézségein túlestünk, semmi 
sem zavarja többé a közös munkásságot, az 
egyöntetű kiképzést. A soproni gyakorlóban 
ez idő szerint nincsenek felügyelő-tanítók. A 
gyakorló-iskola itt mégis két teremben van 
elhelyezve. A vezető-tanító tehát hol az egyik, 
hol a másik teremben van jelen. Noha a vezető-
tanító nincs is folyton jelen, a tanítás leg-
nagyobb rendben folyik. Az iskola iránt oly 
nagy a bizalom, hogy a legintelligensebb szülők 
járatják ide gyermekeiket, még pedig úgy fiú-, 
mint leánygyermekeiket egyaránt. Mutatja a 
jó eredményt is, hogy bár az egyház iskolái-
ban tandíj nincs, a magas tandíj daczára annyi 
növendék jelentkezik, hogy fel sem lehet vala-
mennyit venni. A gyakorló-iskolai egész tanítást 
maguk a képző-intézeti ifjak végzik. A tanító-
növendékek azonban magákra soha sem marad-
hatnak, mert jelen van a kijelölt bíráló és a 
hospitálok. Tanácsosabb és megfelelőbb is volna, 
ha az osztály felügyelet nélkül sohasem maradna, 
azért is hozom javaslatba a felügyelő tanítói 
állás szervezését. 

Kik legyenek a félügyelő-tanítók? A képző-
inte'zet IV-ik osztályából kikerült, a tanítás 
terén kitűnően bevált fiatal okleveles tanítók. 
Ha az előző évben mint növendékek megállot-
ták helyöket, annyival inkább megállhatják 
mint felügyelő-tanítók; mert most sem osztály, — 
sem képesítő vizsgálat nem áll előttök. Idejöket 
teljesen tisztök betöltésére fordíthatják. De meg 
is teszik, mert ez az állás kitüntetés, alkal-
maztatásuk kihat még a képző-intézetre is. 
Előidézi a IV. o. n. között a nemes versenyt. 
A nemes ambiczió hatalmas munkára ösztönző 

erő. Ezt az állást kellően be is töltik, mert 
otthonosak már az előző évről a gyakorló-
iskolában. Megfelelhetnek a rájuk bízott fel-
adatnak, mert járt, lépésről-lépésre kimért úton 
kell haladniok, a vezető tanító utasításai szerint 
készülniök. Nagy előny alkalmaztatásuknál, 
hogy szerény igényűek. Díjazásuk tehát, ha a 
segédtanítói fizetést valamivel meghaladja, tel-
jesen ki is elégíti őket. 

Fizetésük lehetne például 480 K. készpénz; 
az internatusban egy szobából álló lakás, ezért 
viszonzásul segédkezés az inspekczió tartásban; 
étkezés az élelmezőben, ezért viszonzásul fel-
ügyelés. A felügyelő-tanítók egy pár évi 
alkalmaztatásuk után mintegy jutalmul jobb 
javadalmazási! önálló állásokra volnának kine-
vezendők, megválasztandók. 

A fenti szervezet szerint a gyakorlati kikép-
zésre fordítandó kiadási többlet volna 2X480 = 
960 K.; ezt minden iskolát fentartó hatóság 
nagyobb megerőltetés nélkül elő is tudná 
teremteni. 

A felügyelő-tanítóknak adandó lakás, étkezés 
az ő részükről tekintve a dolgot, szép java-
dalom; az iskolafentartó részéről pedig ott, 
hol aműgy is 80 —120 tanulót látunk el, alig 
számot tevő teher. 

A vezető-tanító részére, a rendes tanári 
fizetés élvezése, a nevelés-tudományokból meg-
szerzendő tanári minősítéstől tétessék függővé. 
Mai viszonyaink között a javadalmazás ilyetén 
megvalósítása sem az államot, sem a felekeze-
teket nem érintené érzékenyen, mégis elérnők 
vele a gyakorlati kiképzés nívójának emelését. 

A második osztály órarendjében a hospitá-
lásra óra nem volna kijelölve, de a növendékek 
sorrendben folytonos egymásutánban egy-egy 
fél hetet töltenek a gyakorló-iskólában. Szem-
lélnek, erről jegyzeteket vezetnek. A hospitálok 
az érkező növendékek fogadásában, óraközi 
játszásában, a hazamenetel előkészítésében is 
segédkeznek, illetve gyakorolják magukat. A 
hospitálást irányítja, a jegyzéket ellenőrzi s 
átnézi a gyakorló-iskola vezető-tanítója. E ter-
vezet szerint a hospitáló növendék egyhuzam-
ban egy fél hetet veszít a képző-intézetben; 
de azután huzamos 10 — 15—20 heti idő alatt 
szakadatlanul látogathatja az órákat; a félheti 
mulasztást helyre is pótolhatja. A tanév végén 
a szaktanárok minden tárgyból egy-egy minta-
tanítást tartanak, azt a jelöltek lemásolják, a 
szaktanárnak bemutatják, a ki megbírálja; 
ezután először maguk közt, majd pedig a gya-
korló-iskolában el is tanítják, a tanítást meg-
bírálják. 

III. osztály, hetenként 2 óra. Gyakoriati 
kiképzés a gyakorló-iskolai tanterv, illetve tan-
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anyag-beosztás, tanmenet, sorrendjén kívül; 
tehát a rendes tanításra zavarólag nem hat. 

A növendékek az év elején csoportokba 
osztva folytatják a mult évben megkezdett 
szemlélést. Később tanításokat másolnak s 
azokat el is tanítják. Alapkisérletezésnél elein-
tén maguk az osztálytársak szolgálnak növen-
dékül, majd a másolt tanítást a gyakorló-iskola 
e czélra elkülönített osztálya előtt tanítják el. 
A következő fokozat a növendékek önálló 
szárnypróbálgatása. Kellő előkészítés után 
mintatanításokat készítenek, ezekből próba-
tanítást tartanak. A képzés eddigi részét a 
gyakorló-iskola vezető-tanítója eszközli. A har-
madik osztályban a tanév második felében 
kezdődnék a szaktanárok tüzetesebb munkája 
a gyakorlati kiképzés terén. 

A képző-intézeti óratervben felvett rendes 
órákon tanítják a szaktanárok az egyes nép-
iskolai tárgyak módszeres tanításának általános 
elveit. Ugyancsak itt történnék az egyes tár-
gyak népiskolai tananyagának módszeres fel-
dolgozása is. Fontosabb, irányító tulajdonságú 
részekből a szaktanár tanítása után másolatokat, 
majd megfelelő utasítása nyomán önálló minta-
leczkéket dolgoznak ki a növendékek, azokat 
a próbatanítási órákon a gyakorló-iskolában 
el is tanítják. A népiskola tantárgyainak mód-
szeres feldolgozását keresztülvinni egészen apró 
részletekig képtelenség, de még fölösleges is 
volna. A gyakorló-iskolai tanmenetek alapján 
tárgyalván az anyagot, elejétől a végéig minden 
amúgy is megbeszélés tárgyát képezi. A fon-
tosabb részek minta^tanítások alakjiban dol-
goztatnak fel és taníttatnak itt-ott a képezdei, 
de főleg a gyakorló-iskola növendékei előtt. 

IV. osztály.' Hetenkint 10 + 2 = 12 óra. AJ 
Rendes tanítások a gyakorló-iskolai tanterv 
keresztülvitelének szóigálaiában. Heti 10 óra. 
A növendékek annyi csoportra osztatnak, a 
hány teremben van a gyakorló-iskola 6 osz-
tálya elhelyezve. Minden csoport egy-két-három 
tantárgy tanításában vesz részt. A csoportok 
a számukra kijelölt tantárgyakat negyedévi 
időtartamra veszik át. Közülök a tanításra 
kijelölt tanítók a tanítandó anyagot minta-
leczkék alakjában hézagtalan egymásutánban 
dolgozzák föl. A csoport többi tagjai azután 
ezt az anyagot, a mindig kéznél s nyomtatás-
ban levő egész évre szóló részletes tanmenet 
alapján előzetes tanulmány tárgyává teszik, 
vázlatos leczkékké dolgozzák föl s ennek 
alapján a tanítások alapos megfigyelésére utasít-
tatnak, hogy minden oldalú bírálattál adhas-
sanak azokról számot. A csoportok negyed-
évenkint osztályt, tárgyat cserélnek, a tény-
leges tanítást végzők váltakoznak. így egy év 
lefolyása alatt az iskola összes osztályaiban, 

jóformán az összes tárgyak tanításában vesznek 
részt; nyernek eléggé kerek egész gyakorlati 
kiképzést. A kijelölt tanítók a negyedév letel-
tével az áltáluk földolgozott anyagból nyilvános 
vizsgálatot tartanak. 

fí) Próbatanítások, heti 2 óra. A próba-
tanítások anyaga a gyakorló-iskola tantervének 
kivitelébe nem illesztendő be. Ezen órákon a 
növendékek főleg az osztatlan iskola vezetésében 
gyakorolják magukat. E czélra fokozatosan több 
osztályt csoportosítunk össze. A próbatanításon 
valamennyi növendék jelen van. A tanítási elr 
járás különben olyan, mint a rendes tanítási 
órákon. A tanítások mindenikét a jelenlévő 
összes növendékek bírálják, de e mellett a 
növendékek sorrendben kijelöltetnének bírálókul 
első hozzászólóul. 

A próbatanítások után azonnal megbeszélés 
következik. A próbatanításokat, a szaktanárok 
módszeres földolgozási időtartama alatt általuk 
kijelölt tanítások kivételével, — a gyakorló-
iskola tanítója vezeti. A rendes tanításokról 
hetenkint egy órában a gyakorló-iskola tanító-
személyzete tart bírálatot. Havonkint egyszer a 
tanítóképző-intézet teljes tanári- s tanítói kara 
tart közös bírálatot. E végből kívánatos, hogy 
a képző-intézet tanári kara mentől gyakrabban 
látogassa meg a gyakorló-iskolát. 

A tanításokról óráról-órára sorrendben kije-
lölt tanítóképzö-intézeti növendékek vezetnek 
jegyzőkönyvet, illetve rövid bírálatot. A havi 
bírálatokon az igazgató elnököl, az előadói 
szerepet a gyakorló-iskola vezető tanítója végzi. 
A bírálat eredménye jegyzőkönyvbe jő. A 
gyakorló - iskolában negyedévenkint tartandó 
nyilvános vizsgálat szintén megbírálás alá 
kerül. 

Javaslatom tehát az, hogy szerveztessék a 
gyakorló-iskola és a gyakorlati kiképzés a 
következő alapon: 

1. Minden tanító- és tanítóképző-intézet a 
tanító-növendékek kiképzése végett az intézettel 
szerves kapcsolatban álló hatosztályií elemi 
gyakorló-iskolával látandó el, melynek legalább 
két tanterme, egy vezető, esetleg még két 
fölügyelő-tanítója legyen. 

2. A vezető-tanító a képző-intézetnek rendes 
tanára, ily minőségben rendeztessék javadal-
mazása is. A vezető-tanító a neveléstudományi 
tárgyakból tanári minősítést szerezzen. 

3. A felügyelő-tanítók az intézetből kikerült 
fiatal okleveles egyénekből választandók. A 
vezető-tanító utasításai alapján segédtanítói 
munkát végeznek. 

4. A gyakorlati-kiképzés hospitálásból próba-
és rendes tanításokból álljon. A próbatanítások 
anyaga a gyakorló-iskola tantervébe nem illesz-
tendő be. Próbatanításokra a III. o.-ban 2, a 
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IV. o.-ban is 2 óra fordítandó. A IV-ed éves 
növendékek heti 10 órán át tanítanak a 
gyakorló-iskolai tanterv megvalósításának szol-
gálatában. 

5. A módszertan tanítása, — a szaktanárokra 
bízandó szaktárgyak módszeres földolgozása 
körébe nem eső rész kivételével, — a gyakorló-
iskola vezető-tanítójára ruháztassék. <") legyen 
a gyakorló-iskola központja, itt, illetve a 
gyakorlati kiképzés terén nagyobb és önállóbb 
intézkedési joggal ruháztassék föl az eddiginél. 
• 6. A IV. o. növendékek csoportokba osztva 
negyedévi időtartamon át tanítsanak 1 — 2—3 
tárgyat. A negyedév elteltével tanításuk ered-
ményét nyilvános vizsgálaton mutassák be. A 
csoportok negyedévenkint osztályt és tárgyat 
is cserélnek, nemkülönben a kijelölt tanítók is 
váltakoznak, úgy, hogy minden egyesre sor 
kerüljön. 

(Sopron.) SimJcó Emire. 

Ifjnsági egyesületek. 
Bizony, bizony itt az ideje gondolkodni a 

módról, mely a mai fiatalságot félszegségeiből 
kivetkőzteti és csak örömmel üdvözölhetjük 
kultuszministerünk ez idei 21.015. számú 
rendeletét, mely 15—20 éves ifjakból ifjúsági 
egyesületek szervezését ajánlja azon czéllal, 
hogy ezen egyesületekben az ifjak hazafias 
érzülete, vallás - erkölcsös élete ápoltassák, 
körükben a hasznos ismeretek terjesztessenek, 
s az ifjak illem- és tisztességre szoktattassanak. 
Ez irányban nagyon sokat tehet egy olyan jól 
szervezett egyesület, mely nem csupán a tanító-
tól vár mindent, hanem a társada1 ómmal váll-
vetve működik. Igen helyesen értelmezhető ez 
a ministeri alapszabály - mintából is, mely az 
egyleti atyáknak -— kik a pártoló tagok közül 
választandók — igen szép tevékenységi kört 
jelöl ki. Szép eredményt érhet el egy ilyen 
ifjúsági egyesület, ha az egyesület, nem pedig 
iskola; de éppen az a baj, hogy van hely, hol 
a megszületett fiút leánynak keresztelték s 
bizonyosan természetével ellenkezőleg fogják 
tovább nevelni. 

Mihály Frenez mondja a „Néptanítók Lapja" 
14. számában, hogy tőle sokan kértek 
munkatervet és alapszabályokat, tehát ő ugyan-
ott közöl tervet, még pedig tantervet. Nézzük 
a ministeri alapszabálytervezetet, mit mond? 
„Az egyesület czélja: a tanköteles kort túl-
haladott ifjúságnál a hazafias érzületnek, a 
vallás-erkölcsös életnek ápolása; a hasznos 
ismereteknek terjesztése; az ifjúságnak illem-
és tiszteségre való szoktatása. E végből föl-
olvasásokat, előadásokat rendez, ifjúsági könyv-
tárt alakít; nemesen szórakoztató mulatságot 

rendez; dalos kört szervez. Az ifjúsági egyesület 
működési köréből minden felekezeti avagy 
politikai kérdés szigorúan kizárandó." 

Ezen czél elérésére szolgáló — jobban 
mondva előírt — eszközök közül M. F. 
kiválasztotta egyedülinek az előadások rende-
zését, de csak egyik czélt: a hasznos ismeretek 
terjesztését fogja elérni vele, ha szigorúan 
ragaszkodik hozzá, hogy az egyesület egész 
idején 30 vasárnapi 60 órából 10 órát vesz 
vallásra, 4-et földmívelésre, 4-et kertészetre, 
4 et állattenyésztésre, 1-et méhészetre, 2-őt 
erdészetre, 5-öt hazai házi iparra, 5-öt egész-
ségi dolgokra, 5-öt kereskedelmi és szövet-
kezeti dolgokra, 10-et polgári jogok és köte-
lességekre, 10-et történelem és földrajzra. Ezen 
beosztás szerint minden vasárnap 2 órán át beszél, 
a tagok pedig ez idő alatt ülnek és hallgatnak s 
csak azután tehetnek egy pár tudakozó kérdést. 
Egy-két vasárnap még csak össze lehet 
parancsolni a nyughatatlan vérű fiatalságot, 
hogy mozdulatlanul 2—2 órát üljön, de a 
negyedik vasárnap már nem lenne hallgató. 
Nem is szórakozva - művelő egyesület az, a 
melynek élete abból áll, hogy egy ember 60 
órán át beszél, a többi ugyanannyi órán át 
mozdulatlanul ül és hallgat s csak 30 órán át 
szórakozhatik; mert M. F. terve szerint az 
egyesület egy évi élete 90 óra. Az ilyent fel-
sőbb iskolának lehetne nevezni merev szabá-
lyokkal. Ha holmi szigorral el lehetne is érni, 
hogy a tagok 60 órán át tűrik a mozdulatlan 
hallgatást, még akkor is az egyesület czéljának 
megvalósításából hiányzik az illem- és tisztes-
ségre szoktatás, a fölolvasások, a nemesen 
szórakoztató mulatságok és a dalosköri órák. 

Pedig a tanköteles kort túlhaladok lelki 
művelésére ezek a leghathatósabb tényezők. 

Részemről az i f j . egyesületnek iskolává való 
átalakítását határozottan kárnak tartom. Ne 
beszéljünk ezek szervezésénél „tananyagról" és 
„haladási naplóról", ha tervről beszélünk is, 
mert valamelyes terv szerint kell ve:etni az 
egyesületet; vezetni s nem neki katedráról 
prelegálni. Kimondom egyenesen, hogy én az 
ifjúsági egyesületek megalakítása esetén az 
annak körébe tartozó ifjakat nem tanulóknak, 
hanem tagtársaimnak tekinteném, kik velem 
egyenlő jogokkal és kötelességekkel bírnak; azt 
hiszem, ez jobban növelné önbizalmukat és 
jobban megkedveltetné velők a vasárnapon-
kinti társalgást (nem tanítást), mint az előre 
elkészített előadás meghallgatása. Megállapí-
tanám előre, hogy hová fogom terelni a tár-
salgást, úgy, hogy az egyesület kitűzött czéljai 
irányában haladjak s hiszem, hogy könnyen 
lehetne így eljárni. Pl. A hazafias érzületnek, 
a vallás-erkölcsös életnek ápolására igen jó 
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alkalmaiul kínálkoznak a hazfias ünnepélyek, 
mint márczius 15-ike, április 11-ike, május 
2-ika, junius 8-ika, augusztus 18-ika, október 
6-ika. 

Márczius 15 ike alkalmából beszélnék az 
1848. év előtti polgárjogokról, a jobbágyság, 
sajtó fölszabadításáról; az ezt követő szabadság-
harez bő példáját nyújtja a hazaszeretetnek. 
Elővenném a könyvtárból Jókai csataképeit s 
egyes megkapóbb részleteket fölolvastatnék, 
közben — â  hol szükséges — magyarázattal 
szolgálnék. Április 11-ikén az 1848-iki tör-
vények szentesítéséről, a felelős ministeriumról 
és törvényalkotásról lehetne társalogni s így 
az alkotmánytan anyagát egy füst alatt végezni. 
Május 2.-án az ezeréves Magyarországról, 
történetünk ki válóbb alakjait jellemezve, lehetne 
társalogni. Junius 8 . -án mint koronázási 
ünnepen, a királyjogokról, a király hűség ápolása 
mellett hazánk fejedelmei és különböző házból 
származó királyairól folyhat a társalgás. Októ-
ber 6.-ika alkalmat nyújtana a nemzeti hősök 
és vértanuk iránti kegyelet ápolására. Természe-
tesen ezen napok csak alkalmul szolgálnak, de 
az egyesületben a társalgás csak az ezen 
napokhoz legközelebb eső, előre meghatározott 
vasárnapokon történhetnék. 

A hasznos ismeretek terjesztése föladataiból 
most elhagyom a történeti részt, mert mint 
fentebb előadtam, ennek tárgyalására elég bő 
alkalmul szolgálnak ünnepélyeink. I t t is mindig 
az alkalomtól várnám a társalgás fonalának 
kézbeadását. Az egyesületi élet kezdetén — 
szeptemberben — egjik vasárnap megkérdezném 
valamelyiktől, hogy milyen volt a termés, 
elvetettek-e már, ha el, kikelt-e már a mag? 
Feleletökre már kezemben van a beszéd 
fonala, mert ha pl. azt mondja, hogy „bizony 
silányul termett", már beszélhetek az okszerű 
gazdálkodásról, a helyes szántásról, vetésről, 
mint a melynek esetleges hiánya a termés 
rossz volta. Fűzni lehet a társalgást tovább a 
vetőmag jó megválasztásáról, a gumósoknak 
télire elrakásáról. 

Ugyancsak ez időben van helye beszélni a 
gyümölcs télire való elrakásáról, aszalásáról, a 
fák ültetéséről, a nyulak elleni téli megvédé-
séről ; a levelek lehullása révén egy kis kitérést 
lehet tenni a növényi életre, szervezetökre. 

A téli fa bevágása is időszerű lévén, időszerű 
az erdészetről is beszélgetni; törvényes erdővéde-
lemről, üzemtervről, ültetésről, ritkításról stb. 

Faluhelyeken kivált, keresetlenül kínálkozik 
a tárgy, hogy az ifjakkal hasznos ismereteket 
terjesztő beszélgetést folytathassunk. A föl-
soroltakon kívül bő anyagot nyújt az állat-
tenyésztés, méhészet; csak egy közönséges 
állatbetegséget, a szarvasmarha fölfuvódását 

tárgyalva még a vegytan elemeire is áttér-
hetünk, tudván azt, hogy a fölfuvódást az 
erjedő növények okozzák, hogy a fölfuvódást 
azért lehet a marha által elnyeletett mész-
tejjel megszüntetni, mivel az erjedés közben 
fejlődött szénsav a mészszel leggyorsabban 
egyesül. 

Mindenesetre tervszerűen kell az egyesület 
működését vezetni, minthogy terv nélkül egy 
kis kertajtót sem lehet helyesen megcsinálni. 
A tervben azonban ne legyen előre meg-
határozva, hogy pl. 15.-ik vasárnap első óráján 
az aranybulláról, 2.-ik óráján a nemes fűz 
termeléséről tartandó előadás. A tervkészítés 
csak annyira szorítkozzék, hogy bizonyos 
ismeretkörre mennyi időt kiván fordítani, az 
anyagot mindig alkalomszerűen az év négy 
évszakában folyó élet mozzanatai nyújtván. 

Nem képezhette föladatomat e czikk kereté-
ben részletesen leírni, hogy egész éven át mit 
tegyünk megbeszélés tárgyává s a mi keveset 
elmondtam, azt is csak irányjelzőül kivántam 
fölállítani; bárcsak eltaláltam volna a helyes 
út nyomjelzését, mert a tervszerűen előre meg-
állapított katedrális előadásoknak — az ifjúsági 
egyesületben — nem vagyok híve.Bármely szóra-
koztató fölolvasás vagy érdekes előadás kimeríti 
a mi figyelmünket is, hát hogyne merítené ki 
ama falusi ifjúét, kinek délután 6 órakor már 
az otthoni dolgán jár az esze, pedig még egy 
órai előadást kell M. F. szerint végig hallgatnia 
s csak azután tehet tudakozó kérdéseket. 
Kérdés azonban, hogy tud-e? Azt hiszem, a 
2-órai figyelés után már kimerülés folytán is 
velem együtt sokan elengednők a kérdezés jogát! 
Ha a M. F.-féle rendszer jönne alkalraazá-.ba, 
úgy az ifjaknak nem lesz büntetés az egyesület-
ből való kizárás, sőt törekedni fognak reá s 
így az egyesület nemhogy használna, hanem 
rontana. A tanköteles gyermek — kivált 
falun — már az ismétlő-iskolát is nyűgnek, 
robotnak tekinti s ha miután ebből is kinőtt, 
még hegyibe vasárnapjait 2-órai tétlen hall-
gatással vesszük el, akkor az ifjúsági egyesület 
előbb meghalt, mintsem megszületett. 

A társalgó modorban tartott szellemi foglal-
kozás ellenben nemhogy megunatná, de meg-
kedvelteti az egyesületet. Ha még azután az 
ifjúságot az erre alkalmas könyvtári könyvek 
segítségével is illem- és tisztességtudásra pél-
dálózva, intve reászoktatjuk, megerősödés után 
mulatságokat rendezünk, egy pár kedyes 2—3-
vagy 4-hangú éneket megtanulunk, akkor az 
ifjúsági egyesület helyiségét örömmel látogatja 
az ifjú, mert azt nemesen szórakoztató egye-
sületnek, nem pedig kényszeriskolának fogja 
tekinteni. 

(Zalaegerszeg.) Csiszár József. 
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Fölnieiiő- vagy osztályrendszer ? 
Föltétlenül én sem a fölmenő-, sem a 

maradórendszert nem helyeslem. A fölmenő-
rendszernek előnye, hogy a tanító és növendék 
úgy ismerik egymást, mint apa és gyermek. 
Ismeri a tanító egyes tanítványainak egész 
lelki kis világát, szellemi tehetségeit, így nem 
kell azokat vizsgáló szemekkel tartani. Tehát 
azokkal, mint ismertekkel biztosan haladhat a 
kitűzött czél felé. Előnye a fölmenő-rendszer-
nek továbbá az is, hogy a tanító egymásután 
mindegyik osztályt tanítván, az egyes osztá-
lyok tantárgyaival meg kell ismerkednie s így 
nem állíthatja senki azt, hogy nem minden 
tanító képes a felsőbb osztályokat tanítani; 
nem lesz az oklevél értéke kétségbe vonva. 

A fölmenő-rendszernek azonban megvan a 
maga hátránya is. 

Tudjuk azt, hogy egy és ugyanaz a szőlőtő 
sem terem minden évben egyenlően édes és jó 
szőlőt. Fájdalom! így van az az iskola anya-
gával is. Tapasztalatból állítom, hogy egyik 
iskolai évben voltak oly szörnyű buta első 
osztályosaim, hogy ha ilyenekkel osztályonkint 
kellene fölfelé menni, sok tanító megátkozná 
a napot, melyen született. Az ilyen tanítvá-
nyokkal nem lehet a tanítót minősíteni; meg-
történik az ilyen esetben, a ki különben kitűnő 
tanító, kimondják fejére: „Rossz tanító, nem 

v tanított semmit." 

A maradó-rendszernek is megvan a maga 
előnye és hátránya. 

Előnye az, hogy a tanító folytonosan egy-
azon osztályt tanítván, teljesen otthon érzi 
magát a tanításban, gyűjtve magának évenkint 
több-több tapasztalatot De megvan a hát-
ránya is. Elvitázhatatlannak t ir tom azt, hogy 
a ki mindig az I. osztálylyal foglalkozott, oly 
biztosan érezné magát az Y. és VI. osztály-
ban is; úgy de azt is, hogy a ki mindig a 
felsőbb osztályokat tanította, olyan édes anyai 
szeretettel tudna egyhamar tanítani az alsób-
bakban. 

En tehát sem a fölmenő, sem a maradó-
rendszernek híve nem vagyok. Hanem igenis 
helyesnek látom, hogy minden záróvizsgálat 
után tartandó gyűlésben sorshúzás útján döntsék 
a tanítók azt el, hogy jövőre ki melyik osz-
tályt, illetve osztályokat tanítsa? 

így látom én mind a fölmenő-, mind a ma-
radó-rendszer előnyeit elérhetőknek, hátrányait 
pedig kiküszöbölhetőknek, 

(Leesmérj Erdöközi János. 

« e x $ o 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Köszönetét nyilvánította: Schiffner Ede 

pápai prelátus, nagyváradi 1. sz. kanonoknak, 
a ki a kondorosi róm. kath. elemi iskola föl-
építésére 7000 koronát adományozott; a 
budapesti III. Jcer. közs. iskolaszéknek, mely 
jelen tanévben 364 tanuló gyermeket öltöz-
tetett föl mintegy 1800 korona értékben; az 
aranyos-maróthi Takarékpénztár-részvénytársu-
latnak, a mely az aranyos-maróthi áll. és közs. 
népoktatási intézetek növendékeit 540 korona 
értékű ruhaneművel látta el; gróf Apponyi 
Sándornak, a ki a lengyeli róm. kath. el. isk. 
és óvoda föntartására évenkint 2431 koronát 
áldoz. 

Kinevezte: Pap Jolán oki. kisdedóvónőt a 
szepes-szombati áll. kisdedóvodához óvónővé. 

Nyugdíjat utalványozott: Sturrn György 
szent-gáloskéri róm. kath. el. isk. munkakép-
telen tanító részére évi 440 koronát; Szabó 
József gyúrói munkaképtelen ág. h ev. tanító 
részére évi 580 koronát; Spiesz József guth-
tamási munkaképtelen róm. kath. tanító részére 
évi 500 koronát. 

Segély-, ill. gyámpénzt utalványozott: 
néh. Hirsch György óbádi nyug. közs. tanító 
özv., szül. Falatkay Karolina részére évi 390 
koronát; néh. Polesinszky János volt rádi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Farkas Julianna 
részére évi 300 koronát; néh. Popa János 
hermányi nyug. volt g. kath. tanító özv., szül. 
JRadutiu Mária részére évi 350 koronát; néh. 
JRuiszl Antal garam-mindszenti nyug. róm. 
kath. tanító özv., szül. BéUó Leogarda részére 
évi 300 koronát; néh. Schmidt József nyug. 
volt hámortói róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Treiber Terézia részére évi 450 koronát. 

— Fürdői kedvezmények tanítónőknek 
1902-ben. 1. Rozsnyón egy tagnak jul. és aug. 

, hónapokban ingyen lakás és fürdők. 2. Tárcsán 
: jun. és aug. hónapokban ingyen lakás és fürdők, 

gyógydíjmentesség. 3. Tusnádon egy tagnak 
ingyen hidegfürdők, gyógy- és zenedíjmentes-
ség. 4. Kolozsi sósfürdőben ingyen fürdő-
liasználat. 5. Tordai sósfürdőben egy kétszobás 
lakás, díjtalan fürdők. 6. Lucskiban lakás, 
fürdő és gyógydíj félárban. 7. Iglófüreden az 
elő- és utóidényben a szobák árából 15%, ágy-
neműből 15%, gyógy- és zenedíjból 50% ; a 
főidényben a szobák árából 10%, az ágy-
neműből 10%, gyógy- és zenedíjból 50% több 
tagnak. A bélyegmentes kérvényeket a Mária 
Dorothea - egyesület elnökségéhez czímezve, 
Budapestre, VlII. ker., Orczy-út 6. szám alá 
kell mielőbb küldeni. 
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Tolnai Festetics (íviirirv grófról. 
• o« o 

A hálás utókor érczszobrot emelt a nemzet-
nevelő Festetics György grófnak, Keszthelyen. 
A szoboravatás ünnepét a királykoronázás 
évfordulóján, f . hó 8-án tarják meg, a nemzet 
sziliének javának jelenlétében. Jelen leszünk 
ott mi is legalább lélekben; mert nem hiá-
nyozhatik nemzetünk tanítósága onnét, hol a 
haza hü gyermekei nagyjaink emlékezetének 
hálás kegyelettel adóznak. Festetics György 
gróf pedig a maga korában a nemzet nagyjai 
között is annyira nagy vala, hogy a midőn a 
haza rendkívül nagy vesztességére 1819 április 
másodikán az élők közül elköltözött, Horváth 
János, a fenkölt szellemű veszprémi főpap, 
utóbb székesfehérvári püspök, ravatalánál a 
gyászbeszéd alapjául a szentírásnak eme igéit 
választhatta volt: „Nem tu'Ijátok-e, hogy egy 
fejedelem, a legnagyobbik esett el ma Izraelben?" 

Festetics György gróf abból a horvátországi 
turupolyei családból származott, mely régebben 
a Fcrstetich nevet viselte, s a mely hazánkban 
II. Mátyás királytól nyerte nemesi czímeres 
levelét. Sághon, Sopronmegyében született 
1755 jan. 1-én. Atyja Pál főispán, kit Mária 
Terézia 1772-ben emeltagrófi rangra,anyja pedig 
az a Boisányi Júlia volt, kinek nőtestvére a 
legnagyobb magyart, Széchényi István grófot 
szülte e hazának. Tizenhat éves korában ki-
képeztetés czéljából a bécsi Theresianumba 
került György gróf, innen 18 éves korában 
hadiszolgálatba lépett. 

A katonaságnál 18 évet töltött s az álezredes-
ségig emelkedett föl. Hogy minő szellem hatotta 
át az ifjú grófot, kitűnik abból a nevezetes 
eseményből is, a melynek következtében a hadi. 
szolgálatból már 36-éves korában kilépett. 
Dicsőségére válik, hogy mint a Graeven-huszá-
rok alezredese, tiszttársaival egyetértve, az 
1790. julius 12-én az egész ezred nevében 
folyamodványt nyújtott a rendek házához 
Pozsonyban, a melyben az országgyűlést az 
ezred tisztjei arra kérték, eszközölné ki a 
királynál, hogy a magyar ezredek béke idején 
mindig a hazában legyenek elhelyezve, hogy a 
nagy részben idegen, német tisztek helyeit 
magyarok alkalmaztassanak s a szolgálati és 
vezénylő-nyelv a magyar legyen. E folyamod-
ványnak az a következménye lőn, hogy Fes-
teticset és egyik tiszttársát, az 1795-ben a 

budai Vérmezőn lefejezett Latzkovich száza-
dost, a „hadi tanács" parancsára elfogták, a 
Graeven-huszárezred többi tisztjeit pedig bün-
tetésből más ezredekhez szórták szét. 

A rendek közbenjárására nagy nehezen vissza-
nyerte ugyan a két derék magyar huszártiszt 
is a szabadságot; de Festetics gróf ettőlfogva 
lépten-nyomon tapasztalván, hogy az udvar 
kegyét visszanyernie nem lehetséges, katonai 
állásáról csakhamar lemondott és visszavonult 
nagy terjedelmű birtokainak a központjára, 
Keszthelyre. 

Ámde visszavonultságában sem nyughatott 
békén Festetics fenkölt szelleme, rendkívüli 
tehetségekkel megáldott, tettre kész lelke. 
Csakhamar talált is oly munkakört magának, 
a melyben nemcsak a saját családjának, hanem 
az egész nemzetnek a javát is hathatósan elő-
mozdíthatá. Meggyőződést szerezvén rövid itt-
hontartózkodása alatt afelől, hogy 162,000 hold-
nyi terjedelemmel biró jószágait az okszerű mezei 
gazdálkodásban és az erdőgazdasági tudomá-
nyokban járatlan gazdatisztek czélszerütlenül 
kezelik, elhatározta magában, hogy az uradalmi 
gazdatisztek kiképzése czéljából gazdasági inté-
zetet állít fel. 

Hazánkban az 1779-iki esztendőt megelő-
zőleg csak két olyan intézet volt, a melyben 
az ifjúság a földmívelés és ipar terén meg-
kívántató szakismeretekből is nyerhetett okta-
tást ; ilyenek voltak a kormány felügyelete 
alatt álló s állami gondozásban részesülő 
pozsonymegyei szenczi és a váczi katonai árva-
házakban fennállott gazdaképző intézetek; ámde 
ezekben az iskolákban, miként Érkövy Adolf, 
a gazdasági egyesület nébai tudós tagja, állítja, 
az ifjúság még csak igen kezdetleges szak-
műveltséget szerezhetett. Nagy elismeréssel 
adózik azonban Erkövy is, azzal a gazdasági 
ipariskolával szemben, a melyet 1779-ben a 
báró Ilarneker család támogatása mellett az 
a Tescliedik Sámuel szervezett és tartott fenn 
Szarvason, kit nemcsak hazánkban, hanem a 
külföldön is a legkiválóbb szakférfiak közé 
sorolt a közvélemény, s a kinek rendkívül 
érdekes és tanulságos önéletrajzát Zsilinszky 
Mihály államtitkár tette közzé 1873-ban 
magyar nyelven. 

Ebből az életrajzból tudjuk meg, hogy 
Festetics a gazdasági intézet tervezése alkal-
mával tanácsot és véleményt ez ügyre nézve 
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Tesehediktől kért és hogy első sorban őt szó-
lította fel arra, hogy a felállítandó gazdatiszt-
képző intézet élére álljon, és hogy csak akkor 
bízta annak a szervezését és vezetését Nagy-
váthy János és Petlie Ferencz hírneves gaz-
dasági szaktudósainkra, a midőn Tesehedik 
kinyilatkoztatta, hogy a neki tett fényes aján-
latot el nem fogadhatja, mert szarvasi ág. ev. 
gyülekezetétől, melynek lelkésze, megválni nem 
óhajt, nem képes. 

A „Georgicon" így az ő közreműködése 
nélkül kezdte meg működését 1798-ban; de 
azért Tesehedik véleményét úgy a gróf, vala-
mint az intézet tanári kara gyakran meghall-
gatták s figyelembe vették. Az 1800. év végéig 
csak a saját gazdatisztjeinek a kiképeztetéséről 
gondoskodott Festetics a fölállított intézetben, 
de ettől az időtől fogva, minthogy a" számosabb 
ifjúság befogadására is alkalmas, tágas, emeletes 
iskolaépület elkészült, másokat is szivesen látott 
abban. 

Kezdetben 241 holdnyi kísérleti gazdasági 
területe volt a Georgieonnak; de csakhamar 
kibővítette azt a gróf bőkezűsége mintegy 
ezer holdnyi terjedelműre. Az intézeti belső 
telek mintegy 18, a külső kertek 23, a szántó-
földek 210, a legelők 189, a rétek 250, a 
termőszőllők 3, a szőllőaljak 12, az erdő 252 
holdnyi terjedelemmel bírt. A belső teleken 
állottak: az iskolaépület, ebben a muzeumok, 
tantermek és a tanárok lakásai, továbbá a 
íüvészeti és a konyhakertek, a méhkelensz, 
a selyem legombolyításáraszolgáló épület minden 
fölszereléssel, a ló-, birka-, tehén- s ökör-istál-
lók, több rendbeli csűr gazdasági eszközök 
stb. számára és a magtárak. A tízfordulós 
váltógazdaság tervét Pethe Ferencz dolgozta 
ki és pedig oly kitűnő szakértelemmel, hogy 
azt az intézetet meg-meglátogató legkiválóbb 
külföldi szakférfiak is mintaszerűnek ismerték el. 

Mily kiváló gondot fordított Festetics gaz-
dasági intézetére, kitűnik abból az egyetlenegy 
levélből is, melyet az 1800. évi április 30-án 
jegyzőkönyvi szám alatt intézet volt Pethe tanár-
hoz s a mely így szól: 

„A szántás-vetésbeli és kerti gazdálkodásával 
az úrnak igen meg vagyok elégedve. Azért is, 
hogy néminemű háládatosságomat megbizonyít-
sam, mind ezért, mind pedig a kerti regulá-
tiónak planumáért examen után 100 forintot 
ajándékul assignáltatok. Kivánom, hogy in 
theoreticis is olyan rendbe verhessük magunkat, 
hogy a praelectiók folyvást és akadály nélkül, 
ha az úr egészsége helyre állt, tarthassanak, 
a materiák lassan-lassan kidolgoztathassanak, 
egy iskolai könyv systematisáltassou, és nagyobb 
segítsége lévén az úrnak, könnyebben tarthas-
son praelectiókat. Azért írjon össze az úr egy 

proiectumot és adjon nekem tanácsot, mert 
egy ilyen eszes embertől, mint az úr, lehet jó 
proiectumot várni. A mi praelectiókat tartott 
az úr, azokat a directio le fogja Íratni stb." 

A Georgicon, a melynek fentartása már az 
1802. esztendőben csak készpénzben is 9152 
forint és 46 krajezárba került a nagylelkű 
főúrnak, két irányú tevékenységet fejtett ki 
kezdettől fogva; mert nemcsak oly ifjakat 
nevelt, kik tudományos szakműveltségüknél 
fogva nagy birtokok kezelésére és ellátására 
vállalkozhattak, hanem oly egyszerűbb gyakor-
lati képzettséggel bíró kisgazdákat is, akik mint 
majorosok, kertészek, vagy vinczellérek keres-
hették az életben kenyerüket. Ez utóbbiak az 
Írásban és olvasásban, a hittanban és a szám-
vetésben nyertek rendszeresebb oktatást, a 
gazdaságtani ismereteket pedig Plesz könyve 
nyomán tanulták. Mind a gazdatisztjelöltek, 
mind pedig a gyakorlati kisgazda-növondékek 
egyiránt részt vettek az intézeti gyakorló-
gazdaságban előforduló mindennemű munkában. 

Az 1807. esztendőben megnyittatott a Geor-
giconnal kapcsolatban a lovász- és a vadász-
képző-iskolán kívül a mérnökképző-intézet és a 
pristaldeum is, a melyben a jogot végzett ifjak 
sajátították el azokat a tudnivalókat, a melyek 
az uradalmi ügyvédekre nézve akkoriban nélkü-
1 özhetlenek valának. Az 1809/10.-iki tanévben már 
lycenmot is kapcsolt gróf Festetics Grörgy; de 
ez az intézet az ő halála után, már 1819-ben 
végképen megszűnt. Később 1828-ban meg-
szüntette a gróf utóda, az addig nagy költ-
ségen fentartott lovász-, erdész- és vadász-
képző-tanfolyamokat a pristaldeummal és a 
mérnökképző intézettel egyetemben; ámde a 
Georgicon törzse egész 1848-ig folytatta 
Festetics László gróf jóvoltából az egész or-
szágra bőséges áldást árasztó működését. Az 
1849.-iki vihar azonban gyökerestől megsemmi-
sítette a nagy Festetics, alkotását úgyannyira, 
hogy később az egészet újra kellett megal-
kotnia a halottaiból feltámadt nemzetnek. A 
Georgicon 1819.-ig négyszáznál, az 1849.-ik 
évig pedig ezerkétszáznál is jóval több gazda-
tisztet képzett ki hazánk javára, közgazdásza-
tunk, kultúránk szolgálatára. 

Nagy Isten áldása volt nemzetünkre nézve, 
hogy már a mult század utolsó negyedében 
nemcsak a szenczi és a váczi katonai árva-
házakat gondozó piaristák és a lelkes, de 
szerény viszonyok között is csudákat mivelt 
Tesehedik Sámuel, hanem még a rengeteg 
uradalmak fölött rendelkező lánglelkű Tolnai 
Festetics György gróf is teljesen átérezte, 
hogy mily nagy befolyást gyakorolhat, mily 
roppant hatással lehet nemzeti létünkre nézve 
a gazdasági iparoktatás fölkarolása. Örök 
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időkre szóló érdemeket szerzett Festetics azzal, 
hogy a Georgicont fölállította s azt kincseinek 
hatalmával pazarul elárasztván, Európa egyik 
legkiválóbb gazdasági intézetévé fejlesztette. 

Fokozta a lánglelkü főúrnak az e terén 
szerzett érdemeit az, hogy az ő példájának 
akadt néhány áldozatokra kész követője is. így 
keletkezett a torontálmegyei NáJcó Kristóf 
kegyes végrendelete folytán az ő hagyatéká-
ból 1802-ben a nagy-szent-miklósi gazdasági 
és ipariskola, a melynek szervezetét, tantervét 
és berendezését a helytartó tanács megbízásá-
ból Teschedik Sámul elkészítvén, részben közzé 
is tette Schedius Lajos János egyetemi tanár 
„Zeitschrift von und für Ungarn" czímü folyó-
iratának az 1802. évi 2. füzetében. Rövid időre 
ezután Wisner Ferencz Hradeken, Eszterházy 
Miklós herczeg pedig Kis-Martonban állított 
erdőgazdasági szakiskolád Végül a szász-
tescheni Albert herczeg 0 kir. Fönségének az 
1818.-ik évi október 25.-én kiadott alapító 
levele életre hívta a csakhamar himévre emel-
kedett magyar-óvári gazdasági intézetet is, a 
melyet a herczeg megbízásából Wittmann 
Antal szervezett és rendezeit be. 

Egyébként Festetics György nemcsak a 
Georgicon létesítése által kötelezte örök 
hálára nemzetét. 0 alapította 1792 ben ura-
dalmainak egyikén, Csurgón a református 
gimnáziumot; 1802-ben 40.000 forintnyi ala-
pítványt tett oly czélból, hogy annek kamat-
jaiból évenkmt 3 magyar nemes ifjú nevel-
tessék a bécsi katonaiskolában mindaddig, 
míg hasonló intézet Magyarországon is föl 
nem állíttatik. Keszthelyen 1801-ben nemes 
ifjak számára konviktust, Pesten 1803 ban pedig 
olyan alapot alkotott, a melyből azok az ifjak 
részesültek segélyben, a kik magukat a franczia 
vagy az angol nyelvben, avagy pedig a rajzo-
lásban óhajtották kiképeztetni; az 1809.-iki 
franczia háborúkor 100, utóbb 500 huszárt 
állított a hadsereghez saját költségén, Zalavár-
megyénél pedig 100.000 forintot tett le a végre, 
hogy abból a szegényebb sorsú fölkelő neme-
seket segélyezhessék. Festetics gróf alakította 
át öt-osztályú gimnáziummá a régi Ferencz-
rendi zárda épületében Keszthelyen föntartott 
latin iskolát; az ő áldozatkészségéből kelet-
kezett ott már 1802 előtt egy polgári iskola 
is, zene és rajziskolával s tanítóképző-intézettel 
kapcsolatban. Számos uradalmának mindegyik 
községében jókarban tartotta Festetics nemcsak 
a templomokat és a paplakokat, hanem az 
iskolaépületeket és a tanítói lakásokat is. Neki 
köszönhették a keszthelyiek kórházukat s a 
hévízi gyógyforrásnak használhatóvá tételét. 

„Festetics grófot," — írja Vas Gereben, — 
„Isten szorgalmának, bölcs intézkedéseinek 

édes gyümölcseivel jutalmazta meg, jól ren-
dezett uradalmaiból, a melyekben n indenütt 
okszerű gazdálkodást folytattak, milliók hal-
mozódtak össze a grófi pénztárba; de -azért ő 
változatlanul megmaradt annak, a ki volt, 
mikor a hadi szolgálatot elhagyta, barátságos 
és leereszkedő; még a vele beszélő napszámos 
is úgy érezte, hogy igaz barátot s résztvevő 
embertársat talál benne, s nem vette észre 
benne a gazdag, hatalmas főurat, a ki milliók 
fölött rendelkezik és senki kegyelmére sem 
szorul. A keszthelyi kastély az ő idejében 
valóságos vendégfogadó volt, hol nem egyszer 
történt meg, hogy a kedves vendéget, kivált-
képen pedig a magyar irókat, költőket és tudó-
sokat olyan útravalóval látták el, a melyet 
soha el nem feledhettek. A keszthelyi főúr 
áldozatkészségét ismerték országszerte; Ber-
zsenyi Dániel e költeményben emlékezik meg 
erről: 

Festetics! boldog, kit az ég kegyelme 
Anyja mébében kijegyez magának, 
S a szerencsének ragyogó ölében 

Rengeti a sors. 

S a ki jóltévő kezeit kinyújtván, 
Mint egy istenség, valamerre fordul, 
Hinti áldását s kebelében érzi 

Tettei bérét. 

Akkor irigylem fejedelmi kincsed, 
A midőn áldó kezeid kiszórják, 
Akkor, ó, akkor vetekedve törnék 

Véled az égre. 

Mint te oly gazdag vagyok én magamnak, 
S mint te oly forrón szeretem hazámat; 
Ámde nincs kincsem s csak ezen betűkben 

Ömledez a szív. 

Igazán boldognak Festetics György gróf 
csak akkor érezte magát, ha hazáját, nemzetét 
szolgálhatta, ha tettekkel is kimutathatta tisz-
teletét azokkal szemben, kik a magyar nemzeti 
műveltség fokozásában, a nemzeti nyelv és 
irodalom művelésében és terjesztésében kitűntek. 
Ezért rendezte az irodalmi ünnepeket is szék-
helyén, Keszthelyen. E Helikoni ünnepekre 
meghívta a gróf a szomszédos és a távolabb 
megyék birtokosait, az irókat és tudósokat. 
Az irók és tudósok közül kivált a dunántúliak 
jöttek ott egybe. Az ünnep előestéjén a 
gimnáziumban színielőadás volt, a várost kivi-
lágították. Másnap, az igazi ünnep misével 
kezdődött a királyért, azután volt a díszgyülés, 
melyen a Georgicon tanárai és növendékei 
magyar és német beszédeket mondottak, a 
gazdasági szaktudósok értekezéseket olvastak 
föl, az ifjak magyar költemény eket szavaltak 
és dalokat adtak elő. Közreműködtek ezeken 
a díszüléseken a fiatal grófok és néha a költő-
vendégek és más tudósok is. A tanárok érte-
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kezesei gazdasági irodalmunkat gyarapították. 
Kétséget sem szenved, a Georgicon volt az 
az első iskola, a melyben a tudományokat a 
tanárok majdnem kivétel nélkül mind magyar 
nyelven adván elő a gróf kívánságának meg-
felelőleg, Festetics ezzel nemzeti irodalmunk 
fejlődését is előmozdítani óhajtotta. Bizonyára 
nem ő volt tehát az oka annak, hogy a 
Helikoni ünnepek, a me'yek közül az egyik-
másik 30.000 forintnál töble került volt a 
nemeslelkű főúrnak, rem hagytak mélyebb 
nyomot szépirodalmunk fejlődésében is. Leg-
alább is túlszigorú tehát, ha nem egészen 
igazságtalan, az a kritika, a mehet Kölcsey 
ezekre az ünnepekre vonatkozólag a „Tudo-
mányos Gyűjteményben" 1817-ben közzé tett, 
s a mely miatt az akkoriban még esak csekély 
számú magyar irók között is nagy vissza-
vonás, izetlenkedés támadt volt. 

Egyébként Festetics fő czélja a Helikoni 
ünnepeket illetőleg az volt, hogy intézetének 
növendékeiben és a tanítói testületben azt a 
nemzeti közérzületet fejleszsze, fokozza, a mely 
az ő lelkét is teljesen áthatotta; ezért osztotta 
ki ezeken az ünnepeken a jelesebben tanuló 
ifjak között a tekintélyes összegre rugó ösztön-
díjakat, a tanárok irói tiszteletdíját, s azokat 
az összegeket, a melyeket a törekvő ifjabb 
gazdatiszteknek tanulmányutak végezhetése 
czéljából adományozott. Ezeken az ünnepeken 
kapták meg a kitüntető jutalmakat és segély-
összegeket az uradalmi szolgálatban álló egyé-
nek, s ezeknek özvegyei és árvái is. 

Hogy pedig több jeles írónkat gyámolította 
abban Festetics, hogy műveiket kiadhassák, 
csak dicsőségére szolgál, valamint az is, hogy 
lelkének mélyéből örvendezett a fölött, hogy 
az 1808.-ik JL-ik törvényczikk kimondta, el-
rendelte, hogy az insurrectio, magyar commandó 
szavakkal igazgattassák s magyar hadi szabály-
zatot tanuljon, hogy az országgyűlés már ko-
molyan tárgyalta egy katonai nevelő-intézet 
fölállításának az ügyét, és hogy erre a czélra 
a nemzet már 1808.-ig egy milliónál is többet 
gyűjtött össze, Mária Ludovica királyné pedig 
ez összeget 50 ezer forinttál gyarapította volt. 

Hiszen nem is csudálandó, hogy Festetics 
is, mint minden más igaz magyar, az 1808.-ik 
évi Il.-ik törvényczikkben a legszebb álmok meg-
valósulásának a kezdetét látta, hogy e t.-czikk 
hatása alatt még Berzsenyi is, ki 1797 előtt 
a „Bomlásnak indult, hajdan erős magyar!11 

szavakkal kezdődő csudálatos ódájával osto-
rozta nemzetét, örömében imígy zengedezett: 

Örvendj hazádnak bölcs fia, Festetics! 
Győztél, leromlott a buta czimbora! 
Gyémánt paizsban sérthetetlen 
Áll az igaz valamint egy Isten. 

örvendj : szerencsénk talpköve szirten áll: 
Nyelvünk, atyáink ajka, feloldatott, 
Virrad hazánk várt napja, virrad, 
S a denevérek előtte futnak. 

Nyelvünk hazánkból számkivetett vala, 
A régi vakság lánczaiban nyögött, 
A durva ellenség haragja 
Néma homály kebelébe zárta. 

Sok nagyjainknak balgatag udvarin 
Már a magyarnak híre^se hallatott, 
Nem módi, úgymond. 0 gyalázat! 
Ó vak idők szomorú gyümölcse ! 

Ez szülte a sok kárt s nyavalyát reánk, 
Ez fojtja bennünk a géniuszt s erőt, 
Ez rontja erkölcsünk s hazánkhoz 
Zárt szeretet kötelét feloldja. 

Ezt végre látván a haza bölcsei, 
Gátokba zárták a veszedelmes árt, 
S őrangyalunkat visszahozták 
A diadalmi kapun Budára. 

Nagy rész Te munkád, a Te eszed, erőd! 
Mely példa voltál! Esméri nemzeted, 
Mennyit köszönhet Néked e nép, 
Nyelv, tudomány, magyar ősi erkölcs. 

Sajnos, az 1808.-ik évi Jl.-ik törvényczikk 
még rem nyitotta meg nemzetünk boldog-
ságának kapuit; még gyakran keserves csaló-
dáson kellett a magyar nemzetnek átesnie, 
míg virágzásnak indulhatott az újjá alkotott 
Magyarország. Ámde ezért hálátlan még sem 
lehet a mai nemzedék ama nagyjainkkal 
szemben, kik a magyar nemzeti államélet 
gyökereit oly nagy gonddal ápolták hajdan. 

Legyen áldott közöttünk a nemzetnevelő 
Festetics György emlékezete is! 

(Budapest.) Péterfy Sándor. 

IRODALOM. 
Báró Eötvös József munkáiból most jelent 

meg a II. sorozat (6 —10. kötet). Ebben a 
sorozatban vannak Eötvösnek irodalmi és 
politikai beszédei, elbeszélései és Nővérek 
czímű nagy regénye. Irodalmi szempontból 
különösen becses ezen sorozat, mert az elbe-
szélések között Eötvösnek néhány eddig kia-
datlan, kéziratban maradt munkájával is talál-
kozunk. Az egyik a Pusztalak, egy kész, kerek 
elbeszélés, a másik a Magyar élet, egy abba-
maradt elbeszélés-füzér első kész darabja s 
vé^ül egy érdekes regénytöredék: A XIX. 
század bárói czímmel, melyet Eötvös főmun-
kájának szánt. A mint itt előttünk fekszik az 
első könyv egy pár fejezete, még nem sokat 
tudhatunk az egésznek tervéről és irányai ól, 
de érdekes, mert új oldalról mutatja Eötvös 
tárgykeresését és eszmekörét. A modern élet 
sugara csillan meg a regény fölött, a mely a 
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régi születési arisztokracziát kívánta szembe-
állítani a modern élet pénz-arisztokracziájáva). A 
töredékekről, azoknak értékéről és lehető 
kimeneteléről is tájékoztatnak a kiadás rende-
zőjének, dr. Voinovich Gézának jegyzetei. A 
beszédek között is akad új, a magyar köl-
tészet és Kisfaludy Sándor hazafiságáról tartott 
beszéd s ennek jegyzetében van közölve 
Eötvösnek egyetlen reánk maradt pohár-
köszöntője. A régente csak számozott beszédek 
különben most czímet kaptak, a mi a kötetek-
ben való tájékozódást nagyon megkönnyíti. 
A jegyzetek sokkal bővebbek, mint az első 
sorozat köteteinél voltak, mert hiszen itt az 
egyes kötetekben, a politikai és irodalmi beszé-
deknél egyaránt még több szükség van föl-
világosításra, mint legismertebb regényeinél. 
Báró Eötvös József összes munkáinak teljes 
kiadása 20 kötetből fog állani, a minek eddig 
a fele jelent meg és előfizethetni az egész gyűj-
teményre, fűzve 80 koronával, kötve 104 ko-
ronával. Könyvkereskedési úton is kapható, sőt 
egyes kötetenkint is. 

E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
g A mosonmegyei általános tanító-

egyesület e hó 22.-én Rajkán tartotta tavaszi 
közgyűlését. Verner László volt tanító kollegánk, 
a Néplap felelős szerkesztője szép szavakkal 
ecsetelte a munkássegítő-pénztár intézményét 
és a tanítókat is fölhívta a támogatásra. A 
becsületes, nagyalkotású intézményt a moson-
megyei tanítók is minden bizonynyal támogatni 
fogják. Budapestről Królopp Alfréd gazdasági 
akadémiai tanár, a Gazdasági Ismétlő Iskola 
rovatvezetője is résztvett a gyűlésen, kit a tanítók 
szintén szeretettel üdvözöltek. De a gyűlésnek 
még volt több kiemelkedő pontja. Hemmig Ida 
rajkai állami óvónő gyakorlati oktatása és 
Kirchleopf Tamás rajkai evang. tanító szám-
tanítása gyönyörködtette a tanítókon kívül a 
rajkai intelligens közönséget is, melynek kép-
viseletében Sőtér Ferencz főszolgabíró mind-
végig együtt volt a tanítókkal. A lakoma alatt 
táviratilag üdvözölték Wlassics Gyula és 
Darányi Ignácz ministereket, a mit a szintén 
gazdasági dologról szépen értekező Pataki 
Vilibáld m. - óvári állami tanító indítványára 
határozott el a gyülekezet. 

± A szebenniegyei általános tanító-
testület folyó évi május hó 21.-én Nagy-
szebenben tartotta közgyűlését. Bod Péter 
elnök lendületes szép megnyitójában szívélyesen 
üdvözölte a szép számmal megjelent tag-
társakat és a gyűlésen először megjelent dr. 
Vértesy Gyula új kir. tanfelügyelőt és Mirtse 
Lajos újonan kinevezett kir. s. - tanfelügyelőt. 

Boámé - Persz Katalin, nagyszebeni áll. polg. 
leánvisk. tanítónő „A magyar helyesírásról" 
tartott fölolvasást. Győry Ignácz nagyszebeni 
áll. polg. leányisk. tanító ismertette Erődi 
Ernő „Ezüst hárfa" czímű daloskönyvét. Ismer-
tető szerint ez a daloskönyv az iskolai ének-
tanításnál nagy hézagot pótol, de mivel ének-
tan nincs benne, csak segédkönyvül szolgálhat, 
tankönyvül nem. Hesz Mátyás titkár a tanító-
testület évi működéséről szóló, nagy gonddal 
készített jelentését olvasta föl. Elnökké ismét 
Bod Pétert választották meg. Gyűlés után 
társasebéd volt. 

IXi A csanádinegyei tanítóegyesület május 
27.-én tartotta meg XXXI. évi r. közgyűlését 
Mező Kovácsházán. A hozzánk beküldött tudó-
sításból megemlítjük, hogy Kelemen János 
nagylaki ig.-tanító a „figyelem fejlesztéséről" 
sikerült fölolvasást tartott, hogy dolgozataikért 
Székely Lipót makói ig.-tanító 50 koronás és 
Görög János mező kovácsházi tar ító 40 koronás 
díjat nyertek s hogy végül elnökké ismét 
Strausz Gyulát, titkárrá Czirbus Istvánt válasz-
tották meg. 

• Járásköri ülések. A „ nagy kük üllő-
megyei ált. tanítóegyesület" b'úrkösi járásköre 
Bürkösön tartotta ülését, melyen Betnár Róbert 
kir. állatorvos a „fertőzésekről", Rácz Sándor 
pedig a „földrajzi előfogalmak szerzéséről" 
értekezett. — Az „abauj-tornamegyei általános 
tanítóegyesület" tornai köre az Orsz. Biz. 
tételeit tárgyalta s a tanítók fizetésére vonat-
kozólag az 1200 K. minimum és az adópénz-
tárakból való fizetés mellett nyilatkozott. Az 
iíjuság erkölcsi megóvására megyei szabály-
rendeletek kiadását és szigorú végrehajtását 
sürgeti. A tanítóképzésre vonatkozólag érett-
ségi bizonyítványnyal való fölvételt, de csak 
2 évi pedagógiai tanfolyamot kiván. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
P. Gy. Szeniez. A tanítónak vm önkéntes-

ségi joga; ha bővebb fölvilágosításokat óhajt, 
vegye ki az iskola könyvtárából a Tanítók 
Tanácsadója cz. Útmutató könyvet s ennek 
118—123. oldalain megtalálja mindazt, a mire 
szüksége van. — 1). 1. Tessék türelemmel 
megvárni az iskolaszéki utasítás közzétételét; 
a minister még nem adta ki s így kérdéseire 
nem válaszolhatunk. 2. Ha. nagyon nyomós 
okai (ú. n. vis major) vannak, lemondhat, de 
föltétlenül megokolandó. — H. K. Pogány 
István kir. s. - tanf. úr Segesvárt lakik. — 
M. F. A kir. tanfelügyelőhöz forduljon sür-
gősen a levelében jelzett ügyben. Az intézkedés 
a gondnokságot illeti. A tanári testületnek 
nincsen ahhoz köze. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Zsilinszky Mihály államtitkár ünnep-

lése. Csongrádvármegye utóbbi közgyűlésén 
leleplezték Zsilinszky Mihály, a megye volt 
főispánjának arezképét a megyeháza gyűlés-
termében. Az ünnepi beszédet Kéller Lajos 
mindszenti plébános tartotta. Zsilinszky állam-
titkár aznap délután négy órakor érkezett 
Szentesre. A vasútnál nagyszámú közönség élén 
Lakos Imre polgármester üdvözölte és a fel-
lobogózott főutczán és a diadalkapun át a 
vármegyeházhoz vonultak, hol Cicatricis alispán 
fogadta. Este társasvacsora volt tiszteletére. 

— Yilág folyása. A búrok békekötése immár 
megtörtént. Lapunk zártakor — a Londonból 
érkezett táviratok szerint — már proklamálták 
a békét. A békekötés közzétételét a londoni 
lakosság igen nagy lelkesedéssel fogadta. 

— A népszámlálás eredménye. A közp. 
statisztikai hivatal most teszi közzé az 1900. 
évi népszámlálás főbb adatait, melyeket az 
alábbiakban ismertetünk föntartván magunknak, 
ho jy a népszámlálásról részletesen is beszá-
moljunk György Aladár főmunkatársunk tol-
lából származó közleményekben. Az utóbbi 
népszámlálás megnyugtató és örvendetes ada-
tokat tartalmas a magyarság térfoglalása 
tekintetében. A magyar faj, nem csak szám 
szerint emelkedett, de kultúrális tekintetben 
is megnövekedett s félszázados fejlődése oda-
állítható a legerősebben fejlődő európai álla-
mok szaporodása mellé, sőt az egy Orosz-
országot kivéve, valamennyit fölülmúlja. A 
magyarság ugyanis ötven év alatt közel 75 
százalékkal szaporodott, míg ugyanazon idő 
alatt a szintén kedvező fejlődést mutató 
Németbirodalom népessége alig 60 százalékkal. 
A ' magyarajknak szaporodása évtizedről év-
tizedre erős progreszsziókban halad s a leg-
utóbbi tíz év alatt már négyszeresét tette az 
idegenajkuak szaporodásának. Különösen a 
Duna-Tisza.közén, a Tisza és Maros szögén s 
a Tisza jobbpartján nyert a legutóbbi év-
tizedben is igen örvendetes lendületet a ma-
gyarság fejlődése. Biztató, hogy a perifériákon 
is igen szépen nő a magyarság száma; két 
határszéli székely vármegyében, Csikben és 
Háromszékben azonban az oláhság térfogla-
lását látjuk. Az idegenajkuak szaporodása 
általában igen gyenge a magyarságéval szem-
ben ; a már említett két vármegyén kívül csak 
Esztergomban és Békésben nagyobb az idegen-
ajkuak szaporodása, mint a magyaroké. A 
magyarság fejlődése a városokban sokkalta 
erősebb, mint a vidéki népességben. A leg-

utóbbi évtizedben a törvényhatósági városokban 
a magyar anyanyelvűek szaporodása több mint 
kétszer oly erős volt, mint a rendezett tanácsú 
városokban s ezekben ismét közel kétszer 
akkora, mint a vidéki népességben. Az idegen-
ajkuak pedig a városi lakosságban egyenesen 
megfogytak s az összes szaporodásuk a vidéki 
népességre esik. A magyar anyanyelvűek az 
1900. évi népszámlálás időpontjában a magyar 
anyaország népességének pedig határozott ab-
szolút többségét, 51á"U-át tették Az egyes 
hitfelekezetek hivői közül igen örvendetesen 
magyarosodtak a görög katholikusok, azután a 
római katholikusok és ágostaiak, legerősebben 
azonban az izraeliták. A református és unitárius 
egyház korábban is a legmagyarabb volt, itt 
tehát nem igen van érdemleges változás; igen 
kicsiny a változás, sajnos, a görög - keleti 
egyház híveinél, a kiknél a magyarosodás 
egész minimális. A magyarság jövő fejlő-
dése nagy részben függ a művelt osztálynak 
magyarosodásától is. Aggasztó a magyarság 
térvesztése a hittani intézetekben; a papság 
befolyása a nemzetiségek fejlődésére köztudo-
másúlag legerősebb. Némi vigasztalást nyújt, 
hogy a nép másik nevelőinek, a tanítóknak 
képző-intézeteiben a magyar elem jobban fejlődik. 
A magyarul tudók száma ma már erősen meg-
haladja a tíz millió lelket, a mi az egész magyar 
birodalomban is a népességnek erős abszolút 
többségét, a magyar anyaország népességének 
pedig közel 60 százalékát teszi. A magyar korona 
országainak összes népessége a századfordulón 
19,254.559 lélek volt, 1,790.768 fővel több, 
mint tíz évvel előbb, az 1890. évi népszám-
lálás idején. Az elmúlt évtizedben népességünk 
tehát 10'3 százalékkal szaporodott. Az összes 
népességből 19,122.340 lélek a polgári népes-
ségre esik, 132.219 pedig a katonaságra. 1900. 
év végén a magyar korona országai területének 
egy négyzetkilométerére átlagosan már 59"4 
lakos jutott, míg 1890-ben a népsűrűség 
négyzetkilométerenkint csak 53"8 volt. A 
magyar anyaország népszaporodása valamivel 
kedvezőbb volt, mint Horvát-Szlavonországoké, 
s ezt a kedvezőbb eredményt főleg az erősebb 
születési többletnek köszönheti, mert viszont a 
kivándorlás a magyar anyaország népességének 
okozott aránylag nagyobb vesztességet. A tény-
leges népszaporodásban a dunántúli részek és 
a Tisza és Maros szögén fekvő terület vesznek 
legcsekélyebb részt. A két nem aránya a női 
nemnek csekély túlsúlyát tünteti föl: az összes 
népességben a férfiak 9,582.152 lélekkel 
részesednek, a nők pedig 9,672.407-tel. Ezer 
férfira ezek szerint 1009 nő jut. A római 
katholikus vallás összes népességünkben 
9,919.913 hívőt számlál, több mint felét az 
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egész lakosságnak. A görög keletiek száma 
2,815.713-at tesz, az evangelikus reformátusoké 
2,441.142 őt. Egy millión felüli hivője van még a 
görög szertartású katholikus vallásnak 1,854.143, 
és az ágostai hitvallású evangélikusoknak 
1,288.942. Az izraeliták 851.378-an vannak, 
unitáriusok 68.568-an, míg egyéb felekezethez 
tartozók és felekezeti köteléken kívül állók 
14.760-an. Összes (polgári és katonai) népes-
ségünkből az 1900. évi népszámlálás alkalmával 
9,596.383 ember tudott írni és olvasni, az 
összes népesség 49'8, a hat évnél idősebb népes-
ség 59'3 százaléka. Csupán a hat évnél időseb-
beket s esak a polgári népességet véve számba, 
1900-ban 59 0 százalék tudott írni és olvasni, 
1890-ben pedig esak 50'6. A műveltségi fok-
nak ez az örvendetes emelkedése a részletekben 
még több biztatót nyújt. Az anyaországnak 
nyugati része, a Dunántúl a legélőreháladottabb 
a népesség műveltsége tekintetében, a Tisza bal-
parti részeken s a Királyhágón túl áll a nép 
műveltsége a legkisebb fokon. Az egész 
Magyarbirodalomban Szolnok - Doboka vár-
megyében legnagyobb az analfabéták száma: 
itt ugyanis a 6 éven felüli polgári népességnek 
csak 20"8 százaléka tud írni és olvasni. 1890-
ben 63 törvényhatóságban tudott a 6 éven 
felüli népességnek több mint fele írni és 
olvasni; 1900-ban pedig már 75 törvényható-
ságban vannak az írni-olvasni tudók többségben. 

— Tisztelgés Wlassics ministernél. Ber-
zeviczy Albert v. b. t. t. vezetésével küldöttség 
tisztelgett május 31.-én Wlassics Gyula vallás-
és közoktatásügyi ministernél, hogy átnyújtson 
egy emlékiratot, a melyben javaslatot tesznek 
a testi nevelés országos tanácsának fölállítására. 
A küldöttség vezetője ráutalt a reform nagy 
fontosságára. A minister rokonszenvesen fogadta 
az eszmét s kijelentette, hogy a legszívesebben fog 
arra törekedni, hogy megvalósítsa a javaslatot 

— A német nyelv a főváros elemi isko-
láiban. Bárczy István dr. iskolaügyi tanácsos 
a fővárosi elemi iskolák igazgatóihoz körlevelet 
intézett, a melyben kilátásba helyezi, hogy már 
a jövő iskolaévben kiküszöböli a német nyelvet 
és új rendszer szerint akarja a tanítás anyagát 
fölosztani A körlevél azt mondja, hogy a nép-
oktatásügy egyik igen égető kérdése a nép-
iskolai tanterv reformja. Igaz, hogy most készül 
az állami tanterv revíziója, de azért a községi 
iskolák tantervén már most meg akarja tenni 
a legszükségesebb változtatásokat, mert a gya-
kori lakásváltoztatás miatt szükséges, hogy a 
főváros valamennyi iskolájában ugyanazt az 
anyagot tanítsák hónapról hónapra, sőt hétről-
hétre. Ezt a részletes beosztást a testületek 

véleménymondása alapján akarja megtenni a 
tanácsos még az új iskolaév megkezdése előtt. 
A revízió meg akarja szüntetni a gyermekek 
túlterhelését s azért minden tárgyból minden 
osztályban csak annyi anyagot szabad fölvenni, 
a mennyit az iskolában elvégezhetnek. Fő a 
gyakorlati irány. Szemléleti alapon kell min-
dent tanítani. Lehetőleg olyan javaslatokat 
kér a tanácsos, a melyek már szeptemberre 
megvalósíttathatnak. Javaslatokat kell tenni arról, 
hogy a német nyelv tanítását hogyan lehet 
fokozatosan megszüntetni s a fölszabadult órá-
kat legalább egyelőre a jövő iskolaévben milyen 
tárgygyal pótolják. 

— Kitüntetés. A király Falvay Antal 
budapesti evangélikus elemi és polgári leány-
iskolái igazgatónak, ki a minap ülte meg 
igazgatói jubileumát, az iskolaügy terén szerzett 
érdemei elismeréséül a koronás arany érdem-
keresztet adományozta. Az érdemes tanfe'rfiú-
nak jól megérdemlett kitüntetéséhez szerencse-
kivánatainkat küldjük. 

— A székesfővárosi nyugdíjszabályzat 
rövid idő alatt revízió alá kerül. Már 1901-ben 
kellett volna Budapest törvényhatóságának 
nyugdíjszabályzatát az országos új nyugdíjtör-
vényhez szabnia, s nyilatkoznia afelől: vájjon 
hajlandó-e legalább oly kedvezményt adni 
újabban választandó tanítóinak, mint a mily 
előnyöket az országos tanítói nyugdíjalap biz-
tosítana részökre, ha annak kötelékébe tartoz-
nának? 1902. évi január óta 500 — 600 tanító-
val szaporodott a székesfővárosi tanítói kar. 
Ezeknek nyugdíjigénye ma sincsen szabályzat-
tal pontosan megállapítva. A régebbi tanítók 
helyzete is kedvezőtlenebb, mintha az orsz. 
nyugdíjalaphoz tartoznának. Eme — úgyszól-
ván — törvényen kívüli állapot megszüntetése 
végett lapunk segédszerkesztője, Göőz József 
dr. mint székesfővárosi törvényhatósági bizott-
sági tag, a f. é. május 28-án tartott közgyűlé-
sen indítványt adott be. Javasolta: a közgyűlés 
hívja fel a tanácsot arra nézve, hogy a székes-
fővárosi nyug díj szabályzatot hozza összhang -
zásba a kor viszonyaival és az országos törvé-
nyekkel s javaslatát az új nyugdíjszabályzat' 
tervezetévél együtt f . évi szeptember havában 
terjessze a törvényhatósági közgyűlés élé. Az 
indítványt a közgyűlés Göőz József dr. két-
szeri fölszólalása után elfogadta. Ez eredmény 
nagy örömet keltett a székesfővárosi tanítók, 
tanárok és tisztviselők körében, kik a mai rende-
zetlen állapotok miatt károsodást szenvednek. 

— Rövid hirek. Az Eötvös-alap gyűjtő- és 
kezelő-bizottságának küldöttsége Tóth József 
kir. tanácsos, tai_felügyelő vezetése alatt május 
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29.-én küldöttségileg kérte föl Ldkits Vendel 
másodelnököt az elnökség elvállalására, de 
Lákíts Vendel kijelentette, hogy elnöki tisztet 
nemcsak hogy az Eötvös-alapnál nem vállalhat, 
de az Orsz. Biz. vezetésétől is visszalép. — 
A Magyar Földrajzi Intését térképeiről és 
Budapest iskolai tervrajzáról nagy elismeréssel 
nyilatkozott a hécsi cs. és kir. katonai földrajzi 
intézet parancsnoka. — Ötvennégy évig tanító. 
Mindszent községe (Csongrádm.) szépen ünne-
pelte meg veterán igazgató-tanítójának: Hám 
Jánosnak 54 éves tanítói jubileumát. A derék 
öreg tanító 54 év alatt egész nemzedékeket 
nevelt föl Mindszenten, a hol a község lakos-
ságának kilencztizedrésze az ő tanítványa volt. 
A jnbileum — melyen az ünnepelt tanítót 
nagy ovácziókkal vették körül — az egész 
lakosság részvételével folyt le. — A budapesti 
tanítók segély-egyesülete junius 8.-án, a koro-
názás évfordulója alkalmából ünnepies köz-
gyü'ést tart. Ez alkalommal 2000 korona 
ösztöndíj kerül kiosztásra s publikáltatik a 
Zsilinszky Mihály nevére tett segítő alap. A 
tanítók segély-egyesülete két újabb alapít-
ványnyal gyarapodott. Az elsőt — 4000 ko-
ronát — néhai Frey József tette beteg fiatal 
tanítók számára, a másikat pedig Zimmermann 
János igazgató 40 éves jubileuma alkalmából 
a Hungária-úti tantestület. — A barsmegyei 
tanítóegyesület közgyűlése alkalmából Újbányán 
tartott hangverseny bruttó jövedelme 334 K. 
12 f., a kiadás 114 K. 12 f. s így a tiszta 
jövedelem 220 korona volt; ezt az összeget 
hozzácsatolták az e czímén már összegyűjtött 
alaptőkéhez és elhelyezték a „Barsmegyei 
Népbankban." — A háromszékvármegyei tanító-
testület elnöksége pályázatot hirdet azon tagjai 
részére, kik gyümölcsfaiskola - kezeléssel fog-
lalkoznak. írja le a pályázó gyümölcsfaiskolája 
jelenlegi állapotát, terjedelmét, anyagát, a 
csemeték beosztását, korát stb. Mellékeljen a 
leíráshoz rajzot is a gyümölcsfaiskoláról. A 
helyszínén felülvizsgálat és legsikeresebbnek 
talált gyümölcsfaiskola kezelője Csia György 
adományából húsz korona jutalomdíjban ré-
szesül. A nyilvános pályázati munkák junius 

30.-áig M. Székely János elnökhöz küldendők 
Kézdi-Vásárhelyre. — Iskolaavatás. Sátoralja-
újhelyen f. hó 3.-án avatták föl az áll. elemi 
és polg. leányiskolát; a szépen lefolyt ünne-
pélyen a közoktatásügyi ministert Halász 
Ferencz ministeri osztálytanácsos képviselte s 
ugyancsak ő vett részt a minister képviseleté-
ben az ungvári állami elemi iskola fölavatásán 
is. Sátoralja-Ujhelyen lapunk képviseletében 
felelős szerkesztőnk jelent meg az avatáson. — 
A kisdedóvónők gyűjtés útján 1000 K, ala-
pítványt tettek a kisdednevelők orsz. egye-

sületének segély - alapjánál György Aladár 
nevére abból az alkalomból, hogy ez az érdemes 
férfiú 30 éve munkálkodik és vezet az óvónők 
egyesületében. — Jubileum. A. pest-p li-s-solt-
kiskunvármegyei általános tanítóegyesület köz-
szeretetben álló kir. tanfelügyelőjének, Tóth 
József kir. tanácsosnak Pest-Pilis-Solt-Kiskun-
vármegyében eltöltött 25 éves tanfelügyelői 
működését megünnepli. Ez alkalomból 1902. 
évi junius 14.-én délelőtt 10 órakor Buda-
pesten, a vármegyeház dísztermében, Beniczky 
Ferencz főispán díszelnöklete alatt díszgyiilést 
tart, melyet rendes évi közgyűlés előz meg. — 
Gyűlések. A nagyküküllőmegyei általános tanító-
egyesület évi rendes közgyűlését junius 4.-én 
tartja. A beregmegyei általános tanítóegyesület 
szőlyvai járásköre ez évi tavaszi köri gyű-
lését Szolyván junius 9.-én, az állami elemi 
iskola jubileumi ünnepélyével kapcsolatban 
tartja meg. A szepesmegyei tanítóegyesület ez 
idei közgyűlését julius hó 14—15.-én Gölnicz-
bányán fogja megtartani. A közgyűlés alkal-
mával hangverseny is lesz, egyrészt a tanító-
egyesület, másrészt a F. M. K. E. szepesvár-
megyei választmánya pénztára javára. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Bókás János (Kabalapataka) 1 K. — 
2. Eötvös-alapra: Szabó Albert, Koltó-Katalin 
(részesjegy megváltására) 50 K. Schlaghammcr 
Károly 20 f. — Átadtuk az alap pénztárosának, 
a kihez egyébiránt közvetlen küldendők az 
ilyen adakozások. 

— Halálozás. Hudák Ede Ágost ág. hitv. 
evang. nyug. tanító élete 80. évében Gölnicz-
bányán hosszas szenvedés után meghalt. A 
megboldogult kiváló érdemeket szerzett magá-
nak főleg Gölniczbánya és környéke lepke-
faunájának összegyűjtése, valamint évenkint 
rendszeresen vezetett fenologiai följegyzése 
által. — Balázs Sámuel kir. tanfelügyelőség-
hez beosztott állami igazgató-tanító Kecske-
méten május hó 27.-én, életének 35.-ik évében 
elhunyt. Áldás emlékökre 1 

— Helyreigazítás. Lapunk 21. számának „ada-
kozás "-rovatában sajtóhibából állott az, hogy Felső-
Dobráról 5 K. folyt be a Tanítók Házára, Felső-Dobra 
helyett Felső-Dobsza olvasandó. 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d e. kell. (V., Hold-utcza 8. sz,, I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VII., Wesselényi-
utcza 52. sz. Titkári hivatal a Tanítók Házában : 
VHI., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása: VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

Tartalom : Székely akczió. Marikovszky Gyula. — 
A gj'akorlati kiképzésről. Simkó Endre. — Ifjúsági 
egyesületek. Csiszár József. — Fölmenő- vagy osztály-
rendszer ? Erdőközi János. — Hivatalos rész. — 
Szünóra: Tolnai Festetics György grófról, Péterfy 
Sándor. — Irodalom. — Egyesületi élet. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 
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GAZDASÁGI ISMÉTLŐ ISKOLA. 
Rovatvezető: KfiOLOPP ALFRÉD. 

A gazdasági tanfolyam vizsgálatai. 
(kh) A néptanítók számára rendezett 

szünidei gazdasági tanfolyam vizsgála-
tain. mint a kultuszminister úr kép-
viselője, már pár izben voltam jelen. 
Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha 
mint pedagógus számolok be a vizsgá-
latokon szerzett tapasztalataimról. Meg-
figyeléseimet két részre osztom. Az első 
részben elmondom, hogy miféle anyagot 
öleltek föl a vizsgálatokon, sőt szóról-
szóra leirom azokat a kérdéseket, a 
melyeket az egyik tanfolyam vizsgála-
tánál jegyeztem föl; a másik részben 
pedig tapasztalataim alapján összefogla-
lom véleményemet a vizsgálatokról. 

A vizsgálat tananyaga minden tan-
folyamon egyforma, növénytermelés, állat-
tenyésztés. De már a tananyag részlete-
zésében és földolgozásában, valamint a 
vizsgálat külső formájában teljesen el-
ütnek egymástól. 

Állításaim igazolására két tanfolya-
mot vetek egybe és pedig azokat, a 
melyek a legjobb hirnek örvendenek. 

Az egyik tanfolyamon a „növényterme-
lésből" a következőkről volt szó a 
vizsgálaton: 

A talajmívelési eszközök és azok kezelési 
módja. Talajmívelés: 1. szántás, 2. boronálás, 
3. hengerezés, 4. extirpálás. Lókapa. Töltö-
gető eke. Terménytisztító eszközök. Takar-
mány készítés különböző módja. Részletesen 
a buza, rozs, árpa, zab, répa, tengeri, burgonya-
termelés és a takarmánynemüek termelése. 

Az „állattenyésztésből" : Általános állattani 
szabályok. Ló-, szarvasmarha-, sertés-, és juh-
tenyésztés részletesen. Állatok takarmányozása. 
Tejkezelés és tejtermékek értékesítése. 

Végül az alvó-szemzés gyakorlatilag be-
oktatva. 

E tanfolyamon a vizsgálat teljesen 
gyakorlati alapra volt fektetve és már 

külsőleg is abban nyilvánult e gyakor-
lati tanítás, hogy részben az istállóban, 
részben pedig az udvaron a gazdasági 
gépek mellett folyt le a vizsgálat. 

A bizonyítványokat a tanfolyam hall-
gatói részére egyenlő képesítéssel állí-
tották ki. A minősítés fokát nem tün-
tették föl. 

A másik tanfolyamon a „növényterme-
lésből" a következő kérdéseket kapták 
a jelöltek: 

Mi a talaj ? Beszéljen az erdővágásról. 
Melyek a talaj alkotó részei? A homoktalaj 
trágyázása. Mi a trágya ? A góré készítés-
módja. Mi az agyagtalaj-, mész-, márgatalaj 
(televény) ? Melyek a trágyanemek ? Istálló-
trágya készítés,. Alom. Trágyakihordás. Mi a 
műtrágya? Beszéljen a növények táplálkozá-
sáról: a terméskövekről. Minő táplálékokat 
vesznek föl a növények a levegőből ? Mire 
kell ügyelni a vetésnél ? Melyik vetési módot 
ismeri ? Szükséges-e az alátakarás ? Ehhez 
miféle eszközöket használunk? Mikor kell 
aratni ? Elvetés után van-e még valami dolga 
a gazdának? Mikor kell fogasolni és mikor 
kell hengerezni ? A tégla jó épületi anyag-e ? 
A csiraképesség befolyásolja-e a vetőmag 
mennyiségét? Az erdősítés hányféle módon 
történik ? Vetőmag megválasztásának fontos-
sága. A vetésforgó beállításánál miféle elvek 
tartandók szem előtt ? A pillangós virágú 
növények. A lóhere története. Burgonyater-
melés. Burgonyabetegség. Réteket szükséges-e 
trágyázni ? Mürétek. Öntözött rétek 5 év után 
fölmondják-e a szolgálatot? Mikor kaszáljuk a 
rétet? Füvek fölosztása. Szántás. Eke fölosz-
tása. Növények fölosztása használhatóságuk 
szerint. Mérges növények. Fák ültetése aján-
latos-e a legelőn? 

Az „állattenyésztésiből: Mi az állat-
tenyésztés? Az állatok rend és faj szerinti 
fölosztása. Tenyészállatok. A bika kiváló tulaj-
donságai. Az állat párzási hajlamai. Ellés. 
Borjutáplálás és elválasztás. Az emésztési szer-
vek. Takarmány előkészítés. A marhatenyész-
tés czélja. Az állatok felosztása. A pulyka-
tenyésztés. Szarvasmarha hústermelés. Hizlalás. 
Jó tejelő tehén ismertető jelei. A ló testalkata 
befolyással van-e használhatóságára ? Ló törzse. 
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Mikor szükséges a méheket etetni ? Sertés-
tenyésztés kifizeti-e magát hazánkban? Miféle 
fajtájú sertéseket tenyésztenek? Mi jellemzi a 
mangalicza fajtát ? A lovak fajták szerinti 
osztályozása és jellemzése. Keleti lovak mire 
használhatók? Magyar kisgazdának milyen 
lótenyésztés fizeti ki magát ? A kisgazda 
milyen kanczákat neveljen? A vemhes kan-
czával való bánásmód. Miből áll a gyapjú ? 
Gyapjúnyirás. Miféle juhokat tenvészszünk ? 
Magyar, román juh. Hogy takarmányozzuk a 
lovakat? Gyapjumosás. Kancza leellése. Ludak 
tenyésztése. Ludtojás lerakás. Kancza vemhes-
ségi ideje. Kocza leszülése. 

Ez utóbbi tanfolyamon a hallgatók 
részére kiállított bizonyítványban a 
minősítés fokát is f ö l t ü n t e t t é k . 

A vizsgálat lefolyása teljesen eltért 
egymástól. Míg az egyik helyen a vizs--
gálát nélkülözött minden ünnepiességet; 
addig a másik helyen külsőleg is kellő 
ünnepiességgel folyt le. Míg az egyik 
helyen különösen a növénytermelést 
illetőleg a látszata meg volt a gyakor-
latias irányba terelő vizsgálatnak: addig 
a másik helyen az iskola egyik termé-
ben inkább szakszerű irányban intéztek 
kérdést a tanítókhoz. Az egyik helyen föl-
vették a tananyagba a teoretikus takar-
mányszámítást ; a másik helyen erről 
szó sem volt. A bizonyítványokat az 
egyik helyen a minősítési fok föltün-
tetése nélkül, a másik helyen a képe-
sítési fok megnevezésével állították ki. 

A vizsgálati kérdések áttanulmányo-
zásából kitűnik, hogy sok a teoretikus 
rész a tananyagban. Ily kérdések: „Mi az 
állattenyésztés ? Mi a trágya ? Az állatok 
felosztása rend- és faj szerint" stb. azt 
hiszem, egy hónapos kurzus alatt teljesen 
fölöslegesek. 

Mindezekből pedig azt a konklúziót 
vonom le, hogy kidolgozandó volna 
nemcsak a tanfolyam tananyaga, hanem 
egész préczize kellene a tananyag rész-
leteit is megállapítani és egy egységes 
vizsgálati szabályzatot készíteni. Ezzel 
egyidejűleg gondoskodni kellene a jelöl-
tek részére a tananyaghoz mért és 
annak szellemében egyszerű és világos 

nyelven megirt tankönyvről is, mint-
hogy jelenleg kéziratokból, jegyzetek-
ből készülnek a hallgatók'. 

A gazdasági iiiunkásse^íto-péiiztúr 
és a tanítók. 

Nemes, emberbaráti ügyet ajánlunk szives 
olvasóink figyelmébe: a gazdasági munkás-
pénztár ügyét. Teszsziik pedig ezt abból az 
alkalomból, hogy a kisemberek ministere, 
Darányi földmívelésügyi minister éppen e 
napokban terjesztette be a gazdasági munkás-
segítő- és cselédsegély-pénztár kiegészítéséről 
szóló törvényjavaslatot. Az 1900-ban hozott 
XVI-ik törvényczikk nyomán ugyanis állami 
erővel, nemes emberbarátok adományából, ezek 
között elsőül példaadólag a legelső magyar 
ember, a király fejedelmi bőkeszüségéből egy 
olyan segítő-pénztárt állítottak, a mely tagjainak 
öregségükre, keresetképtelenségükre nyugdíjat 
biztosít, ezenkívül, ha őket foglalkozásuk során 
baleset éri: segítséget nyújt. A törvény lehetővé 
óhajtván tenni, hogy e nem nyerészkedésre 
alapított intézmény minden vagyoni sorú föld-
mívest, cselédet, munkást egyesítsen,— különféle 
fizetési fokozatokat állított föl. Heti 20 vagy 
10 fillér befizetéssel, —• ha ezt 25 egymásután 
következő éven át fizetik, a mennyiben az új 
törvényjavaslat törvényerőre emelkedik — az 
illetők maguknak havonkint fizetendő nyug-
díjat biztosítanak és a belépéstől kezdve bal-
eset ellen biztosítva vannak. Most az új tör-
vényjavaslat kiterjeszkedik a temetkezési és 
kiházasítás biztosítási ágazatára. Ennek jelentő-
ségéről lesz módunkban annak idején imi, ha 
majd életbe lép, valamint azon nagy jelentő-
ségű kedvezések és a beléphetés megkönnyí-
téséről, mely a javaslatban stipulálva van. Maga 
pedig Darányi ezen újabb javaslata fényesebb 
biztosítéka minden érvelésnél, hogy ez a pénz-
tár nem haszonhajtó vállalat, hanem a mi 
fölösleget, tartalékot összegyűjt, azt az érdekelt 
néposztály javára gyümölcsözteti. íme, alig 
hogy a pénztár másfél év óta működik és a 
valószínűségi számítások, melyek alapját képe-
zik, beváltak: már a rendelkezésre álló tőkét 
arra használják, hogy a munkások, a falu népe, 
öregsége gondját oszlassák és velük jóttegyenek. 
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Nagyon kérjük a magyar tanítóságot, vegye 
szeretetébe ezt a nemes ügyet. A mellett, hogy 
a nyomor és kétségbeesés könyeít segít le-
törülni, a maga társadalmi kezdeményező 
hivatásából is kiveszi részét és tegye ezt az 
erkölcsi jutalom mellett abban a tudatban, 
hogy a kisemberek gondját viselő minister, 
a ki a néptanítói kar önfeláldozó nagy hiva-
tásáról oly fenkölten gondolkozik: nem fogja 
minden figyelem nélkül hagyni azoknak mun-
káját, kik az ő intézményét népszerűsítik, 
fölvirágoztatják. az érdekelteket bevonják és 
minden jóravaló, maga és családja sorsával 
törődő földmívelőt lelkesen betoborzanak oda. 
Sok kartárs a megmondhatója, hogy az intéz-
mény körül való fáradozás méltányló elismerésre 
talált. De a midőn e részben csak érintjük e 
dolgot, nagyobb súlyt fektetünk arra az 
erkölcsi jutalomra, melyben kétségkívül része 
lészen a tanítónak, ha a falu lakossága látja, 
hogy közczéljai, a polgártársak jövendője oly 
lelkiismeretes és éber gond tárgya annál, 
kinek iskolai hivatásán kívül a falukon oly 
szép vezető társadalmi szerep jut. 

Még csak ennyit. Az országos gazdasági 
munkássegítő-pénztárról egyik kollegánk, Vetési 
László, a Néplap szerkesztője (Franklin-Társ.) 
népszerű ismertetést állított össze. Abban min-
den tudnivaló benfoglaltatik. Fölkérjük olvasóin-
kat, forduljanak hozzá, a ki a jelzett művecskét 
ingyen és portómentesen bárkinek elküldi. Ebben 
teljes tájékozást találnak. Nagy örömünkre 
szolgálna, ha hívó szavunknak foganatja lenne 
és mind több kartársunk vállalkoznék terjesz-
tővé a falu népe jóvoltáért való, teljes garan-
cziát nyújtó állami intézménynek, a gazdasági 
munkás- és segítő-pénztárnak. 

(Budapest.) J'emer László. 

I I ima MII ívelésre legaján iatosahh 
csemegeszőlők. 

A ház, tartozkódási helyünk vonzóbbá, 
kellemessé tételére legelső sorban érdemelnek 
figyelmet a lugasok. A szőlőkből alakított 
lombsátor nemcsak megnyerőbbé teszi s 
szépíti házunk tájékát, de a mennyiben a szőlő 
természetének, szabad növekedési hajlamának 
a lugasmívelés legjobban megfelel, a szőlőtő 

szebb fürtöket, színesebb gerezdeket s a mi 
leginkább méltánylandó, határozottan bővebb 
termést is ad, mert a növekedés fontos 
tényezői a nap, a világosság és a levegő e 
művelési módnál legjobban érvényesíthetik 
nevelő, érlelő és' gomba pusztító hatásukat. 

A szőlő metszése, tőkévé alakítása ugyanis 
legkevésbbé felel meg az ő szabadon terjesz-
kedő hajlamának. Eredeti hazájában Kelet-
és Dél-Azsiában, valamint a déli országokban: 
Olaszországban, Spanyolországban magas fákat 
fut be s gazdagon gyümölcsözik évtizedeken 
át minden metszés, minden mívelés nélkül. 
A tőkévé alakítás s az évenkinti visszamet-
szés már erőszakos emberi beavatkozás, melv 
a szőlő különben évtizedes életét 20—25 évre 
szállítja le. Érdekes tudni, hogy a szőlő met-
szésére az embert az állatok tanították. 
Kaukázus vidékén, a Káspi tengertől délre 
pásztor népek szerezték azt a tanulságot leg-
először. hogy a kecskék által megrágott szőlőtő 
korábban hozott fürtöt s érlelte gyümölcsét. 
E tapasztalatot értékesítette azután az európai 
ember, mert a mérsékelt égöv aránylag rövi-
debb nyara alatt a szőlő termelése csakis így 
volt biztosítható. 

A lugasmívelésnek van még egy másik 
előnye is. hogy t. i. az egyébként ki nem 
használható kis területek általa gyümölcsözővé 
tehetők. Lugas készíthető kertekben, szőlők-
ben a nélkül, hogy egyéb veteniéuyeinktől 
területet kellene elfoglalnunk. Függélyes kor-
donnal befuttathatjuk házunk falait, a víz-
szintessel utaink fölé vonhatunk lombsátort; 
kerítések mentét, táblák szegélyeit kordon-
míveléssel kitűnően kihasználhatjuk. 

Dél-Németországban, a Rajna vidékén, s 
Francziaországban a lugasmüvelés általánosan 
elterjedt. A szőlőskertek berendezésének képe 
rendesen az. hogy a táblák bortermő fajták-
kal vannak beültetve, a táblák szélei, kerítések, 
épületfalak mente, s főkép az utak pedig 
lugasmüveléssel értékes csemegeszőlőkkel van-
nak kihasználva. Egy s ugyanazon tábláról 
a termelő bort is szüretel s csemegeszőlőből 
is tekintélyes jövedelemre tesz szert. 

A lugasmívelésre fogott szőlő erőteljesebb 
növekedési hajlamából következik, hogy min-
denekelőtt jó erőben levő talaj fogja biztosí-
tani az eredményt. A lugas helyét alap-
trágyázással, bő komposztirozással készítsük 
elő s azután végeztessük a 80—100 cm. mély 
rigolozást. Rigolozásnál ne csak a lugas helyét 
forgassuk át, hanem számolva a dúsabb 
vegetáczióval, a kiültetendő 2 sor kifelé eső 
részeit is legalább IV2 méternyi távolságban 
meg kell forgatni s a talajt gondosan elő-
készíteni. 

23* 
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Ültetésre a talaj minőségének megfelelő 
amerikai alanyba készült erőteljes gyökérzet-
tel, jól beérett rügyekkel tökéletesen forradt, 
erőteljes oltványokat használjunk. 

A kiültetendő csemegefajta megválasztásá-
nál számítással járjunk el. Akár házi fogyasz-
tásra. még inkább ha piacz számára termelünk, 
helyes lesz oly fajtákat választani, melyek 
különböző időben érve a házat, esetleg a 
piaczot augusztus végétől október végéig 
folyton friss csemegeszőlővel látják el. 

Legyünk figyelemmel a szinre is. Mennyivel 
szebb. Ízlésesebb kinézésű egy kosár szőlő, ha 
benne fehér, vörös s fekete gerezdek árnyalják 
egymást. Végül legyen a csemegeszőlő kemény-
héjú, mert csak ezek tarthatók el s állnak a 
rothadásnak ellen. 

Azon csemegeszőlő-fajták, melyek a legked-
veltebbek, legkeresettebbek, legjobban eltart-
hatok és lugasmívelésre is kiválóan alkal-
masak. a következők: 

I. 

Korán (szept. elején) érő csemegeszőlők. 

a) Fehér bogyóju fajták. 

1. Fehér gyöngyssőlő (chasselas blanc, fehér 
saszla). A legértékesebb, legkedveltebb és a 
legháládatosabb csemegefaj, mely bőven terem, 
nem igényes s igen kellemes izü, ropogós 
gyümölcsöt terem. Bogyói sárgás-zöldek, áttet-
szők, vastag héjjal. Jól eltartható. Rövidcsapos 
metszést és jó erőben levő talajt kiván. 

2. Petrezselyemlevélű gyöngyszőlő. Sajátságo-
san szaggatott levelei miatt lugasokhoz külö-
nös előszeretettel használják. Középerős növe-
kedésű, elég bőtermő. Bogyói sárgás-zöldek, 
fehéren harmatoltak. Tartalma édes, kellemes 
izü. Rövidcsapos metszést kiván. 

3. Fehér muskotály gyöngyszőlő (Passatutti.) 
A legértékesebb, legkeresettebb és legkedve-
sebb csemegeszőlő. Közepes növésű, kisebb 
fürtű, de rendkívül finom, muskotály zamatú 
bogyókkal. Héja vastag. Rövidcsapos met-
szést kiván. 

4. (jcenuai fehér. Igen értékes, korán érő 
csemegefajta. Buja növekedésénél fogva lugas-
mívelésre igen alkalmas. Fürtje nagy, bogyói 
tojásdadak, zöldes-sárga színűek, barnán pon-
tozottak. A bogyó tartalma kellemesen édes, 
igen finom zamattal. Hosszúcsapos metszés 
mellett jó talajban bőven terem. 

ő. L'enfant trouve (ejtsd: Lanfan truv). 
Erős növekedésű muskotály izü, értékes cse-
megeszőlő, nagy ovális aranysárga bogyókkal, 
diszkrét muskotály ízzel. 

B) Kék bogyójú fajták. 
1. Muscat Lievrot. Augusztus második felé-

ben érő, erős növekedésű csemegeszőlő. Fürtje 
kicsiny, tojásdad: bogyói kékes-feketék, har-
matoltak, finom muskotályzamattal. A héj 
vastag, tehát jó téli eltevö. Hosszúcsapos v. 
szálvesszős művelést kiván. 

2. Kék portugiesi vagy Oportó. Igen elterjedt 
és kedvelt fajta. Korán érik, bőven terem s 
ugy csemege, mint borszőlőnek alkalmas. Növe-
kedése erős, bogyója kékes-fekete, hamvas, 
kellemes ízzel. Bár héja vékony, nem rothad. 
Nem igéDves. Rövid v. hosszú csapos metszés 
mellett bőven terem. 

CJ Vörös bogyójú fajták. 
1. Piros gyöngyszőlő (Chasselas rouge-vörös 

saszla.) A fehérgyöngyszőlő piros bogyóju vál-
tozványa. Kitűnő és rendkívül kedvelt csemege-
faj, erőteljes növéssel és bőterméssel. A bogyó 
húsa ropogós, édes. Héja azonban vékonyabb, 
mint a fehér gyöngyszőlőé. Rövidcsapos met-
szést kiván. 

2. Király gyöngyszőlő. Erőteljes növekedésű 
és bőtermő csemegefaj, vörös szinü, kellemes 
izü, ropogós husú bogyóval. Jellemzi, hogy a 
megtermékenyülés után azonnal megvörösödő 
bogyói érés idején megzöldülnek, a teljes 
mege'redéskor azonban ismét megpirosodnak. 
A bogyó héja kemény, télire jól eltartható. 
Fürtje a rossz magterme'kenyülés miatt oly-
kor laza. 

3. Korai piros malvasiai (piros veltelini). 
Erős növekedésű jól termő csemegeszőlő közép-
nagy fürttel, igen finom izü és vörös szinü 
bogyókkal. Héja azonban vékony és hosszú 
eltartásra kevésbbé alkalmas. 

II. 
Rendes időben (szeptember közepétől 

végéig) érő csemege-szőlők. 
A) Fehér bogyójúak. 

1. Muscat dr. Hogg. Erős növekedésű, nagy 
termőképességű csemegeszőlő. Fürtje hosszú, 
bogyói nagyok, világos-sárgák, gyengén harma-
toltak, intenziv muskotály ízzel. A legkedveltebb 
csemegeszőlők egyike. Rövidcsapos metszést 
kiván. 

2. Ezeréves Magyarország emléke (Mathiasz 
János hybridje). Rendkívül erős növekedésű, 
nagy fürtű és párját ritkító nagy bogyójú, 
kitűnő csemegefaj. A bogyók érett állapotban 
borostyán-sárgák, ropogósak, édes, kellemes 
ízzel. A héj kemény. Buja növekedése lugas-
mívelésre kiválóan ajánlja. Rövidcsapos met-
szést kiván. 

3. Fehér JDamaskuii. Erőteljes növésű, 
gyönyörű külsejű szőlő, miért is díszkertekben 
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különösen kedvelt. Fürtje gula-alakú, bogyója 
zöldes-sárga, nagyon kusos, kemény ropogós, 
édes izü és sokáig eltartható. Minthogy virág-
záskor hajlandó a rúgásra, csak védettebb 
helyekre ajánlható. 

4. Fehér Calabriai. Igen erőteljes növeke-
désű és kielégítő termőképességü csemege-
szőlő. Bogyói nagyok, viasz-sárgák, napos 
oldalon vörösen hannatoltak. Husa kemény, 
ropogós, leplezett muskotály zamattal. Igen 
jól eltartható. Lugasmívelésre kiválóan alkal-
mas, hol szálvesszős metszést kiván. 

5. Görbe fehér szőlő. Elég erőteljes növésű 
csemegeszőlő-faj. Bogyói hoszúak, sarló alakúak, 
majd különböző irányban elgörbültek s hegy-
ben végződnek. Szinük zöldes-sárga, tartalmuk 
húsos, igen édes ízzel és kellemes zamattal. 
Héja vastag, tehát kitűnően eltartható. Bogyói-
nak nem mindennapias szinezése folytán lugas-
mívelésre ajánlható, hol szálvesszős mívelést 
és melegebb fekvést kiván. 

B) Feke te bogyójúak. 

1. Sötét-kélt muskotály. Középerős növésű, 
elég bőtermő kék bogvójú, kellemes muskotály 
izű, igen kedvelt csemegefajta. Csapos metszést 
kiván. 

2. 3.Luscat Hamburg. A legfinomabb és leg-
keresettebb csemegefajok egyike. Erőteljes 
növésű, jól termő szőlő, hamvas-kékes szinű, 
zamatos muskotály izü bogyókkal. Héjának 
vékonysága miatt inkább friss fogyasztásra 
ajánlatos. 

C) Vörös bogyójúak. 

1. Piros muskotály. Erőteljes növekedésű 
és elég jól termő. A fürt középnagy; a bogyó 
gömbölyű piros, kékesen harmatolt. Héja 
vastag, tehát jól eltartható. Szép szine és 
kellemes zamatos izéért városokban igen ke-
resett. Csapos metszést kiván. 

III. 
Későn (október hónapban) érő csemege-

szőlők. 
A) Fehér bogyójú fajták. 

1. Sárga muskotály. Erőteljes növésű, mérsé-
kelt termőképességű szőlő, nagy, gömbölyű, 
igen szép, zöldes-sárga bogyókkal, erős mus-
kotály zamattal. Bogyója húsos, ropogós s a 
rothadásnak ellenáll. Kiválóan alkalmas délre 
fekvő fa'ak mentén lugasnak, hol rövid szál-
vesszős metszéssel jól terem. 

2. Fehér alexandriai muskotály. Jól termő, 
erőteljes növekedésű csemegeszőlő, rendkívül 
kifejlett, 35—40 cm. hosszú. 2—3 kg. súlyú 
fürtökkel, nagy, oválisán görbült, aranysárga 

bogyókkal. Mutatóssága miatt nagyvárosok 
közelében termelése igen jövedelmező lehet. 
A bogyó tartalma kemény, ropogós, mézédes, 
erős muskotály zamattal. Egyike a legjobban 
megfizetett, legszebb csemegefajtáknak, mely 
kitűnően eltartható. Csak déli falak mellé 
ajánlható. 

3. Fehér kecskecsecsú. Mérsékelten termő 
hosszúkás, nagy bogyójú csemegefajta, világos-
sárga szinnel, édes, kellemes ízzel. Igen jól 
eltartható. 

B) Feke te bogyójú fajták. 

1. Muskat Princes black. Természete a fehér 
alexandriai muskotálylyal egyezik, de fürtjei és 
bogyói nem oly nagyok s a bogyók szine 
kékes-fekete. Bár héja vékonyabb, téli eltar-
tásra igen alkalmas. 

2. Kék tróttingi. Általánosan elismert gyógy-
szőlő. Igen erős növekedésű, bőtermő. Levelei 
nagyok, fürtjei gulaalakúak s nem ritkán 
2 kg. súlyt is elérnek. Bogyói tojásdadok; 
tartalmuk édes, szirupszerüen nyálkás. Merán-
ban kizárólag ez a fajta kerül az asztalra 
mint gyógy- és csemegeszőlő. A déli fek-
véseket különösen meghálálja. Szálvesszős 
metszést kiván. 

3. Kék Damaszkusi. Igen erős, buja növésű, 
bőtermő csemegefaj nagv fürttel s szilvaalakú 
bogyókkal. Tartalmuk húsos, ropogós, édes. 
Héja sötét-kék, hamvas, vastag. Kitűnő téli 
eltevő. Lugas mívelésre igen alkalmas, hol 
kezdetben szálvesszős, majd csapos metszésben ' 
részesítendő. 

4. Kék kecskecsecsú. A fehér kecskecsecsű 
változványa. Mérsékelten terem, de kitűnő téli 

j eltevő. Jó fekvésben hosszűcsapos vagy szál-
vesszős metszést kíván. 

5. Ökörszem szőlő. Rendkívül buja növésű, 
bőtermő csemegefaj. Fürtjei 2 kg. súlyt is 
elérnek. Dió nagyságú bogyói majd kékes-
feketék, majd bíborvörösek. Héja vastag; jó 
téli eltevő. Erőteljes lombozata miatt lugas-
mívelésre igen alkalmas, hol hosszúcsapos 
metszést kiván. 

CJ Vörös bogyójú fajták. 

1. Violaszinű muskotály. Erőteljes növésű, 
elég jól termő csemegefaj, mely az összes 
muskotályok közt a legkésőbben érik. Bogyói 
sötét violaszinűek, kellemes muskotály zamat-
tal. Kemény héjú, tehát jó téli eltevő. 

2. Piros Calebs. Erős növésű, bőtermő, 
de inkább díszszőlő, mert gyönyörű nagy, piros 
szinű, hamvas bogyói édesek, minden kelleme-
sebb zamat nélkül. Csak jó fekvésben ajánlatos, 

i hol csapos metszést kiván. 



22 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 O . SZÁM. 

Az itt fölsorolt és lugasrn ívelésre ajánlott 
csemegeszőlők termelése azonban, mint előbb 
hangsúlyoztuk, csakis akkor lesz sikeres, ha 
helyes metszés mellett a talaj előkészítéséről 
és pedig bő trágyázásról, a föld gondos meg-
forgatásáról gondoskodunk és az egyes fajták 
fekvés iránti igényeit is kielégítjük. 

(Budapest.) Dr. Takách Aladár. 

A tejszövetkezetekről. 
A tanító, ki a nép életét vizsgálja, sajnosan 

tapasztalja, hogy a gazdálkodással foglalkozó 
emberek egyre-másra panaszkodnak a nehéz 
megélhetési viszonyok miatt. S nem ritkán 
van alkalma hallani, hogy az idősebb polgár-
társak ajkairól el-elrebben a „régi jó idők"-re 
való visszaemlékezés sóhaja, mely azokat 
dicsőíti. A gazdálkodással foglalkozó kisgazda 
viszonyai nagyon megváltoztak, csak az a 
baj, hogy gazdáink legnagyobb része nem 
akar alkalmazkodni az újabb viszonyokhoz. 

Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy a kis-
gazda jövedelmének apadásához nagyban 
hozzájárultak az évekig tartó alacsony gabona-
árak is, mely a megsemmisülés örvényébe 
kergetett sok kisgazdát s nagyon sok azok-
nak száma, kik nem képesek helyreállítani 
háztartásukban az egyensúlyt. 

„Segíts magadon, megsegít az Isten!" ezt 
mondja a bölcs példabeszéd. Éppen ezt aka-
rom én is ez alkalommal szemlélhetővé tenni 
s rá akarok mutatni, hogy a nép érdekét 
szivén viselő néptanító hogyan és miként irá-
nyítsa a nép figyelmét a gazdaság olyan ágára, 
mely a kis gazda jövedelmét fokozhatja. Egy 
új jövedelmi forrásra hívom itt fel a hazai 
tanítóság figyelmét, mely szakszerűen művelve 
kincses bányája lehet jó magyar földmívelő 
népünknek. Ez új jövedelmi forrás az ú. n. 
tejgazdaság és ennek kiegészítője a tejszövet-
kezet. 

A tejgazdaságról. Hogy a tej állandó és 
biztosan jövedelmező forrás legyen, arra nem 
igen gondolt a kisgazda. Tartott ugyan tehe-
net, hogy annak tejéből saját szükségletét 
fedezze, hogy a nyert trágyával földjét javítsa: 
de hogy abból havonkint biztos tőkét gyűjtsön, 
arra nem gondolt, pedig ha egy közönséges 
tejelésü tehenet veszünk fel például, mely 
naponkint átlag (300 napot számítva a teje-
lésre) 6 litert ad. ez 1800 liter tej évenkint, 
ha ennek árát 12 fillérjével számítom, ez 
216 K-át tesz, a borjú megér 20 K-át, s ígv 
egy tehén jövedelmez 236 K-át és azonfelül 
adja még a trágyát is. Mondjuk mármost, 
hogy tartásra kell 120 korona, marad tiszta 

haszon évenkint 116 K. (és a trágya.) Hátha 
még jó fajta tehenet tartunk, mely naponkint 
8—10 lit. tejet ad, nemcsak a tejért kapunk 
többet, hanem még a borjúért is, úgy, hogy 
itt egy tehén után a haszon évenkint 200 K-át 
is meghalad. Már most tegyük fel, hogy egy 
tehén átlagos tejhozama évenkint 1800 liter 
az ebben levő (jó takarmányozás mellett) zsír-
tartalom 3*8°/o ez megfelel 68 kgr. tiszta 
vajzsirnak. De mivel a vajnak csupán 84%-a 
tiszta vajzsír, a többi víz és más alkatrészek, 
tehát a 68 klgr. vajzsír 80 klgr. tiszta vajat 
eredményez, melyet ha kilónként 2 koronájá-
val adunk el, magából a vajból kapunk 160 K-t. 
De megmarad még mintegy 1500 lit. lefö-
lözött tej, melyet ha literenkint 4 fillér-
jével értékesítünk, kapunk érte 60'48 K-át. 
Tehát 1 tehén után csupán tejből 220-48 
K-át. De hogy ezen eredményt elérjük, egy 
új fölözési rendszerre van szükség, vagyis 
lefölöző gépekre, melyekkel a tej lefölözése 
annyira tökéletes, hogy 0'1 % zsírt hagy a 
sovány tejben, míg a régi eljárás szerint, ha 
a tejet fazekakban fölözik le 0 '7% zsír 
marad vissza a lefölözött tejben, ez évenkint 
1 tehén után 15 kg. vajveszteség, melynek 
értéke 30 K-át tesz ki. Továbbá a savanyú 
tejfölből készült vaj kgr.-ként 1 K-t vagy 
1'20 K-t, ellenben a lefölözött gépek által 
nyert tejszínből készült vajért 1*90—2 K-át 
lehet kapni. Ebből látható, hogy a két fölö-
zési rendszer után készített vaj ára közt 
nagy a különbség; vagyis mintegy 60 koro-
nával többet nyerünk évenkint egy tehén után, 
ha fölöző gépekkel dolgozunk. 

A kormány a tanítók részére tejgazdasági 
tanfolyamokat rendezett, hogy ezek ott elsajá-
títván a tej kezelést, felvilágosítsák és meg-
tanítsák a népet, hogy e gazdasági ágat 
okszerűen kihasználhassa. 

Az eddig elmondottakra sokan azt mond-
hatják : hasztalan tartunk több tehenet, hisz' 
nincs kinek eladni a tejet. Igaz, hogy külö-
nösen a várostól messze lakó kisgazda alig 
tudja a tejet értékesíteni. Hány millió korona 
megy így veszendőbe évenkint! Egy kincset 
menthettek meg volna évenkint, ha szövetke-
zetté alakultak volna. 

Ott, a hol már tejszövetkezeteket alakítottak, 
rövid idő alatt az egész vidék képe előnyösen 
megváltozott. A tejszövetkezetek teszik ugyanis 
lehetővé, hogy az eddig alig értékesített és 
könnyen romlandó tejet a szállításra alkal-
massá teszik, s vagy vajjá, vagy sajttá dolgoz-
zák fel. 

Az országos tejgazdasági felügyelőségnek 
1899. évi, 146 tejszövetkezet működéséről 
szóló kimutatásában levő tejszövetkezetek közt 
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legrégibb a Baranyavármegyében fennálló 
mária-kéméndi, hol a tejszöv. megalakulása 
előtt évenkint a tejből mintegy 1400 K-át, a 
tejszöv. létesítése után 1899-ben pedig már 
32.043*96 K-át vettek be. Pécsvárad a tejszöv. 
létesítése előtt alig kapott valamit a tejért, 
most már 1899-ben 49.770*88 K-t kapott. 
Alsók-Sarkad (Somogymegye) előbb alig 
6000 K-át, 1899-ben 59.070 K-át árult a 
tejtermékekből stb. Egybevetve a 146 községet, 
melyekben tejszöv. volt, ezek mérlegéből ki-
tűnik, hogy a tejszövetkezetek létesítése előtt 
kaptak tejnemüekért — magán elárusítással — 
mintegy 120.000 K-át, s most miután szövet-
kezetekké alakultak 2,327.202*07 koronát 
vettek be. Ez és a feltüntetett néhány statisz-
tikai adat hú tükre annak, hogy milyen jöve-
delmi forrás nyílik meg a gazdaközönség 
előtt, ha tejszövetkezetet létesítvén, értékesíti 
a tejet. 

Hogy a dolgot jobban megérthessük, tegyünk 
egy kiszámítást és nézzük meg, hogyan üt ki 
egy havi mérleg (30 nap) ha szövetkezünk. 
Mondjuk például valamely községben szövetke-
zik 100 gazda, hogy a birtokában levő, mond-
juk 150 tehéntől nyert tejet közösen értéke-
sítse. A tehenek után naponkint a szövetkezeti 
helyiségbe szállított 1000 liter tejből megfelelő 
gépek segélyével naponkint 43 kg. ú. n. thea-
vajat készíthetnek, mely 2 koronájával szá-
mítva, havonkint kitesz 2.580 K-át. A fölözés 
után naponta 860 liter lefölözött tej marad 
vissza, melyért, ha literenkint 4 fillérjével 
eladjuk, 1.032 K-át, és végül 130 liter iróért 
literenkint 4 fillérjével 156 K-át kaphatunk, 
vagyis az összes bevétel havonkint 1000 liter 
tej után 3.768 korona. 

Ezekkel szemben a szövetkezet havi kiadása 
a következő; 

Házbér 20 K,or. 
Kamat és gépkopás . . 30 „ 
Személyzet 60 , 
Tüzelő anyag 10 „ 
Világítás 5 „ 
Munkások 20 „ 
Irodai költség 5 „ 

Összesen 150 Kor. 

melyet ha a havi bevételből levonunk, 3.618 
Kor. marad bevételnek; ha a tejnek literjét 
10 fillérjével vettük be, marad tiszta haszon 
618 kor. 

Némely ember erre azt mondhatná, hogy 
ő 12—14 fillérért is eltudja a tejet adni; 
elhiszem, hogy naponta így eladhat 5—6 litert, 
kivált télen, de hiszen a szövetkezetnek nem 
is az ilyen egyesekért kell alakulnia, hanem 

azon sok százért, a kik nem tudják a termelt 
tej mennyiségét állandóan értékesíteni. Hány-
szor megtörténik, hogy a tejet még 8 fillérért 
sem lehet eladni, míg a szövetkezetnél ez 
mindig értékesíthető, s havonta a tejszövet-
kezeti tag biztos és állandó jövedelemhez jut. 

Ha a lefölözött tejet nem tudjuk eladni, 
feldolgozzuk túrónak vagy sertések és borjúk 
hizlalására használjuk föl. (így is értékesül 
4—5 fillérjével!) 

Még arról kell szólnom, hogy miként kez-
dendő el a megalakulás. Mindenekelőtt egy 
gyűlést kell összehívni, melyen a megalakulás 
kimondandó és az alapszabály-tervezet felolva-
sandó, 5 tagú bizottság választandó, mely a 
tejszövetkezet alapszabályát 3 egyenlő példány-
ban a törvényszékhez jóváhagyás végett be-
terjeszti. Megalakulás után az igazgatóság 
megkezdi működését: a tagok fölvételét, a 
fölszerelésre vonatkozó szerződéseket megköti 
stb. Minthogy pedig a legtöbb lielyen nincs 
szakértő, ki a tejszövetkezetben megkívántató 
dolgokat vezetni tudná, mindenekelőtt egy 
vajmestert kell fogadni, ki a tejkezelés összes 
ágaiban jártas legyen. 

Megjegyzem itt, hogy a földmívelésügyi 
minister pár hétre a kezdő szövetkezeteknek 
ingyen ad vajmestert, mely idő alatt egy 
helybeli ügyes ember az állam által küldött 
vajmestertől a tejkezelés minden részében 
jártasságot szerezhet. Ez iránt a földmívelés-
ügyi ministeriumban az orsz. tejgazdasági fel-
ügyelő keresendő meg, ki szükség esetén 
— meghívásra — ingyen elmegy a tejszövet-
kezet megalakítására, ezenkívül megkeresésre 
az alapszabály-tervezetet is megküldi. 

Ha több község egymástól nem esik nagyon 
távol, ezek együtt alkothatnak egy tejszövet-
kezetet. Ujabban a tejszövetkezetek nagy 
része nemcsak a tejet, hanem a tojást is 
beveszik értékesítés végett s az ebből befolyó 
hasznot is fölosztják, a mi ismét nagyon szép 
nyereséget juttat havonként a tagoknak. 

Hogy a keletkező tejszövetkezetek munkája 
meg legyen könnyítve, egy budapesti nyomda 
a .Pátria", minden e szakba vágó nyomtat-
ványokról gondoskodott, melyekből mintákat a 
hozzáfordulóknak ingyen küld meg. 

Ezekben fejtettem ki a tejszövetkezetek 
fölállítására vonatkozó tudnivalókat. Soraimat 
berekesztem kartársaimhoz intézett azon szives 
kéréssel: siessünk népünk figyelmét ezen új 
jövedelmi forrás kiaknázására fölhívni, hogy 
hazánk polgárainak jóléte ez által is elő-
mozdíttassék. 

(Makó.) Cslrbus István. 
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Védjük gyümölcstermésünket! 
Mikor gyümölcsfáink szépen virágzanak, 

azon szerencsésen túlesnek, azt mondjuk, hogy 
lesz termés. Pedig a mennyi ellensége van a 
gyümölcsfának — melyek évről-évre szaporod-
nak — mi is mondhatjuk a gazdaemberrel, 
hogy akkor biztos a termés, mikor a zsákban 
van, vagyis mikor a gyümölcsöt már leszüre-
teltük. 

A szerencsés elvirágzás, a gyümölcskötés 
csak arról tesz bizonyságot, hogy a férgek 
egy-ketteje és a fagy megkímélte fáinkat; 
hogy a rügyfúróbogár (Anthonomus pomorum) 
nem rakta le petéit a bimbókba, hogy a virág-
bogár (Oxythyrea stictica és Epicometis hir-
tella) nem pusztította el a termő szerveket. 

Ezek után azonban még sok ellenség les-
kelődik a termésre, hogy azt megdézsmálhassa. 
Valóban, oltalmaznunk kell a termést mind-
addig, mig csak le nem szedtük. 

Nem említem a hernyókat, meri nagy gon-
datlanságra vall, ha fészkeiket télen nem sem-
misítettük meg. Ott van azonban az almamoly 
(almailoncza, Carpocarpsa pomonella) almater-
mésünk valóságos réme, úgy, hogy miatta alig 
marad egy ép, féregtelen példány a fán. 

Az eszelények, (Bhynchites) ezen orrmányos 
bogarak több fajtája apasztja alma-, szilva- s 
cseresznye-termésünket. A fejletlen gyümölcsbe 
petéznek, azután megrágják nyelét, hogy földre 
essék. Megtörténik, hogy a szilvafákon olykor 
egy szem sem marad, mind megrágott nyéllel 
hever alatta. Ha pedig egész nyéllel vagy a 
nélkül hullik le a szilva, akkor a szilvadarázs 
(Thenthredo fulvicomis) garázdálkodott benne. 

A cseresznyelégy (Spilographa cerasi), a hol 
elszaporodik, megkukaczosítja az egész termést. 

Hogyan oltalmazzuk termésünket ezen kár-
tékony férgek ellen? 

Mindenekelőtt ne tűrjünk fáink alatt lehul-
lott gyümölcsöt, meri abban peték vagy kuka-
czok vannak. Napjában nem egyszer, hanem 
többször is szedjük föl a hulladékot és for-
rázzuk le. azután megetethetjük a sertésekkel. 
Reggelenkint, míg hűvös a levegő, rázzuk meg 
a fákat, hadd hulljon le a férges gyümölcs, 
mert ha az magától válik le, gyakran már 
nincs benne a féreg. Az eszelények ellen a 
rázás az egyedüli védelem. Hajnalban pony-
vára rázzuk le és dobjuk a tűzbe. 

Az almamoly ellen, a hulladék fölszedésén 
kívül, még a törzsre enyves gyűrűt és szalma-
kötelet szükséges alkalmaznunk; közepére a 
gyűrűt, alatta és fölötte 1 — 2 arasznyira a 
szalmakötelet. A gyűrűn megragadnak a fér-
gek. a szalmakötelek alatt szeretnek a her-

nyók bebábozódni. A gyűrűnek folyton raga-
dósnak kell lennie, a köteleket pedig két-
hetenkint váltsuk föl és a régieket dobjuk 
tűzbe. A szalma helyett szőrös, vastag posztó-
ból is csinálhatunk kötést, melyet csak meg 
kell vizsgálni, az odahúzódott hernyókat vagy 
bábokat megsemmisíteni, s aztán újra alkal-
mazhatjuk azt. Ezt teszszük juliustól szeptem-
berig, azután még novemberig vagy deczem-
berig hagyjuk a fán a fogókat. 

Mindenféle féreg ellen hasznos a fák alját 
havonkint egyszer fölásni, fahamuval (akár a 
korommal vegyest) meghinteni és megöntözni, 
hogy a bábok pusztuljanak el. 

Olykor az időjárás ellen is oltalmaznunk 
kell a termést. A szélnek ugyan nem tilthat-
juk meg, hogy le ne rázza a gyümölcsöt, de 
megtámasztással, kikötéssel mérsékelhetjük ere-
jét. A tartós szárazság szintén kárt tesz a ter-
mésben, mert egy része lehull. Ez ellen már 
védekezhetünk az öntözéssel. A kisebb fák 
tövét kibontjuk, a nagyoknál a korona csur-
gásában árkot ásunk, vagy lyukakat csinálunk 
és hónaponkint egyszer vagy kétszer bősége-
sen megöntözzük. Hasznos esténkint tiszta, 
friss vízzel még a fa koronáját is megfecs-
kendezni, meri ez hat a gyümölcs kifejlődé-
sére és a férgek ezt nem szeretik. 

Sajnos, hogy a termést még egy nagy ellen-
ségtől, az embertől vagyis a tolvajoktól is kell 
oltalmaznunk. Ezek ellen legtöbbet tehet az 
iskola és a törvény. Az iskola azzal, ha általa 
terjed a gyümölcsfatenyésztés, ha mindenkinek 
vannak gyümölcsfái, termése, hogy ne kelljen 
máséra áhítoznia. A törvény pedig éreztesse 
szigorát a tolvajokkal, vagyis necsak meg-
legyen, de végre is legyen hajtva azokkal 
szemben, a kik nem tisztelik mások tulajdonát. 

(Sárosfa.) Zádor Gyula. 

A váltégazdaság. 
(Előadás a fiuk ifjúsági egyesületében a gázdaság 

köréből.) 

Kedves Gyermekeim! 
Örülök, hogy ily szép számmal egybegyűl-

tetek a mai napon, hogy ismét figyelemmel 
hallgassátok elmondott szavaimat. Ma a váltó-
gazdaságról fogok nektek egyet-mást elmondani, 
véssétek jól emléketekbe, meri bizonyára föl-
használhatjátok azokat az életben. 

János gazda termését mindenki megcsodálta. 
Irigy szomszédja ugyan úton-útfélen azt súgja 
mindenfelé, hogy nem is a jókkal szövetkezik 
s dolgát boszorkánysággal csinálja. Mert hiszen 
ő is csak megmunkálja a földjét úgy, a hogy 
kell, mégis az árpatermése korántsem olyan, 
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mint a János szomszédé, s oly sovány, hogy 
bizony a szél bátran elfújhatja. János szomszéd 
árpája pedig, mi tűrés-tagadás, nehéz, aczélos 
s métermázsájáért helyben kínálnak neki 15 
koronát. 

Hja! János gazda sem hevertette kezeit 
hiába, hanem eleget fáradozott termése érde-
kében. 

A betakarítás után termését kétfelé szokta 
osztani. Egyik részét eladja és pedig rendszerint 
mindjárt helyben, mert szép a gabonája, a 
másik felét pedig megszokta tartani házi 
használatnak, s a jövő évi vetőmagnak. 

Az eladott gabonájáért ez idén is jó pénzt 
kapott, s a mint a sok pénzt a kezében érezte 
csak eltűnődött, hogy ezzel a sok pénzzel 
mitévő legyen. Sokan azt tanácsolták neki, 
hogy vásároljon szarvasmarhát, juhokat, azok 
majd dúsan fogják meghozni pénzének kamat-
jait annál is inkább, mert hiszen a földjei 
jövőre is csak hoznak majd az ideihez hasonló 
termést. 

De János gazda máson törte a fejét. Váltig 
azt mondogatta, csak már az Isten több földet 
adott volna neki, majd megmutatná ő, hogy 
minden évben volna legalább is olyan termése, 
ha nem szebb, mint az uraságnak. 

„Hát mit tenne akkor János gazda?" fag-
gatta irigy szomszédja. — „Mit tennék? Azt, 
hogy földjeim egy részét, a melyen például az 
idén is a szép árpatermésem volt, üresen 
hagynám — mint az uraság szokta csinálni." 
„Ugyan ne bolondozzon" — válaszolt erre a 
a szomszéd, — „hiszen a föld arra való, hogy 
teremjen, nem pedig, hogy pihenjen"! 

LTgy-e elcsodálkoztok azon, s azt gondol-
játok ti is, hogy János gazdának vagy az 
esze hibbant meg, vagy, hogy annyi pénze 
van már, hogy termés nélkül is eléldegélhet 
öreg napjaira ? De nagyon csalódtok. Ez a 
derék János gazda ugyanis nem kerüli a 
munkát, nem is akar pihenni, hanem csak a 
földjét akarja pihentetni. 

De hát a föld is elfárad, hogv nvugalomra o , J o 
van szüksíge? Igen, mikor azt mondjuk, hogy 
egy föld kifáradt, azt akarjuk ez által kifejezni, 
hogy az a természet által ki van merítve. 
A termések ugyanis a talajból merítik a nö-
vények táplálásához szükséges anyagok nagy 
részét, s mikor ezek az anyagok nincsenek 
meg többé elegendő mennyiségben föloldva a 
szántóföldben, azt mondjuk, hogy a föld ki 
van merítve. S hogy előbbi termékenységét 
visszaadhassuk, nagy mennyiségű trágyára van 
szükségünk, de jó a termékenységét úgy is 
vissza állítani, hogy a földet parlagon hagyjuk, 
s ilyenkor egész évig pihen a föld. s csak a 
gyomot irtjuk ki belőle 2—3 szántással. El 

ne felejtsétek azonban, hogy ez a mód csak 
nagy uradalmakban, hol száz meg száz hold 
föld van mívelés alatt, szokott használatban 
lenni. A kisgazda, ki 5—10—20 hold szántó-
földjéből egész családjával megélni kénytelen, 
földje javítását az ugarolás által — mert így 
szokták azt hivni — nem eszközölheti. Neki 
minden talpalatnyi földjére szüksége van, hogy 
megélhetését biztosítsa. 

János gazdának sincs még annyi földje, 
hogy az ugarolást életbe léptesse, de azért ki-
okoskodja, hogy miként kell földje termékeny-
ségét fokozni. 

Van egy más módja is, hogy ugyanegy 
földből mindig termést lehessen kapni, s ezt 
követi János gazda is; ez az a boszorkányság, 
mit szomszédja reá fog, de azért mégis van 
neki évről-évre jó termése. 

Kedves gyermekeim! Jól tudjátok, hogy 
némely növény hol a talajból, hol meg a 
levegőből vesz magához több tápanyagot t. i. 
annyit a mennyire éppen szüksége van. Azok 
a növények, a melyek a levegőből több táp-
lálékot vesznek, azok sűrűbb, és nagy lombo-
zatnak. Ilyen pl. a burgonya, mert ennek a 
földfeletti része dúsabb, mint a földalatti, 
tehát a levegőből is több táplálékot szív 
magába, mint a talajból. Míg ellenben a búza, 
árpa, rozs kis levelűek, táplálékukat majdnem 
egészen a talajból veszik. A burgonyából csak 
a gumókat veszszük el, míg a szára a levegőből 
vett anyagokkal gazdagítja a talajt. Ez okból 
a burgonya a talajjavító növények közé tartozik. 
Ellenkezőleg áll a dolog a gabonaféléknél. 
Azoknak vékony szárából csak éppen a gyökere 
jut vissza a földbe, s miután minden tápanya-
gukat a földből veszik, sokkal többet vesznek 
el, mint a mennyit vissza adnak. Ezeket tehát 
talajrontó növényeknek mondhatjuk. 

Könnyen elgondolhatjátok, hogy szántó-
földünk minden évben egyenlő gabonatermést 
nem adhat. Ha tehát földünket ez okból nem 
fogjuk okszerűen javítani, az is megeshetik, 
hogy végre nem lesz semmi termésünk. Mit 
csináljon tehát az okos gazdaember, hogy 
szántóföldjét okszerűen kihasználja, s egyúttal 
földjét ki ne merítse ? Semmi egyebet, mint 
ne termeljen ' évekig ugyanazon földben egy-
félét, hanem váltakozva termeljen egyik évben 
talajrontó, a másik évben talajjavító növénye-
ket. Vagyis egyik évben gabonaneműt, a másik 
évben gumós, kapás növényt. Talajjavító nö-
vények továbbá a lóhere, a luczerna, a balta-
czim, a burgonya, a répa (közvetve) a csillag-
fürt stb. A talajrontó növényekhez tartozik a 
búza, árpa. rozs, zab. stb. 

Ez alkalommal fölemlítek egy vetési táblá-
zatot hat évre kiterjedőleg. és pedig: 
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I. 
í 

II. III. IV. V. VI. 

1. Zöld ugar 
(takarmány) Búza (v. rozs) Kapás 44= Árpa (lóherével) Lóhere Zab 

2. Búza (v. rozs) Kapás 4+ Árpa (lóhere) Lóhere Zab Zöld ugar 

3. Kapás i± Árpa (lóherével) Lóhere Zab Zöld ugar Búza (v. rozs) 

4. Árpa (lóherével) 

Lóhere 

Lóhere Zab Zöld ugar Búza (v. rozs) Kapás 4 

5. 

Árpa (lóherével) 

Lóhere Zab Zöld ugar Búza (v. rozs) Kapás rnfc Árpa (lóherével) 

6. Zab Zöld ugar Búza (v. rozs) Kapás i t Árpa (lóherével) Lóhere 

Ezen beosztást hatéves vetésforgónak (hatos 
forda) nevezzük. Az első évben zöld ugarnak 
marad a tábla, vagyis takarmányt vetünk bele, 
melynek letakarítása után a földet többszöri 
jó szántásban részesítjük, hogy a gyomoktól 
kiirtsuk, s egyszersmind előkészítsük a második 
évre, a mikor búzát vagy rozsot, vagy kétsze-
rest, szóval őszi gabonát vetünk bele. A har-
madik évben, a talajt igénybe vevő őszi gabona 
után vetünk egy kapás növényt a trágyázott (ij:) 
földbe, tehát burgonyát, kukoriczát vagy ré-
pát, stb., a mikor is a földet ismét igen jó 
megmunkálásban részesítjük, a többszöri kapá-
lással jól kiirtjuk a gyomokat s a földben 

azáltal, hogy levő növényi anyagokat 
talajt porhanyítjuk. lazítjuk s a levegő hozzá-
járulását megkönnyítjük — oldható állapotba 
hozzuk. így a növények gyökerei felvehetik a 
feloldott anyagokat a táplálkozásra. A negye-
dik évben tavaszi gabonát vetünk (pl. árpát) 
lóherével egyetemben. Ezzel azt érjük el, hogy 
az árpa (v. zab) szalmáját learatás után, mivel 
az a lóhere növénynyel keverve lesz, kitűnő 
takarmányul használhatjuk fel. E mellett a 
lóherénk is megerősödik. Az ötödik évben a 
lóhere marad a talajban, melyből, esetleg a 
második kaszálásból egy részt, vagy az egészet 
magnak is meg lehet hagyni. A lóhere a talajt 
gazdagítja, gyökerei mélyen hatolnak az al-
talajba s onnan szívják a táplálékot. Elkorha-
dásuk után pedig sok értékes trágyaanyag 
(tápanyag) marad vissza a talajban, melyet a 
hatodik évben belevetett zab kitűnően érté-
kesít. A hetedik évben ismét zöld ugar (pl. egy-
szer kaszálandó takarmány) kerül a földbe s 
így folytatólag utána az őszi gabona stb. az 
elmondott sorrendben. 

így osztotta be János gazda földjeit, s a 
mint a példa bizonyítja, igen szép hasznot, 

jövedelmet hoz a földje, a melynek trágyázá-
sáról sem feledkezik meg. 

Az elmondott gazdálkodási eljárást, mely a 
vetést és sorrendjét évenkint előre megálla-
pítja, nevezzük váttógasdaságnak. Véssétek jól 
emlékezetetekbe elmondott szavaimat, s idővel, 
ha a magatok gazdái lesztek, cselekedjetek ti 
is ilyformán, s meg fogjátok látni, hogy milyen 
szép siker fogja a bő haszon képében fárad-
ságtokat jutalmazni. 

(Kispest.) Vörösváry Béla. 

A diófa. 
( I u g l a n s r e g i a L.) 

Francziaország Cher, Iser, Dordogne, Maine 
és Loire, Deux Sévres megyéi (departementjai) 
beszélhetnének arról a nagy haszonról, melyet 
a dióból vesznek be a franczia termelők. 

Hálás gyümölcsfa is a diófa mindenképen. 
Gyümölcsét konyhai czélokra különféle süte-
mények készítésére használják, a zöld diót 
czukorba főzik, vagy finom pálinkát készítenek 
belőle, majd az iparban játszik nagy szerepet 
az olaj gyártásában, zöld héjából és leveleiből 
gyógyszert készítenek, fájáért pedig sok pénzt 
ad a bútorgyáros. A leveleket még úgy is 
haszonnal használhatjuk fel, ha állatainkat 
azokkal bedörzsölve, a legyek és szúnyogok 
csipésétől akarjuk megóvni. 

A diófa nem válogatós a talajban. Megél a 
kötött és laza talajban, de a kavicsos és a 
törmelékesben is egyaránt díszlik. A meszes 
talajt szereti és háladatos a száraz, meleg, déli 
fekvés iránt. A szabad légjárás iránt megint 
csak háladatos, inkább ott szeret élni a hol 
kisebb csoportokban és ritkább sorokban 
tenyésztik, nem ott, a hol erdeileg zárt állás-
ban vannak a földben. Koronájának széles 
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kitérj eszkedése miatt nem ültetik szántó-
földekre, a hol kalászos, kapás, konyhakerti 
növények termeltetnek, hanem inkább az 
udvarokon, hol hűs árnyékot vetnek, a mellett 
tűzvész esetén a tűz tovaterjedését is gátolják. 

A francziák a diófát oltani is szokták; mi 
magvarok eddig a szaporítást magvetéssel 
eszközöljük. A magot tavaszkor, őszkor is 
szokták vetni, de a tapasztalat a mellett szól, 
hogy az őszi elvetés sokkal jobb s előnyösebb. 
A magot legjobb állandó helyére vetni, mert 
a diófa, ha a talajban nem is válogatós, az 
átültetést már nem szereti és eme igényét az 
átültetés utáni satnyulása, elpusztulása igazolja 
is. Vetésre teljesen megért gyümölcsöt kell 
választani, vagyis olyat, a mely nem leverés 
után hullott le a fáról, hanem mely megérése 
után magától leesett. A magvakat tanácsos 
— a férgek ellen — félannyi vízzel higított 
petróleum emulzióban csávázni, vagy pedig 
megnedvesítés után miniumporral behinteni, 
vagy petróleummal megfecskendeni, hamuban 
meghempergetni. 

Vetéskor a dió alá cserépdarabokat is szok-
tak tenni, hogy a talajba szívgyökere egyenesen 
ue hatoljon. Laikus, tapasztalatlan kertész 
csinál így, mert a gyökér kifog a cserepeken; 
megkerüli azokat és mégis lefelé fog az 
igyekezni. Egyébként a faiskola csemeték 
gyökereit, átültetéskor úgy is csak kényszerű-
ségből vágjuk vissza, hogy a roncsolt végeknél 
sima metszési lapokat csináljunk. 

A francziák a jelesebb faj tákat tenyésztik, 
névszerint: Franquette, Mayesse, Chabert, 
Parisienne, Barthére, Meylanaise stb. fajtát. 
Ezek későn virágoznak és az a kiváló előnyük 
van, hogy a kései tavaszi fagyoknak nem igen 
vannak kitéve. 

Itt merül fel az a kérdés, hogy nem volna-e 
jó nekünk is ezen fajtákat tenyészteni? Pl. 
a Krassó-Szörénymegyében ismeretes hegyes, 
czinege, a zemplénmegyei nagymihályi, a 
szatmármegyei nagybányai, a hunvadmegyei 
sebesei, vagy éppen a hires pozsonyi dió helyett, 
mert a mi diófáink nagyon sokat szenvednek 
a hidegtől. Az idei április és május havi hideg 
is országszerte sokat ártott a diófa virágjának. 

Ámde a tapasztalatok a/.t bizonyítják, hogy 
a külföldről behozott diófa nálunk hamar 
elkorcsosodik, elsatnyul. Viszont a magyar-
fajta diófa nem szereti a külföldi talajokat. 
(Magyar ember a diófát e tulajdonságáért is 
a magyar ember fájának nevezi.) 

így tehát legjobb, ha a diófa-választásnál 
sem szorulunk a külföldre, hogy ha még a 
sorrentói és nocera olasz dió termelését is 
mellőzzük a mienk mellett. A pehelyhéjú, űgy 
nevezett lódió nálunk nem igen tenyészik, 

innen van, hogy a kereskedésben is ritka az, 
csak a vendéglős számít fel érte jókora árt 
ha a giardinettóhoz adja föl. 

Ha a diót faiskolába vetjük, akkor három, 
esetleg négy évig ápoljuk azt ott gondosan, 
mely idő elteltével állandó helyükre kiültet-
hetjük. A diófát lehetőleg ne messük meg, 
csak a száraz ágakat távolítsuk el és a sebeket 
simára faragva, oltó viaszszal. vagy fatapaszszal 
kenjük be. A fiatalabb farészeket vagdo-ni 
nem szabad, szinte vétek az, inert a korhadás 
(rothadás) hamarosan beállhat. I t t kell meg-
említeni azt a rossz szokást, melyet a dió 
betakarításánál országszerte követnek. Nálunk 
vastag dorongokkal mennek a diófának, úgy 
verik a szegény diófát, hogy százával tördelik 
le a vékony galyakat. Nekem úgy tetszik, 
mintha minden diófalevél az emberi brutalitás-
ról panaszkodnék. De minden ideális gondol-
kodás nélkül is világosan lehet érteni, hogy a 
dorongokkal való ütés-verés a koronának kárára 
van, de a dorongokkal vert dióért a kereskedő 
sem ad annyit, mert romlásnak van kitéve. 

Sok helyen még azt a hibás eljárást is köve-
tik, hogy a diófát friss trágyával trágyázzák, vagy 
a gyökerek fölé, vagy pedig közel ahhoz helyez-
vén el azt. A trágyázást ó.atosan kell végezni: 
soha sem a gyökér fölött és soha sem friss 
trágyával, hanem elkorhadttal, teljesen érettel. 

Sokszor megesik az is, hogy egy. az érés 
előtt föllépő gomba (Marsonia juglandis) meg-
lepi a diót és az, megfeketedve, lehull. A tapasz-
talatlan gazda azt hiszi, hogy akkor már hiába-
való minden védekezés. Dehogy is h ábavaló! 
A gomba föllépését a nedves és televénydús 
talaj segíti elő. Ezen az által segítünk, hogy 
a fa alját mészszel. vagy vakolat-törmelékkel 
vegyitjük, vagy hintjük be. 

A diónak kevés ellensége van. Se hernyó, se 
cserebogár nem bántja. A gyümölcs férgesedése 
is szórványosan fordúl elő. A molypille (Carpo-
capsa amplana) bántja. Ugy védekezünk ellene, 
hogy vastag rongyból koszorút kötünk a fa tör-
zsére, melynek alsó végét lazán hagyjuk, felső 
végét szorosan odakötjük a fa törzséhez. Tél be-
álltával a koszorút leszedjük s elégetjük; a ko-
szorú helyét pedig vastagon bemázoljuk agyaggal. 

A dió fehérítése okos dolog. A franc/iák nagy 
mesterek e téren is. Csakhogy ők okszerűen 
csinálják, lemosás és aszalókemenczék alkalmazá-
sával. Vegyszerekkel ne is kísérletezzünk, mert 
a magyar dió fehérítésének amúgy is rossz 
hírét keltették a külföld kereskedői előtt. 

A dió eladásával niqcs miért sietni. Ponyván 
teregetve, eláll a padláson. Karácsony felé 
azonban nagy keletje van, ekkor szépen 
pénzelhetünk belőle. 

(Moson.) Yerner Jenő. 
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(iazdasági Tanácsadó. 
A. L. Buják. 1. Kérdésével forduljon a m. 

kir. mezőgazdasági muzeum igazgatóságához 
(Budapest, VII., Kerepesi-út 72. sz.), a honnan 
a legjobb forrásokat fogja megkaphatni. Válasz-
bélyeges borítékot mellékeljen. 2. Czégeket 
nem ajánlunk. B. L. Z. A friss széna 
etetése, ha nagyobb mennyiségben adagoljuk, 
veszélylyel járhat, mert olyan szénától, mely 
a kazalban át nem erjedt, a lovak makacs és 
veszedelmes kólikát kaphatnak, a szarvas-
marhák pedig könnyen fölfuvódnak, vagy a 
reczés gyomruk eldugul. Ha nem kerülhető 
el a nyers széna etetése, akkor az legalább 
is szalmával, avagy még jobb, régi szénával 
összekeverve etetendő, a mikor is kártékony 
hatása, kivált ha kisebb adagokban etetjük, 
kiküszöbölhető. — V. K. Kolozsvár. A gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban néptanítók 
részére julius és augusztus hónapokban tar-
tatnak 4—4 hetes tanfolyamok, melyek mind-
egyikén legföljebb 20—20 hallgató vehet 
részt. Az 1 koronás bélyeggel ellátott folya-
modványt lehetőleg még junius hó elején kell 
a iöldmívelési ministeriumhoz benyújtani. — 
A. H. Pécs. A Sopronban május 10-én meg-
tartott állatvásárra 738 drb szarvasmarhát és 
1674 sertést hajtottak föl. A vágómarha ára 
métermázsánkónt élősúlyban 54—62 korona 
között váltakozott. — A búza ára Sopronban 
május 9-én 18 korona, a zabé 16 korona 
volt. — K. J. F. Czirok-vetőmagot az adai 
m. kir. földmíves-iskolánál kaphat. — Sz. L. 
Nagyszombat. A „Gazdák Biztosító Szövet-
kezete" czíme: Budapest, VIII., Baross-utcza 
10. sz. Biztosítéki alapja 1,779.133 korona 
60 fillér. Biztosításokat tűz- és jégkár ellen 
fogad el. Az igazgatósága szivesen szolgál 
fölvilágosítással és a nyomtatványokat is meg-
küldi. —L' T. B. Y. Az „újabb tapasztalatok 
a trágyázás körül" czímü müvet Cserháti 
Sándor gazd. akad. tanár irta. Ára 2 korona 
40 fillér. Megrendelhető a szerzőnél Magyar-
Óvárott, vagy pedig a „Köztelek" kiadó-
hivatalában (Budapest, Üllői-út). ;—. D. I!. 
Pinkafő. Magyar fajta jármos ökröt olcsón 
kaphat az erdélyi, továbbá a bereg-, szatmár-, 
zemplén- és ungmegyei országos vásárokon. 
Az árak nagyon különbözők. Vasúti szállítási 
kedvezményben nem részesülhet. — E. M.-né 
Nagyszeben. A kéz vörössége ellen ajánlható 
szer a kámforszesz glyczerinnel összekeverve. 
Kezeit esténként kesje be e folyadékkal, 
azután hintse be keményítő-liszttel és húzzon 
azokra éjszakára keztyüt. A kéz mosásához 
használjon mindig káliszappant. — B. Sz. 
Siimegh. Az Olaszországból a monarchiába 

behozott hordóbor mennyisége — az olasz 
hivatalos áruforgalmi statisztikai adatok sze-
rint — az 1902. év január—február hónap-
jaiban 136.787 hektolitert tett, vagyis 30.815 
hektoliterrel többet, mint az 1901. év ugyan-
azon hónapjaiban. — C. E. B. Gazdasági 
termelésre czélszerü koránérő, bőtermő és 
lisztes burgonyafajtákat beszerezni. Nálunk a 
kisgazdák azért termesztenek rossz fajtát, 
mert a burgonya-vetőmagot (gumót) nem 
frissítik föl, hanem hagyják elíájzani. Igen jó 
burgonya (étkezésre) a hópehely, a korai 
rózsa burgonya és a korai sárga lisztes faj ta; 
takarmánynak pedig igen jó a „Magyar 
kincs". Kiszedni a burgonyát csak akkor 
szabad, ha a szár már elszáradott. — D. L. 
Ottevény. A moson-szolnoki tejszövetkezet az 
1900/1901. üzletévében 8854 kor. 91 fill. 
bevétellel és 636 kor. 15 fill. kiadással zárta 
le számadásait. A tej teljes tiszta értékesítése 
literenként 11*63 fillér volt. A község tiszta 
jövedelme 8000 koronán felül volt, nem is 
számítva azt. hogy a gazdák 100 liter tej 
után 75 liter lefölözött tejet kaptak vissza. 
— Cs. G. Szász-Fenes. A birtokos engedelme 
nélkül sem gyalog, annál kevésbbé szabad 
szekérrel átjárni földjén. Az engedelem nélkül 
vert mezei szekér- vagy gyalogútak tilalmát, 
a birtokos kívánságára, a hatóság kihirdettetni 
tartozik. — W. Gy. Verespatak. Jövő számra 
maradt. — A. L. Sz. A szőlő peronospora 
betegsége ellen, melyet a Plasmopara viticola 
nevű gomba idéz elő (régi neve Peronospora) 
legjobban ajánlható a 2*oo%-os bordói lé. 
Összetétele 100 liter víz, 2 klgr. kékgálicz 
(rézgálicz) és circa 2 klgr. égetett mész. Ha 
e folyadékba mártott piros lakmuspapiros 
— melyet néhány fillérért bármely gyógy-
szertárban kaphat — gyengén megkékül, úgy 
a folyadék basikus (alj-) hatású lévén, minden 
további nélkül használható. Ha azonban a 
mész belekeverése és feloldása után a folya-
dékba mártott piros lakmuspapiros szinét nem 
változtatja, úgy még egy kevés meszet kell 
hozzáadni (Va—1 klgr.-ig). A folyadék hasz-
nálat előtt mindig jól fölrázandó. A szőlőt a 
szükséghez mérten vegetácziós ideje alatt 
3—5-ször kell permetezni. Ugyanezen szer 
sikerrel alkalmazható a burgonyavész nevű 
betegség (Phytophthora infestans de By.) 
ellen is. Alkalmazási módszere ugyanaz, mint 
a szőlőnél. — P. K. M.-Lápos. Tyúkólak terv-
rajzait Hreblay Emil, m. kir. állattenyésztési 
felügyelő „Tyúktenyésztés" czímü munkájában 
találhatja fel. A munka ára 2 korona, meg-
rendelhető a szerzőnél Budapest, VII. ker., 
Csömöri-út 15. sz. — H. S. Nagy-Kikinda. 
A bányászat iránt már az Árpádházi királyok 
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is élénk érdeklődést tanúsítottak, a mely nem 
szűnt meg a vegyes házból származó királyok 
uralkodása alatt sem. Különösen sokat tett 
az Anjou-dinasztia azzal, hogy az ország 
bányászatát szervezte. I. Lajos király XIII. tör-
ve'nyczikkében (1351) ezt mondja ki : „Ha 
pedig a nemesek birtokaiban valamely arany, 
ezüst, réz vagy vas, vagy más ásványéi- talál-
tatnék, illetékes csere nélkül el ne vétessék." 
A bányamívelésnek teljesen szabaddá tétele 
csak II. Lajos király alatt jutott teljes kifeje-
zésre az 1523-iki XXXIX. törvényczikkben, 
mely szószerint így szól: „Hogy arany és 
ezüst bőven legyen, a királyi felség minden-
kinek engedje meg az arany, ezüst s más 
érczeknek szabad müvelését." A magyar 
bányászat új korszaka pedig I. Ferdinándnak 
1527-ben történt trónralépésével nyílott meg. — 
T. B. Pinczehely. Ha luczernásában az aranka 
csak kisebb mérvben lépett fel, úgy azt ajánl-
hatjuk, hogy a megtámadott helyeket lekaszálja, 
az arankát a luczemával együtt szalmával ke-
verten elégesse, s a lekaszált foltot ásóval jól 
felássa. Ha pedig nagyobb mértékben lépett 
volna fel az aranka, úgy hordasson luczerna-
földjének arankás foltjaira körülbelül egy láb 
magasságban szalmát s azt gyújtsa meg. A 
számos arankairtási módok közül ezek a leg-
hatásosabbak. — Sz. B. Szabadka. A lenmag 
ára nagyon ingadozik. Múlt hó közepén a 
budapesti gabonatőzsdén ára 30—32 korona 
között váltakozott. — K. H. Igmánd. A le-
vegő minusz 220 C. fok körül válik csepp-
folyóssá. E rendkívül alacsony hőmérséket úgy 
érik el, hogy a levegőt óriási nyomásnak 
teszik ki. 

V e g y e s e k . 
— Angol mezőgazdák Magyarországon. 

A földmívelésügyi kormány londoni szaktudó-
sítójának, György Endrének kezdeményezésére 
az Essex grófság gazdasági egyesülete nagy-
szabású kirándulást szervezett Magyarországra, 
az itteni mezőgazdasági viszonyok tanulmá-
nyozása végett. Az angol gazdák, kiknek vezetői 
György Endre londoni szaktudósító. Góger 
László min.titkár és Szilassv Zoltán, az 0. M. G. K. 
titkára voltak, megtekintették Frigyes főherczeg 
m.-óvári uradalmát, a m.-óvári gazdasági aka-
démiát és a különböző kísérleti állomásokat, 
továbbá Erdődy gróf vasmegyei uradalmát, 
a bábolnai, kisbéri és mezöhegyesi állami 
ménesbirtokokat, a gödöllői koronauradalmat, 
a fővárosi mezőgazdasággal kapcsolatos intéz-
ményeket, stb. stb. A m.-óvári főherczegi ura-
dalomban különösen érdeklődtek a tejgazdaság 
iránt, a tej értékesítésére, a borjuknak steri-

lizált tejjel való (immúnis) felnevelése iránt. 
A gazdasági akadémián különösen a magyar 
buza sikérvizsgálatai keltették fel figyelmüket, 
továbbá a mezőgazdasági kisérleti állomások, 
mert ilyenek Angliában nem léteznek. A 47 
angol gazda tiszteletére a m.-óvári gazdasági 
akadémia hallgatóinak athleticai clubja füles-
labda és discosdobásversenyt rendezett. A láto-
gatásnak egyik czél ja különben az, hogy a 
magyarországi termelőkkel főleg élelmi czikkek 
Angliába szállítását, illetőleg a kapcsot szoro-
sabbá tegyék. Az angol gazdák az utat saját 
költségükön teszik meg. 

— Gazdakörök (gazdák vagy földmívelök 
szövetsége). A Magyar Gazdaszövetségnek 
egyik legfőbb törekvése a kisgazdák és föld-
mívelök támogatása s érdekeiknek hathatós 
előmozdítása. Hogy ez minél eredményesebb 
legyen, legsürgősebb föladat a kisgazdák és 
földmívelök szervezkedése. A szervezkedés 
módozatainak- megbeszélése czéljából a Magyar 
Gazdaszövetség a folyó évi junius hó 12-én, 
csütörtökön, d. u. fél 4 órakor Budapesten 
a vármegyeház dísztermében egy értekez-
letet tart, melyre ez úton is meghívja a 
lelkész, tanító és jegyzőket, valamint mindazon 
birtokosokat, gazdákat és földraívelőket, kik 
a földmívelök szervezkedésénél, illetve a köz-
ségi gazdakörök létesítésénél (földmívelök 
vagy gazdák szövetsége) közreműködni haj-
landók. Jelentkezni legkésőbb junius hó l - ig 
a Magyar Gazdaszövetség titkári hivatalánál 
(Budapest, Baross-utcza 10. sz.) lehet. Mivel 
lehetséges, hogy ingyenes elszállásolást kap-
hatnak az értekezleten megjelenők, a mennyi-
ben tehát erre reflektálnak, szíveskedjenek 
ebbeli szándékukat szintén junius hó l - ig 
tudatni. A jelentkezők félárú vasúti menet 
jegyváltására jogosító igazolváuyt kapnak, ha 
közlik pontos czímüket s azon vasúti állomás 
nevét, honnan elindulni akarnak. 

— Hány liter tejből készíthetünk 1. kgr. 
vajat ' E kérdés a tej zsírtartalmán fordul 
meg. A hány százalék zsirt tartalmaz a tej, 
melyből vajat akarunk készíteni, annyi kilo-
gramm vajat állíthatunk elő 100 liter' tejből. 
Viszonyaink közt a tehéntej zsírtartalma 3—5° , 
közt mozog (a bivalytej fölmegy 7—8°/ora is), 
100 liter tejből tehát 3—5 kg. vajat köpül-
hetünk. Minthogy azonban e 3—5° o zsirt 
nem birjuk teljesen átvinni a vajba, mert a 
lefölözött tejben, valamint az iróban is marad 
vissza némi csekély zsirmennyiség, a valóság-
ban 100 liter tejből valamivel kisebb súlyú 
vajat fogunk nj emi. mint a mennyi százalék 
zsirt a tej tartalmaz. Az arány tehát az 
lesz. hogy 1 kg. vajhoz 24—28 liter tej 
szükségeltetik. Mindebből világos az is, hogy 
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tejet vajtermelés által értékesíteni valami elő-
nyösen nem lehet, mert ha az 1 kg. vaj árát, 
melyhez 24—28 liter tejet használtunk föl, 
2 koronába számítjuk, úgy 1 liter tej érté-
kesítése alig 8—10 fillérnek felel meg. Igaz 
ugyan, hogy melléktermékül iró és lefölözött 
tej is visszamarad, de ezek értéke igen csekély. 
Előfordulhatnak azonban oly viszonyok, a 
mikor ily értékesítéssel is meg lehetünk elé-
gedve. Látjuk tehát, hogy a tej zsirszázaléka 
s a belőle nyerhető vajmennyiség között bizo-
nyos összefüggés van. Csak az a kár, hogy 
nincs mindig módunkban a tej zsírtartalmát 
fokozni, mert ez inkább egyedi tulajdonság, 
hol kizárólag az okszerű tenvész-kiválasztással 
érünk czélt. A rendelkezésünkre álló takar-
mányok közül egyedül a pálmamagpogácsáról 
észlelték eddig, hogy a tej zsirtartalmát befolyá-
solni képes. 

— A Hegyalja a pozsonyi mezőgazdasági 
kiállításon. A zemplénmegyei gazdasági 
egylet szőlőszeti szakosztálya Láczay Leo 
elnöklete alatt tartott ülésen kimondotta, hogy 
a Hegyalja kifejlett szőlészetének bemutatá-
sára vidékenkint bizottságokat alakít. Bemu-
tatta a folyó évben Pozsonyban rendezendő 
II. orsz. mezőgazdasági kiállításon a Hegyalja 
teljes szőlőkulturáját s ennek költségeit meg-
szavazta. 

— Köles mint malátaanyag. Három év 
óta Oroszországban a sűrűn termelt kölest 
malátagyártásra használják. Krasnoufimsk-ban 
három évvel ezelőtt a gyakorló szeszipar-isko-
lában mindenféle terményből megpróbáltak 
malátát készíteni és a tapasztalatok szerint a 
kölesből előállított maláta egvenéitékű az árpa-
malátával. Ferber Ferencz német szeszgyáros 
két évvel ezelőtt szeszgyárában nagy mennyi-
ségű kölest használt föl czefreanyag gyanánt. 
Tapasztalatai szerint a kölesmaláta sokkai 
jobb, mint az ott fölhasznált rozsmaláta. A köles 
azon a vidéken olcsóbb a rozsnál, ugyanis 
1 pud köles 45 kopekbe kerül, míg 1 pud 
rozs 55 kopekbe. Természetesen nem oly kevés 
kölesmalátát használnak el, mint az árpa-
malátából, hanem 1400 pud 17—18 százalékos 
burgonyára, 50 pud zöld malátát a czefréhez 
és élesztőhöz — 3'5 százalék. Árpánál = 2'2 
százalék, rozsnál pedig 4'3 százalék. A czefre 
jobban erjed meg kölesmalátával, mint rozsmalá-
tával. A kölesmalátával való czefrézésnél 
magasabb véghőfokot kell választani. 

— Marhaértékesítés szövetkezeti úton. 
Az alsó-ausztriai' gazdák a bajor mezőgazdasági 
tanács által létesített müncheni, berlini s a 
Dániában és Francziaországban létező és nagy 
forgalomnak örvendő marhaértékesítési köz-
pontok példájára, a melyek közül például a 

müncheni 1900-ban 385.515 márka, 1901-ben 
414.314 márka értékű üzleteket közvetített, 
elhatározták, hogy a marhaértékesítés szövet-
kezeti úton való szervezésének kérdésével be-
hatóan foglalkoznak. Az alsó-ausztriai tenyész-
tők elhatározták, hogy maguk eszközölik a 
marha vágását és értékesítést, sőt azt kívánják, 
hogy ott, a hol olyan létezik, a mezőgazdasági 
szövetkezet ölelje fel a marhaértékesítést is, 
a hol pedig ilyen nem létezik, külön marhaérté-
kesítő szövetkezet állíttassák fel. Az alsó-ausz-
triai szövetkezeti központ, a melynek kötelékébe 
lépni ezeknek a szövetkezeteknek is kötelessé-
gévé tétetnék, saját kebelében felállítana egy 
külön marhaértékesítő osztályt, szakértőket al-
kalmazna s a szövetkezetnek megküldené a 
hivatalos heti piaczi jelentést. Az értékesítés ki-
terjedne a hizott vágómarhára, ökörre, disznóra, 
borjura, valamint gazdasági állatokra, mint juhra 
és kecskére, sőt lóhúsértékesítésre is. Az eladó 
60%-os előleget igényelhetne. A vidéki szövet-
kezet hatáskörébe tartoznék a marha idejében 
való szállítása s az értékesítés után a központ 
által azonnal pontos elszámolás kíséretében át-
utalt összeg kifizetése, miután előzőleg levonta 
az előleget és kamatokat. Ha tervbe vennék a 
haszonállatok értékesítését is, kimondatott, hogy 
Bécsben azok elhelyezésére istállók létesíten-
dők. Miután az alsó-ausztriai falusi szövetkezeti 
központ is ülésezett már e tárgyban, úgy lát-
szik, hogv valósággá lesz a marhatenvésztők 
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szervezkedése is. Kívánatos lenne, hogy nálunk, 
a hol a fogyasztási szövetkezetek olyan roha-
mos fejlődésnek indultak, az értékesítő szö-
vetkezetek is eredményt tudnának felmutatni 
a marhaértékesítés körül szövetkezeti alapon. 

— Húsevő növények. A növények a testük 
fölépítéséhez szükséges anyagokat részint a 
talajból, részint a levegőből veszik föl. Vannak 
azonban oly növények is, melyek szükségletü-
ket nemcsak a levegőből, illetőleg a talajból, 
de állatok, rovarok fölvétele által is képesek 
fedezni. Ezen húsevő növények közé, melyek 
képesítve vannak a rovarok testét s egyéb 
szerves anyagokat: húst, tojást, etc., mirigyes 
képletükkel feloldani s testük gyarapítására 
fordítani, tartozik a Drosera rotundifolia és a 
Drosera longifólia, a melyek különösen a tátra-
alji és árvái lápos mocsarakban fordulnak elő, 
de a Hanságban is találhatók. E növénynek 
sugáralakban elhelyezett levelei végén vannak 
elhelyezve azon mirigyes képletek, (szőrös 
függelékek) melyek az erjesztő, nitrogén-
vegyeket fölbontó anyagot tartalmazzák. Ha e 
levelekre rovar száll, vagy bármely nitrogénes 
vegyületet: tojást vagy húst helyezünk, az 
ingerre a levelek összezárulnak s csak a rovar 
testének, illetve a vegyületnek föloldása után 
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nyílnak ismét szét. Az Észak-Amerikában 
honos Dionea Muscipida húsevő növény alakja 
épp olyan, mint 2 nyitott levél, melynek szélei 
tüskésen fogazottak. A levéllemez belső részén 
3 ingerlékeny szőr foglal helyet, melyeket 
ha megérintünk, a levél kézhez hasonlóan 
összecsukódik. A kelepczébe került rovar tes-
tét azután a lemez felső végén levő mirigyek 
föloldják. Yizes, mocsaras helyeken él az 
Utricularia több faja. Ez egy úszó vizi-növény, 
melynek hólyagalakú függelékei apró viziállat-
kák fogására alkalmasak. A húsevő növények 
mirigyei által elválasztott erjesztő folyadék a 
nitrogenes vegyeket épp úgy bontja föl, mint 
az ember gyomra, vagyis a fehérjék peptonná 
alakulnak át. Darwin azon megfigyelést is 
tette, hogy a 2 féle módon táplálkozó növények 
hasonlíthatatlanul jobban fejlődnek. Kísérlete-
zésénél két húsevő növény közül az egyiket 
rovarokkal tartotta jól, a másiktól azonban a 
rovarokat gondosan távol tartotta. A magkötés 
után a 2 növényt lemérte és azt találta, hogy 
a rovarokkal nem etetett növény súlya úgy 
aránylik az etetettéhez mint 100 : 165; a 
magvak száma a nem etetett növénynél 100 drb, 
az etetettnél 241 drb, azok súlyaránya pedig 
100 : 379 volt. 

— Vasúti teherkocsik hűtése cseppfolyós 
levegővel. Általában a cseppfolyós levegőnek 
hűtési czélokra való fölhasználását nem tartják 
ajánlatosnak. De azért ott, hol a rendelkezésre 
álló hely korlátozva van, mint pl. a vasúti 
teherkocsikban, ott a cseppfolyós levegővel 
való hűtési mód előnyösnek bizonyult, a mint 
azt újabban az Amerikában végzett kísérletek 
igazolják. E kísérleteket a vajszállító-társaság 
a vajszállítással hozta kapcsolatba. A szállító-
kocsikon 60 cm. széles és IV2 méter magas 
tartókat alkalmaztak, melyekből bizonyos 
mennyiségű folyékony levegőt továbbítottak 
a kocsi fedélzetén fölszerelt, mintegy 60 méter 
hosszú és 5 méter széles csőtekercsben. A 
szükséges cseppfolyós levegőt jelentékeny 
távolságra csak alig némi veszteséggel szállí-
tották tova a vasúton. A kocsi hőmérséke egy 
óra leteltével minus 10 C-ra sülvedt le és a 
további 3 óra alatt is ebben a hőmérsékben 
maradt. A tartók tartalmával a kocsi 10 C 
hőmérsékét 24 órán keresztül meglehet tartani. 
A kocsi levegője teljesen szárazon maradt. 

Gazdasági irodalom. 
A gödöllői állami méhészet szervezeti szabá-

lya* czím alatt ismerteti a földmívelésügyi 
minister ezen új intézményt. A kis füzet, 
mely az érdeklődőknek egyszerű levelező-lapon 

irt kérelmére ingyen küldetik meg, részletesen 
ismerteti a méhészeti gazdaság czélját, az ezen 
czél elérésére szolgáló eszközöket, a gazdaság 
vezetését, s a tanfolyamokat, melyek közül 
minket az időszaki tanfolyamok érdekelnek 
legjobban. Ugyanis tanítók, kik eziránt kér-
vényüket junius hó 15-ig benyújtják a föld-
mív. ministeriumhoz (1 kor. bélyeg) julius és 
augusztus hónapban vehetnek részt a 4 hétig 
tartó tanfolyamban. Szegénysorsúak, ha álla-
potukat megfelelő szegénységi bizonyítványnyal 
igazolják, kedvezményben, esetleg a tanfolyam 
tartama alatt ingyen elszállásolásban és élel-
mezésben részesülhetnek. 

A gyümölcsfák és a szőlő kártevő rovarai. 
Irta Jablonoivsky József, a m. kir. állami 
rovartani állomás főnöke. Kiadja a földmívelés-
ügyi 111. kir. minister. E könyv a gyümölcs-
fáknak s a szőlőnek főbb és gyakoribb kár-
tevő rovarait ismerteti. A ki gyümölcsfáját és 
szőlőjét szereti, az olvasgassa e könyvet gyak-
ran, mert ha ebből fájának és szőlőjének 
ellenségeit már jóelőre megtanulja meg-
ismerni, sikeresen és olcsón fog védekezhetni 
ellen ök s a mi fődolog, a védekezést a maga 
idejében fogja végezhetni. A kitűnő szak-
munka, mely négy szines táblával és húsz 
rajzzal van ellátva, lelkészeknek és tanítóknak 
ingyen küldetik meg, hála földmívelésügyi 
ministerünk gondoskodásának. 

Nyilt levélszekrény. 
(Az itt közölt kérdésekre bárkitől szívesen veszünk 

feleleteket és a közlésre érdemeseket ki is adjuk.) 

15. kérdés. Egyik tehenem az elmúlt télen 
oly tejet adott, melynek tejföléből a vaj nem 
válott ki. A tejföl csak megturósodott. Kérdem, 
mi okozza e bájt, s lehet-e ezen segíteni ? 
(Kondoros.) Kürtösi József. 

16. kérdés. Községünkben már több ízben 
előfordult azon eset, hogy egyes gazdák egy-
egv szép üszője nem akart megfolyatni. Lehet-e 
a folyatási ingert előmozdítani, avagy más 
módon segíteni a baj 011? L. I. 

Válasz a 14. kérdésre. Kérdésttevő Sz. K. 
úrnak a gabonaneműek és gumósnövények 
adásvevésénél érvényben levő üzleti szokásokat 
Hriisch Árpád m.-óvári akad. tanárnak „Mező-
gazdasági Üzemtan" czímű kitűnő munkájának 
I. kötetében foglaltak alapján a következőket 
mondhatom : Gabonaneműek, hüvelyes és olajos 
magrak 100 klgrkint tiszta súlyban, zsák 
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nélkül áruitatnak. A közönséges forgalomban 
bármely mennyiség szállítható, de határidőre 
szóló kötések buza, zab és tengerinél csupán 
1000, rozs-, árpa- 'és olajmagvaknál csupán 
500 q-ról állíthatók ki. Piaczképesnek vagy 
szállíthatónak az oly gabona és egyéb magvas 
termény tekintendő, mely egészséges, száraz 
és kellően tiszta, azaz keverékmentes és az 
utolsó aratásból származik; nem szabad, hogy 
dohos szagú, nedves, meleg, zsizsikette vagy 
üszögös legyen. Tisztaság alatt azt értik, hogy 
3—4° o-nál több idegen anyagot (más magot, 
földet stb.) ne tartalmazzon. A minőségi súly 
alatt a kilogrammokban kifejezett hektoliter-
súly értendő: 25. illetve 30 dkgr.-ig terjedő 
hektoliter súly hiány nem jogosít föl az árú 
visszautasítására, sem értéktérítés követelésére; 
nagyobb hiány esetén 80 dkgr.-ig értékmeg-
térítésre kötelezhető az eladó, 80 dkgrammon 
felüli súlyhiánv esetén a gabona visszautasít-
ható. Ha az eladó határozott minőségű súlyt 
biztosított, azt a szállított árúnak teljesen el 
kell érnie. A szokvány-gabona legkisebb minő-
ségű súlya lehet: búzánál 76, rozsnál 71, 
takarmányárpánál 61, zabnál 40 klgr. A szál-
lításhoz rendszerint a vevő adja a zsákot, az 
eladó megtölteti azokat s az átadásnál minden 
egyes 700 klgrnyi mérésnél V» klgrnyi túlsúlyt 
szokás engedélyezni. A gazda rendszerint a 
magtárában adja át az említett terményeket 
és a továbbszállítás költsége a vevőt illeti. 
Burgonya, czukorrépa s más gyoktermenyek 
árulása 100 klgrkinti tiszta súly szerint törté-
nik, rendszerint azon kikötéssel, hogy a ter-
mény egészséges és tiszta legyen, s rothadt, 
fonnyadt vagy fagyos gumókat vagy gyökere-
ket ne tartalmazzon. Ha a gyöknövények a 
földtől nincsenek kellően megtisztítva, a vevő-
nek jogában áll a súlynál levonást tenni, de 
a levonás nagysága az eladó kívánatára próba-
tisztítás útján határozandó meg. Ezen termé-
nyek eladása rendszerint szerződésileg bizto-
síttatik. E nemű szerződéseknél a termelő csak 
arra kötelezte magát, hogy az illető terményt 
bizonyos kiterjedésű területen termelni fogja, 
s a nyert összes termést a vevőnek előre 
megállapított áron átadni fogja; bizonyos 
mennyi- vagy minőségért jótállást nem vállal. 
Vevő pedig a terménynek a kikötött áron 
való átvételre kötelezendő. ED. 

Válasz a 15. kérdésre. Annak, hogy egyik 
tehenének tejéből kivált tejföl „csak megtúró-
sodott", igen sok oka lehet, a legnagyobb 
valószínűség szerint azonban az okot a tisz-
tátlanságban, s csak másodsorban szervi bajban 
kell keresnie. E lapok hasábjain már több 
ízben volt szó arról, hogy mily végtelen 
gondossággal kell a tejjel bánni, mennyire 

kell távol tartani tőle minden tisztátlanságot, 
s mi itt csak ismétlésekbe bocsátkoznánk, ha 
erről újabban is szólanánk. Mindazonáltal 
röviden még annyit akarok megjegyezni, hogy 
első sorban kísérelje meg tejes-edényeit forró 
vízzel s kefével többszörösen jól kimosni, gon-
doskodjék a tej kellő hűtéséről, a rendes 
takarmányozásról, etessen oly takarmányt, 
mely feltétlenül egészséges (tehát semmiféle 
romlott vagy penészes anyagot!), s a melynek 
a tejképződésre semmiféle káros befolyása 
nincs. Gondoskodjék továbbá arról is, hogy 
úgy a tehén tőgye, mint a fejő emberek kezei 
is tiszták legyenek. Azonban semmiesetre sem 
fog ártani, ha pl. gyengéd nyomással meg-
győződik arról is, hogy nem szenved-e fájdal-
mat a tehén tögyében, nincsenek-e ott kóros 
elváltozások, a mikor is feltétlenül állatorvos 
segítsége kérendő ki. Individuális tulajdonság-
nak e bajt nevezni nem lehet. (Badványi.) 

Válasz a 16. kérdésre. Kérdésttevő úr 
kérdése kissé homályos, s arra inkább csak 
általánosságban lehet a választ megadni. 
L. I. úr ugyanis nem említi fel, sem a meg-
folyatni nem akaró üszők korát, sem fajtáját, 
stb. A folyatás ideje ugyanis egyes fajtáknál 
későbben érkezik be, másoknál korábban. Oly 
állatoknál, melyek állandóan istállóztatnak, s 
így kevés mozgásban van részük, a folyatás 
ideje mindig később következik be, mint 
azoknál, a melyek sok mozgást végeznek, 
sokat vannak legelőn. A folyatási ingert 
mesterségesen előmozdítani állítólag sikerült 
alcohollal, ezt a módszert azonban gazdának 
kezébe nem merném ajánlani. Véleményem 
szerint, ha teheti, járassa ki megfolyatni nem 
akaró üszőit a legelőre, vagy végeztessen 
velük naponta bárminő más mozgást, részesítse 
őket jó gondozásban és takarmányozásban, s 
a siker nem fog elmaradni. E jelenség a 
ritkább esetekhez tartozik. Nagyobb tejgazda-
ságokban olyképen is szoktak e bajon segíteni, 
hogy az idejében megfolyatni nem akaró 
üszőket a bikához közel kötik, a mikor is az 
inger rendesen rövid idő múlva bekövet-
kezik. Bv. 

Tarta lom: A gazdasági tanfolyam vizsgálatai, (kii.) 
— A gazdasági munkássegítő pénztár és a tanítók. 
Verner László. — Lugasmívelésre legajánlatosabb 
csemegeszőlők. Dr. Takách Aladár. — A tejszövetke-
zetekről. Czirbus István. — Védjük gyümölcstermé-
sünket! Zádor Gyula. — A váltógazdaság. Vörösváry 
Béla. — A diófa. Verner Jenő. — Gazdasági Tanácsadó. 
— Vegyes. — Gazdasági irodalom. — Nyilt levél-
szekrény. 

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

Budapest, 1902. Nyomatott a kir. m. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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28.799/902. számhoz. 

Ösztöndíj pályázat. 
Az 1902 903. tanév kezdetétől a fiumei Állami 

felső kereskedelmi iskolánál egy 800 koronás ösztön-
díj töltendő be. Ezen ösztöndíjra a Magyarország 
területén lévő és nyilvánossági joggal bíró gymna-
siumoknál, reál- és polgári iskoláknál a kereskedelmi 
pályára készülő bármilyen vallású magyar növendékek 
tarthatnak igényt, kik ezen iskolák IV. vagy V. osz-
tályát általános jeles eredménynyel végezték, az 
erkölcsi magaviseletben jó érdemjegyet nyertek. 

A folyamodványok a következőkkel szerelendők föl: 
1. A tanuló keresztlevelével, illetőleg születési bizo-

nyítványával. 
2. A tanuló 1901 902. tanévi bizonyítványával, 

melyből kitűnjék, hogy valamely magyarországi nyil-
vános joggal bíró gymnasium, reál-, polgári iskola 
IV. vagy V. osztályát jeles előmenetellel és jónak 
minősített erkölcsi magaviselettel végezte. 

3. A tanuló vagyoni állapotát és családi viszonyait 
föltüntető és hatóságilag igazolt szegénységi bizo-
nyítványnyal. 

4. Esetleg annak kimutatásával, vájjon élvez-e a 
tanuló vagy egyik testvére segélyt vagy ösztöndíjat 
és mily alapból ? 

5. A folyamodó atyjától vagy gyámjától kiállított 
kötelező nyilatkozattal arról, hogy az ösztöndíj ado-
mányozása esetében az illető tanuló kereskedelmi 
tanulmányait a fiumei állami felső kereskedelmi iskolán 
fogja elkezdeni és az érettségi vizsgálatot is ide 
értve ugyanott be is fogja fejezni. 

Az így fölszerelt kérvények a vallás- és közoktatási 
m. kir. ministeriumhoz czímzendők és 1902. évi julius 
hó 10-ig a fiumei állami felső kereskedelmi iskola 
igazgatóságánál nyújtandók be. 

Az ösztöndíjat három tanéven át fogja élvezni az 
illető tanuló, ha azonban a tanév végén nem mutat 
föl legalább is általános jó előmenetelt, az ösztöndíj 
további élvezetétől elesik. 

A fiumei állami felső kereskedelmi iskola igazgató-
ságának elkerülésével közvetlenül a vallás- és közok-
tatásügyi ministeriumhoz benyújtott folyamodványok 
nem fognak figyelembe vétetni. 

Budapesten, 1902 május 10-én. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
(30 h—III—3) ministertől. 

Pályázat ösztöndíjra. 
A „Pancsovai Gromon Dezső magyamyelvterjesztő-

egyesület" 200 koronás „Millenniumi ösztöndíj "-
ára pályázatot hirdet. 

Folyamodhatnak érte oly magasabb rangú, magyar 
tannyelvű tanintézetek látogatói, kiknek apja, vagy 
anyja Pancsova városában, Hertelendyfalva, Sándor-
egyháza és Székely-Keve telepes községekben, Almás, 
Glogon, Franzfeld, Czrepaja, T.-Vásárhely, R.-Ujfalu, 
Dolova, Sztarcsova, Homolicz, Beresztócz, Bárányos, 
és Borcsa községekben nyilvános iskolánál működik, 
vagy működött. 

Az igazgató-tanácshoz junius 30-áig benyújtandó 
kérvényekhez vagyoni és iskolai bizonyítvány csa-
tolandó. 

Pancsován, 1902. évi május hó 25-én. 
(484—1 1) Az igazgatóság. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Egy jő hangú, zenében jártas, fiatal, róm. kath. 

okleveles tanító, junius 1-től szept. l-ig (esetleg 
továbbra is) megfelelő állást keres. Czím : „Tanító." 
Vychodna Liptóm. poste rest. (466— II—2) 

N y ú s t y a község magyar tannyelvű ág. ev. nép-
iskolájánál aRimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság által fentartott egyik segédtanítói állásra 1000 
korona évi fizetés (utólagos havi részletekben fizetve) 
szabad gárszonlakás és szabályszerű fűtési illetmény 
élvezetével egybekötött járandóság mellett pályázat 
nyittatik. A megválasztandó tanító az elemi iskola I. 
osztályának vezetésével —, az iparostanoncz - iskolánál 
heti 2 órán át a szám- és mértan tanításával bizatik 
meg s megkivántatik, hogy ép és egészséges legyen. 
Ügybuzgalom és sikeres működés esetén előléptetés 
kilátásba helyeztetik. Okleveles és nőtlen tanítók 
kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket f. évi julius 
hó 15-ig a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság likéri kerületi iskolaszékéhez Likér-kohótelepre 
(u. p. Nyústya, Gömörmegye) nyújtsák be. Az állás 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség. 

(460—III—2) 
A (fehérmegyei) dobozi tanítóságra újabb pályázat 

hirdettetik. Díjazás : lakás, községtől nyolczszáz korona 
készpénz, egyháztól 80 korona. Okleveles, református 
tanítók julius l-ig pályázhatnak. Községi iskolaszék. 

(468—III—1) 
Több évi gyakorlattal s jó bizonyítványokkal 

rendelkező, róm. kath., nőtlen tanító julius, esetleg 
szeptember hő elsejére állást keres. Szives ajánlatok a 
következő czímre intézendők: Ertl Károly. Kocsordos-
puszta. Pósta: Tiszadob. Szabolcsmegye. (470—1—1) 

A klsmajtényi (Szatmármegye) ev. ref. egyház 
pályázatot hirdet orgonista-kántortanítóságra. Fizetés: 
18 hold föld, 8 drb legelő-illetőség, 25 köböl buza, 
24 korona pénz és 168 korona államsegély, 2 köblös 
tavaszi és 2 köblös őszi földnek megmunkálása, 
másfél öl fának az erdőről való hazahozatala (iát a 
tanító veszi). Tandíj egy véka zab és egy csirke, 
földek adóját az egyház fizeti. Az állás szeptember 
elsejére elfoglalandó. Okmányok a lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Pályázati határidő junius 15. 

(474-1—1) 
Osdolai nyári menedékház vezetésére junius, julius, 

augusztus hónapokra okleveles róm. kath. óvónő 
kerestetik. Fizetése havonkint 40 korona. Egyéb 
semmi. Tamás Dávid, plébános. (476—1—1) 

Tanító, róm. kath. jeles oklevéllel, egy évi kitűnő 
működési bizonyítványnyal jövő tanévre állást keres. 
Czím: Tanító. Komárom-Szemere. (477—1—1) 

A zalátai ref. egyház pályázatot hirdet a kántor-
tanítói állásra. Fizetése: Minden pártól 12 fillér; 
1 s-da tiszta buza ; '/a esutás kukoricza; egy marok 
kender. A nyolczada 16*9 liter. — Minden gazdától 
egy disznóláb, a hol másfél pár van első-, a hol több 
pár, hátulsó disznóláb. 6 bécsi öl kemény tűzifa. 
Borsó — gyertyapénz váltsága: 3 korona 60 fillér. 
Stóla: 20 korona. Szántóföld: 20000 f -öl, rét 4400 

-öl, adóját a tanító fizeti. 1 hold őszi, — 1 hold 
tavaszi, — 1 hold rét művelése minden munkájával. 
Minden iskolástól: 80 fillér ; '/e-da csutás kukoricza ; 
1 csirke ; ' i-ed bécsi öl fa, melyből első sorban az 
iskola fűtendő. Párszám : 190. Gazdák száma: 125. 
iskolások száma: 50—60. Három szobás lakás, szük-
séges és megfelelő melléképületekkel. Vasárnapi isko-
lásoktanításáért: 42 korona. '/4 telek után legeltetési 
jog. Kötelessége : I—VI vegyes elemi osztály vezetése; 
kántori teendők végezése; Canonicus órákon és a 
lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet tartása. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású okleveles tanítók. 
Pályázatok junius 30-ig Nagy Bertalan ref. lelkész-
hez Zalátára (Baranya) küldendők. (478—I—1) 
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A pápai róm. kath. iskolaszék 1902 szeptember 
elsejével elfoglalandó két osztálytanítói állásra pályá-
zatot hirdet 1902 junius 30-án lejáró pályázati határ-
idővel. Javadalmuk : 1. 400 korona, mely állam-
segélylyel 800 koronára egészíttetik ki; 2. lakbér: 
nős tanítónak 360 korona, nőtlennek 200 korona: 
3. a 800 korona alapfizetés minden kifogástalanul 
(Pápán) eltöltött 5 év után 200 koronával emelkedik 
mindaddig, a míg a fizetés 1400 koronát el nem ér; 
a mely 200 korona 5-ödéves fizetés emelés a törvé-
nyileg megállapított 5-öd éves korpótlékot egyáltalán 
nem érinti. Kötelességük: egy fiúosztály önálló veze-
tése, esetleg a kántori teendőkben segédkezni s esetleg 
a fél 8 órai. iskolás gyermekek miséjén (télen nem) 
orgonálni. A kellően fölszerelt kérvények Pápa 
(Veszprémm.) a róm. kath. iskolaszék egyházi elnök-
ségéhez küldendők. (469—I—1) 

Betöltendő a kunágotai 6 tantermes állami elemi 
iskolánál egyenkint évi 800 korona fizetésből és 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel javadal-
mazott két rendes tanítói és egy rendes tanító-
női állomás. Az ezen állomások elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók és tanítónők képesítő oklevéllel, 
képesítő bizonyítványnyál, eddigi szolgálataikat, vallá-
sukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képessé-
geiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket a 
in. kir. vallás- és közoktatásügyi mmisterhez czí-
mezve, legkésőbb 1902, évi junius hó 18-ig Csanád vár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott, a zene, kézügyesség vagy 
a gazdasági ismétlő-iskolai szaktárgyak tanításában 
jártas r. kath. tanítók és tanítónők gyermekmenedék-
házvezetőnők előnyben részesülnek. Makón, 1902 május 
hó 31. Groó Vilmos, kir. tanfelügyelő. (34/h—I—1) 

Betöltendő a kisiratosi 4 tantermes állami elemi 
iskolánál egyenkint évi 800 kor. fizetésből és szabad 
lakás, — vagy szabályszerű lakbérből álló illet-
ményekkel javadalmazott egy rendes tanítói, esetleg 
igazgatótanítói és egy rendes tanítónői állomás. Az 
ezen állomások elnyerését óhajtó okleveles tanítók 
és tanítónők képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1902. évi junius hó 18-ig Csanádvármegye 
kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami iskoláknál 
már alkalmazott, a gazdasági ismétlő-iskolai szak-
tárgyak, a kézügyesség tanításában és zenében jártas 
róm. kath. tanítók és tanítónők előnyben részesülnek. 
Makón, 1902 május hó31.Groó Vilmos, kir.tanfelügyelő. 

(36/h—I—1) 
A lokczai Il-od, tyapesói és vasz i ló i róm. kath. 

tanítói állomásokra, a melyek államsegélylyel kiegé-
szítve 800 korona fizetéssel, természetbeni lakással 
járnak, junius hó 16-ra pályázat hirdettetik. Pályáz-
hatnak oly okleveles . tanítók, tanítónők, kik a tót, 
nyelvben szóban és Írásban jártasak. (479—I—1) 

Pályázat a Ferencz József Tanítók Házában Nyitra-
megyei Tanítótestület által létesített Libert iny 
Gusztáv-alapítványra. Folyamodhatnak a buda-
pesti tudomány- és műegyetem vagy egyéb fő- és szak-
iskolákon tanuló példás viseletű, szorgalmas ifjak, kik 
igazolják, hogy apjuk (anyjuk) az Eötvös-alap jóté-
teményeire jogosult, s Nyitramegye népoktatási tan-
intézeteinek bármelyikénél legalább öt évig működik, 
illetőleg működött. Folyamodó kérvényét a következő 
okmányokkal fölszerelve junius hő 30-ig (Szakolczára) 
küldje hozzám: 1. születési bizonyítványnyal; 2. vég-
zett tanulmányairól, magaviseletéről szóló bizonyítvá-
nyokkal ; 3. nyilatkozattal, hogy apja, illetőleg anyja 
az Eötvös-alap tagja; 4. vagyoni és családi viszo-
nyairól szóló hiteles bizonyítványokkal. Kropácsy 
István. tanítóteBtületi elnök. (485—I—1) 

Betöltendő a kevermes i 6 tantermes állami elemi 
iskolánál egyenkint évi 1000 kor, fizetésből és szabad 
lakás,—vagy szabályszerű lakbérből álló illetményekkel 
javadalmazott két rendes tanítói és egy rendes taní-
tónői állomás. Az ezen állomások elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók és tanítónők képesítő oklevéllel, 
eddigi szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal 
felszerelt kérvényeiket a m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1902. évi junius 
hó 18-ig Csanádvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Állami iskolánál, kisdedóvodáknál, állandó gyermek-
menedékházaknál már alkalmazott, az igazgatói teen-
dők, a zene, kézügyességben, gazd. ism.-isk. szak-
tárgyak tanításában jártas róm. kath. tanítók és 
tanítónők, gyermekmenedékházvezetőnők előnyben 
részesülnek. Makó, 1902 junius hó 1-én. Groó Vilmos, 
kir. tanfelügyelő. ( 3 5 / h - I - l ) 

Pályázat. A zólyom-lipcsei várban elhelyezett 
„Gizella" munkás országos fiárvaházban segédtanító 
s nevelői állás üresedésbe jött, melylyel lakás, fűtés, 
étkezés, mosás, ágynemű s szolgálaton kívül 400 
koronányi fizetés, előléptetés esetén fokozatosan 1000 
koronára való emelkedés van összekötve. Bármily 
vallású, okleveles, nőtlen, magyar tanítók pályázhatnak. 
Az intézetből való eltávozás három havi fölmondhatás 
kölcsönös jogával jár. A segédtanító kötelességei az 
árvaház alapszabályaiban fölsorolva vannak, azokat 
az árvaház igazgatója, a folyamodni szándékozóknak 
megküldi. A kinevezendő segédtanító öt évi megfelelő 
működés után a nagymélt. m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerium részéről 1000 koronányi fizetés 
s lakilletménynyel járó elemi iskolai állomást kap, ha 
ez iránt folyamodik. A folyamodványok 1 koronás 
bélyeggel ellátva s kellően fölszerelve Zólyom-Lipcsére 
a nevezett intézeti felügyelő-bizottságra czímezve, 
folyó évi junius hó 23-ig küldendők be. 

(483—II—1) 
Garammindszent i (Bars-Garam - Szent - Kereszt) 

államilag segélyzett évi 800 kor. jövedelmező róm. 
kath. kántortftnítóságra 1902 julius 6. pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : készpénzben 548 kor. 92 fill. ; stóla 
100 kor., fold- erdő- gabona- legelő, failletmény 
értéke 151 kor. 08 fillér, lakás, konyha, kert. Tannyelv: 
tótmagyar. Oklevéllel felszerelt folyamodványok iskola-
székre czímezve alulírotthoz küldendők. Kovácsovszky 
Róbert, plébános. (486—1—1) 

A recski róm. kath. elemi iskolánál egy tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 700 korona 
államsegély; 100 korona az egyházmegyei hivataltól; 
160 korona lakbér, 2 öl tűzifa s 120 korona faiskola 
kezelése és mezőgazdaság tanításáért a hitközségtől. 
Kötelessége: a IV—VI. esetleg az iskolaszék által 
megállapítandó osztályok oktatása, azoknak isteni-
tiszteletre való vezetése; a íiu ismétlősök mezőgazda-
ságijai egybekötött tanítása; a faiskola kezelése. 
Okleveles róm. kath. tanítók kérvényöket julius hó 
15-ig Recsk Hevesmegye az iskolaszék elnökéhez 
küldjék. Az állomás 1902 szeptember 1-én elfogla-
landó. (489—H—l) 

A május 15. számban, a csomaközi ev. ref. 
kántortanítóságra meghirdetett pályázat junius 25-ig 
meghosszabbíttatik. (491—I—1) 

Jákó-Hodos község VI. oszt. fiú iskola ref. 
kántortanítói állásra pályázati határidő jnnius 30. — 
Fizetése a ref. egyháztól 40 kor. s mintegy 30 hekto-
liter kétszeres, 30 htl. zab. Tandíjból 240 korona, 
3 öl tűzifa, 21 hold szántó és kaszálóföld, (ennek 
adóját a tanító fizeti) lakás kerttel és vetemény 
földdel, stóla. Kötelessége a tanításon kívül a kántori 
teendők végezése. Orgonázás kívántatik. Az Iskolaszék. 
U. p. Szalárd. (488—H-l) 
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Az ősződi (Somogym., Balatonpart) ref. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 800 
korona; melyből 526 korona államsegély, a többi rét, 
föld, tandíj. Korpótlékot az állam adja. Lakáshoz két 
padlós szoba, konyha, kamra és házikert tartozik. 
Növendékek száma 30. Oklevéllel ellátott kérvény 
junius 28-ig esperesi hivatalhoz küldendő Tengőd 
(Tolnám.). Az állás szeptember eleién foglalandó el. 

( 4 9 0 - 1 - 1 ) 

H I R D E T E S E K . 

„Népies Búcsúztatók" 
hangjegy-melléklettel (300 oldal). Ára 3 korona. 
Megrendelhető P in tér Miklós kath. kántornál, 

Makón. (450—III 3) 

TTTTWVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYVVVVV 

Ki óhajt cserélni 
egy tiszaparti nagyközségben működő állami tanító-

val. Bővebbet: Jenő post. rest. Csongrád-Csany. 
(473—1—1) 

Felvidéken, a Vág völgyében, állami, több tanítós 
iskolánál működő igazgató-pár 

óhajt megfelelő helyre. Ajánlatok Tanítónő poste 
restante Csabrendek, Zalamegye intézendők. 

(457-1—1) 

„Mária légy velünk" 
•50 gyönyörű ének választékos orgonakisérettel. 
egyházilag jóváhagyva, csak 3 korona. Zámbó 

Káro ly , kántor, S z e g e d 6. 
( 4 7 2 - 1 - 1 ) 

Nyaraló 
Budapesthez közel, szép és egészséges vidéken egy öt 
szobás nyaraló, istállóval s más egyéb melléképü-
letekkel jutányos áron kiadó, esetleg kedvező fizetési 
föltételeivel örök áron is eladó. Bővebb fölvilágo-
sítást nyújt Gaál J á n o s községi tanító, Szada, 

Pestmegye, per Gödöllő. (462—III—1) 

immmsMmmm 
Minden tanító rendelje meg saját érdekében 

I n<» u s z X. é s f i a 
aradi könyvkiadó kitűnő minőségű 

vizsgalapj ait 
100 darab ára 1 korona, portó 100 darabra 30 fillér, 
100—800 darabig 60 fillér. Ugyanott megrendelhetők: 

„Haladás" vizsgalaptartó 
czélszerü bekötési tábla, melylyel mindenki önmaga 
kötheti be vizsgalapjait. Ára piros vagy fekete szín-
ben 1 korona (1 K 20 fillér beküldése esetén bérmentve). 
Kitiinö vizsgái jutalom könyv Vuday József. 

Tanulók Vezérkönyve 
Ezen kitűnő művet Budapest székesfőváros tanácsa 
a főváros összes tanintézetei részére elfogadta és 
alkalmazta. Ára arany metall díszkötésben 1*30 
korona} egész vászonban 1'ísO korona. Csik J á n o s 
népisko la i ábcz- é s o l v a s ó k ö n y v e i r ő l ismer-
tetést és a „Tanítók Háza" i sko la i cz ikkek 

árjegyzékét ingyen küldi a fenti kiadóhivatal. 
(448—III—3) 

9 

•Í 
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Előfizetési felhívás 
a 

Néptanítók Lapjá-ra. 
— < * • « * • — 

Előf izetés i á r : 
Egész évre ÍO kor. — fill. 
Félévre ... 5 kor. — fill. 
Negyedévre 2 kor. 50 fill. 

Előf ize tés t ped ig naptári é v -
n e g y e d szer int k ikerek í t e t t e g y 
é v n e g y e d n é l k e v e s e b b időre n e m 
fogadunk el, s az e lőf izetés i pén-
zek e z e n I g a z g a t ó s á g h o z külden-
dők be. 

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

Budapest I., (Vár), Iskola-tér 3. sz. 
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üj népiskolai irkák. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi minister úr az 

országos tanszermúzeum igazgatóságának bírálata 
alapján, az 1901 január 15-én 94.037. szám alatt kelt 
leirata szerint, a Kerekes József által szerkesztett nép-
iskolai irkákat elfogadott előnyei folytán az összes 
magyarországi állami népiskolák, továbbá a polgári 
Hú- és leányiskolák részére engedélyezni méltóz-
tatott. 1902 szeptember 1-től a jövedelemből a 
„Tanítók Háza" javára is juttatok. Kimerítő 
ismertetést és mintákat díjmentesen küld: 

l ' o k c t o M i h á l y , 

(290—V—3) kiadó-könyvkereBkedő 
Kecskeméten . 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára: 

P A J K R R E Z S Ő é s T Á R S A 
B U D A P E S T , 

VIII ker., József-körút 15. sz. 
a jánl ja európai szerkezetű l iarmoniumait is. 

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

gának zeng dicséretet . 

Áru 120 koronától fttljcbb. 
» k o r o t i ; í s !I'tl'lt III'II ím. 

Képért á r j e g y z é k ingyen és bé rmentve . 
5 évi j ó t á l l á s . (115—02—1) 

Vizsgái ajándékul, iskolai könyvtárak számára a legolcsóbb, legjobb 
és legalkalmasabb a 

Fill 
magyar fiúk, magyar leányok szamára. — Szerkeszti: Pósa Lajos. 

Az eddig megjelent 150 kötet egé«as tárháza a legszebb, legérdekesebb elbeszélé-
seknek, regéknek, történelmi elbeszéléseknek, verseknek, színdaraboknak és 

út lei rá soknak. 

A most megjelent legújabb kötetek a következők: 
123. Sas Ede. Toldi költője. Képekkel. —.50 
124. Krúdy Gyula. Sziklazúzó hajók. 

Elbeszélés —.50 
125. Gárdonyi G. A nagyapó tréfái. 

Képekkel. Első gyűjtemény . . . . —.50 
126. — Második gyűjtemény - .50 
127. Harmadik gyűjtemény -.50 
128. Garády V. Magduska meséi . . . . .50 
129. Lőrinezy György. Br. Eötvös József .50 

130 131. Tótli Béla. Anekdoták. Képekkel . 1.— 
132. Krúdy Gyula. Letűnt századok. 

Történeti elbeszélések 50 
133—135. Gaál Móws. A vasember fia. Törté-

neti elbeszélés. Képekkel • . . . . 1.50 
136. Krúdy Gyula. A király palástja. 

Történeti elbeszélés —.50 
137. Sas Ede. Biharország. Elbeszélés . —.50 

138. Egri György. Igaz is, nem is. 
Mesék, tört. Első gyűjtemény . . . —.50 

139. — Második gyűjtemény - .50 
140. — Harmadik gyűjtemény .50 
141. Sebők Zsigmond. Maczkó úr első 

utazása 50 
142 143. — Maezkó úr második utazása . . 1.— 

144. — Maczkó úr harmadik utazása . . —.50 
145. Lampérth Géza. Három pápai diák 

kalandozásaid Első utazás —.50 
146. — Második utazás - .50 
147. — Pápai diákok kalandozásai a 

Bakonyban 50 
148. Gárdonyi Géza. A nagyapó tréfái. 

Negyedik gyűjtemény .50 
149. — Ötödik gyűjtemény .50 
150. Garády V. Mi van a tengerben ? . —.50 

25 
krajezár. 

so 
fillér. 

25 
krajezár. 

Egy-egy kötet ára szines boritékú bekötésben so 
fillér. 

25 
krajezár. 

so 
fillér. 

Minden k ö t e t külön is kapható. — A g y ű j t e m é n y t fo lytat juk. 

Megrendelésnél minden czímért 54 fillér (4 fillér portóra való) küldendő be, hogy aztán 
bérmentve küldjük meg a rendelt köteteket. Húsz kötetér t 10 korona küldendő be. 

S l X í E l í é s W O L F N E R 

(464—111—2) könyvkiadóhivatala, 
Budapest, VI., Aii<lrássy-út ÍO. szám. 

A FILLÉRES KÖNYVTAR eddig megjelent 150 kötetéről készséggel szolgálunk részletes é6 kimerítő 
árjegyzékkel. Jókaitól kezdve alig van nevesebb író, a kitől a Filléres Könyvtárban 1 —2 kötet ne jelent volna meg. 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - ES KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S T E R I U M . 

M e g j e l e n i k e l a p m i n d e n h é t e n egyszer , c s ü t ö r t ö k ö n (este) . 

M e g k a p h a t j a e l a p o t m i n d e n m a g y a r o r s z á g i n é p o k t a t á s i 
i n t é z e t , t e h á t az összes óvodák , e l e m i , fe l ső n é p - és p o l g á r i 
i skolák é s t a n í t ó k é p z ő - i n t é z e t e k egy p é l d á n y b a n i n g y e n . 
A l a p m e g k ü l d é s e i r á n t i f o l y a m o d v á n y o k az i sko la l é t e z é s é t 
igazoló é s az i l l e t ékes k i r . t a n f e l ü g y e l ő á l t a l l á t t a m o z o t t 
község i e lő l j á ró ság i b i z o n y í t v á n y n y a l e g y ü t t , a „ N é p t a n í t ó k 
L a p j a " s z e r k e s z t ő s é g é h e z k ü l d e n d ő k . A h e l y s é g (a m e g y e meg-
j e lö l é séve l ) é s az u t o l s ó p ó s t a v i l ágosan k i í r a n d ó . 

E l ő f i z e t é s i á r : Egy é v r e 10 k o r o n a , f é l é v r e 5 k o r o n a , 
n e g y e d é v r e 2 k o r o n a 5 0 fillér. — Egy n e g y e d é v n é l k e v e s e b b 
i d ő r e e lőf ize tés t n e m f o g a d u n k e l . — Az e lőf ize tés i p é n z e k a 
k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

A h i r d e t é s e k á r s z a b á s a . — A p á l y á z a t i h i rde t é sekéné l m i n -
d e n egyes s zóé r t , m i n d e n köz lé s u t á n 6 fillér fizetendő. Az i ly 
m ó d o n m i n d e n k i á l t a l k i s z á m í t h a t ó h i r d e t é s i d í j e l ő r e k ü l d e n d ő 
b e . Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész o lda l egy h e t v e n k e t t e d r é s z é t 
tevő p e t i t n y o m á s ú és e g y h a s á b u s o r a 1 k o r o n a . Ezek a d í j a k i s 
e l ő r e a k i a d ó h i v a t a l b a k ü l d e n d ő k . 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . K E R . , OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. K I R . EGYETEMI NYOMDA, i . K E R . , 1SK0LA-TÉB 3 . 

Kéziratokat n e m actiaiilc v i s s z a . 

Tanítók fizetése a külföldön. 
(k. h.) Pár éve, hogy Wlassics minister 

energikusan megindította az akcziót 
az állami elemi iskolai tanítók fizetés-
rendezése ügyében. A magyar népiskolai 
tanítók működésének nemzeti és kul-
túrális fontosságáról, de egyúttal anyagi 
helyzetük tarthatatlanságáról oly bátran 
és oly fölemelően még nem szólottak, 
mint Wlassics minister szólott illetékes 
helyen annak idején. Arany-lapja lesz 
ez a dokumentum a magyar népoktatás 
történetének. E bátor és őszinte hang-
nak a kifolv asa az állami költségvetés-
ben a néptanítók fizetés-rendezésének 
elodázhatlanságáról szóló kormányi?ki-
jelentés. Szoros kapcsolatban van a 
kormány kijelentésével az az örven-
detes hír is, a melyet lapunk illetékes 
helyen nyert fölhatalmazás alapján 
regisztrált, t. i. hogy az állami tiszt-
viselők fizetés-rendezésével az állami 
tanítók fizetés-rendezése is megoldást 
nyer. Ha e hír megvalósul és az állami 
elemi iskolai tanítók tényleg az állami 
tisztviselők XI. fizetési osztályába soroz-
tatnak, akkor a magyar állami elemi 
tanító az ötödéves pótlékokkal együtt 
40 évi szolgálat után a legfélreesőbb 
faluban is — a mostani XI. fizetési 
osztályt véve alapul — 1900 koronával 
mehet nyugalomba. 

Hasonlítsuk most már össze, hogy 

alakul a jövőben a magyar állami 
elemi iskolai tanító fizetési aránya a 
külföldivel szemben. 

I. Ausztria: (Az adatok az osztrák nép-
oktatási törvényből vétettek.) 

1. Alsó-Ausztria. Ausztriában a tanítói fize-
téseket a község lakosságának számaránya 
szerint osztályokba sorozzák, vagy fizetési 
fokozatokat állapítanak meg. 

Alsó-Ausztriában 3 fizetési osztályba so-
rozták a tanítókat: I. oszt.: 1780 K., II. oszt.: 
1400 K , III. oszt.: 1200 K. 

Bécsben külön törvény szabályozza a tanítók 
fizetését. E szerint a nép- és polgári iskolai 
tanítók I—VIII. fizetési kategóriába osztattak. 
Minden egyes kategória ismét 2 fizetési osz-
tályra oszlik. Egyik kategóriából a másikba 5, 
illetve 10 év alatt juthat a tanító. Á nép-
tanítók az V.-ik, a tanítónők a Vl.-ik kate-
góriába tartoznak. 

Az V—VI. kategória második fizetési 
osztályába tartozó tanítók és tanítónők évi 
1600 koronát kapnak. E kategóriák első 
osztályába tartozók fizetése évi 200 koronával 
több. 

Korpótlék évi 200 korona és ilyen 6 lehet. 
És még sincsenek megelégedve. Most is memo-
randumoznak. 

2. Felső-Ausztria. I. osztályú fizetést: 1200 
koronát kap az oly iskolánál alkalmazott 
tanító, a ki 2000-nél több lakossal bíró iskola-
csoporthoz tartozó községben van alkalmazva; 
2000—4000 lakossal bíró iskola - kerületek 
tanítói 1400 koronát és 4000-en fölül levő 
iskola-csoport tanítói pedig 1600 koronát 
kapnak alapfizetésül. 

3. Salzburg. I. oszt.: 1200 K., II. osz t : 
1000 K. alapfizetés. Salzburg városában 1600 
korona fizetést kapnak a tanítók. 
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4. Steierország. I. oszt,.: 1100 K., II. oszt.: 
1200 K., III. oszt: 1400 K., IV. oszt.: 1600 
korona alapfizetés. 

5. Csehország. I. oszt.: 1400 K. (csak 100 
tanító van ez oszt.-ban), II. oszt.: 1200 K. 
(csak 250 tanító), III. oszt.: 1000 K. (1400 
tanító), IV. oszt.: 800 K. (a többi). Egyes 
főbb helyeken évi 200 koronával több. 

6. Morvaország. I. oszt.: 1200 K., II. oszt.: 
1000 K., III. oszt.: 800 K. 

7. Szilézia. I. oszt.: 1400 K., II. oszt.: 
1200 K., III. oszt.: 1000 K. 

8. Galiczia. I. oszt.: 1600 — 1800 K., II. oszt.: 
1400 K., III. oszt.: 1200 K , IV. oszt.: 900 — 
1000 K., V. oszt.: 600—800 K. városok 
szerint. 

9. Bukovina. I. oszt.: 1200 K., II. oszt.: 
1000 K., n i . oszt.: 800 K. alapfizetés. 

10. Dalmáczia. I. oszt.: 1000 K., II. oszt.: 
900 K.. III. oszt.: 700 K. alapfizetés. 

11. Görz - Gradiska. I. oszt.: 1200 K., 
II. oszt.: 1000 K., III. oszt.: 800 K. Ezen-
kívül 60 — 200 koronáig a tantermek számához 
képest működési pótlék. 

12. Istria. 1. oszt.: 1200 K., II. oszt.: 
1000 K., III. oszt: 800 K. Pólában 200 ko-
ronával több. 

13. Karintlúa. I. oszt.: 1400 K. (A létszám 
5°/o-a), II. oszt.: 1200 K. (A létszám 10%-a), 
III. oszt.: 1080 K. (A létszám 25%-a), IV. 
oszt.: 860 K. (A többi ez utóbbi osztályba 
esik.) Az első osztályba csak férfi-tanerők 
nevezhetők ki. 

14. Krajna. 1. oszt.: 1400 K., II. oszt.: 
1200 K., III. oszt.: 1000 K., IV. oszt.: 900 K. 
(A % itt is ugyanaz, mint Karinthiában.) 

15. Tirol. I. oszt.: 1200 K., II. oszi : 1000 K., 
III. oszt.: 800 K., férfiak fizetése. I. oszt.: 
1000 K., II. oszt.: 800 K., III. oszt.: 600 K., 
nők fizetése. 

16. Voralberg. I. oszt.: 1200 K., II. oszt.: 
800 K. III. oszt.: 600 K. 

Az 1900-iki hivatalos kimutatás 
szerint Ausztriában 1394 oly tanító 
van, a kiknek fizetése még a 400 ko-
ronát sem éri el; — 2006 tanító fize-
tése 600 koronán alul marad. Azoknak 
a száma pedig, a kiknek a fizetése a 
800 koronát sem éri el, több tízezernél. 

Az állami tanítókat sokkal jobban 
fizetik, mint a föntebbi kimutatásból 
látható. 

II. Poroszország. (Az adatok dr. Schönberg: 
„Handb. der Pol. Oekenomier," Tübinga 1898. 
czímű munkából vétettek.) 

A porosz tanítók fizetését az 1897. évi 
márezius 3.-án kelt törvény szabályozza. E 
szerint rendes tanítónak nem lehet évi 900 
márkán alul és rendes tanítónőnek évi 700 
márkán alul fizetése. A rendes egyházi teen-
dőkért járó díjazás a fizetésbe számíttatik. 
Korpótlék csak a 7. ik szolgálati év után jár 
és pedig 3 évi időközben kilenez korpótlék 
egyenkint 100, tehát összesen évi 900, illetve 
nőtanítónak csak 80, tehát összesen évi 720 
márka. 

A porosz kormány által az 1898. évben 
kiadott hivatalos kimutatás szerint (Preussi-
sche Statistik, amtliches Quellenwerk. Berlin 
1898.) az 1896. évben a tanítók átlagos fize-
tése az összes mellékjövedelmeket beleszámítva 
a következő volt: férfitanítóé 1583 M.; tanító-
nőé: 1279 M. Városokban férfitanítóé: 2029 M.; 
nőtanítóé: 1362 M. Vidéken: férfitanítóé: 
1357 M.; nőtanítóé: 1132 M. 

Az átlagos tanítói fizetés helyenkint 1896-ban 
így alakult: Berlinben (8010 M.), Wiesbaden-
ben (2524 M.), Kölnben (2310 M.), Düssel-
dorfban (2212 M.), Boroszlóban (2168 M.). 
Vidéken: Düsseldorf mellett (1832 M.), Arns-
bergben (1709 M.), Schleswig (1541 M.), 
Wiesbaden (1529 M.), Münden (1509 M.) és 
Münster, Köln, Potsdam, Trier és Magdeburg 
mellett (1497 — 1423 M.). — Tanítónőknek: 
Berlinben (1627 M.), Wiesbadenben (1612 M.), 
Köln, Bn-oszló, Düsseldorf, Arnsberg, Koblenz, 
Aachen, Münster és Münden (1475 —1304 M.). 
Vidéken: Düsseldorf mellett (1276 M.), Potsdam 
(1257 M.), Arnsberg (1240 M.), Münster, 
Frankfurt és Wiesbaden mellett (1156 — 
1145 M.). 

Alacsony átlagos számot találunk a követ-
kező városokban: Bromberg (1474 M.), Márien-
werder (1514 M.) és Gumbinnen (1531 M.). 
Vidéken : Königsberg mellett (1138 M.), 
Márienwerder mellett (1139 M), Gumbinnen 
mellett (1153 M.), Köslin (1170 M.) és 
Stralsand mellett (1184 M.). — Tanítónőknek: 
Márienwerder, Liegnitz, Gumbinnen és Stralsund 
városokban (953 — 962 M.). Vidéken: Sigma-
ringenben (712 M.), Königsbergben (742 M.), 
Gumbinnenben (797 M.), Márienwerderben 
(828 M.). 

Az 1896. évben még mindig 6006 olyan 
tanítói állás volt, a mely a lakás és tüzeléssel 
együtt alig rúgott 900 M.-ra és 151 tanítónői 
állás, melynek összes jövedelme 700 M.-án 
alul volt. 

Német államok. (Az adatok: dr. Petersilie: 
Das öffentl. Unterrichtswesen im D. R. und 
die eur. Kultur. Leipzig 1897.) Anhalt. Fizetés-
minimum: 750 M. Drágasági pótlék: vidéken 
90 M., városokban 120 M. Baden. Főtanító 
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tekintet nélkül működési keljére 1 1 0 0 - 2 0 0 0 
M., korpótlék 100 M. Főtanítónők 1500 M. 
Többtanerős iskolánál 100 - 2 0 0 M. működési 
pótlék. Bajor. Rendes tanító fizetése legalább 
évi 600 M., korpótlék 90 M. Tanítónő 515 M. 
Braunsckweig. 1000 — 1900 M. és szabad laká*. 
Segédtaní ó 900 M. Hanzavárosok: a) .Hamburg. 
1 8 0 0 - 3 0 0 0 M. Tanítónő 1 2 0 0 - 2 0 0 0 M.; 
b) Lübeck. 1800 - 2520 M. Messen. 1 1 0 0 -
2000 M. Tanítónőnek 1600 M. Lippe. Fő-
tanító 900 M. és öt egyenkint évi 150 M. 
korpótlék. Oldenburg. 525—750 M. Városok-
ban még 180 — 300 M. pótlék. Szász királyság. 
Minimum 1000 M. Wiirttemberg. 946' M., 
1386 M., szabad lakás, korpótlékok 100 — 
1 4 0 - 2 0 0 M. 

Más kulturállamok. Hollandia. Minimum: 
1400 K. Svédország. Minimum: 500 K., szabad 
lakás, fűtés. Norvégia. 1000 K. Olaszország. 
Az 1886 április 11. törvény (1899 ben még 
ez volt irányadó) a tanítók fizetésének mini-
mumát következőkép állapította meg (lírákban): 
Városokban: férfitanító 900 — 1000; nőtanítók 
7 2 0 - 8 0 0 . Vidéken: férfitanító 7 0 0 - 8 0 0 ; 
nőtanító fizetése 560—640. A korpótlékok 
nincsenek a tanítói fizetésekben. 

Svájcz. A tanítók minimális fizetése évi 
1200 frank, természetbeni lakás és tűzifa 
élvezetével; a kanton legalább a felét fizeti a 
minimális fizetésnek és korpótlékokat enge-
délyez. Egy tanító átlagos összes jövedelme 
(készpénz és egyéb) 2502 frank, tanítónőé 
2221 frank. De azért Wallis, Tessin, Uri és 
Graubünden kantonokban vannak tanítók 424, 
•661, 716 és 768 frank fizetéssel; tanítónők 
pedig Wallis, Unterwalden, Uri és Zug kan-
tonokban 366, 462, 474 és 482 frank összes 
jövedelemmel. E kantonokban az iskolafön-
tartók csak télen tartanak iskolát. 

Francziaország. Az 1889. évi junius 19.-én 
kelt törvény szerint a tanítók fizetései 5 fizetési 
osztályba soroztattak. Férfi- tan erők fizetési 
osztályonként 1000, 1200, 1500, 1800 és 2000 
frank, nő-tanerők fizetési osztályok szerint 
1000, 1200, 1400, 1500 és 1600 frank évi 
fizetést kapnak. Oly tanítók, a kik még a 
pedagógiai vizsgálatot nem tették le, évi 800 
frankot kapnak. A legutolsó fizetési osztályba 
tartozó tanítók és tanítónők, ka több mint 
2 tantermes iskolánál működnek, még 200 
frankot, ka pedig több mint négy tantermes 
iskolánál működnek, még 400 frankot kapnak. 
Ekkez járul még az 1000 lakosnál többel bíró 
helyeken a nyugdíjba be nem számítható 
helyipótlék és pedig Párisban 1000 frank, 
másutt 400 és 50 frank. Mindenütt szabad 
lakás. 

Községi iskoláknál működő tanítónak szabad 

lakás és a tandíj élvezetén kívül legalább 
200 frank fizetésének kell lenni; összes jöve-
delmének pedig legalább évi 600 franknak. 

Belgium. Az 1500 nál több lakossal bíró 
községekben a lakosság arányához képest évi 
1600—2400 frank és korpótlék, a mely csak 
300 frankot érhet el. 

Anglia. A tanítói fizetések aránytalanok 
épp űgy, mint nálunk. Vannak tanítók 115 
font és 40 fonton alul maraló fizetéssel. 

Végig tekintve a tanítói fizetések 
aránytalanságán: a magyar állami elemi 
iskolai tanítóknak nincs okuk a csügge-
désre. Ministerük mondotta ki, hogy 
jelenlegi fizetési helyzetük tarthatatlan, 
joggal remélhetik, hogy áldásos műkö-
désüknek megfelelően mielőbb fogja 
fizetésüket a magyar állam háztartási 
viszonyaihoz mérten rendezni és akkor 
éppenséggel nem kell irigykedve néz-
niök más kultúrállam néptanítóira. 

= A tanítói nyugdíjjavas-
latról a napilapokban különféle híreszte-
lések jelentek meg, mélyekkél szemben a 
következők kijelentésére vagyunk fölhatal-
mazva: „A tanítói nyugdíjtörvényjavaslattal 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatás-

ügyi minister személyesen foglalkozik, érte-
kezletéket is tartott úgy a matematikai 
mérleg megvizsgálása, mint a javaslat szer-
kesztése tárgyában, de végleges meg-
állapodás eddig nem történt 
és az ügy még beható tárgyalásokat igényéi, 
míg minden irányban végleges elhatározás 
jöhet létre." 

Öngyilkos tanulók. 
Az évvégi, avagy a középiskolai érettségi 

vizsgálatok közeledtével már megszoktuk a 
napi sajtóban ez időben mintegy törvényszerű-
leg ismétlődő megdöbbentő híreket, hogy ifjú 
emberek, még félig gyermekek, kiknek az élet 
értékéről és nagy föladatairól jóformán sejtel-
mük sines, abbeli félelmükben, hogy a vizsgá-
laton megbuknak, vagy már oda sem bocsájtatván, 
egy évet veszíteni kénytelenek: hideg vérrel, 
kegyetlen önzéssel és kishitűséggel pusztítják 
el magukat. Oly könnyen bánnak az élettel, 
a mely csak egyszer adatott mindenkinek az 
egész örökkévalóságban, mintha csak egy 
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rosszul égő szivar eldobásáról volna szó. Sőt 
nemcsak 17—18-éves ifjak,hanem 10—12-éves 
gyermekek is, egy-egy bukás vagy rossz 
osztályzat miatt öngyilkossági kisérletet követ-
nek el. A nagyközönség egész közömbösséggel 
fogadja már az ilyen hireket; ámde lehetetlen, 
hogy a népe és nemzete boldogságát igazán 
szivén hordozó tanítót az ilyen mélyen el-
szomorító esetek komolyan gondolkodóba ne 
ejtsék s ne késztetnék ama kóros állapotok okai-
nak fürkészésére, egyszersmind orvoslására is. 

Az emberi tudomány az utolsó ötven év 
alatt úgy tartalomra, mint terjedelemre nézve 
óriási módon gyarapodott s bizonyos pályához 
kötött pozitív ismeretek mértéke is annyira 
kibővült, hogy lehetetlen, hogy az emberi agy 
is, néhány nemzedéken keresztül lépést tartva, 
terjedelemben és munkabírásban oly arányban 
növekedett volna. Tanügyi, de különösen orvosi 
szakgyüléseken állandóan erélyesenhangoztatják, 
hogy a középiskola manapság oly igényeket 
támaszt ifjuságunk szellemi képességéhez, hogy 
majdnem fele sem képes azoknak a szó teljes 
értelmében megfelelni. Csak a napokban tartott 
Dr. Meynert István európai hírű, bécsi egye-
temi orvostanár, a bécsi orvosok kaszinójában 
nagyhatású fölolvasást a középiskolai túlter-
helésről. S a nagytekintélyű szaktudós minden 
óvatossága s körültekintése daczára, melylyel 
e különös fontosságú tárgyat kezelte, nem 
mellőzhette azon kijelentést, hogy az ifjúság 
túlterheltségének megszüntetése immár élet-
kérdéssé vált s azzal a kérelemmel fordult a 
nagyszámban megjelent szülőkhöz, hogy tegyék 
gyermekeik szellemi képességét szorgos tanul-
mányozásuk tárgyává, mielőtt arra határozzák 
el magukat, hogy középiskolába járatják őket. 
Mert szellemileg kevésbbé megáldott s tán 
testileg is fejletlen, gyenge fiúk nem alkal-
masak a magasabb tudományra. 

A hírneves egyetemi orvostanár érdekes 
fölolvasásának különben az a következtetése, 
hogy a középiskola alsó osztályaiban a tanárok-
nak nemcsak arról kellene meggyőződniük, 
hogy a tanulók mily mértékben sajátították 
el a föladott anyagot, hanem arról is, hogy 
mindegyiknek mily fáradságába került a tanulás. 
S ha a tanári testület valamelyik tanulóra 
kimondja, hogy szellemi képessége nem felel 
meg, az igazgató azt a tanácsot adja a 
szülőknek, hogy tartsák vissza gyermeküket a 
reá nézve káros szellemi munkától s válasz-
szanak számára olyan életpályát, melyen erejé-
nél és tehetségénél fogva könnyebben boldogul. 
Ily komoly intelmekre bizonyára nagyon sok 
szüle föleszmélne s még idejekorán meg-
mentenék gyermekeiket a reménytelen és 
kétségbeesett küzdelemtől. Eme szigorú, de 

lelkiismeretes eljárásnak még az az üdvös 
eredménye is lenne, hogy a közép és felsőbb 
iskolák megszabadulnának a túlságosan sok 
közepes és fölötte gyenge tanulóktól, s a mi a 
fő, a szellemi rokkantak száma tetemesen 
csökkenne. Ha végigtekintünk középiskoláinkon 
tapasztalhatjuk, hogy a gyenge tanulóknak 
nagy csoportja a legkülönfélébb korrepetálás, 
pót- és javítóvizsgálat segélyével nagy ügygyel-
bajjal, kegyelmezéssel és elnézéssel vonszoltatik 
egyik osztályból a másikba. Hosszas küzdelem 
után megszerzik valahára az érettségi bizonyít-
ványt, később talán a diplomát is; s így meg-
kínzott, szétforgácsolt agygyal kezdődik meg 
ezek számára a létért való küzdelem. S nem 
ismét a túlterhelés vár-e ezekre a szerencsét-
lenekre? Az élet nehéz küzdelem s bizony 
nagyon nehéz föladatokat ró ránk; éppen úgy, 
mint az iskola az ifjúságra. De e mellett még 
rendesen túl lövünk a czélon s újabb meg 
újabb föladatokat vállalunk magunkra; így 
nem csoda, ha a zajos sikerek utáni szünet-
nélküli nehéz versenyben nagyon sokan közü-
lünk időnek előtte kidőlnek: testileg vagy 
szellemileg összeroskadnak. 

Elvitathatatlan, hogy a jeles orvostudor 
szavai jórészt a mi iskolai ós életviszonyainkra 
is ráillenek; ámde nálunk, sajnos, még mind-
ezeken kívül bizonyos makacs balitéletek is 
gátolják a középiskola pedagógiai hatását. 
Ezeknek egyik legsúlyosabbika azt mondja: 
A középiskola csak tanít, de nem nevel. S 
ez a balítélet elsősorban a tanárok körében 
él, a kiknek pedig legjobban kellene tudniok, 
hogy a középiskola eszménye szerint mindenek-
fölött nevelő-iskola, de másodsorban köztudattá 
lett a nagyközönség körében is, mintegy vissz-
hangjául a tanárok körében élő fölfogásnak, 
a melynek megerősödését azonban oly esetek, 
körülmények is elősegítették, melyek tényleg 
azt látszanak mutatni, hogy a középiskola 
tanítványainak nevelésére — itt mindenek-
fölött az érzelmeknek és az akaratnak íjellem) 
a nevelését értjük — kevés gondot fordít. 

A tudomány álláspontjából tekintve, mely 
azt szabja meg, hogy a középiskolai nevelés-
nek milyennek kell lennie, a középiskola 
kiválóan nevelő - intézet, melyben az oktatás 
kiemelkedő szerepet játszik ugyan, de nem az 
egyetlen czél, sőt nem is végső czél; az ok-
tatás itt is, mint minden alsóbb jellegű iskolá-
ban, a nevelésnek, az erkölcsös jellem kifej-
tésének a szolgálatában áll. Ez a tan azt tartja: 
nincs nevelés oktatás és nincs oktatás nevelés 
nélkül; a mai középiskola tehát az oktatás 
minden mozzanatát abból a szempontból végzi, 
hogy a nevelésnek az erkölcsös, erényes jellem 
kifejtéséhez kell vezetnie, e szerint ha az ok-
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tatás a középiskolában uralkodónak látszik is, 
nem maga a főczél, nem kell tehát a látszat 
után indulni s balitéleteket formálni belőle, 
mely ekkép hangzik : a középiskola nem nevel! 

Hazánk jövendő reménysége, ifjúsága, mely 
az évezredes nemzet íönmaradásának zálogát 
hordja lelkében és erejét izmaiban, nekünk 
drága és kedves mindenekfölött. Annyi 
reménységünk fűződik hozzája és annyi gyönyö-
rűségünk telik benne, hogy gondolva rája, 
gondolnunk kell a veszedelmekre is, a melyek 
jólétét és jövendő boldogulását kísértetbe 
vihetik. Mennél drágább kincsünkről van szó, 
annál indokoltabb az aggodalom és nincs 
fölösleges félelem, vagy oktalan aggaskodás, 
mikor legbecsesebb értékünket óvjuk. Látni 
nekünk a jövő Magyarország e tiszta, erős had-
erejének tömör falankszait: öröm és bizodalom; 
de nem szabad elfelejtenünk, hogy a falank-
szok mögött a szeretet aggodalmának felhői 
borongnak és kisérik az ismeretlen jövőnek 
haladó útján. Erkölcsi erejét e derűs had-
seregnek nem féltjük, de igenis féltjük jövőjét 
a mult kísértéseitől, a balitéletektől, a téves 
becsvágy szomorú botlásaitól. Féltjük fiatal 
erejüket a káros fölfogások akadályaitól, a 
melyeken már annyi jobb sorsra érdemes 
törekvés botlott meg és annyi becses ambiczió 
jutott zátonyra. 

Ennek az aggolalomnak hangot kell adnunk 
mindannyiszor, a inkor így, az iskolai év 
végén a pályaválasztás nagy kérdése kezd 
aktuálissá válni. A helyes gondolkozásnak még 
mindig nagyon sok téves nézet és bűnös elő-
ítélet szegi szárnyát. A változott idők mind-
untalan jelentkező szomorú tapasztalatai az 
úrképzés vak szenvedélyét még mindig nem 
voltak képesek megfékezni. A szülői szeretet 
még mindig szivesebben hódol az ábrándoknak, 
mint a józan megfontolásnak. Magyarországon 
még mindig a legkeresettebb pálya az úri 
pálya, a mely alatt olyan mesterség értendő, 
a mely diplomával van megpecsételve és jól 
ropogtatható czímet szerez az öröklött név elé. 
A lateiner pályák iskoláit egy tengernyi tábor 
ostromolja, a melyet ezzel a büszke jelszóval 
küldöttek el hazulról: légy nagyobb úr, mint 
az apád! 

Ez az oka annak, hogy az úri pályák leg-
nagyobbrésze a financziális csőd szélére jutott. 
A diploma nem jelent biztos kenyeret, ellenben 
jelent keserves, nehéz, zaklatott küzdést, meg-
szaporodott igényeket és megcsökkent kenyeret. 
A végső kétségbeesés sziklái és zátonyai között 
a czifra nyomorúság lobogója alatt egész 
tömege evez a küzködő exisztencziáknak és még 
mindig új rajok kéredzkednek föl a megterhelt 
hajókra. Szomorú kép, de a napi krónikák 

feles számmal tesznek bizonyságot róla, hogy 
még nem is túlzott. Az úri pályák nagy 
keresettsége olyan viszonyokat teremtett, a 
melyek minduntalan keserves küzdelmek és 
súlyos erkölcsi megpróbáltatások elé viszik 
azokat, a kiknek az lett a szomorú szeren-
cséjük, hogy — urat nevelt belőlük az oktalan 
hiúság és ábrándokra spekuláló ambiczió. 

Igaz, hogy ezek a bajok nagyobbára a jó-
akarat, sőt a szeretet forrásaiból fakadtak: de 
vájjon ez csökkenti-e terheiket ? Elég, duzzadó 
vitorlákkal indult hajó merült már el az 
úrhatnámság tengerében és elég gyötrelmes 
tanulság kinálja már az okulást. Világért se 
szólalunk mi föl az ellen, hogy a szülők ne 
taníttassák gyermekeiket. Az ilyen óvás a leg-
nagyobb oktalanság volna. Ennek az országnak 
és ennek a nemzetnek égető szüksége van rá, 
hogy fiatalsága a tudomány forrásaiból merítsen 
erőt a főnmaradás és boldogulás nagy küzdel-
meihez. Müveit nemzet: erős nemzet. De 
bőségesen elérkezett az ideje annak, hogy 
lemondjunk az úgynevezett „úri pályák" favori-
zálásáról és ha már mindenáron úrnak akarjuk 
nevelni a fiainkat, ne foglaljuk el ezt az el-
nevezést egy pár ilyennek dédelgetett mesterség 
számára. Ur mindenki, a ki a maga ember-
ségéből tisztességes úton megél, a kötelességeit 
pontosan teljesíti és mások kegyelmére nem 
szorul. Okos ember nem ott keresi a boldogulást, 
a hol a verseny legnagyobb és az eredmény 
a legbizonytalanabb. Van elég út még ebben 
az országban, a mely sokkalta biztosabban el-
vezet a nyugodt boldoguláshoz, van elég tér, 
a melyen becsületes igyekvéssel biztosan 
érvényesül a hasznos törekvés. Terem még 
széles Magyarországon elég kenyér, hogy jól-
lakhassék vele mindenik fia ennek a földnek, 
de ne feledje el senki, hogy a kenyér nem 
magától terem, hanem hasznos munkának a 
jutalma és elsősorban azt illeti, a ki többet 
dolgozott érte. 

A felelősség túlnyomó része a szülőket illeti, 
a kik a gyermekek sorsa fölött határoznak. 
Gondolják meg, hogy nehezebb lett az élet és 
a vele való küzdelem immár a porondra szólí-
totta az erős férfi mellé a gyönge nőt is. 
Nagyobb, szélesebb és keményebb lett a 
verseny; a ki könnyű eredményekre spekulál, 
könnyen elszámítja magát. Ma, a mikor a gyönge 
leány is beáll az élet küzdelmeibe munkásnak, 
ne akarjanak a szülők okvetlenül urat nevelni 
a fiákból. Nincs úri pálya, csak tisztességes és 
tisztességtelen. És egy darab biztos kenyér, ha 
még oly barna is, többet ér száz korhadó bal-
itéletnél, ha még oly „úri" is. 

(Rimaszombat.) Schlosz Lajos. 
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Emlékezésül. 
Sokat olvastam mostanában róla meghívók-

ból, újságokból, tőlem messze szakadt jóbarátok 
szíves leveleiből,hogy a szolyvai állami eleminép-
iskola most tartja negyedszázados fennállásának 
ünnepét. Az én lelkemnek az ünnepe is az. 
A kegyelet és hála örök emlékeül leleplezik 
Halász Ferencz ministeri osztálytanácsos arcz-
képét is, a kinek a nevéhez fűződik ennek az 
állami iskolának megszervezése és fejlesztése. 
A szolyvai állami népiskola a nemzetiségi 
vidékeken lévő állami népiskolák követendő 
példájául szolgál. Annak a példájául és bizony-
ságául, hogy kellő vezetés és támogatás mellett 
mily szolgálatot tehet a magyar nemzeti kul-
túrának a népiskola. Az iskola, mely nagy fel-
adatait csak akkor oldhatja meg egészen, ha a 
tanító lelkes és hazafias munkáj át a közhivatalok 
és a társadalom vezetői is buzgón támogatják. 
Ilyen harmonikus együttérzés lélekemelő mun-
kájával találkozunk Szolyván kezdettől fogva. 
A 25 év éppen elegendő volt arra, hogy a 
szegény, de a magyar nemzethez jó és hal-
sorsban szívósan ragaszkodó ruthén nép nem-
csak szívben, hanem nyelvben is összeforrjon 
a magyarra!. Az újabb generáczió már oly 
szépen ejti ki zengzetes édes magyar nyelvünket, 
hogy az akármelyik tősgyökeres alföldi magyar 
község lakosságának is becsületére válhatnék. 

Ez az iskola egyik legfényesebb tanuja 
annak, hogy Halász Ferencz ministeri osztály-
tanácsosban az országos népoktatásügynek jeles 
és fáradhatatlan vezetője van, ki helyes érzé-
kével, szervező képességével és nagy ember-
ismeretével a nemzeti népoktatást helyes útra 
terelte, s azt az egész vonalon éppen úgy 
diadalra juttatja, mint a hogy azt a szolyvai 
állami népiskolánál annyi hazafias örömmel és 
gyönyörfiséggel szemlélhetjük. 

Magam is halálom napjáig a legkedvesebben 
fogok visszaemlékezni a szolyvai állami isko-
lánál eltöltött időkre. Büszke vagyok rá, hogy 
a magyar nemzeti kultúra szolgálatában oly 
számottevő iskola kötelékében dolgozhattam 
én is, s azt hiszem, nem végzek fölösleges 
munkát, ha az iskoláról egyet-mást elmondok. 
Az öt tantermű iskolában több mint 300 
mindennapi tanköteles jár, a kik az iskolával 
kapcsolatban levő óvodában a magyar nyelvet 
már elsajátítják. Az iskolának olyan jó hírneve 
van, bogy nemcsak a szolyvai, hanem még a 
szomszéd járásból is a gör. kath. lelkészek, 
tanítók, jegyzők, erdészek és jobbmódú gazdák 
közül is sokan ott iskoláztatják gyermekeiket. 
Mert ott tökéletesen megtanulnak a gyermekek 
magyarul. Az állami iskolai gondnokság és a 
községi elöljáróság ügybuzgósága folytán a 

beiskolázás teljes és kifogástalan. Szeptembertől 
junius végéig szakadatlanul följárnak a gyer-
mekek az iskolába, igazolatlanul nem hiányzik 
soha, egy sem. Ezt bizony sajnos az országban 
nagyon kevés község iskolájáról mondhatjuk 
el. A község lakossága annyira szegény, hogy 
a legnagyobb rész még gyermekeit sem tudja 
a szükséges téli ruházattal ellátni és ezt az 
iskola bizony nagyon megérezné: ha a Gond-
viselés oly férfiút nem állított volna már kez-
dettől fogva az állami gondnokság élére, mint, 
Bálajthy Mór, a járás főszolgabírója. Ez a, 
derék férfiú minden alkalmat megragad, hogy 
a szegény ruhátlan gyermekeken segíthessen. 
Minden őszszel összegyűjt 5—600 koronát, 
átadja az iskola igazgatójának, hogy a tanító-
nőkkel vásárolja be a szükséges ruhanemüeket, 
a miket aztán áldott lelkű feleségénél a község 
nemeslelkü úriasszonyai kiszabnak és megvarr-
nak. Ily támogatás mellett aztán az iskola fényesen 
töltheti be nemzeti hivatását. Ha a szeretett 
haza minden iskolájának az élére oly nemeslelkü, 
tevékeny és hazafias szellemű férfiú kerülhetne: 
a nemzetiségi vidékeken lévő összes állami 
iskolák is 25 évi fennállása után bizonyára 
éppen oly sikeres eredményt mutathatnának 
föl, mint a milyent a szolyvai állami népis-
kolánál tapasztalunk. 

Alig tudom leimi, hogy mikor a szolyvai 
iskolához évekkel ezelőtt igazgatónak kineveztek,, 
mennyi aggodalommal indultam el, hogy állá-
somat elfoglaljam. A ki csak az édes hazai 
nyelven tudok beszélni! Még hozzá megelőzőleg 
Jászberényben, a legmagyarabb városok egyi-
kében voltam tanító, hosszú ideig. Egyebet 
alig láttam, mint magyart. Az iskolaszéki el-
nököm, mikor búcsúzni mentem hozzá, elször-
nyüködve csapta össze a kezét: „De az Istenért £ 
Tanító úr! Hogy kívánkozik innét Bergen-
gócziába? (így hívják a jászok Beregvármegyét.) 
Gondolja meg mégegyszer a dolgot, nehogy 
aztán késő legyen!" 

Sok tépelődés után mégis csak elmentem. 
Azzal az erős szándékkal, hogy ha küzdenem kell 
is, de ezzel a hazámnak és nemzetemnek teszek 
szolgálatot. Szolyván legnagyobb csodálkozá-
somra még a hittani tanítás is magyar volt, 
már akkor is. Nekem ott nem volt egyéb 
dolgom, mint érdemes elődeim munkáját foly-
tatni s a hazafias szellemben az ifjúságot meg-
erősíteni. Ennél jobb helyet egy kollegámnak 
sem kivánhatok. A szegény nép teljesen magyar 
érzelmű, s ha a viszonyok tovább is így fej-
lődnek, vagyis ha az összes ruthén községekben 
mindenütt lesz állami iskola és azok hivatásukat 
éppen oly igyekezettel töltik be, mint a hogy 
a szolyvai állami iskola betölti, biztosra veszem, 
hogy a ruthén lakosság teljesen beolvad a 
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magyar nemzetbe, mert erre a lakosságban meg 
van a hajlandóság, sőt az akarat is. Az államnak 
csak elő kell azt segítenie. 

Isten áldása kisérje továbbra is a szolyvai 
állami népiskola derék tanítóinak munkáját 
és éltesse ez iskola nagyérdemű szervezőjét: 
Halász Ferencz miniszteri osztálytanácsost. 

(Komárom.) Szabó Elemér. 

A nyelvtanítás gyakorlati szem-
pontból. 

A nyelvtan tanítását óhajtanám egy kissé 
gyakorlati szempontból megkritizálni s kezdem 
ezt azon kijelentésemmel, hogy nyelvtanításunk 
nem eléggé gyakorlati. Ertem pedig ez alatt 
azt, hogy e tárgy tanításával nem tudjak 
elérni azt a szinvonalat, a melyet a tanterv 
szelleme megkívánna a melynek is egyik leg-
fontosabb tényezője gyanánt azon óhaj sze-
repel, hogy a népiskola képesítse növendékeit 
arra, hogy azok gondolataikat tudják relatív 
pontossággal írásban kifejezni. 

Megkoczkáztatott kijelentésem okául azon 
tényt gondolom, hogy nyelvtanításunk — hogy 
úgy mondjam — nagyon is akadémikus. Taní-
tunk rengeteg sok szabályt, annyit, hogy az 
a 10 —12-éves gyermek már a fától nem látja 
az erdőt, írni pedig lehetőleg keveset iratunk 
s azt is esak ötletszerűen. S teszszük ezt 
annak daczára, hogy a világ előtt azt hangoz-
tatjuk, hogy: a nyelvtanításnak szabályokra 
való oktatása — túlhaladott álláspont, s a 
mikor tudjuk azt, hogy, gyakorlati érzék a 
helyesíi ás iránt és a nyelvtani szabályok 
tudása nem azonos, sőt nem is közel eső 
fogalmak, más szavakkal, a mely növendék a 
helyesírás szabályait kifogástalanul tudja, kö-
vetkezéskép nem okvetlenül tud egyszersmind 
helyesen írni is. Erre nézve az iskola tömérdek 
sok példát mutat. 

Azt mondhatná valaki, hogy nagyon is sokat 
várunk a népiskolától. Hát hiszen igaz, hogy 
a népiskolától nem követelhetjük azt, a mire 
esak a középiskola bírja érettebb fejű növendé-
keit képesíteni, hogy a tanítványok gondola-
taikat kerekded, a mondatszerkesztés szabá-
lyainak megfelelően, mond ltokba foglalva 
leírni tudják kifogástalanul. Ezt 10 —12-éves 
gyermektől kivánni nem is lehet. De az 
elvárható a népiskolától, hogy tanítványai a 
helyesírás törvényeivel megismerkedjenek s 
hogy a mit leírnak, az lehetőleg helyesen is 
legyen írva; a későbbi fejlettebb ész azután majd 
bevilágít a mondatszerkesztés szövevényeibe. 

A tantervben ki vannak jelölve a nyelv-
tanítás útjai s e kötött utak vissza kell, hogy 
tartsák az embert az elkalandozástól, de azért 

mégis kimondom am i meggyőződésemet, hogy 
leggyakorlatibbnak azt a nyelvtanítást tartom, 
mely a könyvből való tanul íst eltörli, s a 
melynek folyamán tanító és tanítvány mindig 
együtt írnak, illetőleg egy-egy tanuló fölváltva 
ír a táblánál, a többi a patban; a nyelvtan-
óra alatt folyton írnak s a tanító az írottak 
alapján levonja a szabályt s ismét i mindaddig, 
míg az a gyermekek vérébe megy át. 

Különben maradjunk csak meg a tényleges 
állapotok mellett, mert még azt mondhatná 
valaki, hogy a visszafejlődésnek vagyok apos-
tola. Az iskola már igen korán munkálkod-
hatik a helyesírás iránti érzék fölébresztésén. 
A tanító kezében itt a legbiztosabb és leg-
czélravezetőbb eszköz: a tábla a krétával. S 
ha szabad hasonlattal élnem, a mint egyes 
szocziológusok az elfogyasztott szappan mennyi-
ségével mérik a czivilizáczió terjedését, úgy én 
a fogyasztott kréta mennyiségétől következ-
tetek a nyelvtanítás gyakorlati voltára; s a 
krétát csakis a toll pótolhatja. Minden nyelv-
tanításnak tehát — ismétlem — abból kell 
állania, hogy legalább egy félóra írásra fordít-
tatik, a mikor a tanító úgy jár el, mint fön-
tebb érintettem. Az ily szellemben való taní-
tást már az első osztályban lehet kezdeni. 
Persze e fokon ez még nem történik egészen 
tervszerűen, hanem inkább, hogy a tanításnak 
egy kis élénkség kölcsönözi tssék, olvasás 
közben pl. szünetet tart a tanító s egy szót a 
már olvasottakból egy tanulóval a táblára irat, 
ha az helytelenül írná, kijavítja, a nélkül 
persze, hogy valami nyelvtani értekezésbe 
fogna; ez gyakrabban történvén: a gyermek 
figyelme és helyes érzéke felköltetik. Külö-
nösen az osztott iskola tanítója teheti ezt 
gyakrabban s hogy erre nagy szükség van, 
bizonyítja azon tapasztalás, hogy meglehetősen 
sok idő kell arra, míg a gyermek megtanulja a 
szavakat egymástól különválasztva leírni, a mit 
pedig már a legalsóbb fokon kell megtanulnia. 

A második osztálytól fölfelé, a he'yesírásra 
való tanításnak módszeresen kell történie. A 
megismert szabályokat gyakoroltatni kell. még 
pedig írásban, mert a szabály tudása magában 
véve még semmi. Később is minden fokozaton 
ugyanazon módszer hisznalandó, t. i. vagy egy 
tanulót kell a táblához hívni, vagy pedig az 
egész osztálynak a szavakat tollba mondani; 
kezdetben úgy, hogy megmondjuk egyszersmind, 
hogy mint írandók le az egye* szók, később 
ennek mellőzésével, a minek igen nagy gyakor-
lati haszna van. A második osztályban persze 
mindez csak kis körben mozoghat, de e kis 
kör is elég anyagot nyajt a t mítónak; s ha 
egyebet sem tesz, csak tőmondatokat irat, már 
is igen szép eredményeket érhet el. 
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Egy dolog bizonyos, ha a tanuló népiskolai 
tanulmányait elvégezvén, nem szerez egy bizo-
nyos fokú készséget gondolatainak helyes 
leírásában, úgy még a középiskola is nehezen 
s csak évek múlva képesítheti őt arra; s ez ért-
hető is, mivel a gyermekkorban az emlékező-
tehetség a legjobb, az ekkor szerzett képzetek 
és fogalmak a legmaradandóbban vésetnek az 
elmébe s onnan úgyszólván kitörölhetetlenek. 

A tanítónak minden alkalmat meg kell 
ragadnia, a mi őt ezéljában elősegítheti. A 
következő osztályokban mindenütt a nyelv-
tanítás anyaga szolgáltatja egyszersmind az 
írásnak is anyagát, de mindig az írásra fordí-
tandó a nagyobb gond s a több idő. Az a 
körülmény, hogy az elemezést a tábláraírással 
kapcsolatban végezzük, még nem elegendő. 
A tanultaknak összefoglalásaként, illetve össze-
foglalásával hetenkint, legalább is kéthetenkint, 
gyakorlatok írandók, a tanító utasításai alapján, 
de segítsége nélkül s az abban ejtett hibák, a 
tanító által megjelöltetvén, a tanuló által javí-
tandók ki. Ezen kijavítás czélszerüen akként 
történhetik, hogy a tanító a hibás szókat alá-
húzza, de ki nem javítja: a javítás alkal-
mával pedig a főbb és jellegzetesebb hibákat 
kijavítva a táblára írja föl, hogy így azt a 
tanulók maguk előtt lássák s így az ismételt 
kérdezgetésnek is eleje vétessék. 

Czélja kell hogy legyen mindennek, a mint 
már mondottam, hogy a folytonos iratás, a 
helyesírás törvényeire való folytonos hivatkozás 
által a tanulónak mintegy a vérébe menjenek 
át a szók leírása közben szükséges tudnivalók 
s hogy a tanuló oh an készültséget nyerjen ez 
által, hogy, ha a szabályok későbben el is 
mosódnak emlékezet »ben, a gyakorlat által 
szerzett készség őrizze meg benne a tanultak 
által fölébresztett és megerősített — sokszor 
érintett — helyes érzéket, 

(Török-Becse.) Lind Gyula. 

HIYATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Köszönetét nyilvánította: gróf Andrássy 
Dénesnek, a ki a Kraszna-Horka-Váralján föl-
állítandó kisdedóvoda elhelyezésére egy bei-
telket s házat 5000 korona értékben a m. kir. 
államkincstárnak tulajdonjogilag ajándékozott; 
a kis- kun-halasi közs. iskolaszéknek, a mefly az 
elmúlt télen 106 szegénysorsú tanulót 568 
korona értékű ruhával látott el. 

Kinevezte: Pogány István Nagy-Küküllő-
vármegye népoktatásügyének vezetésével meg-
bizott kir. s.-tanfelügyelőt a VIII. fiz. oszt. 

3.-ik fokozatába, ugyanezen vármegye kir. 
tanfelügyelőjévé; Simoncsics Antal oki. polg. 
isk. tanítót a csongrádmegyei kir. tanfelügye-
lőséghez a XI. fiz. oszt. 3.-ik fokozatába toll-
nokká; Nehéz János vajdahunyadi áll. el. isk. 
igazgató-tanítót a X. fiz. oszt. 3.-ik fokozatába, 
hunyadvármegyei kir. s.- tanfelügyelővé; Dénes 
Károly tanfelügyelőségi tollnokot a X. fiz. oszt. 
3.-ik fokozatába te mes vár megyei kir. s.-tanfel-
ügyeiővé. 

Áthelyezte: Mikler Sándor, hunyadmegyei 
kir. segédtanfelügyelőt jelenlegi minőségében 
Bihar vármegyébe; Kiizdy István zemplénvár-
megyei kir. s.-tanfelügyelőt jelen minőségében 
Trencsénvármegyébe; Kárpáti Sándor trencsén-
vármegyei kir. s.-tanfelügyelőt jelenlegi minő-
ségében Zemplénvármegyébe; Hajnál Bernát 
szepesvármegyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot 
jelenlegi minőségében Nagy-Küküllővárm,-be; 
Radványi (Randi) Ferencz székesfővárosi kir. 
tanfelügyelőségi tollnokot a pest-pilis-solt-
kiskunvármegyei kir. tanfelügyelőségbe jelen 
minőségében; Rudnai Károly nagyküküllővár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot ezen 
minőségében Szepesvármegyébe; Gálffy Lajos 
pest-pilis-solt-kiskunvármegyei kir. tanfelügye-
lőségi tollnokot a budapest-székesfővárosi kir. 
tanfelügyelőséghez jelen minőségében. 

Nyugdíjat utalványozott : Czike Árpád 
bátorkeszi munkaképtelen ev. ref. tanító ré-
szére évi 380 koronát; Matyasóvszky Sándor 
gyöngyös-tarjáni közs. isk. tanító részére évi 
440 koronát. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néhai Benczúr György volt szemlaki ág. hitv. 
ev. tanító özv., szül. Zayacz Kornélia részére 
évi 450 koronát; néhai Szám Simon volt 
germani gör. keleti tanító özv., szül. Paulovics 
Krisztina részére évi 380 koronát; néhai Bakai 
Alajos zentai volt községi tanító özv., szül. 
Ottrubny Ida és kiskorú árvája részére együtt 
évi 723 korona 33 fillért ; néhai Verner 
Mihály csongrádi nyug. volt tanító özv., szül. 
Horcsik Teréz részére évi 390 koronát; néhai 
Mótyán János csaba-csüdi nyug. volt urad. el. 
isk. tanító özv., szül. Walthern .Juliánná ré-
szére évi 530 koronát; néhai Bábán László 
volt laczfalusi nyug. gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Csóra Anna részére évi 300 ko-
ronát; néhai Telek József ecsédi róm. kath. 
volt tanító özv., szül. Sipos Mária és János 
kiskorú árvája részére együtt évi 350 koronát; 
néhai Albert János alsó-gyékényesi nyug. volt 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Máté Irina 
és Lukréczia nevű kiskorú árvája részére 
együtt évi 350 koronát. 
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A hitetlen. 
Az öreg Binder bácsi tulajdonképen még 

nem is lett volna olyan öreg, a milyen öreget 
elhanyagolt külseje mutatott. Borotválkozni 
csak havonkint egyszer szokott volt; ruháihoz 
meg a száz év előtti divatlapokból vette a 
mintákat s ráadásul az étlapok is le voltak 
mindig olvashatók úgy a mellényéről, mint a 
kabátjáról. 

Hiába tisztította ki öreg gazdasszonya nap-
nap után az ételfoltokat, csak megint oda-
kerültek azok a másnapi étkezés után, úgy, 
hogy Náni asszonynak tulajdonképen teljesen 
igaza volt, mikor kijelentette, hogy: „ a tekin-
tetes úrral meg nem érdemes bajlódni, mert 
hogy olyan, mint a gyermek, mindjárt be-
maszatolja magát!" 

— Mi köze hozzá — morogta sz öreg, mit 
törődik velem! Én nem törődöm senkivel 

Nem is tőrödött, az már szent igaz. Azelőtt 
legalább a diákjaival törődött, hanem az utóbbi 
időkben azokat is elhanyagolta. Nem érdekelte 
semmi és senki. A világ akár fölfordulhatott 
volna tőle. Csak egy dolog hozta ki a sod-
rából: ha vallási dolgokat emlegettek előtte. 
Kigyúlt az arcza s csak úgy szikrázott a szeme 
míg érveket halmozott érvekre, hogy bebizo-
nyítsa az ő fixa ideáját, hogy nincs Isten. 

Mert ez a théma volt az ő veszszőparipája. 
S micsoda ragy lelki gyönyörűséggel esett 
neki az áldozatának, mikor úgy néha-néha 
előkaphatott valami hívő lelket, a kivel vitat-
kozhatott. Kárhozatos, kétségbeejtő érveit úgy 
használta, mint valami gyakorlott vívó a pengéjét. 
Gyönyörűségesen támadott, pompásan véde-
kezett s hasított, szúrt a megijedt, meggyötrött 
lelkeken, míg végre szegények elgyötörve a 
látszólag meggyőző argumentumoktól s meg-
érintve a hitetlenség hideg szelétől, dideregve, 
fázva beadták a derekukat s igazat adtak az 
öreg lélekölőnek. 

S mintha csak diadalmas ütközeteket vívott 
volna meg, olyan boldog és olyan büszke volt, 
mikor valakiben, ha legalább kis időre is meg-
ingathatta a hitet. 

Egész nagy könyvtára volt materialista 
irányú könyvekből. Más könyveket nem is 
olvasott, de ezeket azután szinte ette. Éjjel, 
nappal, csak egy gondolat foglalta el a lelkét, 
hogy nincs Isten! Rögeszméjévé, szinte őrületes 

mániájává vált ez a gyilkos gondolat. S úgy-
szólván minden szellemi működése arra az egy 
dologra öszpontosult, hogy állítása valósága 
mellett érvet érvre tudjon összehalmozni. 

Állásába is belekerült ez a rögeszméje, mert 
az iskolában is olyanokat beszélt össze, hogy 
nyugdíjazását kellett kérni. 

De hát ő ezzel sem törődött! Sőt lassankint 
azzal sem, hogy meg tud - e még valakit 
győzni az ő érveivel vagy sem. Teljesen elzár-
kózva élt s a főgyönyörűsége az volt, hogy 
marczangolta a saját lelkét a kételyeivel, e 
kétségbeejtő hitetlenségével. 

Mint valami sötét árnyék, úgy járt-kelt a 
kis városka ódon, középkori hangulatú szűk 
utczáin, a melynek zord, sötét hangulatába úgy 
beleillett ez a csodálatos formájú ruhákba 
öltözött öreg bácsi. 

Alig járt hozzá valaki. Én néha elmentem. 
Mint régi tanítványát, szeretett is egy kissé; 
de főleg azért szeretett talán, hogy sose vitat-
koztam vele s így azt hitte, hogy hallgatag 
én is átpártoltam az ő táborába. 

Annálinkább megbotránkozott, mikor egy 
szép tavaszi napon így szóltam hozzá: 

— Látja Binder bácsi, ilyenkor, midőn a jó 
Isten ilyen csodálatos szépre varázsol mindent, 
ilyenkor csak maga is elismeri a jóságát? 

— Elismerjem a jóságát annak, a ki nincs ? 
pattant föl — soha, soha! Jóakaratú hazugság 
az egész hit, hogy ne legyen mégis minden 
vigasz nélkül való ez az élet! Mert a gyáva 
emberekre iszonyú érzés lehet elgondolni, hogy 
meggebedünk, eltemetnek, elrothadunk s ennyi 
az egész élet! Nekik kell holmi hazugságféle 
a föltámadásról . . . . 

Érdekelt ez a sötét lelkű alak és minden-
áron szerettem volna kipuhatolni, hogy ment 
így tönkre. De az öreg hűségesen hallgatott. 
Czélzásokat tettem előtte nagy csalódásokról, 
nagy szerelmekről, elhibázott életekről, de ő 
az én puhatolódzásaimat vagy nem tudta, vagy 
nem akarta megérteni. 

De egyszer mégis kipattantotta a titkot 
Náni asszony. Az öreget kerestem, nem volt 
odahaza; Náni meg tartóztatott, hogy várjam 
meg a tanár urat. Beszélgetésbe elegyedtünk s 
egyszerre eszembe jutott, hátha Náni tud 
valami érdekeset az öreg úr múltjából. 

— Nem volt soha szerelmes a tanár úr? 
Nem akart megházasodni soha ? 
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— Dehogynem. Menyasszonya is volt, oszt' 
meghalt! Akkor majd megbolondult utána! 

Hazajött Binder bácsi és nem lehetett a 
beszédet folytatni. De most már úgyis sej-
tettem mindent. S ebbeli hitemben, hogy az 
öreg úrra ennek a tragédiának az átka nehe-
zedett, megerősített az ő beszéde is. Rátereltem 
a szót az ő kedvencz témájára: 

— Hogy lehet kételkedni abban, a ki annyi 
jóval halmoz el minket? 

— Engem nem halmozott el. S ha Isten 
lenne, a ki igazságos és jó, nem engedaé meg 
hogy kínlódjék idelent az, a ki becsületes és 
jó volt és a ki nem érdemelte meg, hogy a 
legszörnyűbb büntetéssel bűnhődjék! Nincs, 
nincs — kiáltotta szinte vadul — vagy adja 
vissza nekem, a kit elvett tőlem s akkor 
hiszek benne. Addig tagadom, tagadom! 

S egy szép nap azután mégis megtért. A jó 
Isten csakugyan visszaadta neki azt, a kit elvett 
tőle. Nyári alkonyat volt. Náni lélekszakadva 
rohant át hozzám, hogy az öreg úr haldoklik. 

Ott ült a kerti lúgosban. A sűrű orgona-ö O 
lombokon keresztül esak úgy foliosan hullott 
be a napsugár, megvilágítva azért mégis 
diszkrét, zománczos fénynyel az öreg úr 
lecsüngő, ránczos, sárga jobb kezét és sárga 
arczát. A többi szép homályban maradt, a bal 
kéz is, a melyben egy könyvet tartott. Mintha 
csak valami modern impresszionista képe lett 
volna; keresett, szétszórt világítással megfestve 
egy fejezet az élet utolsó óráiból. 

— Binder bácsi! Kedves tanár ú r ! — 
ébresztgettem. Föl is ébredt. Csendes, halk 
hangon mondta: 

— Itt volt. Beszéltem vele. Fehér ruhában 
volt. Olyan mint akkor. Ott él fönt. A jó 
Istennél. Megyek én is hozzá. Hiszek benne, 
mert ő ott van. Elvette, de megőrizte. Légy 
áldva jó Istenem . . . . 

S hirtelen, mintha boldog mosolygás futott 
volna keresztül a haldokló arczán, míg beszélt 
a láthatatlan alakhoz: 

— Látlak! Megyek utánad. Vezess hozzá . . . 
(Nagy-Szében.) Vértesy Gyula. 

IRODALOM. 
Az Ifjúsági Irodalom czímű kritikai folyó-

irat 2. száma gazdag és változatos tartalommal 
jelent meg. Irt bele Kárpáti Károly dr. „Az 
ifjúsági könyvtárak szervezéséről és keletkeze-
séről", Sassi Nagy Lajos „Az ifjúsági iratok 
hivatalos birálatá"-ról. Bírálatokat írtak az 
ifjúsági iratokról a gyermek irodalomnak: 
Peres Sándor, az elemi népiskolának: Weszély 
Ödön dr., a polgári fiúiskoláknak: Böngérfi 
János, a polgári és felsőbb leányiskoláknak: 

Sebestyénné- Stettina Ilona, az óvó- és tanítónő-
képzőknek: Láng Mihály és Palágyi Lajos, a 
tanítóképzőknek: Farkas Sándor, a felsőkeres-
kedelmi iskoláknak: Szmollény Nándor, a 
középiskoláknak: Balassa József dr. és Riedl 
Frigyes dr., a gazdasági ismétlő-iskola és az 
ifjút ági egyesületek részére: Gönczi Ferencz. 
Az „Ifjúsági Irodalom" (előfizetési ára egy 
évre 4 korona) Szegeden rendelhető meg. 
Melegen ajánljak. 

Bálás Iván „Szövetkezeti Útmutató" czírnen 
hasznos munkát írt. Külföldi és hazai példák 
bemutatása mellett fejtegeti a szövetkezet 
hasznát, czéljait. Megkülönböztet: a) előlege-
zési és hitel-, b) beszerző-, c) értékesítő- és 
d) termelési szövetkezeteket, melyeknek külön 
fajtái vannak. Ismerteti a szövetkezetek alakí-
tása módját, a tagok jogait és kötelességeit,, 
az igazgatóság, felügyelő-bizottság s a bíráló-
bizottság vagy választmány működése köre't; 
a szövetkezeti központok és vidéki szövetke-
zetek egymáshoz való viszonyait Részletesen 
foglalkozik a fe'íeZ-szövctkezetek, ipari hitel-
szövetkezet, gabona -, raktár-, pincze-szövet-
kezetek, tej-, tojás-, baromfitenyésztő és 
ért kesítő, gyümölcs-értékesítő szövetkezetek 
ismertetésével. Bemutatja a „Hangya" nevű 
központi szövetkezetet, a Mezőgazdák szövet-
kezetét és a keresztény szövetkezeteket. 
Helyenkint alapszabálymintákat és az alakí-
tásra útbaigazításokat közöl. A mű ára 1 K. 
40 fillér. Kiadta Lanopel Róbert (Wodianer 
F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedése. 
Mivel a tanítóság egy része tagja az országban 
levő számtalan szövetkezetnek, meg aztán 
ifjúsági egyesületekben is szóba kerülnek ily 
kérdések, ajánljuk eme munkát kartársaink 
figyelmébe. 

Megjelentek: Négy országgy űlési beszéd. 
Szemere Miklóstól. (Athenaeum könyvnyom-
dája.) — Családi Regény tár. 18. köte t : A 
kékruhás asszony. Elbeszélés. ír ta Csapodi 
Istvánné. — Psyche lámpája. Irta Léon 
Tinseau. Fordította A. V. — 19. kötet: Hricz 
és az úrfi. Elbeszélés az 1846 —48.-iki ziva-
taros időkből. Irta Franko Iván dr. Fordította 
Zsátkovics Kálmán. S^ent István - Társulat 
könyvkiadóhivatala: Budapest, VIII. kerület, 
Szentkirályi-utcza 28. szám. — Elemi lélektan. 
Szemléltető alapon a neveléstanra alkalmazva. 
H. De Raaf után Vágvölgyi Béla. Ara 1 K. 
60 f. Megrendelhető Buzárovits Gusztáv kiadó-
nál Esztergomban. — A méhészet múltjáról és 
jelenlegi közigazgatásáról. Irta : Saárossy-
Kapeller Ferencz. Ara 2 K. 40 f. (Községi 
nyomda részv.-társ., VI., Váczi-körút 61.) 
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E G Y E S Ü L E T I ÉLET. 
KI A pozsonymegyei tanítótestület XXVIII. 

közgyűlését Pozsonyban tartotta meg. Alszegiig 
János elnök, ki már 24 év óta dolgozik ritka 
sikerrel nemcsak az iskola falain belül, hanem 
azokon kívül is szóval, tollal és tettel a 
magyar nemzeti közművelődés szolgálatában, 
Halász Ferencz ministeri osztálytanácsos most 
megjelent, „Állami népoktatás" czímű nagy-
érdekű művének rövid, de velős méltatásából 
kiindulva, a tanítók föladatait az egységes 
magyar állam szempontjából fejtegette s aztán 
tényekkel bizonyította, hogy a magyar tanítói 
hivatás messzeható jelentőségének élénk tudata 
képezi forrását és magyarázatát azoknak az 
eredményeknek is, melyekre ez a testület 30 
éves múltjában jogos önérzettel hivatkozhatik. 
A valóban megható, szép beszéd után hosszan-
tartó lelkes éljenzéstől viszhangoztak a hatalmas 
méretű terem falai. A nagy tetszéssel fogadott 
elnöki jelentés részletesen ismertette a testület 
működését és az egyes járáskörök munkás-
ságát; ez utóbbiakban a lefolyt évben a közös 
tételek (a beszédhibák fölismerése és elhárí-
tása, a siketnémák oktatása, a tanítóegye-
sületek működésének szabályozása tárgyában 
kiadott ministeri körrendelet stb.) beható tár-
gyalásán kívül 5 gyakorlati tanítást és 17 érte-
kezést tartottak. Az elnök állandó gondos-
kodásának tárgyát képezvén az Eötvös-alap és 
Tanítók Háza ügyei, tudatja, hogy a testület 
2000 koronás alapítványa már a mult évben 
teljesen befizettetett. Az Aradvidéki Tanító-
egyesület javaslatát a tanítók hív. esküje tár-
gyában a Pozsonymegyében is tapasztalt sajnos 
jelenségekre hivatkozó érdekes megokolással 
szintén az elnök terjesztette elő s a közgyűlés 
nagy lelkesedéssel nyilvánította hozzájárulását, 
midőn egy méltán megbotránkoztató jelenet 
zavarta meg rövid időre a közgyűlésnek kivá-
lóan hazafias hangulatban való eddigi lefo-
lyását. Ugyanis Zigmundik János, Bazin szab. 
kir. város községi népiskolájának egyik taní-
tója, különben pánszlávizmusáról hírhedt atyafi, 
németül akart tiltakozni a javaslat ellen, ámde 
az elnök az alapszabályokra való hivatkozással, 
melynél fogva a testület tanácskozási nyelve 
a magyar, rögtön rendre utasította, s mikor 
a kitört óriási fölháborodás daczára konok 
vakmerőséggel mégis németül próbált tovább 
beszélni, erélyes föllépéssel azonnal megvonta 
tőle a szót. Plachy Bertalan kir. tanácsos és 
tanfelügyelő a maga részéről is megbotrán-
kozással itéli el egy tanító ily gálád maga-
viseletét s hozzájárul a javaslathoz. (Ugy érte-
sülünk, hogy az 1876. XXVIII. törvényczikk 
7. §-a alapján a fegyelmi eljárás elrendelését 

kérte a közoktatásügyi kormánytól Zigmundik 
ellen.) Majd Boltizár Ödön búrsztgyörgyi áll. 
isk. igazgató hazafias hévvel tett fölszólalása 
után a közgyűlés napirendre tért a kínos 
inczidens fölött s nagy lelkesedéssel elhatá-
rozták: A testület az Orsz. Bizottság útján 
fölterjesztést tesz, hogy az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetbe csak azok a tanítók vétessenek föl, 
kik hiv. esküt tettek arra, hogy a magyar 
szent hazához, királyhoz és a törvényekhez 
hívek lesznek, s a ki mégis vétene a hazafiság 
ellen, az a nyugdíjalap jótéteményeiben ne 
részesülhessen. Ezek után három, alapos tu-
dással kidolgozott, érdekes és tanulságos érte-
kezés következett. „A tanítói fizetések szabá-
lyo?ásáról" Zádor Gyula sárosfai közs. tanító; 
„Az ifjúság erkölcsi életének megóvásáról" 
Bakos Kálmán modori állami tanítóképezdei 
tanár; „A szakszerű tanítóképzés és képe-
sítésről" pedig Deschenszky János szentgyörgyi 
közs. tanító olvasták fól tanulmányaikat, s 
előterjesztett javaslataik Placliy Bertalan kir. 
tanácsos és tanfelügyelő, Alszeghy János elnök, 
Gróf József somorjai polg. isk, tanító, Betűnyi 
Tivadar pozsonyi áll. tanítóképezdei tanár stb. 
hozzászólásai után némi módosításokkal elfo-
gadtatván, azok az Orsz. Bizottsághoz fognak 
fölterjesztetni. — A testület alapszabályainak 
módosítása ügyében az elnök javaslatához 
képest tesznek jelentést a nmélt. ministerium-
hoz s a végleges döntést a legközelebbi köz-
gyűlésnek tartják fönn. Az átiratok és indít-
ványok tárgyalása után az Orsz. Bizottságba 
Alszeghy Jánost, Zádor Gyulát és Milller Pált 
választották meg képviselőknek. A reggeli 
8 órától szünet nélkül egész délig tartott, 
magas színvonalú közgyűlés a íitka jelességű 
és fáradhatatlan elnök hosszas és lelkes éljen-
zésével végződött. 

-)- A szatmár-ugocsani egyei tanítóegye-
sület választmánya a következő helyes érte-
sítést küldötte meg tagjainak: „A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. Minister Ur 0 Nagy-
méltósága saját hatáskörében az állami tanító-
egyesületekre vonatkozólag mult évi deczember 
hó 17.-én kelt 86.241. számú körrendeletében 
úgy intézkedett, hogy közgyűlések ezután rit-
kábban tartassanak s az egyesületi működés 
súlypontja a járáskörökbe helyeztessék át. A 
szatmár-ugocsamegyei tanítóegyesület választ-
mánya is május hó 25.-én tartott ülésében 
komoly megfontolás után a?on megállapodásra 
jutott, hogy követi az állami tanítóság által 
nyújtott példát s közgyűlést ezután ritkábban 
fog tartani. Nagyon sajnálná a választmány, 
ha egyletünk tagjai ezen határozatot úgy fog-
nák föl, hogy az későbbi következményeiben 
zsibbasztólag fog hatni az egyleti életre. Éppen-
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seggel nem. Mert a fenti határozattal kap-
csolatos a választmánynak egy más megálla-
podása is, az t. i., hogy föléleszti az esperességi 
tanítóköröket s ahol azok élnek, ott őket 
fokozott munkásságra serkenti Egyesületünk 
ezen deczentralizácziója pezsgőbbé és általáno-
sabbá fogja tenni az egyes tagok működését. 
A választmány, úgy mint eddig volt, ezután 
is az egyesületi élet vezére és irányítója 
marad. Kitűzi a pályatételeket s megbírálja a 
beérkezett dolgozatokat; közli az egyes körök-
kel azon eszméket, melyeknek megvitatását, 
vagy kifejtését óhajtja a köri fölolvasások 
keretében. A beküldött pályamunkák bírálat 
alatt vannak; ezek megoldását a központi 
bizottság a közelben teljesíteni fogja. Óhajtja 
a választmány, hogy köri gyűlések minden 
esztendőben tartassanak egyszer a papi coronák 
alkalmával; a gyűlések tárgysorozatából soha 
se hiányozzék egy-egy pedagógiai értekezés, 
népiskolai kézikönyv, avagy taneszköz ismer-
tetése. Igyekezzenek az esperességi körök elő-
adókul olykor-olykor kiváló szakférfiakat meg-
nyerni, kik a pedagógia újabb előhaladásával, 
egyik-másik tudomány-ág újabb vívmányaival 
ismertetnék meg a köröket. Szóval az esperes-
ségi körökben legyen a tanítóegyesületi élet 
kohója. A választmánynak gondja lesz arra, 
hogy az alapszabályok ilyen irányban módosít-
tassanak." 

j Járásköri iilésak. A muraközi tanítói 
járáskör Battonyán tartott ülésében ünnepelte 
30 éves fönnállását. Mencsey Károly elnök 
megemlékezett mindazokról a tényezőkről, 
melyek közreműködtek abban, hogy a járáskör 
a tanítók tömörülése folytán hazafias működést 
fejthetett ki a magyarság és magyar állam-
eszme szolgálatában ezen a nemzetiségi vidéken. 
Az elnöki jelentéshez Peczek György alsó-
muraközi esperes s egyházmegyei tanfelügyelő 
szólott hozzá s hazafias kijelentéseivel tilta-
kozott minden olyan vád ellen, mintha a 
zágrábi szentszék csak legkevésbbé is befolyá-
solni akarná a muraközi lelkészeket hazafias 
érzelmeikben s kijelenti zajos helyeslés közben, 
ha ilyen törekvést észlelne, ő volna az első, a 
ki az obediencziát megtagadná. Az értekezések 
során Mencsey Károly csáktornyai tanító föl-
olvasott a tanítóképző-intézeti tanárok kép-
zéséről, Branner Lajos csáktornyai tanító meg 
ismertette és kritizálta az állami iskolai tanítók 
számára kiadott Utasításokat. Az indítványok 
során Hrusóczy Elek dráva-vásárhelyi tanító 
fölhivta figyelmét a körnek a horvátországi 
„Dom" czímű lapra, mely magyar-ellenes 
czikkeivel mételyezi a muraközi horvátságot s 
arra, hogy az apáczák még mindig megvannak 
az egyes iskolákban. A kör az elsőre vonat-

kozólag beszerzi az adatokat, hogy orvoslást 
keressen, utóbbira meg bevárja a kultusz-
kormány intézkedését. Végül Zrínyi Károly 
képezdei tanár indítványára elhatározta, hogy 
a kör gyűléseit ezentúl őszszel tartsa meg. — 
Szepesvárm. hivatalos tantestületének bánya-
városi köre folyó évi május 31.-én tartotta 
rendes körgyülését Merény bányavárosában. A 
próbaleczke után Brósz Adolf körelnök lendü-
letes beszéddel megnyitván az ülést, Fabriczy 
Samu, gölniczbányai tanító a gyermekeknél 
észlelhető idegességről, Buchalla Ervin szo-
molnoki tanító pedig a fonomimikáról érte-
kezett, hivatkozván saját tapasztalataira. Az 
elemi rajzoktatás újabb irányairól czímű tétel 
fölött szóbeli tárgyalás volt. Jegyzőnek Odro-
bina Jakab, remetei tanító választatott meg. 

TANÍTÓÉ TANÁCSADÓJA. 
F. Adolf. Eddigi nyugdíjkönyvecskéjét és 

tanítói oklevelét nem okvetlenül szükséges 
. magyarosított nevére átírni. A névmagyaro-
sítást megengedő ministeri rendelet csatolá-
sával bármely alkalommal igazolhatja a név-
változtatást. Miután nyugdíjjárulékait ezentúl 
új neve alatt fogja fizetni, megtehetné, hogy 
egy egyszerű folyamodványban kérné a közok-
tatásügyi ministeriumot, hogy vagy a régi 
nyugdíjkönyvbe iktassa a névváltoztatást, vagy 
pediglen új nyugdíjkönyvet állítson ki. E végből 
küldje be mellékletül nyugdíjkönyvecskéjét és 
a névmagyarosítást megengedő ministeri ren-
deletet. Folyamodványi és mellékleti bélye-
gekről ne feledkezzék meg. A beirási díjakra 
s a bizonyítvány kiállításra stb. vonatkozó 
kérvényt saját hitközségük szabályzatából, 
végzéseiből tudhatja meg. — I. Károly. 
Véglegesen nyugdíjazott tanító, ha idők multán 
ismét aktív szolgálatba lép, nyugdíját beszün-
tetik, nyugdíjazás előtt töltött szolgálati ide-
jéhez számítják újabb szolgálatát. — Fr. Pál. 
1. Várja meg az új nyugdíjtörvényt. 2. Lakbér-
illetményt nyugdíjazás alapjául nem számítanak 
be. 3. Semmisem állja útját annak, hogy a 
tanyai tmító fizetését is fölemeljék 1000 
koronára. Ez az iskolaföntartótól függ. 4. 
Nyugdíjjogosultsága emelése végett okvetlenül 
folyamodjék majd második korpótlékának 
beszámításaért. 5. A jelenleg érvényes nyugdíj-
eljárásra útmutatást talál a Tanítók Tanács-
adója cz. könyvben. — P. L. Önnek 11 év alatt 
3-féle (350, 400, 300 frtos) fizetése volt. Ezek 
után nyugdíjazását úgy számítják, hogy ha ma 
menne nyugdíjba az utolsó beszámítható fizetés 
-(300 frt = 600 korona) után rónák ki az 
esedékes nyugdíjösszeget. A fizetésváltozást 
nyugdíjigény szempontjából mindig be kell 
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jelenteni s igazolni kell hivatalos alakban a 
fizetés megváltoztatását. 2. A tandíj behaj-
tását Ön tetszés szerint nem eszközölheti. A 
hátralékok behajtására vonatkozó eljárást a 
Tanítók Tanácsadója II. kiadása 153. lapján 
találja meg. — D. L-a. Ha ön nyilvánossági 
joggal bíró női ipariskola tulajdonosa lesz és 
abban tanítani fog, kérnie kell a közoktatási 
ministeriumnál, hogy nyugdíjjogosultságát ezen 
az alapon is föntartsa, és be kell mutatni ezen 
új állása jövedelmét. Mint mondja, eddig is 
nyilvános iskolában volt tanítónő és mint ilyen 
tagja az országos nyugdíjalapnak. Viszonya az 
intézethez tehát nem fog változni, hanem 
csak nyugdíjigénye módosul az új jövedelem 
szerint. — P. A kérdezett tanító özvegye 
rendes nyugdíjat nem kaphat, mert férje nem 
volt 10 évig tagja a nyugdíjintézetnek. Arra 
azonban reménye lehet, hogy árvái bejuthatnak 
az orsz. tanítói árvaházba. Terjeszszen be 
szabályszerű folyamodványt a közoktatásügyi 
ministeriumhoz. — R. Mihály. A m. kir. 
honvédelmi ministeriumhoz forduljon katonai 
ügyének rendezéseért. — St. Miksa. Szokás 
szerint, ha elegendő hely van, oly tanulót is 
fölvehetnek szeptember 1.-én, a ki csak decz. 
31-ike előtt tölti be 6. esztendejét. Beteg vagy 
nem kellő fejlettségű gyermeket azonban ily 
körülmények közt sem kell fölvenni. — M. S. 
Ha havonkint veszik föl fizetésüket, akkor 
havonkint kell arról bélyeges nyugtát kiállí-
tani. Az adók dolgában nem mondhatunk 
egyebet, mint a mit a Néptanítók Lapja 
Tanácsadójában, továbbá a Tanítók Tanács-
adója czímü könyvünkben közöltünk. A 
csendőrlaktanya-adó felől kérjen, fölvilágosítást 
a pénzügyigazgatóságtól. — Ozv. U. H. B. 
1. Nyugdíjazott tanító neje kap férje halála 
után nyugdíjat. 2. A községi óvoda beszünte-
tésére irányuló törekvés ellen keressen orvoslást. 
3. A kir. tanfelügyelő úr a közigazgatási 
bizottság útján kieszközöltetheti a díjlevél 
kiállítását. — Trencsénmegyei. Nem lehet 
kényszeríteni a tanítót, hogy szünidőben 
tanítson. Ha kellemetlenkedik az iskolaszék, 
jelentsék be a tanfelügyelőnél. Ha a községi 
elöljáróság megengedi, hogy az illető egyén, 
bár családjában ragályos betegség volt, a posta-
hivatalnál működjék, akkor az ellen leföljebb 
a szolgabíróságnál lehetne panaszt tenni. — 
L. L. Hogy a tanítónak van egy-éves önkén-
tességi joga, azt lapunkban is kifejtettük, a 
Tanítók Tanácsadója cz. könyvünkben is meg-
írtuk (119—120. o.) s ön még sem vett róla 
tudomást? Olvasgatni is kellene á m ! — L . A. 
Óbecse. Ugy van; a fővárosi középiskolákban 
junius végén vannak a beírások. A IV. ker. 
főgimnáziumban kegyesrendiek tanítanak. 
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— Iskolaavatás. A m. héten három iskola-
avatás volt, melyek egyikén Zsilinszky állam-
titkár, kettőn pedig Halász Ferencz osztály-
tanácsos képviselte a közoktatásügyi kormányt. 
Zsilinszky államtitkár jelenlétében Hnszton a 
polg. iskola új épületét avatták föl. Az állam-
titkárt nagy ünnepélyességgel fogadták s tisz-
teletére lakomát, hangversenyt és tűzijátékot 
rendeztek. Sátoralja- Ujhelyen az elemi és polg. 
leányiskola új épületeit junius 3.-án avatták 
föl. Az avató-ünnepen jelen volt a vármegye 
és a város szine-java s az az élénk érdeklődés, 
melyet ott az állami iskolák iránt a társadalom 
minden rétegében tapasztaltunk, állandó bizto-
sítéka ez iskolák fejlődésének és fölvirág-
zásának. Jó példával járnak elől e tekintetben 
a megye nagyműveltségű és finom lelkű fő-
ispánja: gróf Hadik Béla és a város fárad-
hatatlan polgármestere: Székely Elek, a kiknek 
buzgó és lelkes munkatársuk Beregszászi/ István, 
a megye kir. tanfelügyelője. Az avató-iinnepen 
a minister képviselőjét: Halász Ferencz oszt.-
tanácsost Dókus kamarás, vármegyei főjegyző, 
az áll. iskolák gondnokságának elnöke üdvö-
zölte ékes szavakban. Halász Ferencz osztály-
tanácsos köszönettel adózott a városnak azért az 
áldozatkészségért, melylyel az iskolák létrejöttét 
a maga részéről hathatósan előmozdította. Hang-
súlyozta. hogy a minister gondoskodásának 
állandó tárgyát képezi a vidéki városok kultúrá-
jának emelése, mert ezek a góczpontok vannak 
hivatva arra, hogy a művelődést terjeszszék. 
Az iskolák történetét az el. iskola derék 
igazgatója, Vágó olvasta föl, a zárszót pedig, 
köszönetet mondva a ministernek és képviselőié-
nek, lelkesen Beregszászy kir. tanf. mondotta. 
Az iskolák megtekintése után Halász Ferencz 
osztálytanácsosnál a tanítótestületek küldött-
ségileg tisztelegtek. A közönség élénk részvéte 
mellett tartott díszlakomán szintén ünnepelték 
a ministert és képviselőjét, kinek tiszteletére 
jún. 2.-án a főispán ebédet, a polgármester 
vacsorát adott. Jún. 3.-án este a színházban 
a szegény iskolás gyermekek javára díszelőadás 
volt. Megemlítjük még, hogy a minister kép-
viselőjét az avató-ünnepen egy el. és polg. 
iskolai leánynövendék üdvözölte, kiknek szépen 
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elmondott szózata becsületére válik a derék 
tantestületnek. Június 5.-én Ungvárt volt 
iskola-avatás. A ministert ott is Halász Ferencz 
oszt.-tanácsos képviselte, a kit nagy ünnep-
séggel fogadtak. 

— Világ folyása. Festettek György gróf 
szobrát Darányi minister részvételével f. hó 
8.-án nagy ünnepséggel leplezték le Keszthelyen. 
Ezzel a nemzet egy régi adósságát rótta le 
nagy fia iránt, a kinek érdemeit mi lapunk 
múlt számában méltattuk Péterfy Sándor tollából 
származott nagyérdekü czikkben. — A mult hét 
legnagyobb külp litikai eseménye a röviden már 
jeleztük angol-búr békekötés volt. A békekötés a 
búrokra nézve nagyon kedvező ugyan, de azért 
mégis az an^ol népiéiegzik föl könnyebülten,hogy 
ennek az igazságtalan háborúnak vége van. 
A búrok oly sok engedményt nyertek Anglia 
tói, hogy voltaképen ők, a búrok, a nyertesek. 
A békeszerződés szerint az alig fél millió főből 
álló búr népnek tartozik Anglia 72 millió 
koronát fizetni a szétrombolt farmok helyre-
állítására. Azonkívül Anglia fizeti az elhurczolt 
búrok hazaszállításának költségeit. Kötelezi 
magát a búroknak köl'sönformájában előlege 
ket adni, az angol csapatok requiziczióinál 
kiállított nyugtákat kifizetni s a háború által 
okozott hivatalosan megállapított károkat meg-
fizetni. A mint ezekből látjuk, a béke Angliára 
nézve elég költséges, kivált ha hozzáveszszük, 
hogy még jó ideig 100.000 főnyi hadsereget 
kell, hogy Délafrikában minden eshetőségre 
készen tartson. A fokgyarmati fölkelők amnesz-
tiájára nézve a búrok mindent el nem érhet-
tek, de az angolok biztos kilátásba helyezték, 
hogy a király a koronázás alkalmával teljes 
amnesztiát ad nekik. A konczeszsziók koronáját 
különben egy titkos egyesség képezi, mely 
szerint Anglia a legx-övidebb idő alatt a búrok-
nak megadja a gyarmati önkormányzatot is. 
Sőt az aranymezők szabad kizsákmányolására 
nézve is nagyon meg van kötve Anglia keze 
a búrok javára. A vége pedig az lesz, 
hogy egy-két évtized múlva megalakul majd 
Angliától függetlenül a Délafrikai Egyesült 
Köztársaság. Ismétlődni fog az, a mi Észak-
Amerikában történt. Ez a világ és a 
történelem folyása! — Franeziaorszagban 
Waldeck - Rousseau kormánya, jóllehet a 
választások többséget juttattak neki, lemon-
dott és Combes szenátor elnöksége alatt ú j 
radikális irányzatú kormány alakult. A kamara 
(képviselőház) elnökévé Léon Bourgeois -1 
választotta, a ki az 1900. évi jury közoktatás-
ügyi osztályának elnöke volt s a kinek köszön-
hető nagy részben, hogy hazánk népnevelés-
ügye három nagy díjban részesült. 

— A fővárosi tanítók segélyegyesülete 
f. hó 8.-án koronázási emlékünnepet rendezett, 
melyen 14 tanulónak összesen 2000 korona 
ösztöndíjat adtak ki, továbbá Zsilinszky állam-
titkár, Frey József és Czimmermann Alajos 
nevére új alapítványokat tettek. Ennek az 
áldásosán működő jótékony egye-ületnek már 
58 ezer koronát meghaladó ösztöndíj - alapja 
van. 

— Martin Konrád emlékünnepe. Martin 
Konrád emlékét ünnepelte, az ő arczképét lep-
lezte le junius 5 -én a Budipesti Tanítótestület 
Ill.-ik kerületi köre s egjszersmind árvaalapot 
teremtett az ünnepelt nevének tiszteletére. Az 
iskolás gyermekek hazafias dalokat énekeltek; 
Sajó Sándor vezető tanító pedig lendületes 
emlékbeszéddel mé.tatta a boldogult emlékű 
Martin Konrá 1 érdemeit, ki 52 évig buzgalom-
mal, szeretettel, hazafias érzéssel tanítóskodott. 
A beszédek sorát Benedek Sándor, közigaz-
gatási bíró, iskolaszéki elnök s az ünnepség 
vezetője nyitotta meg a tanítói hivatást 
megtisztelő, tartalmas előadásával, egyebek 
közt ezeket hangoztatva: „A tanítótestület 
rendezi ugyan ezt az ünnepélyt, de Martin 
Konrád emlékezete nemcsak a tanítótestület 
tulajdona, hanem az egész kerületé, az egész 
fővárosé, sőt a hazáé. A tanító egy iskolában 
működik ugyan, tanításának közvetlen határa 
egy községben, egv kerületben nyilatkozik meg, 
de azért a tanító az ország katonája a nemzeti 
kultúra zászlaja alatt, első tényezője annak a 
az uralkodó eszmének, a mely az egész világon 
kidomborodik az államok alakulásában és élet-
mozzanataiban: a nemzeti állam eszméjének. 
Államok, a hol magas fokon áll a kultúra és 
egészen betölti a sziveket a nemzeti érzés, 
tudják ezt jól. Ezért tágítják a nemzeti nevelés 
kereteit, ezért fokozzák annak hatályosságát s 
ezért becsülik meg a tanítót. Kezdjük ezt 
megtanulni mi is. Egyik jelensége ennek a mai 
magasztos ünnepély is, mely személyi vonat-
kozású ugyan, de van általános jellege is, 
megbecsülése a tanítónak. Ennek az érzésnek: 
a tanítói működés iránti köztisztéletnek terjednie 
kell, át kell hatnia a társadalom és az állami 
élet vérlüktetését, nemcsak a tanítók, de a 
magyar állameszme érdekébenE szép, kegye-
letes ünnep mélyen meghatotta a jelenvolt 
díszes közönséget. 

— Magyar vizsgálat a határszélen. Sopron-
vármegye Kertes községében fönnálló róm. 
kath. elemi iskolában az évzáró vizsgálatot 
f. hó 20.-án tartották meg és pedig magyar 
nyelven először, még pedig kitűnő sikerrel. 
Emberger Irmát, a III—VI. oszt. tanítónőjét^ 
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a ki csak az 1900/1. tanévben nyerte képesí-
tését és horvátul egy szót sem tud, dicséret 
illeti, mert csakis túlfeszített kitartással és 
buzgalommal érhette el — a tanév elején ma-
gyarul alig valamit tudó csoportjával a — való-
ban bámulásra méltó eredményt A fő érdemet 
Horváth Ádám plébánostól el nem vonhatjuk 
mert az ő fáradsága nélkül államsegélvlyel 
bíró kéttanítós elemi iskola nem állhatna fönn 
Kertes községben. 

— Rövid hirek. A brassói közigazgatási 
bizottság legutóbbi ülésén örömmel fogadták a 
ministernek az ifjúsági egyesületek szervezésére 
vonatkozó rendeletét, de egyszersmind külön 
fölterjesztés küldését határolták el a kultusz-
ministerhez. E fölterjesztésben arra kérik a 
ministert, hogy a felekezeti iskolai hatóságokat 
is buzdítsa az ifjúsági egyesületek fölállítására, 
mert a felekezeti tanítók csakis ez úton nyer-
hetnek biztatást a nagyfontosságú akczióban 
való részvételre. — Jubileum. WóUmcmn Elma, 
a pozsonyi áll. tarítónőképző-intézet igazgatója 
a minap ünnepelte meg tanítónői pályájának 
25. évfordulóját. Ez alkalomból a minister 
levélben fejezte ki teljes elismerését a követ-
kező hizelgő szavakban: „ Hogy a pozsonyi 
állami tanítónőképző-intézet, elégtelen anyagi 
föltételek mellett is, a társintézetek sorában 
mintaintézetté fejlődött, a melynek tanári 
karában példás a testületi szellem és a mely-
nek növendékei nemcsak alapos tudományos 
kiképzésbea, de egyúttal a kedély és szív 
előkelő nevelésében is részesülnek, ez mind oly 
érdem, melyért elsősorban önt illeti meg az 
elismerés" — A budapesti kereskedelmi aka-
démia igazgatójává a nem rég meghalt Névy 
László helyére az akadémia igazgató-tanácsa 
Suppán Vilmos áll. felsőbb leányiskolái igaz-
gatót választotta meg. Ez a választás, mely 
egy nagyérdemű, munkás tanférfiút éri, minden-
képen szerencsésnek mondható. — A szőlyvai 
áll. el. iskola junius 9.-én ünnepelte fönnállá 
sának negyedszázados évfordulóját s ez alka-
lommal leleplezték az iskola megalapítójának, 
Halász Ferencz ministeri osztálytanácsosnak 
arczképét. Ennek az iskolának a fontosságát 
lapunk mai számának más helyén bővebben 
méltatjuk. — „Tündérregék" czím alatt 
Iván Andor fővárosi tanító, lapunknak is 
munkatársa, közelebb egy verses kötetet ad 
ki, melyben két hosszabb elbeszélő költe-
ményen kívül lírai versek is lesznek. A könyv 
ára 1 K. (vidékre 10 f. postaköltség.) Az elő-
fizetési díjakat a szerző czímére kell küldeni: 
VI., Podmaniczky-utcza 39. sz. I. em. 4. Meg-
érdemli a pártfogást: ajánljuk. — Az egri 
tanítói internátusba junius hó 10.-ig kérhetik, 
gyermekeik fölvételét az egri egyházmegye 

területén működő róm. kath. tanítók. A teljes 
ellátás díja 28 korona. — Ösztöndíj. Az 
1902/903. tanéven kezdve egy évi 200-koronás 
ösztöndíj fog kiosztatni. Igényök van hozzá 
Gye' tyánffy István volt tanítványai felsőbb 
tanulmányokat végző fiúgyermekeinek. A kérvé-
nyeket junius 30-ig Fogarasra Váró Béni, kir. 
tanfelügyelőhöz kell küldeni, a kinél a rész-
letek is megtudhatók. — „A XX. szárad igazi 
népnevelői" cz. nélkülözhetetlen munkának 
szerzője Sassi Nagy Lajos lapunk útján érte-
síti az érdeklődőket, hogy ne a nehézkes és 
költséges utánvéttel rendeljék meg, hanem 
postautalványon küldjenek 1 korona * 0 fii'ért, 
a melyért a munkát azonnal megkapják. — 
A felsővisói állami iskolával kapcsolatos ifjú-
sági egyesület junius 1.-én délután népmulatságot 
és este 8 órától szinielőadással kapcsolatos 
tánczmulatságot rendezett, mely a-', egyesületet 
190 korona bevételre segítette. Papp Simon 
járási főszolgabíró, a népmulatság nem remélt 
nagy erkölcsi sikerétől meghatva, buzdító be-
szédet mondott az összesereglett ifjúságnak. E 
népmulatsággal az ifjúsági egyesületi előadások 
októberig befejezést nyertek. Ilyen természetű 
mulatság Felsővisón még nem volt. Az ifjúsági 
egyesület sikere reményfölötti. — A munkácsi 
főgimnáziumi internátusba fölvételért bélyeg-
mentes folyamodványokat julius 5-ig kell be-
adni az igazgatóságnál. Az egészdíjas tanulók 
160 koronát, a féldíjasok 80 koronát fizetnek 
évi díjul. — Gyűlések. Az Orsz. polg. iskolai 
egyesület 1902. évi julius hó 3. és 4.-én 
Brassóban az állami polgári leányiskolában 
tartja VII. rendes közgyűlését. A iengyeltóti 
tanítói járáskör f. hó 28.-án Balaton - Lellén 
tartja évi rendes közgyűlését. A zemplénvár-
megyei tanítóegyesület felső köre junius hó 

10.-én Homonnán tartotta gyűlését. A munkáes-
egyházmegyei gör. szert. kath. kántortanítók 
egyesületének bubuliskai egyházkerületi köre 
junius hó 17-ik napján Nagy-Mogyoroson 
tartja tavaszi gyűlését. Az ungvármegyei áll. 
néptanítóegyesület szobránczi járásköre junius 
11.-én Váralján tartja tavaszi köri gyűlését. 

— Az Eötvös-alap ösztöndíjaira és segé-
lyeire julius 10.-ig lehet folyamodni. A kér-
vényekhez, melyek az illetékes tanítóegyesület 
elnöksége vagy az illetékes egyházi vagy világi 
hatóság utján az Eötvös-alap titkári hivatala-
hoz küldendők, melléklendők: a) a szegény-
ségi, illetőleg orvosi bizonyítvány, b) az ille-
tékes tanítóegyesületnek, vagy iskolai ható-
ságnak ajánlólevele. Azt a bizonyítványt, a 
mely igazolja, hogy a folyamodó eleget tett 
az „Eötvös-alap"-pal szemben fennálló köte-
lezettségének, az egyesület pénztárosa hiva-
talból mellékeli a beküldendő kérvényhez. 
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— A Ferencz József Tanítók Házába föl-
vételért julius 10.-ig folyamodhatnak oly taní-
tók (tanárok) főiskolai (szakiskolai) tanuló fiai, 
a kik egyszersmind az „Eötvös-alap" rendes 
vagy rendkívüli tagjai s a kik ezen kötelezett-
ségüknek az alapszabályokban körülírt módo-
zatok szerint mindenben megfeleltek. Egész 
vagy félingyenes helyekre csak vagyontalan 
nehéz anyagi viszonyok között élő szülők gyer-
mekei vehetők föl, de ezek is csak akkor, ha 
főiskolai, szakiskolai vagy egyetemi tanulmá-
nyaiknak folytatásához szükséges előtanulmá-
nyaikat legalább is jó eredménynyel végezték. 
A fölvételre folyamodók pályázati kérvényük-
höz mellékelni tartoznak : 1. születési bizonyít-
ványukat; 2. végzett tanulmányaikról és erköl-
csi magaviseletükről szóló bizonyítványaikat; 
3. azt az okiratot, hogy a Tanítók Házába a 
fölvételt jogosan kérhetik; 4. vagyoni és csa-
ládi viszonyaikról szóló hiteles és kimerítő 
bizonyítványt; 5. esetleg, ha a pályázó vala-
mely alapítványi helyet óhajt elfoglalni, az 
illető alapító ajánlólevelét; 6. hatósági orvosi 
bizonyítványt. A Tanítók Házába felvételt 
nyert ifjak az egész tanéven át lakást, fűtést, 
világítást, felügyeletet, reggelit, vacsorát, mosa-
tást és esetleges orvosi kezelést élveznek. Az 
egész fizetéses helyek ára havi 25 és 30 koro-
nában, a félfizetéses helyek ára pedig havi 13 
koronában állapíttatott meg. Az ingyenes 
helyekre árvák, a 13 koronás helyekre alapít-
ványt tett egyesületek ajánlottai vétetnek fel. 
A 25 koronás helyekre azon folyamodók szá-
míthatnak, kiknek atyja már 10 évnél tovább 
tagja az „Eötvös alap*-nak, míg ellenben azok, 
a kik 10 éven belül tagjai az „Eötvös-alap"-
nak, csak a 30 koronás helyekre vétetnek föl. 
Ezen kedvezmények igénybevétele mindenkire 
egyaránt kötelező. Kötelező azonkívül minden 
egyes fölvett ifjúra nézve az „Eötvös-alap" 
gyűjtő- és kezelő-bizottságának ama határozata, 
mely szerint minden ifjúnak, minden időszak-
ban, annyi tárgyból és olyan eredménnyel kell 
kollokválnia, a mi legalább is tandíjmentesség 
elnyerésére jogosít. Ezen határozatnak be nem 
tartása az intézetből való elbocsáttatást vonja 
maga után. A folyamodványokat az Eötvös-
alap elnökségéhez czímezve julius 10.-ig kell 
a titkári hivatalhoz (VIIÍ., Szentkirályi-utcza 
47. szám) küldeni. 

— Fölvétel gazdasági felső népiskolába. 
A halmii gazdasági felső népiskola I. osztá-
lyába a következő 1902—1903-ik tanévre 10 
olyan szegény tanuló vétetik föl, ki tankönyvön 
és ruházaton kívül az intézetben benlakást és 
teljes ellátást nyerend. Fölvételi kellékek: 
1. 12-ik évét betöltött életkort igazoló 
keresztlevél; 2. a népiskola VI. osztályáról 

szóló bizonyítvány; 3. egészséges testalkatot 
igazoló orvosi és védhimlő - utóoltási igazoló 
bizonyítvány; 4. szegénységi bizonyítvány; 
5. a szülőknek vagy gyámoknak oly irányú 
nyilatkozata, hogy gyámoltjukat a 3 éves tan-
folyam befejeztéig az intézetben hagyják s 
azon esetre, ha kivennék, az évenkint kiszabott 
120 K. convictusi díjat az intézetnek meg-
térítik; 6. fölvételi vizsgálatra való megjelenés. 
Ezen okmányokkal kellően fölszerelt s a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriumhoz czímzett folyamodvány, folyó 
évi junius hó 30-ig az intézet igazgatóságához 
Halmiba küldendő be. A fölvételi vizsgálat 
junius hó 30.-án tartatik meg, melynek tárgyai: 
írás, olvasás, magyar nyelvtan és számtan. A 
ki a fölvételi vizsgálatra meg nem jelenik, az a 
fönti kedvezményt nem nyerheti el. A folya-
modvány s mellékletei szegénységi bizonyítvány 
melléklése mellett bélyegmentesek. Elkésett, 
vagy kellően föl nem szerelt folyamodványok 
figyelembe nem vétetnek. A folyamodók, föl-, 
vagy föl nem vételükről, a beiratásókról s 
egyéb szükséges tudnivalókról szeptember 1.-ig 
levélben értesíttetnek. 

— Halálozások. Karsay Sándor, a dunántúli 
ág. ev. egyházkerület nyugalmazott püspöke 
meghalt Győrött. A megboldogult, érdemes 
főpap egész életében mindig fáradozott a nép-
nevelés ügyének és a tanítóság sorsának eme-
lésén. A győrvidéki tanítók közt már 1842-ben 
írott füzetben köröztetett népnevelési fölada-
tokat, 1844-ben pedig ily czím alatt „Altalános 
és részletes tanmód protestáns falusi iskolai 
tanítók számára vezérfonalul" becses tanügyi 
dolgozatot bocsájtott közre. A megboldogult 
főpap 1814-ben született. — Erdödi Jánosné, 
szül. Zágróczky Mária életének 52. évében 
Kassán elhunyt. Áldás emlékökre! 

— Helyreigazítás. Péterfy Sándornak Tolnai Fes-
tetics Györgyről írt czikkébe tollhiba csúszott be. 
Festetics Gy. atyja Pál főispán volt, kit Mária Terézia 
emelt a grófi rangra, s a kinek nőtestvére szülte e 
hazának Széchenyi I. grófot, a legnagyobb magyart, 
édes anyja pedig Bossányi Júlia volt. 

— Mementó. A vallás- és közoktatásügyi minister 
minden csütörtökön d. u. 4 órakor fogad; jelentkezni 
aznap d. e. kell. (V., Hold-utcza 8„ I. emelet.) — 
Az Eötvös-alap pénztárosa lakik: VH., Wesselényi-
utcza 52. sz. a. Titkári hivatal a Tanítók Házában: 
VIII., Szentkirályi-utcza 47. sz. — M. T. Orsz. Bizott-
sága elnökének lakása : VI., Eötvös-utcza 23/a. sz. 

T a r t a l o m : Tanítók fizetése a külföldön. (Tc. h.J — 
Öngyilkos tanulók. Schlosz Lajos. — Emlékezésül. 
Szabó Elemér. — A nyelvtanítás gyakorlati szem-
pontból. Lind Gyula. — Hivatalos rész. — Szünóra : 
A hitetlen. Vértesy Gyula. — Irodalom. — Egyesületi 
élet. — Tanítók Tanácsadója. — Különfélék. 

Felelős szerkesztő: TJjváry Béla. 
Segéd szerkesztő: Gööz József, dr. 

Budapest, 1002. Ny^m^tott a m. kir. tnd.-esryetemi könvvnvomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
N y ú s t y a község magyar tannyelvű ág. ev. nép-

iskolájánál a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság által fentartott egyik segédtanítói állásra 1000 
korona évi lizetés (utólagos havi részletekben fizetve) 
szabad gárszonlakás és szabályszerű fűtési illetmény 
élvezetével egybekötött járandóság mellett pályázat 
nyittatik. A megválasztandó tanító az elemi iskola I. 
osztályának vezetésével - , az iparostanoncz - iskolánál 
heti 2 órán át a szám- és mértan tanításával bizatik 
meg s megkívántatik, hogy ép és egészséges legyen. 
Ügybuzgalom és sikeres működés esetén előléptetés 
kilátásba helyeztetik. Okleveles és nőtlen tanítók 
kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket f. évi julius 
hó 15-ig a Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvény-
társaság likéri kerületi iskolaszékéhez Likér-koliótelepre 
(u. p. Nyústya, Gömörmegye) nyújtsák be. Az állás 
szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség. 

(460-111—3) 
A (fehérmegyei) dobozi tanítóságra újabb pályázat 

hirdettetik. Díjazás : lakás, községtől nyolczszáz korona 
készpénz, egyháztól 80 korona. Okleveles, református 
tanítók julius l-ig pályázhatnak. Községi iskolaszék. 

(4Ö8—III—2) 
Pályázat. A zó lyom- l ipcse i várban elhelyezett 

„Gizella" munkás országos fiárvaházban segédtanító 
s nevelői állás üresedésbe jött, melylyel lakás, fűtés, 
étkezés, mosás, ágynemű s szolgálaton kívül 400 
koronányi fizetés, előléptetés esetén fokozatosan 1000 
koronára való emelkedés van összekötve. Bármily 
vallású, okleveles, nőtlen, magyar tanítók pályázhatnak. 
Az intézetből való eltávozás három havi fölmondhatás 
kölcsönös jogával jár. A segédtanító kötelességei az 
árvaház alapszabályaiban fölsorolva vannak, azokat 
az árvaház igazgatója, a folyamodni szándékozóknak 
megküldi. A kinevezendő segédtanító öt évi megfelelő 
működés után a nagymélt. m. kir. vallás- és közok-
tatásügyi ministerium részéről 1000 koronányi fizetés 
s lakilletménynyel járó elemi iskolai állomást kap, ha 
ez iránt folyamodik. A folyamodványok 1 koronás 
bélyeggel ellátva s kellően fölszerelve Zólyom-Lipcsére 
a nevezett intézeti felügyelő-bizottságra czímezve, 
folyó évi junius hó 23-ig küldendők be. 

(483-11-2) 
A recsk i róm. kath. elemi iskolánál egy tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: 700 korona 
államsegély; 100 korona az egyházmegyei hivataltól; 
160 korona lakbér, 2 öl tűzifa s 120 korona faiskola 
kezelése és mezőgazdaság tanításáért a hitközségtől. 
Kötelessége: a ÍV—VI. esetleg az iskolaszék által 
megállapítandó osztályok oktatása, azoknak isteni-
tiszteletre való vezetése; a fiu ismétlősök mezőgazda-
sággal egybekötött tanítása; a faiskola kezelése. 
Okleveles róm. kath. tanítók kérvényöket julius hó 
15-ig Recsk Hevesmegye az iskolaszék elnökéhez 
küldjék. Az állomás 1902 szeptember 1-én elfogla-
landó. _ (489—II—2) 

Jákó-Hodos község VI. oszt. fiú iskola ref. 
kántortanító! állásra pályázati határidő junius 30, - -
Fizetése a ref. egyháztól 40 kor. s mintegy 30 hekto-
liter kétszeres, 30 hü. zab. Tandíjból 240 korona, 
3 öl tűzifa, 21 hold szántó és kaszálóföld, (ennek 
adóját a tanító fizeti) lakás kerttel és vetemény 
földdel, stóla. Kötelessége a tanításon kívül a kántori 
teendők végezése. Orgonázás kívántatik. Az Iskolaszék. 
U. p. Szalárd. (488—11—2) 

Az endrédi (Sopronmegye, u. p. Petőházagyár) 
osztálytanítói állomásra pályázat hirdettetik. Évi 
lizetés: 800 korona előleges havi részletekben, egy 
bútorozott szoba, 6 mm. kőszén és 1 m- fölvágott fa. 
Köteles a rábizott gyermekek tanítása s a kántoriakban 
való segédkezés. Kérvények junius hó 28-ig Lukáts 
József plébánoshoz küldendők. (505—I—1) 

A makádi ref. egyh. megüresedett kántortanítói 
állomására pályázatot hirdet. Az állás javadalma: 
29 hold föld, melyből 10 hold kaszáló, 259 korona 
76 fillér készpénz, mintegy 60—80 növendéktől 
tandíjban 25 1. buza és 80 fillér, 11 hl. buza, 11 hl. 
árpa, 2 öl' = 7 m:) puha fa, 2 szekér széna, temeté-
seknél búcsúztató 4; énekszó 2 korona. Lakás. 
Kötelezettségei: III—VI. vegyes osztályok és az 
ismétlő-iskolások vezetése. Templomi és temetési 
szolgálatok. Pályázati kérvények bizonyítványokkal 
fölszerelve dr. Vásárhelyi József ref. lelkészhez kül-
dendők Makádra (Csepel-sziget) julius l-ig. 

(402—III—1) 
Pályázat. Betöltendő a pulyoni állami elemi 

iskolánál' évi 800 kor. fizetésből és szabadlakásból, — 
álló illetményekkel javadalmazott egy rendes tanítói 
állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó okle-
veles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös képes-
ségeiket igazoló iratokkal felszerelt kérvényeiket a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerhez czímezve, 
legkésőbb 1902. évi junius hó 26-ig Szolnok-Doboka-
vánnegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskolánál már alkalmazott tanítók előnyben része-
síttetnek. (Csak ev. ref. vallású tanítók pályázhatnak, 
kik kötelezve lesznek az egyháztól nyerendő külön 
díjazásért a kántori teendőket is végezni.) Szolnok-
Dobokavármegye kir. tanfelügyelőségétől. Deés, 1902. 
évi junius hó 3. Simó, kir. tanfelügyelő. 

(38/h—I—1) 
A pe t tyén i ev. ref. kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Javadalom: 409 korona 42 fillér állam-
segély ; 228 korona az egyház pénztárából; 100 ko-
rona értők tandíj; 12 köblös föld; temető széna 
haszna; 12 korona stóla; lakás kerttel. Okleveles 
pályázatok julius 6-ig ev. ref. lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. (U. p. 
Ombod, Szatmármegye.). (503 I 1) 

A n a g y f a l u i (Szabolcsmegye) ref. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : két padozott 
szoba, konyha, kamara, nagy kert, 760 korona, 
havonként előre fizetéssel, ezenkívül 40 korona kán-
tori stóla. Férfi pályázó nem létében nőtanító válasz-
tatik, ki a kántori teendőktől mentes lévén a stólát 
nélkülözi. Állandósítás egy évi sikeres működés után. 
Kérvények oklevéllel julius l-ig lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Választás julius 5. (496—II—1) 

A pozsony - t a k s o n y i róm. kath. tanítói állás 
betöltendő. Javadalma évi 800 korona a gondnok 
által havonkint előre fizetendő részletekben; egy szoba 
a legszükségesebb bútorral ellátva és fűtés. 
Kötelességei : az I-ső és Il-ik oszt. növendékek és az 
ismétlők tanítása, a reájuk való fölíigyelet úgy az 
istenitisztelet alatt, mint a körmeneteknél. A kér-
vények f. év julius l-ig az iskolaszéki elnök ngos. és 
ftdő. Specziár Lajos taksonyi plébánoshoz intézendők. 
A választás 19(l2 julius 6-án 1(J órakor fog megtar-
tatni. Csak oklevéllel bíró fértitanítók pályázhatnak. 
Pozsony-Taksony, 1902 junius 3. (494—I—1) 

Betöltendő a dobrónyai (Zólyommegye) anyaegyház-
hoz tartozó bereznai fiókhitközségi róm, kath. nép-
iskolánál üresedésbe jött tanítói állomás. Javadalma : 
668 korona többféle termény és készpénzbeli czímén. 
Parasztházi egyszobás lakás és mellékhelyiségek. 
Kötelessége: a mindennapi és az ismétlő-iskolásokat 
a hittanban és az összes előírt tantárgyakban lelki-
ismeretesen oktatni és az anyaegyházi kántorságban 
segédkezni. Pályázhatnak oki. tanítók, tanítónők és 
óvónők. Megjegyzendő, hogy ez állás a helyi viszonyok 
miatt csakis férfiaknak felel meg. Kellőleg felszerelt 
s a róm, kath. iskolaszékre czímzett kérvények, alul-
írotthoz julius hó l-ig küldendők. Dobronyán, 1902 
junius hó 2-án Novoszád György, esperes-plebános. 

(502—1—1) 
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Jóhangú, a kántorság minden ágában jártas nőtlen 
tanító helyettes, vagy segéd-kántornak szerény fel-
tételek mellett ajánlkozik. Czím: „Kántor" Somogy-
T psony. (495—1—1) 

Betöltendő a szamos-ardói állami elemi iskolánál 
évi 800 kor. fizetésből és szabad lakás, — vagy szabály-
szerű lakbérből álló illetményekkel javadalmaz tt 
rendes tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését 
óhajtó okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, ev. ref. vallásukat, nyelvismereteiket, 
esetleges különös képességeiket igazoló iratokkal fel-
szerelt kérvényeiket a m. kir vallás- és közoktatás-
ügyi ministerhez czímezve, legkésőbb 1902. évi junius 
hó 20-ig Szilágy vármegye kir. tanfelügyelőjénél 
nyújtsák be. Állami iskoláknál már alkalmazott tanítók, 
előnyben részesülnek. A kinevezendő tanító az ev. ref. 
egyháztól nyerendő külön díjazásért az ev. ref. kántori 
teendőket is ellátni köteles. Szilágyvármegye kir. tan-
felügyelőségétől. Zilah, 1902 junius hó 1-sején. Dr. 
Petri Mór, kir. tanfelügyelő. ' (37, h—I—1) 

A nagysza lonta i ev. reform, egyház a negyedik 
fiu osztály tanítóságára pályázatot hirdet. — Fizetés: 
1000 azaz ezer korona készpénz és 200 korona lakbér.,— 
Pályázók okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó 
évi junius 20-ikáig Böszörményi Lajos ev. reform, 
lelkészhez Nagyszalontára (Biharmegyé) küldjék be. 

(506—1—1) 
A muraszombati ág. hitv. evang. gyülekezet 

megüresedett kántortanítói állására pályázatot hirdet. 
Tanítói javadalom : 1200 korona készpénz évnegyedes 
előleges részletekben kiszolgáltatva és ötödéves korpótlék 
az államtól. Kántori javadalom tisztességes lakás, kert, 
és egy korona stóla. Az állás szeptember 1-én fogla-
landó el. Felszerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz 
Muraszombatba (Vasmegye) küldendők julius elsejéig. 

( 4 9 2 - 1 - 1 ) 
A csokonyai (Somogym.) ev, ref. iskolai másod-

tanítói állás évi jövedelme: az egyháztól 500 korona, 
két öl fa, egy bútorozott szoba (ágynemű nélkül); 
államsegélyből (okleveles pályázónak) 300 korona. — 
Mellékjövedelemre biztosan számíthat, Orgonálásban 
gyakorolhatja magát. Az állás szept. elsején elfog-
lalandó. Kötelessége a három alsó osztályt tanítani 
és a rendes tanítót szükség esetében helyettesíteni. 
Felszerelt kérvények junius huszonnyolczadikáig Kovács 
Bertalan tanügyi elnökhöz küldendők Kálmáncsára. 
V.-Csokonya. Ev. ref. iskolaszéki elnök. (507—11—1) 

Felhívás 40 évi találkozásra. — Kik 1862-ben az 
egri tanítóképzőben képesítettünk, jöjjünk össze baráti 
találkozásra Egerbe f. év július 1, — Korona szállóba. 
(Facskó.) Bánkövy, Boross, Breznay. (508—II—1) 

Jászárokszál lás róm. kath. iskolaszéke egy újonan 
szervezett osztály tanítónői állásra pályázatot nyitv_ 
Javadalma: A község közpénztárából előleges negyed-
évi részletekben 600 kor. és 200 kor. lakbér. A meg-
választott köteles állását szeptember hó 1-én elfoglalni 
s azt az osztályt vezetni, melylyel megbizatik. Csak 
okleveles tanítónők pályázhatnak. Pályázati határidő 
julius 1 s a kérvények a róm. kath. iskolaszék elnöke 
czímére küldendők. Személyes megjelenés nem kíván-
tatik. ( 5 0 9 - H I - l ) 

A fenyökoszto lányi (Barsmegye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 2 kat. hold 752 Q -öl szántóföld; 1 kat. hold 
1338 r -öl rét; 4 szarvasmarhára legeltetési, 2 sertésre 
makkoltatási jog; 30 szekér fa, melynek beszállítása 
úgyszintén a földek beművelése a hivek kötelessége; 
párbér llV-i hektoliter rozs; 11 '/.i hektoliter árpa; 
tandíj 420 korona; ismétlő-iskoláért 60 korona; stóla 
60 korona; zsellérpénz 25 kor. 90 fill.; államsegély 
198 kor. Összes jövedelem : kántori = 318 kor. 90 fill.; 
tanítói = 800 kor. 36 fill. Pályázat határideje, 1902 
junius 29. Személyes megjelenés előnynyel jár. Hruska 
Béla, plébános. (512—H—1) 

Somogy-Szobb község elöljárósága, a szobbi nyári 
gyermekmenhely vezető állásra pályázatot hirdet. — 
Felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, — hogy okmányaikkal felszerelt, — s a felügyelő-
bizottsághoz czímzett kérvényeiket, folyó évi junius 
hó 14 éig, a körjegyzőséghez adják be. A nyári 
gyermekmenhely julius és augusztus hónapokban áll 
fenn. Fizetés havi 40 korona; összesen 80 korona. A 
választás 1902. évi junius hó 15-én d. e. 8 órakor 
fog a szobbi körjegyzői irodában megejtetni. 

( 487 -1 -1 ) 
Pályázati hirdetés a monostorapáti-i anyaegyházlioz 

tartozó H e g y e s d fiók-község róm. kath. kántortanítói 
állomásra. Javadalma: lakáson kívül 2'726 Q-öl kat. 
hold szántóföld és 1400 1 -öl rét jövedelme meg-
munkálva. 4 hectoliter buza, 16 hectoliter rozs, és 
szolgálmányok. 9 méter hasáb tűzifa tandíj, stóla — 
mérsékelten számítva összesen 615 K. 70 fill. értékben. 
Megjegyeztetik: hogy csak okleveles férfi tanítók 
pályázhatnak. — A pályázati határidő folyó évi julius 
3-ik napja. Folyamodványok Bakacs Imre esperes 
plébánoshoz nyújtandók. (Zalam.) Monostor-Apátin. 

( 511 -1 -1 ) 
Rank ág. hitv. egyház kántortanítói állásra pá-

lyázatot hirdet. Tannyelv : magyar-tót; istentisztelet 
tótul. Jövedelem: egészen új, szép lakáson, kert és 
kertalján kívül pénz és terményben 1160 korona. Az 
állomás azonnal elfoglalható. Fölszerelt folyamod-
ványok alulírthoz Rankra (pósta : Rank-Füred, Abauj) 
küldendők. Osztermann Pál, alesperes. (517—I—1) 

646/1902, P. Pályázati hirdetés. A debreczeni 
evang. ref. egyház pacsirta-utczai fiúiskolájánál egy 
tanítói állomásra és azzal ideiglenesen egybekapcsolt 
énekvezér-orgonistai állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : I. mint tanító részére alapfizetés 1200 korona; 
ötödéves korpótlék 1.20 korona hat izben az egyház 
ingyen iskoláztatási pénztárából évnegyedes részletek-
ben előre fizetve, A várostól lakás, vagy nős tanító 
részére 480 korona, nőtlen tanító részére 240 korona 
lakpénz és nős tanító részére 14 El méter, nőtlen tanító 
részére 10 KI méter tűzifa beszállítva. II. Mint ének-
vezér és orgonista részére 800 azaz nyolczszáz korona 
az egyházi pénztárból évnegyedes részletekben előre 
fizetve. Kötelesség: I. a pacsirta-utczai fiúiskolában 
az V-ik vagy Vl-ik esetleg az V-ik és Vl-ik osztály 
tanítása a tiszántúli ev. ref, egykázkerület által meg-
állapított tanterv szerint; II. a Kossuth-utczai templom-
ban a hétköznapi, vasárnapi és ünnepi isteni tiszte-
letek alkalmával az énekvezéri és orgonistái szolgálat 
teljesítése s az isteni tiszteleteken megjelenésre köte-
lezett tanítványokra felügyelet. Temetési szolgálatot 
teljesíteni sem nem jogosult sem nem köteles. A 
kérvényhez csatolandók: a) keresztlevél; bj tanítói 
oklevél; rj énekvezéri orgonistái képesítést igazoló 
bizonyítvány ; dj időrendben esperesileg megerősített 
tanítói, énekvezéri, orgonistái szolgálati bizonyítvány ; 
ej legújabb keletű orvosi bizonyítvány; f ) az állam 
vagy más felekezet tanítóképezdéiben nyert oklevél 
mellett, a vallástanból és az egyházi éneklésből s 
ezek tanítási módszertanából valamelyik evang. ref, 
egyházkerület tanító-képesítő bizottságától nyert bizo-
nyítvány. A pályázati kérvény és okmányok folyó 
1902. évi junius hónap 28. napjának délutáni 5 órájáig 
az egyház iktató hivatalánál adandók be. Pályázók 
közzíil azok, kik erre az egyház presbyt riuma által 
fölliíva lesznek, a velők tudatandó napon megjelenni 
és a Kossuth-utczai templomban tartandó énekvezéri 
és orgonistái nyílt versenyben résztvenni kötelesek. 
Megválasztott az 1902. évi ang. sztus 25-ik napján 
állomását elfoglalni köteles. Kelt a debreczeni ev. ref. 
egyház 1902 május hó 25-ik napján tartott presbyteri 
gyűléséből. Simonfify Imre, kir, tanácsos, íogondnok. 
Kiss Albert, h. lelkész-elnök. Somogyi Pál, főjegyző. 

( 519 -1 -1 ) 
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693/1902. P. Pályázati hirdetés. A debreczeni 
ev. ref. egyház pályázatot hirdet a pacsirta-utczai 
fiúiskola tanítói állomásra. Fizetés : alapfizetés 600 frt, 
ötödéves korpótlék 60 frt hat izben, az egyház ingyen 
iskoláztatási pénztárából évnegyedes részletekben eíőre 
fizetve. A várostól lakás, vagy nős tanító részére 
240 frt, nőtlen tanító részére 120 frt lakjiénz és nős 
tanító részére 14 K! méter, nőtlen tanító részére 10 63 
méter tűzifa beszállítva. Kötelesség: egy vagy két 
osztály, rendkívüli esetekben több osztály tanítása a 
tiszántúli ev. ref. egyházkerület által megállapított 
tanterv szerint. A kérvényhez csatolandók: aj kereszt-
levél ; b) oklevél; () időrendben esperesilog meg-
erősített szolgálati bizonyítvány; dj legújabb keletű 
orvosi bizonyítvány; ej az állam, vagy más felekezet 
tanítóképezdéiben nyert oklevél mellett, a vallástan-
ból és az egyházi éneklésből s ezek tanítási módszer-
tanából, valamelyik ev. ref. egyházkerület tanító-
képesítő bizottságától nyert bizonyítvány. A pályázati 
okmányok 1902. év junius hó 28. nap délután 5 óráig 
az egyház iktatói hivatalába küldendők, vagy adandók 
be. Megválasztott az 1902. év augusztus hó 28-ik 
napján állomását elfoglalni köteles. Kelt a debreczeni 
ev. ref. egyház 1902 május hó 25-ik napján tartott 
presbyteri gyűléséből. Simonffy Imre, kir. tanácsos, 
togondnok. Kiss Albert, li. lelkész-elnök. Somogyi 
Pál, főjegyző. (519—1—1) 

693/1902. P. Pályázati hirdetés. A debreczeni 
ev. ref. egyház pályázatot hirdet a csapókerti leány-
iskolái tanítói állomásra. Fizetés: alapfizetés 600 frt. 
Ötödéves korpótlék 60 frt hat izben, az egyház 
ingyeniskoláztatási pénztárából évnegyedes részle-
tekben előre fizetve. A várostól lakás, vagy nős 
tanító részére 240 frt, nőtlen tanító részére 120 frt 
lakpénz és nős tanító részére 14 8 méter, nőtlen 
tanító részére 10 KI méter tűzifa beszállítva. Köte-
lesség : egy vagy két osztály, rendkívüli esetekben 
több osztály tanítása, a tiszántúli ev. ref. egyház-
kerület által megállapított tanterv szerint. (Leányok 
tanítója csak nős ember lehet s a négy felsőbb osz-
tályba,]], a női kézimunka tanítására, vagy taníttatá-
sára is köteleztetik.) A kérvényhez csatolandók: a) 
keresztlevél; bj oklevél; c) időrendben esperesileg 
megerősített szolgálati bizonyítvány; d) legiíjabb 
keletű orvosi bizonyítvány; ej az állam, vagy más 
felekezet tanítóképezdéiben nyert oklevél mellett, a 
vallástanból és az egyházi éneklésből s ezek tanítási 
módszertanából valamelyik ev. reform, egyházkerület 
tanítóképesítő bizottságától nyert bizonyítvány. A 
pályázati okmányok 1902. év junius hó 28. nap d. u. 
5 óráig az egyház iktatói hivatalába küldendők vagy 
adandók be. Megválasztott az 1902. év augusztus hó 
28-ig napján állomását elfoglalni köteles. Kelt a 
debreczeni ev. ref. egyház 1902 május hó 2ö-ig napján 
tartott presbyteri gyűléséből. Simonffy Imre, kir. 
tanácsos, főgondnok. Kiss Albert, h.-lelkész-elnök. 
Somogyi Pál, főjegyző. (519—I—1) 

A miskolczi ev. ref. egyház a fiúiskola második 
osztályánál megüresedett osztálytanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés: 1200 korona készpénz, ter-
mészetbeni lakás, vagy a megállapított lakbér, 2075 

'[ -öl földnek haszonélvezete, melynek ez idő szerinti 
értéke 72 korona, 400 korona alapítványnak kamatai 
és egy alapítványi ház évi tiszta jövedelméből jutandó 
osztalék. A megválasztandó tanító kötelességei: a 
fiúiskola második osztályát önállóan vezetni, mindkét 
orgonistát betegsége, vagy hivatalos elfoglalta tása 
esetén helyettesíteni és végül a deszkatemplomban, 
külön megszabott díjazás mellett, a három nagy 
ünnepen kántori kötelességeket teljesíteni. A kellően 
fölszerelt folyamodványok folyó év julius hó l-ig 
Mikuleczky István egyházi főgondnok czímére kül-
dendők. (527—1—1) 

693/1902. P. Pályázati hirdetés. A debreczeni ev. 
ref. egyház pályázatot hirdet az ispotályi leányiskolái 
tanítónői állomásra. Fizetés: Alapfizetés 400 frt. 
Ötödéves korpótlék 50 frt. öt ízben, az egyház ingyen 
iskoláztatási pénztára által évnegyedes részletekben 
előre fizetve. A várostól lakás vagy 120 frt., lakpénz 
és 10 KI méter tűzifa beszállítva. Kötelesség : egy vagy 
két, rendkívüli esetekben több osztálybeli leányok 
tanítása, a tiszántúli ev. ref. egyházkerület által meg-
állapított tanterv szerint, úgyszintén a női kézimunkák 
tanítása is. Kérvényhez csatolandók : aj keresztlevél, 
b) lelkészi bizonyítvány, hogy pályázó férjezett, özvegy 
vagy hajadon-e ? ej oklevél, dt időrendben esperesileg 
megerősített szolgálati bizonyítvány, e) legújabb 
keletű orvosi bizonyítvány, f ) az állam vagy más 
hitfelekezetek tanító- vagy tanítónőképezdéiben nyert 
oklevél mellett, a vallástanból és egyházi énekekből s 
ezek tanítási módszertanából valamelyik ref. egyház-
kerület tanítónőt képesítő bizottságától nyert bizonyít-
vány. A pályázati okmányok 1902. év junius 28-ik 
nap d. u. 5 óráig az egyház iktató hivatalába kül-
dendők, vagy adandók be. Megválasztott, az 1902. év 
augusztus hó 28-ik napján állomását elfoglalni köteles. 
Kelt a debreczeni ev. ref. egyház 1902 május hő 
25-ik napján tartott presbyteri gyűléséből. Simonffy 
Imre, kir. tanácsos, főgondnok. Kiss Albert, h. lelkész-
elnök, Somogyi Pál,'főjegyző. (519—1- 1) 

693 1902. P. Pályázati hirdetés. A debreczeni ev. 
ref. egyház pályázatot hirdet a Csonka-utczai tanítónői 
állomásra. Fizetés : Alapfizetés 400 frt. Ötödéves kor-
pótlék 50 frt. öt ízben, az egyház ingyen iskoláz-
tatási pénztára által évnegyedes részletekben előre 
fizetve. A várostól lakás vagy 120 frt. lakpénz és 10 
Ki méter tűzifa beszállítva. Kötelesség: egy vagy két, 
rendkívüli esetekben több osztálybeli leányok tanítása, 
a tiszántúli ev. ref. egyházkerület által megállapított 
tanterv szerint, úgyszintén a női kézimunkák tanítása 
is. Kérvényhez csatolandók: a) keresztlevél, b) lelkészi 
bizonyítvány, hogy pályázó férjezett, özvegy vagy 
hajadon-e ? CJ oklevél, dj időrendben megerősített 
szolgálati bizonyítvány, e) legújabb keletű orvosi 
bizonyítvány, f) az állam vagy más hitfelekezet tanító-
vagy tanítónőképezdéiben nyert oklevél mellett, a 
vallástanból és egyházi énekekből s ezek tanítási mód-
szertanából, valamelyik ref. egyházkerület tanítónőt 
képesítő bizottságától nyert bizonyítvány. A pályázati 
okmányok 1902. év junius 28-ik nap d. u. 5 óráig 
az egyház iktató hivatalába küldendők, vagy adandók 
be. Megválasztott az 1902. év augusztus hó 28-ik 
napján állomását elfoglalni köteles. Kelt a debreczeni 
ev. ref. egyház 1902 május 25-ik napján tartott pres-
byteri gyűléséből. Simonffy Imre, kir. tanácsos, fő-
gondnok. Kiss Albert, h. lelkész-elnök. Somogyi Pál, 
főjegyző. ~ (519—1—11 

Balaton-Magyaródra a róm. kath. kántortanítói 
állásra junius 24-én reggel 9 órán pályázat tétetik ki. 
Fizetés : 3 szoba, konyha, kamra s melléképületeken 
kívül földekkel, készpénzzel s korpótlékkal együtt 
846 forint 50 kr. Ezen összegben 100 forint segéd-
tanítói koszt pénz is bennfoglaltatik, melyért és az 
összes földek megmunkálásáért tartozik a s.-tanítónak 
szeptember 1-től évenkint reggelit, ebédet s vacsorát 
adni. 6'/2 hold föld, l'/s hold rét van. Személyes 
megjelenés kívántatik. Kérvények Kis-Komáromba 
a plébániára küldendők. A díjlevél a választás előtt 
megtekinthető. Iskolaszék. (518—I—1) 

Torontálvármegye Ujszentpéter községe a kéthavi 
nyári menház vezetőnői állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: egy hóra húsz korona fizetés és tíz 
korona havi Likpénz. Ez állásra csak róm. kath. vallású 
nők folyamodhatnak és felkéretnek a pályázók, hogy 
a kellően felszerelt kérvényüket folyó év junius hó 
20. napjáig az Ujszentpéter község iskolaszéki elnök-
hez terjeszszék be. (500—II—1) 
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Az u j a n t a l v ö l g y i üveggyártelepen lévő állami 
elemi iskolánál, 1000 korona törzsfizetés, 5 köbméter 
tűzifa és szabad lakás élvezetével egybekötött rendes 
tanítói állomás betöltendő. Az ezen állomást elnyerni 
óhajtó tanítók szabályszerű bélyeggel ellátott és 
kellően fölszerelt kérvényüket a m. kir. vallás- és 
közokt. ministeriumhoz czímezve, f. évi junius hó 23. 
Gömör-Kishontvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Tót nyelvben jártas és az iparostanonez-iskolai 
rajztanításra képesített tanítók előnyben részesülnek. 
Az iparostanonez-iskolai tanításért külön tiszteletdíj 
remélhető. Rimaszombat, 1902 junius hó 1-ső napján. 
Józsa Antal, kir. tanfelügyelő. (39 4 1 - 1 ) 

A ibsarnói ref. kántortanítói állásra pályázat, 
hirdettetik. Javadalma: 248 korona államseg-ly, év-
negyedes részletekben, 80 korona az egyháztól, 5 hold 
föld, 4 hold rét, 4 köböl buza, 9 köböl gabona, 1G 
méter tiizifa beszállítva, tandíj 1 véka gabona, 2 ko-
rona napi, 2 korona ismétlősöktől : jelenben 54 gyer-
mek jár iskolába, stóla 10 korona; legelő ; a földadót az 
egyház fizeti. Külön istenitisztelet tartása filiában heten-
kint egyszer, az anyaegyházban 3-ik vasárnap köte-
lesség. Az állás szeptember 1. elfoglalandó. Oklevéllel 
fölszerelt kérvények Ard;iy Dániel lelkészhez kül-
dendők julius 5-ig. U. p. Torna. (514—II—1) 

A berzova i községi iskolában a megüresedett 
tanítói állás választás útján betöltendő lévén föl-
hivatnak mindazok, kik ezen 800 korona évi fizetés, 
100 korona lakpénzzel esetleg természetbeni lakással 
javadalmazott tanítói állást elnyerni óhajtják, hogy 
kellőeiTijÖlszerelt kérvényüket folyó évi junius hó 24-ig 
a választás napjáig az iskolaszék elnökénél nyújtsák 
be.'v&hova, 1902. évi junius hó 4-én. Kovács Aladár, 
iskolaszeKi elnök. (523—I—1) 

Pályázat a farkasdi ref. egyházban (Nyitram.) 
három altanítóságra. Évi fizetésük egyenkint 700 
korona; az ismétlők egy osztályának tanításáért 40 
korona ; lakásul külön szoba fűtéssel. Szükség esetén 
a kántortanítót fölváltva, a lelkész helyett, vagy a 
rendes alkalmakkor, templomi istenitiszteleten is 
fungálni tartoznak. Az iskolaszéki elnök által nekik 
beosztott rendes tanköteleseket tanítják. Pályázók 
jelentkezzenek 1902 julius 15-ig a komáromi ref. 
egyházmegye esperesénél, Búcs, Esztergommegye. 

(520-1—1) 
A keék i ev. ref. felekezeti iskola 1 - I I . vegyes 

osztályának, államilag segélyezett fitanítőságára, 80 > 
korona, 2 szobából, konyhából, kamarából álló lakán 
díjazása mellett pályázat hirdettetik; kötelessége a 
törvényes tantárgyak tanításán kívül, az ismétlő-
iskolások hetenkmt 3 órán tanítása. Pályázati határidő 
augusztus 20. Oklevéllel, a szükséges okmányokkal 
fölszerelt kérvények keéki iskolaszéki elnökséghez 
küldendők. Az állás szeptember 1. foglalandó el. Iveék, 
u. p. Demecser, Szabolcs. (521—I—1) 

Pályázat a dr . -palkonyai (Baranyam.) ref. orgonista-
kántortanítói állomásra. Fizetése: 1. Minden gazda 
fizet állami egyenes adója után 5"/o-t. 2. Minden pár 
'/8 (17'4 liter) búzát, 2/8 csöves kukoriczát és egy 
koronát. 3. Az egyház fizet 6 öl kemény tűzifát a 
tanító udvarába beszállítva, ezenkívül -I ölet az iskola 
fűtésére, melyet fel is vágat. 4. Minden iskolás gyer-
mek fizet - a csöves kukoriczát, egy csirkét és 84 fillért. 
5. A polgári község ismétlő-iskolások oktatásáért 42 
koronát. Kqrtje 530 [ , kenderföld 370 [ melyet 
kétszer megszántanak, ótemető kaszálása, legeltetés 
a közlegelőben. Van 186 pár, 40 —45 iskolásgyermek. 
A ref. gazdák állami összes egyenes adója 4042 K. 
Stóla: Énekszóért 80 fill. Búcsúztatóért 4 kor. Tisz-
tességes lakás, gazdasági épületek. Pályázati határidő 
julius 15. Állomás szept. 1-én elfoglalandó. Oklevéllel 
bíró vagy képezde végzett férfi és nő növendékek 
pályázhatnak. Pályázatok Szabó József ref. lelkészhez 
intézendők. (524—1—1) 

A pápocs i ág. hitv. ev. egyház, okleveles tanítót 
keres. Fizetése : készpénz, termény, föld, rét és állam-
segélyből álló 800 korona. Kérvények Buzágh István 
lelkészhez Derencsénybe (Gömörm.) küldendők. 

(516 II—1) 

H I R D E T É S E K . 

Nyaraló 
Budapesthez közel, szép és egészséges vidéken egy öt 
szobás nyaraló, istállóval s más egyéb melléképü-
letekkel jutányos áron kiadó, esetleg kedvező fizetési 
fültételekkel örök áron is eladó. Bővebb fölvilágo-
sítást nyújt Gaál János községi tanító, Szada, 

Pestmegye, per Gödöllő. (402—III—2) 

A közeledő vizsgálatok alkalmából fölhívjuk b. 
figyelmét a 

Ü l z ó n o ü l é t a n í t ó 
czímű utasítás a beszéd művészetére és beszéd gyűjts, 
ményre. Tartalmaz az utasításon kívül 186 beszéd-
mintát. Szerkesztette (•rainina Döme, kir. s.-tanfel-
ügyelő. Ára K 5*20. Megrendelhető 1 koronás havi 
részletfizetésre is, K l -20 előleges beküldése mellett. 

P O L A T S E K - í é l e 
(501—III —1) könyvkereskedés, 

T e m e s v á r . 

Feiwel Siipóí utódai 

mindennemű i skolapadok, iskola és óvoda-beren-
dezések és szabad, gyermekpadoknak gyártása. 

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk. 
Budapes t , IX. ker., Ipar-utcza 4. s z á m . 

(515 - V I - 1) 

Az amerikai cottage-orgonák 
küniggriitzí gyárának raktára: 

P A J K B R E Z S Ő és T A K S A 
B U D A P E S T , ite-

VIII ker., József -körűt 15. sz . 
ajánlja, európai szerkezetű ha rmoniumai t is. 

A gyönyörű liang, melyet az. amerikai rend-
szernek elmés szerkezete eiővaruzsol, önma-

gának zeng dicséretet . 

Ára • »» koronától följebb, •s korondN réMleteklien ÍM. 
Képes á r j e g y z é k ingyen és bé rmen tve . 

5 évi j ó t á l l á s . (475—52—2) 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - E S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S T E R I U M . 

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

M e g k a p h a t j a e l a p o t minden magyarországi népokta tás i 
intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola lé tezését 
igazoló és az i l letékes kir. tanfelügyelő által lá t tamozot t 
községi előljárósági bizonyí tványnyal együtt , a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A h i rde t é sek á r szabása . — A pályáza t i h i rde té sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki ál tal k iszámítható hirdetési dí j előre kü ldendő 
be . Egyéb h i rde t é seknek az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona. Ezek a d í j ak is 
e lőre a k i adóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÍM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

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

Magyarosodásunk árnyoldalai. 
A legutolsó népszámlálás rendkívül 

kedvező haladást mutat a magyar 
nyelvű honpolgárok szaporodása tekin-
tetében. Már közöltük az adatokat. 
Jelenleg 8 1 2 milliónál több magyar 
van, egy és egy negyed millióval több, 
mint a mult népszámláláskor, holott 
népünk szaporodása az utolsó évtized-
ben másfélmillió volt. 1880-ban a 
szorosabb értelemben vett Magyar-
országon a lakosságnak még csak 
46 '6%-a volt magyar (6,404.070), ma 
51'4°/o (8,588.834). Ezen kívül a ma-
gyarul tudók száma ma már az anya-
országban is meghaladja a 10 milliót, 
hozzávéve a Horvátországban és kül-
földön élő magyarul beszélőket, az 
összes szám 11 milliónál is több, tehát 
legalább is kétszerannyi, mint a mennyi 
félszázaddal ezelőtt volt. 

Nem lehet ezeknek a számoknak 
jelentőségét csekélynek tartani. Az emel-
kedés nemcsak abszolúte nagy, de gyor-
sabb, mint a megelőző évtizedekben, a 
magyarosodás mindenütt terjed és kü-
lönösen örvendetes módon a nagy váro-
sokban, sőt még az e tekintetben oly 
szomorú helyzetben levő Erdélyben is, 
hol a magyarok száma már körülbelül 
(33%) az összes lakosságnak egy har-
mada, de legörvendetesebb az, hogy ez 
a szaporodás nem a nagy születési 

aránynak tulajdonítható csupán, melynek 
alapján egy és egy negyed millió helyett 
legföljebb 900.000 lett volna a szapo-
rodás, hanem a nyelvi hódításnak. 
Szemmel láthatólag ugyan csak a német 
ajkúak száma fogyott, de a többiek 
száma sokkal lassabban emelkedett, mint 
a magyaroké. 

Volt ugyanis 1900-ban (az 1890-iki 
számokkal összehasonlítva) 8,588.834 
(1,230.898) magyar, 1,980.423 (—9.661) 
német, 1,991.402 (94.737) tót, 2,784.726 
(195.647) oláh, 423.159 (43.373) ruthén 
és 953.030 (— 3.692) más nyelvű. 

Mindennek daczára az idegen nemze-
tiségek száma (Horvátországot ide nem 
számítva) 327.628 fővel szaporodott és 
ennek nagyobb része az oláhokra jut, 
kik a magyarokhoz hasonlóan szintén 
gyakran meghódítják a közöttük élő 
más ajkuakat. Nem említjük azt, hogy 
az erdélyi czigányok tömegesen lesznek 
oláhokká, de tudjuk azt is, hogy évről-
évre százával változnak át tősgyökeres 
magyarok oláhokká. Nagyon sokat kell 
még tenni, hogy különösen a Mező-
ségen és a Marosmentén lakó magyar-
ságot meg lehessen menteni ettől a 
veszélytől, mely nem a véletlen ered-
ménye, hanem részben egyes oláhok faji 
buzgólkodásának következménye. 

A másik lényeges hátránya a ma-
gyarosodásnak a kivándorlás nagy-
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sága. Tisztán magyarajkú egyén évente 
mintegy tízezer vándorolt ki az utolsó 
évtized alatt és két nagy csoportját a 
kivándorlóknak, a Romániába és Szla-
vóniába menőket, csaknem kizárólag 
magyarok alkotják, kik legelébb a má-
sodik nemzedékig maradnak meg ma-
gyaroknak. 

Ily okoknak lehet tulajdonítanunk 
aztán, hogy habár jelenleg a népszám-
lálás adatai szerint már 1,365.764 nem 
magyar ajkú ember tud hazánkban 
magyarul, az összes idegen ajkúaknak 
mintegy hatodrésze, a magyarul nem 
tudók száma is szaporodott a legutóbbi 
évtized alatt 40.000-el és így még 
nagyon messze állunk attól, hogy minden 
állampolgár megértse az állam nyelvét. 

A népszámlálásról megjelent munká-
nak egyik rendkívül érdekes rovata az, 
mely minden egyes községben egyenkint 
kimutatja a magyarul tudók számát. 
Nagyon óhajtandó volna, ha a tanítók, 
kiknek immár közel 25 év óta tör-
vényes kötelességük a magyar nyelvet 
mindenütt tanítani és kiktől a köz-
vélemény méltán elvárja a zászló-vitelt 
a magyarosítás terén, ezeket a tanul-
ságos számokat legalább működésük 
környékére nézve gondosan tanul-
mányoznák. 

Általában véve látjuk ebből a rovat-
ból, hogy a tulaj donképeni Magyar-
országon (Horvátország e tekintetben 
egészen más birálat alá esik) a 414 
járás közül 130-ban, tehát közel egy 
harmadában, aránylag ritka a magyar 
szó, 264 község van olyan, hol egyetlen 
ember sem tud magyarul és ezenkívül 
400-ban alig egy-kettő. Pedig közsé-
geink összes száma csak 13.000. 

Tudjuk mindannyian, hogy az ily 
elmaradott vidékek túlnyomóan a fel-
földön és az erdélyi részekben vannak. 
De bizonyosan csalódik a legtöbb ember 
az egyes megyékre nézve. Oly erősen 
idegen ajkú megyékben és vidékeken, 
minők Máramaros, Krassó, a bihari 

hegység, Muraköz, Maros és Szamos 
völgye és mások, aránylag eléggé el-
terjedt a magyar szó, ellenben nagyon 
sok községet találunk Szepesben és 
Sárosban is, hol magyarul nem tudnak. 
Magyarság tekintetében a legsötétebb 
megyék Árva, Liptó, Trencsén, Sáros, 
Szepes, Zemplén és Hunyad. Ez utóbbi 
helyen 60 községben senki, 66-ban 
ötnél kevesebb ember tud magyarul, 
Sárosban ez a szám 56 és 80, Trencsén-
ben 36 ós 84, sőt Zemplénben is, 
melynek nagy magyar vidéke és igen 
sokat vándorló népe van, 31 községben 
senki, 54-ben pedig csak egy pár ember 
tud magyarul. Még a magyarosodásról 
híres Nyitramegyében is 7 községet 
találtak, hol senki és 39-et, hol csak 
egy pár ember tudott magyarul, holott 
Szolnok-Dobokában ilyen csak 3, ille-
tőleg 27 volt. 

Nagyon tanulságos számok ezek. 
Nagyon helyes volna, ha a nemzetiségi 
vidékeken működő tanítóegyesületek, 
melyek tagjai a helyi viszonyokat is 
jól ismerik, a nagy általános frázisok 
helyett ezeket a helyi bajokat vennék 
szemügyre. Különösen fontosak ezek az 
észlelődések oly helyeken, melyeket a 
forgalom vagy természeti előnyök egy-
egy nagy vidék góczpontjaivá tettek, 
minők Orsova, Zimony, Abrudbánya, 
Zsolna, Máramarossziget, Csáktornya, 
Munkács, Brassó és a többi, melyeknek 
erős magyarosodása és intellektuális 
erősödése nem helyi érdek, hanem 
országos jelentőségű szükség. A koszorús 
költő mondotta egyszer, hogy Magyar-
ország új meghódításának föladata a 
tanítókra vár. Hogy ezt a nagy munkát 
öntudatosan tehessék, ismerniök kell a 
haza védbástyáinak erejét és azok erő-
sítésének módjait. Erre tanít meg a 
népszámlálás millió adata, ha a külön-
ben unalmas számokat nézni is tudjuk. 

(Budapest.) György Aladár. 

•É>$C3<> 
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Nyári menedékházak vezetése. 
Az 1891. évi XV. törvényczikk 16. §-a 

elrendeli, hogy a 10.000 forintnál csekélyebb 
évi egyenes állami adóval terhelt községek, 
melyekben legalább 15 állandó gondozásban 
nem részesülő gyermek van, nyári menedék-
házat állítsanak. 

Ilyen község minden megyének legalább is 
fele. A megye fele községe 10.000 forintnál 
csekélyebb évi egyenes állami adóval van ter-
helve, 15 állandó gondozásban nem részesülő 
gyermek meg majdnem minden községben van, 
mert a fönt említett törvény végrehajtása tár-
gyában a polgári községek számára kiadott 
utasítás 2. §-ának 2. bekezdése szerint kellő 
és állandó gondozásnak és felügyeletnek csak 
azt lehet tekinteni, ha a gyermek egész évben 
s az év minden napján legalább a szülők 
egyikének, vagy a család egy fölnőtt tagjának 
vagy más megbízható fölnőtt egyénnek foly-
tonos felügyelete alatt van, úgy, hogy az a 
gyermekkel foglalkozni, értelmi fejlődését elő-
mozdítani és őt ápolni képes. A hol tehát a 
gyermekekre nincs meg a kellő felügyelet és 
napközben azok a házon kívül, az utczákon, 
mezőkön vannak magukra hagyva, vagy a hol 
a szülők, bár csak az év egy részében is, mind-
ketten mezei, gyári vagy más munkára távoz-
nak hazulról, s a 3—6-éves gyermekeket vagy 
magukra hagyják, vagy 12-évesnél ifjabb test-
vérükre bízzák, vagy magukkal viszik, de mun-
kájuk közben velők állandóan nem foglalkoz-
hatnak, ott hiányzik a törvény által megkívánt 
kellő gondozás és felügyelet s az összeírási 
kimutatás megfelelő rovatát e szerint kell ki-
tölteni. 

No de hol ér rá a szülők egyike, vagy a 
család egy fölnőtt tagja állandóan a gyermekre 
felügyelni ? hiszen ők dolgoznak reggeltől estig, 
részint a maguk gazdaságában, részint nap-
számban a mezőn, gyárban, szóval: többet 
vannak távol a háztól, mint otthon, hogyan 
vigyázhatnának tehát föl gyermekeikre ? A család 
felnőtt tagja nincs otthon, szükség van rá a 
mezőn, legelőn, libaőrzőn; nem töltheti idejét 
•ő sem otthon henyéléssel, hisz egy 12-éves 
gyermek jobbkeze a szülőnek, napszámban is 
keres ruháravalót, miért heverészne tehát 
otthon ? Néhol a tehetetlen öreg szülőkre 
bízzák a gyermekeket, de azok miatt tehetnek, 
a mit akarnak, hisz magukkal is tehetetlenek, 
nemhogy azok után a csintalan, frissvérű, 
virgoncz gyermekek után tudnának futkározni, 
bárhogy nyissák is ki szemeiket, kisiklanak, 
elszöknek azok előlük és megvan a baj : tűz, 
elgázolás és halál. 

Azután ezek az öregek nem tudják a kicsik 

értelmi fejlődését előmozdítani. Képzett nőkre 
van tehát szükség, nem tehetetlen, tudatlan 
öregekre, mert mi a czélja a nyári menedék-
háznak ? Ez a czél a gyermekek gondozása 
lévén, a nyári menedékházak csak a gyerme-
kek ápolására, rendre, tisztaságra, illedelmes 
magaviseletre való szoktatására és játékkal való 
foglalkoztatására szorítkoznak, a nem magyar 
anyanyelvű gyermekek foglalkoztatása össze-
kötendő a magyar nyelv, mint államnyelv isme-
retébe való bevezetéssel. Szemléltetés, beszél-
getés, versezés, imádkozás, tornázás és éneklés 
magyar nyelven történjék; ez a gyermek 
értelmi fejlődését elősegíti, megtanul kissé 
magyarul, megtanulja a rendet, fegyelmet, 
szóval: előkészíti az iskolára, könnyebbségére 
válik a tanítónak, jobban haladhat az ilyen 
gyermekekkel és így nagyobb eredményt is 
mutathat föl velük. A menedékház megmenti 
a szülőket a gondtól, félelemtől, nyugodtan dol-
gozhatnak künn, nem kell félniök a tűztől, 
elgázolástól, haláltól és egyéb eshetőségektől, 
mert képesített, anyát pótoló nőre van bízva 
gyermekük, ki jobban félti, jobban is viseli 
gyermekének gondját, mint talán maga az 
édesanyja. 

Igen üdvös tehát a nyári menedékház, mely 
sok községet megmentett már a tűzvésztől ós 
így az állandó szegénységtől. 

Szeretik is a községek, szülők, szívesen meg-
hajolnak a törvény előtt, de éppen az a baj, 
hogy nincs nő a vezetésre, annak daczára, hogy 
jóságos ministerünk minden megyében 3—5 óvo-
dában is engedélyezett 6 heti ilyen tanfolyamot, 
hol a nők a kivánt képzettséget elsajátíthatják, 
de sajnos, nem mennek ily tanfolyamra, részint 
mert a 6 heti ottlét is pénzbe kerül, részint 
és főleg pedig azért, mert nem érdemes ez 
állásra menni, miután az 1891. évi törvény-
czikk 14. §-a a nyári menedékházvezetőnő fize-
tését havi 10 forintban állapította meg. Igaz 
ugyan, hogy ez csak a minimum, de több 
helyen nem is adnak többet; ha adnak, sem 
jelentkezik rá senki sem, mert havi 30 koro-
nánál és lakásnál többet egy helyen sem adnak, 
abból pedig egy nő meg nem élhet. Mellékes 
jövedelemre nem számíthat, mert a törvény 
10. §-a szerint a menedékháznak kora reggel-
től estig nyitva kell tartatnia. Nincs minden-
hol tanító-özvegy, vagy lánya, így azután szüne-
telnek a menedékházak, nem terjed a magyar 
nyelv, megvan a baleset, szerencsétlenség. 

Ha a kisdedek érdekeit mélyen szivünkön 
viseljük, a magunk javunkra, az iskolák elő-
nyére, a magyar nyelv terjesztésére vállaljuk 
el annak vezetését mi magunk tanítók, osztály-
tanítók, vagy a tanítók nejei, kik jobbára 
iskoláinkban vannak elhelyezve, jobbára ránk 

2 3 * 
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fér az a 20—30 korona havonkint, akkor 
pénzelni is bajos valamiből és ez által segítet-
tünk magunkon, iskolánkon, a szülőkön, azok 
gyermekein és hazánkon is. 

Ne sajnáljuk időnket, tegyünk félre mindent 
és vállaljuk él mi a vezetést. Most van az ideje 
a pályázatnak és mivel a „ Kisdednevelést" a 
tanítók nem olvassák, azért hívtam rá föl itt 
e kedvelt lapunkban figyelmüket. 

(Szegzárd.) Nayy Béla. 

Az ifjúság: élet. 
A ki figyelemmel kisérte az eddigi közlemé-

nyek nyomán az egyes ifjúsági egyesületek 
működését, illetőleg azoknak munkatervét, az 
tapasztalhatta, hogy a kitűzött czélt különösen 
három ellenkező irányban vélik a kartársak 
megközelíthetőnek. — Az egyik munkaterve-
zet, — mely egész terjedelmében közölve is 
volt e lap hasábjain — határozottan a gaz-
daságtan, ipar, kereskedelem, egészségtan, 
igazságszolgáltatás, közigazgatás, történet stb. 
köréből meríti az előadások anyagát és ezen 
anyagot élőszóval, szabad előadásban, társa-
logva adatja elő, a figyelem fölébresztésén kívül 
kérdések föltevésére is serkentvén a hallgatót. 
— A másik ifjúsági egyesület a szórakoztató 
összejövetelekre fekteti a fősúlyt; a harmadik-
ban kidolgozott fölolvasásokat tartanak. 

Nem az a ezélom, hogy akár az egyik, akár a 
másik fölfogást bíráljam. Hisz az ifjúsági egye-
sületek létesítésével s figyelmünknek ezekre 
való irányításával oly tág területű munkakör, 
annyi buzdító s lelkesítő eszme tárult föl lelki 
szemeink előtt, hogy arról, hogy e munkakör 
miképen lenne legméltóbban, leghasznosabban 
betölthető s hogy az egyes hevítő eszmék 
miképen lennének a legmegfelelőbben meg-
valósíthatók : még most — a munka kezdetén 
és az e téren gyűjtött tapasztalatok hiányában 
koczkáztatott dolog volna megdönthetetlen 
igazságú és helyességű szabályzatot készíteni. 
A tapasztalat, az élet kívánalmainak megfigye-
lése fogja megadni a leghelyesebb irányt az 
ifjúsági egyesületek hasznos és czélirányos 
működtetésére nézve. Föl fognak merülni esz-
mék, gondolatok, tervek, melyeknek összhang-
zatba hozatala majdan — kellő rostálás után — 
fogja adni a legjobb és leghelyesebb munka-
tervet. 

De, habár nem ezélom bírálatot mondani 
sem az egyik, sem a másik ifjúsági egyesület 
működtetési iránya fölött, mégis kell, hogy 
kijelentsem, miszerint nézetem szerint azon 
három előbb említett irányzatnak egymást kell 
kiegészítenie, egymással párhuzamban kell 
állania. Egyes tantárgyaknak apró részletekig 

történő előadása: száraz oktatássá teszi mun-
kánkat. Ha a fősúlyt a nemes szórakoztatásra 
fektetjük: egyesületünk nélkülözi a komolyabb 
alapot. Ha pedig csupán fölolvasásokat tartunk, 
egyoldalú hatással lehetünk az ifjúság lelkére 
könnyen, mert vagy a kedélynemesítés, vagy 
az értelemgyarapítás szenvedhet rövidséget 
fölolvasásaink mellett. 

És hát hogyan akarnám én az ifjúsági egye-
sületeket czélravezetően foglalkoztatni ? 

Erre a kérdésre a feleletem 8/Ẑ  81 mivel 
kezdtem eme soraimat; t. i. „az ifjúság: élet", 
mert azé a jövő s éppen azért ezt az igaz-
ságot szem előtt tartva, neveljük ifjúságunkat 
az életnek, fölfegyverezvén azt a komoly élet 
józan fölhasználásához kellő ismeretanyaggal, 
nemesült érzelmekkel, megismertetvén vele a 
valóságos élet folyását is. 

„Az ifjúsági egyesületek köréből minden 
felekezeti, avagy politikai kérdés még a legcse-
kélyebb vonatkozásban is szigorúan kizárandó" 
— mondja igen bölcsen az idevonatkozó minis-
teri rendelet. És nem is volna jó hazafi az a 
tanító, a ki akár politikai pártoskodás, akár 
felekezeti gyűlölködés mérgével fertőztetné 
meg az ifjúság lelkületét, még ha az említett 
rendelet azt határozottan nem is tiltaná; mert 
hiszen békességes együttélés, egymással meg-
férés, egymásnak megbecsülése, a kölcsönös 
szeretet, az egyetértés: ezek azok az erények, 
melyeket éppen ápolnunk, fejlesztenünk, ter-
jesztenünk kell az ifjúsági egyesületek által. 

De mit is kell értenünk a „politikai kérdés" 
alatt? Szerintem csakis az idétlen politizálást, 
egyes pártok elveinek működési irányának 
avatatlan s nem hasznot, hanem kárt okozható 
birálgatását. És semmi esetben sem szabad 
azon véleményben vesztegelnünk, hogy az élet-
hez készülődő ifjakat ne lenne szabad az élettel 
eleve is megismertetnünk. Sőt éppen el kell 
őket vezetnünk a lakóhely határán túl; meg 
kell velők ismertetnünk különösen hazánk 
cselekvő életét, áldásos intézményeit, alkotásait, 
helyzetét a népek nagy táborában; ama nagy 
férfiainkat is, kik a közjó önzetlen előmozdí-
tásában halhatatlan érdemeket szereztek és 
szereznek, meg kell velük ismertetnünk, még 
pedig azért, mert míg a mult idők nagy em-
bereinek jeles tettei inkább csak a kedélyre 
hatnak nemesítőleg, termékenyítőleg: addig a 
jelen, vagy legalább nem régen mult idők 
kimagasló alakjainak a haza javára irányított 
cselekedetei az ifjak akaraterejére hatnak buz-
dítólag azon irányban, miszerint már az ifjú-
korban megérlelődjék bennök ama szilárd 
elhatározás, hogy egykor tőlük telhetőleg 
akarnak munkálkodni a szeretett hon boldogí-
tásán. El kell ezenkívül vezetnünk ifjainkat a 
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haza határain túl is, megismertetvén őket az 
egyes nemzeteknek akár kiváló erényeivel, 
akár pedig azok életgyökerén rágódó hibáik-
kal, hogy amazoknak megismerése őket is 
hasonló erények elsajátítására, követésére ser-
kentse, emezeknek ismerete pedig hasonló 
hibáktól elrettentse. Meg kell ismertetnünk 
ifjainkat a földgolyónkon előforduló akár föl-
emelő, akár megrendítő eseményekkel, mutat-
kozó természeti tüneményekkel, a fáradhatlan 
emberi ész találmányaival, fölfedezésekkel stb. 

Az általános és a helyi viszonyokhoz alkal-
mazottan közlött ismereteket ilyenekkel is ki 
kell bővítenünk, mert csakis így vezethetjük 
föl az ifjúságot olyan magaslatra, a honnan az 
emberiség életének, az ész, jellem, akarat-
erő megnyilatkozásának, a természet építő és 
romboló működésének megismerésével látóköre 
szélesbülni, érzelme, kedélye nemesbülni fog. 
Ezen a téren fogjuk megtalálni azt az eszközt 
is, mely ügyes, tapintatos, körültekintő hasz-
nálat mellett igazán szórakoztatva fog nevelni 
s az egyesületeket az ifjúságra hova-tovább, 
annál nagyobb életszükséggé fogja tenni. 

Vigyünk tehát életet egyesületeinkbe a való-
ságos élet ismertetésévél. Ez lesz tán a legfőbb 
vonzóerő arra nézve, hogy az egyesületek 
virágozzanak, mert így egyrészt maguk az 
ifjak is belátják, hogy ott az életre készíttet-
nek elő, másrészt pedig egy-egy hét eseményei 
bő anyagot szolgáltathatnak nekünk arra nézve, 
hogy annak előadásával tágítsuk az ifjúság 
ismeretkörét az előre megszabott tananyagon 
túl s hogy lelkületükre minden irányban neme-
sítőleg hathassunk akképen, a mint azt maga 
az élet — a mesterek legtökéletesebbje — az 
ő változatos folyásában elébünk fogja tárni. 

Eme czélunkat pedig akkor érhetjük el, 
ha magunk szorgalmasan olvasgatunk kivált 
ismeretterjesztő lapokat, folyóiratokat. Készítünk 
magunknak mindjárt olvasás közben rövid 
jegyzeteket mindarról, minek előadását helyes-
nek, hasznosnak, szükségesnek találjuk s aztán 
ezen jegyzetek alapján is tartunk gyakrabban 
előadásokat az egyesületekben. 

Azért találom ezt szükségesnek, mert vala-
mennyi ismeretanyagot, valamennyi lényeges 
tantárgyat teljes alapossággal, részletességgel, 
amúgy sem tárgyalhatjuk s mégis kell keres-
nünk az alkalmat, hogy a tervezetbe föl nem 
vett ismeretekről is, pl. természetrajz, termé-
szettan, földtan stb. társaloghassunk ifjainkkal. 
Azért is szükséges ez, mert az ifjak (és öre-
gebbek is) arról is óhajtanak hallani, hogy 
mi történik a nagyvilágban, miután maguk 
nem igen olvasnak „újságot" és ha olvasnak 
is, akkor inkább csak a múló érdekű s értékű 
napihíreket kutatják, míg a komolyabb, mara-

dandó becsű olvasnivaló föl sem kelti tudás-
vágyukat. Holott ha emezeket mi élőszóval, 
hallgatóink fölfogásához mért előadásban hoz-
zuk elő, akkor érdeklődésüket fölébresztjük, 
értelműket megvilágosíthatjuk s érzelmi vilá-
gukat nemes erényekkel gazdagíthatjuk. Sőt 
ezeken felül nagyon gyakran hasznos taná-
csokat is fogunk tudni hallgatóinknak nyújtani, 
melyeknek követése által munkájuk sikerét 
biztosíthatják, esetleg megélhetésüket könnyít-
hetik. 

Itt vannak a természetben előforduló jelen-
ségek: a földrengések, tűzhányók, időjárás, a 
nap, hold s ezeknek kihatása földünkre; ott a 
különféle találmányok, a mezőgazdaság, ker-
tészet, ipar stb. terén; az ásatások régi, törté-
nelmi helyeken; esetleg fölfedezések s ezek 
kapcsán a különböző népfajok ismertetése, 
földrajzi, történelmi ismeretek gyarapítása; a 
nagyobbszerű, emberi munkálatok (hídépítések, 
alagút-furatások, csatornázás) leírása, — mind-
ezek tág teret nyújtanak nekünk arra, hogy 
az ifjak ismeretkörét tágítsuk. — A hazánkban 
előforduló főbb, közírdekű események meg-
említésével hatalmasan megerősíthetjük őket 
hazafias érzelmeikben; más országokban tör-
ténő nevezetesebb dolgok előadásával fölvilá-
gosítjuk őket az egyes országoknak egymáshoz 
való viszonyáról s azon tényezőkről, melyeknek 
a béke áldását köszönhetjük. Még a legjelen-
téktelenebbnek látszó napihír előadása útján is 
nemesítőleg, termékenyítőleg hathatunk itjaínk 
érzelmére, felkölthetjük bennök az érdeklődést 
a közügyek iránt s fölébresztjük náluk azon 
tudatot, hogy bármely foglalkozási téren szük-
ségök van bő ismeretekre s hogy ezeket pihenő 
óráikban komoly és hasznos tartalmú könyvek, 
lapok olvasgatása által önmaguk is sikeresen 
gyarapíthatják. 

És ha még ezek mellett kiválólag arra fog-
juk az ifjak figyelmét irányítani, hogy a haza, 
mint államhatalom s élő szervezet, habár köve-
tel is áldozatokat fiaitól, milyen nagy jótéte-
ményekkel viszonozza ezeket s hogyan, milyen 
eszközökkel siet oltalmazni, segíteni a polgá-
rokat (telepítés, Ínségesek segélyezése stb.); ha 
megismertetjük az ifjúsággal azon intézménye-
ket, melyeket az állam létesített polgárainak 
javára, (munkássegítő-pénztár, postatakarék-
pénztár, egyes helyeken szövőszékek stb. föl-
állítása): akkor bizony mondom, nagy jót 
cselekedtünk embertársainkkal az ő saját érde-
kük szempontjából s elévülhetetlen érdemeket 
szerezhetünk magunknak a haza — ezen leg-
igazibb anya — iránti kiolthathatlan szeretet 
föllángoltatásával. 

Hanem az anyag összegyűjtésénél óvatosan 
kell eljárnunk. Nem szabad értéktelen, szen-
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zácziós napihíreket, esetleg romboló hatású 
dolgokat előadnunk. Mindig az ismeretkör 
bővítése s az érzelem nemesítése lebegjen 
czélul szemünk előtt és akkor helyesen fog-
juk összeválogatni előadásunk anyagát, mely 
mindenkor nagyon fogja ifjainkat érdekelni s 
észrevétlenül fog ^gyarapodni értelmük, neme-
sülni érzelmük. így azután egy heti olvas-
gatásunk által nemcsak önmagunknak, de 
ifjainknak s ezek által közvetve édes hazánk-
nak is nagyon értékes szolgálatot tehetünk, 
így viszszük s vihetjük be a valóságos életet 
az egyesületekbe és ha áll az az igazság, hogy 
a multak története a jelenkor oktatója, akkor 
teljes joggal mondhatjuk azt, hogy a jelenkor 
története ismét a jövőnek hivatásos oktatója 
s mint ilyet tárt ajtóval kell befogadnunk 
ifjúsági egyesületeinkben. 

Összegezem véleményemet. 
Tartsunk egyesületeinkben előadásokat terv-

szerűleg az e lapokban közölt s részletesen 
kidolgozott tervezet alapján, az ottan kijelölt, 
igen lényeges ismeretanyag körében, heteckint 
egy alkalommal. A másik alkalommal pedig 
adjuk elő az elmúlt hét főbb eseményeit jegy-
zeteink nyomán, mindig ügyelve arra, hogy 
csak azt hozzuk elő, miáltal ifjainkat hazafias 
és egyéb, nemes érzelmeikben megszilárdíthat-
juk, ismereteiket bővíthetjük. Előadásaink után 
adjunk ifjainknak alkalmat arra, hogy egymás 
közt, bizonyos időpontig, a mi felügyeletünk 
mellett szórakozzanak, valamint arra is, hogy 
a hallottakról velünk társaloghassanak s azok-
ról kérdezősködésükre tőlünk további fölvilá-
gosítást is nyerhessenek. így még kisebb köz-
ségekben is, hol alig van 1—2 tanító, az 
ifjúsági egyesület haszonnal működhetik a 
jövőnek, a hazának javáért. 

Ez az én véleményem s hiszem, hogy így 
cselekedvén, munkánk eredményes lesz, magunk 
pedig méltó munkásoknak fogunk találtatni. 

V. G. 

Fogalmazás szemléltetés útján. 
Azt hiszem, mindenki tapasztalta, mily nehéz 

az átmenet a mondatszerkesztésről a fogal-
mazásra. Még a középiskolák felsőbb osztályai-
ban is, ha azt mondjuk a növendéknek, 
írjon levelet, vagy más effélét, hát nem tud 
írni. Ilyenkor látja az ember, hogy mily ritka 
portéka a fantázia. Pedig a fogalmazásra mégis 
meg kell tanítanunk mindenkit, a kinek nincs 
is fantáziája. Fő mesterségünk az legyen, hogy 
a növendéket annak a tudatára hozzuk, hogy 
mindent megfigyeljen és hogy a mit megfigyel, 
le is írja. Jó darabig törtem a fejemet, hogy 
lehessen ezt végbe vinni. Hasztalan adtam ily 

föladatokat: írjátok le, mit csináltatok mult 
vasárnap, vagy a szünidő alatt. Az eredmény 
az volt, hogy a növendék leírta, hogy pl . : 
Fölkeltem, mosakodtam, imádkoztam, jártam, 
ebédeltem, játsztam, vacsoráltam, imádkoztam, 
lefeküdtem . . . 

Csak a cselekedetek és ezek részletes meg-
figyelése az, amire nem lehetett ily módon 
rákapatni a növendéket. 

Végre az az ötletem támadt, hogy min-
denek előtt arra kell megtanítani a növendéket, 
hogy önmagát figyelje meg. És ez csak az 
iskolában szemünk láttára lehetséges. Leirom 
itt eljárásomat, mely annyira bevált, hogy 
minden kartársamnak ajánlhatom. Próbálja meg, 
látni fogja eredményét. 

Ott az iskolában valami nem, éppen egy-
szerű megbízást adok a növendéknek és 
mikor azt végrehajtotta, apróra elmondatom 
vele. 

Ez nem elég. Mikor ő elmondta, egy másik 
növendék ahhoz, a ki az illető jelentést meg-
tette, mondja el ugyanazt (Te, vagy Ön). Végül 
egy harmadik az egészet harmadik személyben 
mondja el. így tehát első, második és har-
madik személyben adják elő ugyanazon esetet 
élőszóban és nyomban le is írják. 

íme néhány ilyen fogalmazvány. 
I. A tanító úr óraközben azt mondta Kálmán 

Mihálynak, hogy menjen ki a folyosóra és 
nézze meg, hogy nincs-e ott valaki. Kálmán 
erre fölkelt és a túlsó oldalon ki akart menni. 
De a tanító úr azt mondta, hogy ne a túlsó 
oldalon, hanem az innenső oldalon menjen ki. 
Mivel a tanító úr útjában állott, Kálmánnak 
a tanító úr keze alatt kellett átbújnia és csak 
így mehetett ki. Nemsokára visszajött és el-
mondta, hogy nem látott mást, mint egy madár-
kát, mely vígan röpdösött az udvaron. 

II. Ugyanez egy másik növendék által a 
cselekvőhöz intézve, tehát második személyű 
igékkel elmondva: A tanító úr óraközben azt 
mondta neked, hogy menj ki a folyosóra és 
nézd meg, hogy nincs e ott valaki? Erre te 
fölkeltél és a túlsó oldalon akartál kimenni. 
De a tanító úr azt mondta, hogy az innenső 
oldalon menj ki. Mivel a tanító úr utadban 
állott, a tanító úr keze alatt kellett átbújnod 
és csak így mehettél ki. Nemsokára vissza-
jöttél és elmondtad, hogy nem láttál mást, 
mint egy madárkát, mely vígan röpdösött az 
udvaron. 

III. Végül ugyanezt maga a cselekvő személy 
beszéli el első személyben, következőleg: A 
tanító úr óraközben azt mondta nekem, hogy 
menjek ki a folyosóra és nézzem meg, hogy 
nincs-e ott valaki? Erre én fölkeltem és a 
túlsó oldalon akartam kimenni. De a tanító 
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úr azt mondta, hogy az innenső oldalon menjek 
ki. Mivel a tanító úr utamban állott, a tanító 
úr keze alatt / kellett átbújnom és csak így 
mehettem ki. Én a folyosón senkit és semmit 
sem láttam, esak az udvaron egy madárkát, 
mely ott vígan röpdösött. 

* 

Itt tehát az ige mind három személyében 
van leírva a cselekvés. 

Alább még néhány példát közlök, melyeket 
növendékeim földolgoztak annak bizonyítására, 
hogy mennyi alkalom van az iskola szűk falai 
közt a cselekvés szemléltetésére, annak meg-
figyelésére és leírására. 

íme : 
1. A tanító úr Fischertől azt kérdezte, hogy 

hol van Észak-Amerika térképe ? Erre Fischer 
azt felelte, hogy a negyedik osztálybeli Deutsch 
kedden a negyedik osztályba vitte át. Ekkor 
a tanító úr Fischernek azt parancsolta, hogy 
menjen át a negyedik osztályba és hozza vissza 
a térképet. Fischer tehát fölkelt és átment a 
negyedik osztályba. Nemsokára vissza is jött 
és azt jelentette, hogy P. tanító úrtól elkérte. 
Most a falra, a régi helyére akasztotta. 

(Mint fönnebb első és második személyben 
is kidolgozandó.) 

2. A tanító úr intett az osztálynak, hogy 
figyeljen minden szavára. Erre Löffierre muta-
tott ujjával, hogy menjen ki az asztalhoz. 
Löffler tehát kiment és a tanító úr azt 
parancsolta neki, hogy menjen az ablakhoz, 
vegye le a tanító úr kabátját, akaszsza föl a 
fogasra és olvassa meg, hány kalap lóg a 
fogason ? Ennélfogva Löffler levette a tanító 
úr kabátját és a fogasra akasztotta. Meg is 
olvasta, hogy hány kalap lóg a fogason. Midőn 
visszament a padjába, azt mondta, hogy hét 
kalapot olvasott meg a fogason. 

3. A tanító úr azt mondta, hogy figyeljünk 
jól mind arra, a mit mondani fog. Ezután 
intett nekem, hogy menjek ki az asztalhoz. 
En hát kimentem és a tanító úr azt paran-
csolta, hogy emeljem föl a térképet és nézzem 
meg a hátát, hogy nem poros-e ? En oda 
mentem a térképhez, felgöngyölítettem és azt 
láttam, hogy nem poros. Ezt megmondtam a 
tanító úrnak és a helyemre mentem. 

* 

E példákat mi mind földolgoztuk, sőt ezen-
kívül még többet. A begyakorlás persze előbb 
élőszóval, aztán leírással történik. De a világért 
sem diktálásra! 

Hanem annyit mondhatok, hogy ennél köz-
vetlenebb módját a szemléltető fogalmazásnak 
nem tudom elképzelni, nem is akarom, mert 
nagy hasznát látom. Es mennyire szeretik a 

gyermekek! Mikor kimondom a nagy szót: 
fogalmazás! egyszerre kedves izgalom lepi meg 
a gyermekeket. 

Tessék megpróbálni, meglátja mindenki, 
hogy a nehéz föladatot: megcsinálni az átmene-
tet a mondatszerkezetről a fogalmazásra, ilyen, 
vagy hasonló módon játszva oldjuk meg. 

Megjegyzem, hogy én nemzetiségi vidéken 
levő (polgári) iskolában tanítok s ilyen helyen 
elkerülhetetlen, hogy a cselekvést, mint fönnebb 
előadtam, első, második és harmadik személy-
ben mondassuk el és Írassuk le. Es ilyenformán 
rájövünk, hogy nyelvtanaink példái a gyakor-
latban nagyon kétségesek, mert egytől-egyig 
harmadik személyűek. 

(Szenicz.) Rakodczay Pál. 

A fólmeno rendszer. 
Egy újabb tétel a pro és contrára. Ha el-

olvassuk a mellette szólót, azt mondjuk: igaz. 
Ha elolvassuk az ellene szólót, arra is azt 
mondhatjuk: igaz. Mert gondolkodjunk csak 
fölötte, s belátjuk, hogy mindegyikben sok 
alapos igazság rejlik. Hisz az életben úgy 
vagyunk, hogy szeretjük a megszokott orvo-
sunkat, mert ő már ismeri testi állapotunkat, 
szeretjük rendes gyóntatónkat, mert ő meg 
ismeri lelki állapotunkat. Egy szóval ragasz-
kodunk mindenhez, a mit megszoktunk. S 
hogy az a tanító, a ki tanítványait egyenkint 
ismeri, nem csak nevük, hanem hajlamaik 
szerint is, könnyebben nevel, sőt tanít is, az 
kétségbevonhatatlan. Meg ha én mind a hat 
iskolai évre a magam megállapította tananyag-
beosztás szerint taníthatok, s a saját énemet 
mintegy átültethetem tanítványaimba, hogy ez 
az eljárás könnyít a nevelés és tanítás sikerén: 
elvitázhatatlan tény. De tekintsük az érem 
másik oldalát. Fölvittük növendékeinket mind 
a hat iskolai éven át. Megismertük mi őket, 
ők minket. Igen, de csak engem, a ki taní-
tottam, a többi tanító-társam nekik idegen, 
már pedig az életben nemcsak én velem 
fognak maradni, hanem sok sok más különféle 
természetű, szokású egyénnel fognak érint-
kezni. Nézzük csak meg azokat a gyerme-
keket, a kik otthon a szűk családi körben 
nevelődnek, milyen nehezen társulnak az élet-
ben. Minden legcsekélyebb idegen szokás, arcz 
zavarba hozza őket. Egy szóval: egyoldalúak. 
Viszont azt csak nem vitathatjuk, hogy ha 
egy tanító éveken át ugyanazon osztályt 
vezeti, abban specziálistává tökéletesítheti 
magát. Annak azután ismeri, tudja minden leg-
kisebb és legfontosabb teendőjét, sőt éppen 
annak alapos ismerete folytán a tanítás sikerét 
megkönnyítő és megkétszerező újabb és újabb 
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módokat fedez föl. Az vajmi ritkán fordalt 
még elő, hogy a felső osztályok tanítói a 
tízes számkör avagy az írva-olvasás tanításá-
nak könnyebben érthetővé tételén tanulmányokat 
tettek volna. De igen is sok azok száma kik, 
számos évig egy osztályban működvén, annak 
tanítási módját alapos ismereteik folytán ered-
ményesebbé és könnyebbé tudták tenni. A 
vidéki orvos is ért mindenhez, a foghúzástól 
kezdve az operáczióig. De azért, ha komoly a 
baj, mégis csak specziálistához fordulunk. 
Pedig ki kételkedik abban, hogy az a falusi 
orvos nem tanul, nem kiséri figyelemmel a 
szakmája terén előforduló újabb vívmányokat. 
A középiskolák, de még a polgári iskolák is 
szaktanárokat alkalmaznak, hogy az egyes 
tantárgyak tanításának biztos, alapos ismeretét 
elérhessék. Hát mi, néptanítók, miért ne 
tehetnők azt, ha van rá módunk? Mi még 
akkor is igen-igen sokat ölelünk föl, ha egy 
osztályt tanítunk. Bizony sokat kell önma-
gunkon erősíteni, hogy az egy osztályra előírt 
különféle tananyagból biztos kézzel dolgoz-
hassunk. En már tizenkettedik éve tanítom 
az összevont IV., V., VI.-ik leányosztályt, s 
mindennap találok valami újat az egyes tan-
tárgyak között, mit érdemes simítani s más 
alkalmasabb módon tanítani. Az egyéni ne-
velés gordiusi csomóját pedig akként oldjuk 
meg, hogy havi értekezleteinken pontos és 
lelkiismeretes beszámolót tartunk növendéke-
inkről. így ismerjük valamennyien egymás 
tanítványait. Nemcsak szellemi képességeik 
szerint, hanem egyéni tulajdonságaikra nézve 
is. S ha van az egyes osztályokban — a 
mi, sajnos, mindenhol előfordul — abnormis 
lelkiállapotú gyermek, erre kiválóképen föl-
hívjuk egymás figyelmét. így mondhatnám, 
mi biztos alapon működünk. S nem tudom, 
más is úgy érez-e mint én, de nekem mindig 
örömet okoz, mikor növendékeim az előző 
osztály tanítóiról beszélnek. Még pedig szere-
tettel mindannak daczára, hogy mindegyikhez 
csak egy évig jártak. Kimondom nyiltan, én 
a fölmenő rendszernek nem vagyok híve. Ha 
nevelés-tanításunk sikere csak ettől függ, akkor, 
sajnos, a felsőbb iskolák éppen nem nevel-
hetnek, hisz ott minden órában más tanító 
lép az osztályba. Már pedig tudtommal minden-
nemű iskolának kötelessége a nevelő-tanítás. 

(Kismarton,) Kelemen Gizella. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A vallás- és közoktatásügyi minister: 
Kinevezte: Mercz Mária oki. kisdedóvónőt 

a draskoveczi áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé; Ambrus Jolán oki. kisdedóvónőt az 

alsó-mislyei áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé; 
özv. Krautschneidemé-Kovács Ilona okleveles 
óvónőt a bács-kereszturi áll. kisdedóvodához 
r. óvónővé. 

Áthelyezte: Prém Erzsébet draskoveczi áll. 
kisdedóvónőt a zay-ugróczi áll. óvodához jelen 
minőségében; Ruzsicska-Szőke Karolin zay-
ngróczi áll. óvónőt a liptó-szent-miklósi áll. 
kisdedóvodához jelen minőségében; Oroszy 
Viktória liptó-szent-miklósi áll. kisdedóvónőt a 
szolnoki belvárosi áll. óvodához jelen minősé-
gében; Balajthy Jolán szobránczi és Szoták 
Erzsébet torontál-ozorai áll. óvónőket kölcsö-
nösen. 

Végleg megerősítette: Gyukics Anna idvori 
közs. el. isk. r. tanítónőt jelen állásában. 

Hatályon kívül helyezte : a f. évi 37.762. 
és 37.763. sz. a. kelt, Hajnal Bernát szepes-
megyei és Rudnai Károly nagykiiküllőmegyei 
kir. tanfelügyelőségi tollnok kölcsönös áthe-
lyezésére vonatkozó rendeleteit. 

Végkielégítést engedélyezett : Thiering 
Emilia soproni népgyermekkerti óvónőnek 800 
koronát. 

Segély-, ill . gyíimpénzt engedélyezett: 
néh. Ájváz Pál volt tiszahegyesi gör. kel. 
szerb tanító Nevenka nevű árvája részére évi 
130 koronát; néhai Ugrai Gyula marosvásár-
helyi ev. ref. elemi iskolai volt tanító özv., 
szül. Jancsó Julianna és kiskorú árvája részére 
együtt évi 641 korona 66 fillért; néhai Ferch 
József volt bogárosi nyug. r. kath. tanító özv., 
szül. Eisenkolb Krescentia részére 651 korona 
és 43 fillért. 

= A tanító fegyelmi joga. Abban az 
időben, midőn Kozma Andor és Tóth Béla 
hírlapírók meggondolatlansága a tanítóságra 
uszította a társadalmat, egy magáról megfeled-
kezett apa a tanulók előtt, az osztályában 
tettleg inzultált egy fővárosi tanítót. Á tör-
vényszék ezt a rabiátus apát „hatóság elleni 
erőszak miatt" három havi fogházra Ítélte. A 
mult héten ez az ügy a kir. tábla elé került 
s az az apát fölmentette. A feltűnést keltett 
Ítéletnek indoka az, hogy a tábla a tanítót 
nem tekinti hatóságnak, tehát a hatóság elleni 
erőszak vétsége sem forog fenn. De a tábla 
azt is kimondta indokolásában, hogy a tanító 
nincsen jogosítva az iskolában testi fenyítéket 
alkalmazni. Utalt az itélet indokolása még arra 
is, hogy az apa a tett elkövetésekor lázbeteg 
volt és hogy a lapokban akkoriban megjelent 
és a tanítók iskolai bánásmódja ügyében 
elhangzott éles polémia is bizonyos szuggesztív 
hatással volt a kedélyére. — Kíváncsian várjuk 
ezek után a Kúria határozatát. 
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Tóth József. 
Pestvármegye általános tanítóegyesülete e 

hó 14.-én ülte meg Tóth József tanfelügyelő 
érdemekben gazdag működésének 25 - éves 
jubileumát. Az az ideális — mondhatnók — 
gyermeki tisztelet és ragaszkodás, melylyel a 
vármegye tanítósága e napon őt körülvette, 
méltán a tanítóság atyjává avatja őt. Elete 
és munkálkodása nyitott könyvként fekszik 
előttünk, melyből a ma-
gyar tanítóság erőt, vi-
gaszt és szebb jövővel 
kecsegtető reményt me-
ríthet. 

Tóth József született 
1842-ben, Mező-Sas köz-
ségben, Biharvármegyé-
ben. Középiskolai tanul-
mányait a debreczeni fő-
iskolában végezte, hol 
1858-banérettségi vizsgá-
latot tett. 1858-1860- ig 
"Császár Ferencz író és 
szeptemvír fiai mellett ne-
velősködött. Időközben a 
budapesti egyetemen jogi 
tanulmányokat végzett. 
1861 —1863-ig leányne-
velő-intézetben oktatott. 
1861 — 1876-ig több főúri 
háznál mint nevelő, külö-
nösen pedig mint a ma-
gyarnyelv, irodalom, aes-
thetika, földrajz és tör-
ténet tanítója működött, 
így 1861—1866.br. Apor 
Sándor gyermekei mellett, 
1865—1871. gr. Zichy Miklós családjánál, 
1866—1868. Horváth Boldizsár ministernél, 
1867—.1869. gr. Pejácsevich Márknál, 1872 — 
1876. Urményi Miksa családjánál tanított. 

Jogi tanulmányainak befejezése után 1876-
ban Sopronvármegye kir. segédtanfelügyelője 
lett. 1877 ben pedig Trefort minister az ambi-
cziózus és kiváló tehetségű férfiút Pestvár-
megye tanügyének élére állította. 

„A fiatal, de tettvágytól duzzadó tanfel-
ügyelő már első fellépése alkalmával olyan 
programmal lépett a vármegye közigazgatási 
bizottsága elé, mely, mint a tanfelügyelők tíz-

T O T H J Ó Z S E F 

parancsolatja, ma is mintául szolgálhat, s 
mely eszmék nagy részét ma is új eszmék 
gyanánt szerepeltetjük és üdvözöljük." 

25-éves tanf. munkájának rövid jellemzé-
sére szolgáljon az alábbi kivonatos ismertetés: 

Működése kezdetén 1871-ben Pestvármegyé-
ben 36 községi, 317 felekezeti és 7 pusztai, 
összesen 360 iskola volt. Jelenleg van 62 
állami (281 tanítóval), 113 községi, 451 fele-
kezeti és 106 pusztai, összesen 732 iskola. 

1871-ben iskolába járt 
65000 tanuló, ma 130.000. 
249 magyar tannyelvű 
iskola mellett 104-ben 
nem tanítottak magyarul; 
ma 732 iskola közül csak 
7-ben szerepel segédnyelv 
gyanánt az idegen nyelv. 
A kisdedóvók száma 1871-
ben 6 volt, ma 244. 

Működése kezdetén el-
szaporodott 24 1 zúgiskolát 
10 évi fáradozás után az 
ú. n. vadtanítókkal együtt 
teljesen kipusztította. 

A zsidótanítók, kik 
pár heti fölmondással a 
hitközség cselédei voltak, 
Tóth J . erélyes közbe-
lépésére szabadultak meg 
ettől a szolgai állapottól. 

Az állami tanítók fize-
tését, jóval az erre vonat-
kozó törvény meghozása 
előtt, az általa gyűjtött 
több 100.000 koronányi 
összegből 800 koronára 
egészítette ki. 

Főgondját képezte a pusztai iskolák szerve-
zése is. Eredeti eszméje: a parasztkonviktus. 
T. i. a távoli tanyákról összeverődő tanuló-
sereget a tanító és neje vezetése mellett 6 
hónapon át konviktusszerűen látnák el. 

Az iskolásgyermekek korcsmázását eltiltó 
rendeletnek legelső kezdeményezője O volt. 
A népkönyvtárak fölállításának eszméjét 25 
évvel ezelőtt O pendítette meg. 

Czegléd, Nagy-Kőrös és Félegyháza hires 
gyümölcstermelése Tóth József érdeme. Rende-
letben utasította ugyanis annak idején a 
tanítóságot, hogy az iskolából kimaradó gyer-
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mekek emlékül egy gyümölcsfát az iskola 
kertjében, egyet pedig a szülői háznál ültes-
senek el. Ez az egyszerűnek látszó intézkedés 
egy hatalmas vidék anyagi gyarapodását vonta 
maga után. 

Az ő közreműködésével alakult meg az 
„Országos Tanítói Árvaház", melynek alap-
vagyona 400.000 korona és állandóan 25 
tanítóárvát nevel. Tóth maga 27.000 frtot 
gyűjtött e czélra. A tanítók hálájukképen most 
8000 koronás alapítványt tettek nevére. 

Erdemeinek elismeréséül 1881-ben fizetése 
soron kívül emelkedett föl, 1882-ben pedig 
O Fölsége a királyi tanácsosi ezímet adomá-
nyozta neki. 

Hű ápolója a tanítók nyomorán segítő 
egyesületeknek. így az Eötvös-alapnak sok 
időn át kormánybiztosa volt s tevékeny részt 
vett a „Ferencz József Tanítók Házának" 
alapításában, melynek ma is felügyelő-bizott-
sági tagja. 

A megyei általános ^tanítóegyesület vezetője. 
A Tanítók Országos Árvaházának és a Pest-
vármegyei rabsegélyző- egyesületnek elnöke, a 
„Mária-Dorotthea" és az „Országos Iskola-
Egyesületeknek" alelnöke. Ezenkívül számos 
országos és tudományos egyesületnek választott 
tagja. 17 vármegyei tanítóegyesületnek tisz-
teletbeli tagja. 

Ő szervezte és hivta össze az első tanfel-
ügyelői kongresszust. Hogy irányeszméi nem 
valósultak meg, s hogy még ma sem ala-
kultak szerves egyesületté, nem rajta mult. 

Az állami iskolák fölállításában, melyek a 
főváros környékbeli idegen ajkú lakosságot 
megmagyarosították, nagy érdeme van. A 
főváros környékén űjonan emelt iskola-paloták 
működésének koronáját képezik. 

Eszméi megvalósulásának sokáig útjában 
állt az állam gyenge pénzügyi ereje, de 25-éves 
áldásos működése után hatalmas gárda élén 
új korszakra virradt velünk 0 is, a melynek 
jelszava: „hogy csakis a hazafias irányú nem-
zeti népnevelés képezi bázisát Magyarország 
politikai nagyságának, ezt pedig silány anyagi 
okok miatt koczkára tenni nem lehet, nem 
szabad." Adja Isten, hogy ebben a neki is 
tág teret nyitó új korszakban, még igen soká 
lehessen vezetője az ország első vármegyéje 
tanügyének s gondviselő apja az őt gyermek-
ként szerető tanítóságnak! 

(Újpest.) Gyulai István. 

IRODALOM. 
A népnevelői hivatásra való szoktatás móclja. 

Az óvó-, tanítónő-, tanítóképző-intézetekbe 
lépő I. osztályú tanulók, óvónők, tanítónők és 

tanítók számára irta Láng Mihály, a lévai 
állami tanítóképző-intézet igazgatója. — Láng 
Mihály azon kevés nevelésügyi munkások 
egyike, a ki a mit ír, azt benső és igaz lel-
kesedéssel át is érzi. Nem keresi a taposott 
utakat, elindul a nevelésügy sok téren még 
míveletlen mezején; utat ver ott, a hol még 
gyalogösvény sem volt. Hivatk ózhatnám a 
munkára való nevelés czímű becses munkájára, 
mely e nemben első kiváló mű; avagy a 
gyermeki léleknek megfigyelését, a magyar 
nemzeti népnevelés érdekében nem éppen ott 
kell-e megkezdeni, a hol a gyermek alkotó 
foglalkozó képessége legelőször megnyilatkozik ? 
De hát megfigyeljük-e ? Eddig, valljuk meg, 
nem igen tettük, újabban azonban erősen 
törekszünk mi is arra, hogy keressük: mi is-
hát az a magyar Géniusz. Igaza van a szer-
zőnek, hogy a tanítói pályára nem a hivatás-
érzet, de a szegénység, árvaság vezeti a leg-
több növendéket. Ismert dolog ez, de minden 
szép szó, lelkesedés, buzdítás csak kiáltó szó 
a pusztában addig, míg a tanítóképző-inté-
zetek tanárai nem neveltetnek oly irányban, 
hogy lelkesedésük mellett necsak elméleti 
tudást, de a gyakorlat által szerzett benső 
képességet vigyenek arra a pályára, melynél 
fontosabbat, de nehezebbet alig tudok elkép-
zelni. Ezt a művet egy buzgó és lelkes 
tanító- és óvóképző tanár gyakorlati tapaszta-
lata alkotta meg, a ki lelkesedéssel, mond-
hatnám rajongó szeretettel csügg a pályán, 
melyen egyike a leghivatottabbaknak. A 
rendelkezésemre bocsátott tér nem engedi 
meg, hogy a 28 czím alá sorolt s egy-egy 
fontos és minden nevelőt közvetetlenül érdeklő 
kérdést egyenkint tárgyaljak. Szerző művében 
mintegy kézenfogva vezet, hogy az, a ki 
gyermeket nevel, tanulja meg: miként kell 
azzal foglalkozni az iskolába-lépés kezdetétől. 
Kiterjed gondos figyelme a gyermekek érzé-
kének gondos ápolására, azok összhangzatos 
együttműködésére, a szervek hibáira, tár-
gyalja a népnevelő teendőit a siketnémák, 
vakok, hülyék oktatását illetőleg; nem feled-
kezik meg a magyar beszédre való szoktatás 
módjáról és oly fontos anyagáról: a vers, mese, 
dal és játékról. Részletesen foglalkozik azzal 
a kérdéssel: miképen kell a gyermeket fogadni, 
bizalomra szoktatni óvodában, iskolában; 
kedves gyermekimákat, meséket, verseket 
közöl müvében, a melyekből kitetszik, hogy 
nemes izlése megtalálja a gyermekirodalom 
igaz és becses gyöngyeit. — A munka nyelve-
zete világos, magyaros és soha és sehol nem 
téved el a nyakatekert meghatározások érthe-
tetlen útvesztőjébe. Szem előtt tartja, hogy 
kiknek és mi czélból ír s az egész munkán 
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átvonul az ügyszeretettel párosult fajszeretet 
nemes melege, mely kétszeresen becsessé teszi 
s örvendek, hogy kartársaim s általában azok 
számára, a kiknek íratott, ajánlhatom azt. A 
munka 1 korona 80 fillérért megszerezhető 
Eperjesen a kiadónál Sziklai Henriknél. Nem 
szabad hiányoznia egy iskolai és tanítói könyv-
tárból sem s minden tanítói pályára készülő 
növendék szerezze meg, hogy lelkes tartal-
mából merítsen kitartást és buzgalmat a 
népne-elő nehéz, de fenséges pályájához. 

Kozma László. 

Megjelentek: Az akarat embertani és nevelés-
tani szempontból. í r ta Léderer Ábrahám, érdemes 
veterán pedagógusunk. Ebben az érdekes és 
tanulságos munkában az író merész újítást 
kisérel meg, a mennyiben az akaratot, mint 
önálló lelki tehetséget határozottan megtagadván 
s így a tulajdonképi szabadakaratot is, az 
indeterminizmus alapján kisérti meg az akarat-
nevelés alapelvét egybeállítani. Egyes fejezetei: 
az akarat fogalmának története, az akarat az ön-
figyelés tükrében, az állatok akarata, a beszéd 
és az akarat, a gyermek akarata, az erkölcsös 
jellem és akarata, az akarat gyengeségei, 
bajai, zavarai, az akarat nevelése. Léderernek 
ebben a munkájában is igen sok érdekes idézet 
és adat található. Az öt ívre terjedő munka 
60 fillér. Melegen ajánljuk minden tanítónak 
megszerzésre és figyelmes elolvasásra Meg-
rendelhető Lampel R. (Wodiáner F. és Fiai) 
könyvkereskedésében (VI. Andrássy-út 21. sz.) — 
A gyümölcsfák és a szőlő kártevő rovarai. 
Darányi Ignácz földmívelési minister meg-
bízásából írta Jablonowski József, az állami 
rovartani állomás főnöke. Lelkészeknek, tanítók-
nak és jegyzőknek, a kik ez iránt egyszerű : 

levélben, vagy akár levelező-lapon a m. kir. 
földmívelésügyi ministerium könyvtárához for-
dulnak, ez a kötet ingyen küldetik meg. — 
A tisztviselő-kérdés. Irta dr. Kampis János; 
ára egy K. A „Pesti Napló" pályázatán 200 K. 
jutalmat nyert munka. Megrendelhető a községi 
nyomdában, VI. ker. Váczi-körút 61. szám. — 
Emlékkönyv Tóth József jubileumára. A junius 
14,-i jubileum alkalmából a pestmegyei tanító-
egyesület remek kiállítású és kitűnően szer-
kesztett vaskos emlékkönyvet adott ki. Az 
előszóban Grézló János segéd-tanfelügyelő 
ismerteti lelkes szavakban a jubiláns élet-
rajzát, Greizinger István újpesti polgári iskolai 
igazgató pedig tanfelügyelői működését mél-
tatja. A könyv csinos 8-adrét alakban jelent 
meg, s 1 koronáért kapható a tanítóegyesület 
elnökségénél (Újpest, Baross-utczai elemi iskola) 
A tiszta jövedelmet a „Tóth József-alapra" for-
dítják. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
v A Brassómegyei Ált. Tanítóegyesület 

Csernátfaluban tartotta meg ez évi köz-
gyűlését, melynek kiemelkedő fénypontja kaposi 
Molnár Viktor min. tanácsosnak, a hazai 
kultúra lelkes munkásának, az „Uránia" tud. 
egyesület nagyérdemű elnökének díszelnökké 
való megválasztása volt. A gyűlést az egye-
sület . érdemes elnöke: Dávid Mihály, brassói 
igazg. tanító, nyitotta meg magvas beszéddel, 
majd utána Erődi János — Molnár Viktor 
min. tanácsos szépen megírt életrajza kísére-
tében — fölolvasta a választmány abbeli indít-
ványát, hogy Molnár Viktor min. tanácsost, 
a hazai kultúra vezérmunkását, a tanítóság 
őszinte barátját, az egyesület díszelnökévé 
válaszsza meg s nevére a hosszúfalusi polg. 
iskolánál alapítványt tegyen. A választmány 
indítványát a közgyűlés leírhatatlan lelkesedéssel 
tette magáévá s a választásról a min. tanácsos 
urat nyomban táviratilag értesítette. Jánó Lajos 
elszavalta ez alkalomra írt szép költeményét, 
mire az elnök a közgyűlést, a tagok élénk 
óvácziója közt, Vs órára fölfüggesztette. Alig 
hiszszük, hogy dísztag, illetőleg díszelnök 
választása valaha ily leírhatatlan lelkesedés 
közt ment volna végbe tanítógyülésen! — 
Szünet után a választmány jelentését terjesz-
tették elő az egyesület mult évi működéséről, 
Horger Antal főreálisk. tanár a csángók erede-
téről olvasott föl érdekesen, általános figyelem 
közt. A bíráló bizottság jelentése alapján Kocsis 
Jánosnak az ifjúsági egyesületekről írt sikerült 
munkáját 20 koronával jutalmazták, a mit a 
pályakoszorúzott munka szerzője a Molnár 
Viktor-alapítványra adományozott. Kocsis János 
az egyesület tagjainak nagy figyelme közt ol-
vasta föl nyertes pályamunkáját,melynek kapcsá -
ban, a munkáról nagy elismeréssel nyilatkozva, 
dr. Pintér Gr. kir. tanfelügyelő az egyesület 
tagjait ifjúsági egyesületek létesítésére buzdí-
totta. Közgyűlés után díszebéd volt, melyen 
számos felköszöntőben ünnepelték a dísz-
elnököt. Este „kedélyes estély" volt táncz-
mulatsággal, mely a „Molnár Viktor-alapra" 
250 koronát jövedelmezett. (Ez a tudósítás, 
postai tévedésből, elkésve, kerülő úton jutott 
csak hozzánk, minélfogva lapunk múltkori 
számában már nem közölhettük. Szerk.) 

A A kispesti tanítóegyesület gyűlésén 
Korányi József egyesületi elnök a legaktuáli-
sabb kérdéseket hozta szőnyegre ú. m. az 
ifjúsági egyesület, a gazdasági ismétlő-iskola, 
a háziipari oktatás, a magyar nyelvtan 
tanítása, a hazaszeretet; mindmegannyi fontos 
téma s előadóik nagy tudással és a gyakorlati 
életből merített tapasztalataikkal világították 
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meg tárgyukat. Legnagyobb figyelemben része-
sült Onody szabad előadása az ifjúsági egye-
sületekről. Tárgyát szeretettel ölelte föl s mint 
a jelen volt kir. tanfelügyelő hozzászólásában 
jellemezte, annyi eszmét tömörített össze 
előadásában, hogy ex abrupto lehetetlen volt 
érdemlegesen hozzászólani. Ónody értekezé-
sének lényege a következő: a most szerve-
zendő ifjúsági egyesületek csupán nemzetmentő 
munkát teljesítenek s hogy a magyar nép 
szellemi és anyagi erősödését mozdíthassa elő, 
a népiskola ethikai tevékenységének intenzivi-
tását sürgeti, hogy biztos és szilárd erkölcsi 
alappal lépjenek ki az életbe az ifjak. Az 
ifjúság erkölcsi hanyatlásának az okát kutatva, 
rámutat a népiskola régi beteges rendszerére, 
mely nem nevel, hanem tanít s azt állítja, 
hogy ez onnan van, mert manapság mindenki 
csak a tanulmányi eredményt sürgeti s ez a 
tanítóság idealizmusát is veszélyezteti. Polemizál 
Ember, Cziráky és Mészárossal s meggyőző 
érveket vesz Felméri, Eötvös és Doupanloup 
műveiből. Az egységes nevelési elvek biztosí-
tása érdekében a több körzetre osztott nép-
iskolánál legalább évnegyedenkint együttes 
üléseket óhajt a kir. tanfelügyelő vagy kikül-
döttje alatt, mert csak így reméli a kivánt 
eredményt Wlassics ministernek az óvoda és 
iskola szerves kapcsolatba hozása tárgyában 
kiadott rendeletétől. Hogy az ifjúsági egye-
sület az iskolában verje gyökerét az alap-
szabálytervezet 3. §-ának a) pontját oda kívánja 
módosítani, hogy már a 14. életévüket betöl-
töttek is lehessenek az ifjúsági egyesület tagjai. 
A hazaszeretet ápolása érdekében úgy az 
ismétlő-iskolában, valamint az ifjúsági egye-
sületekben fősúlyt helyez a dalkörök szervezé-
sére és a nemzetiségi ünnepségek megtartására. 
Azt hiszszük, hogy Ónody szabad előadása, 
mint első egyesületünkben, vonzó példa lesz. 
A gazdasági ismétlő-iskola szervezése s külö-
nösen a szőlő míveléséről igen érdekes előadást 
tartott Vörösváry Béla. Már az új tantervnek 
egyengeti az utat a háziipari oktatásról tartott 
értekezésével; kívánatos volna ezzel most már 
állandóan foglalkozni. Lerner Vilmos nagy 
gyakorlati tapasztalattal tárgyalta a magyar 
nyelv tanítását, elitéli a grammatizálást. Maszny 
Sámuel a hazaszeretetről tartott igen lelkes 
előadást. (K. J.) 

• Járásköri ülések. A nógrádvármegyei 
tanítóegyesület sziráki körének közgyűlésén 
Holloy Károly a jogérzelem ápolásáról tartott 
gyakorlati előadást. Sólyom József a tanító-
képzés reform-tervezetét mutatta be. Zolnay 
Ferencz megkapó szavakkal ecsetelte az itjuság 
erkölcsi romlottságának okait, reá mutatott a 
tapasztalat által jónak bizonyult meggátló 

eszközökre. A gyűlésen a tagok közül még 
többen hozzászólottak az egyesületi élet fejlesz-
tésének kérdéséhez. Pintér Jesse a tanítói 
fizetések rendezéséről szólt általános helyeslés 
mellett. — Az abauj-tornamegyei ált. tanító-
egyesület gönczi járásköre kögyülésén Nevetős 
Lajos a phono mimikáról tartott előadást. Majd 
tárgyalták a központ tételeit ifj. Tóth István 
előadásában. A tanítói fizetések dolgában 
való egységes fizetést kivánnak az összes 
tanítóknak. Az ifjúság erkölcsi életének meg-
óvására az ifjúsági egyesületek létesítését 
kívánják s elhatározták, hogy fölhívást intéz-
nek a megyei tanítói közgyűléshez, hogy 
szervező bizottságot küldjön ki, mely speeziális 
szabályokat dolgozzon ki és mozgalmat indítson, 
hogy egy megyei közművelődési egyesületet 
létesítsenek, mely szintén hathatósan fog 
közreműködni az ifjúság erkölcsi életének 
nemesítéséhez. Abban állapodtak meg, hogy 
csakis a 4 középosztály elvégzése után lép-
hessen a tanuló a képzőbe és a fölvételi vizs-
gákat egészen töröljék. A képesítés pedig 
csakis a kormány által kiküldött bizottság 
előtt történhessék. Új elnöknek Nevelős Lajos 
igazgatót választották meg. — A puchói járás-
köri tantestület Bolleson tartott közgyűlésén 
Háray Gyula a gazdasági munkás- és cseléd-
segítő-pénztárról szóló törvényt ismertette. „A 
tanítói fizetések szabályozása" tárgyában Pod-
raczky Dezső szlavniczi állami tanító tartott 
érdekfeszítő fölolvasást. A tanítói fizetések dol-
gában 1200 korona minimumot és hét kor-
pólékot kivánnak, majd az ifjúság erkölcsi 
megóvásának a kérdésével foglalkoztak beha-
tóan. Nígy óvácziókban részesítették a járás-
kör derék elnökét: Zsitnyay Jánost, ki már 
25 éve tanítóskodik s kinek Kosztka Mihály 
kir. tanfelügyelő adta át a minister elismerését, 
Bocsek György ált. tanítóegyesületi elnök 
pedig ezüst serleget nyújtott át neki, nevére 
pedig alapítványt tettek oly tanulók megjutal-
mazására, a kik a magyar nyelvet a járáskör 
területén legjobban elsajátítják. — A hont-
megyei ált. tanítóegyesület báthi körének a 
közgyűlésén Weigel S. elnöki beszéde után 
Stegena Andor állami és Horn Lipót magán-
iskolai tanító tartottak tanulságos fölolvasásokat. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Szíves tudomásul. Volt tanuló társak talál-

kozására vonatkozó fölhívásokat, mint legfölebb 
10—20 egyént érdeklő s így nem közérdekű 
dolgokat, miként már több ízben kijelentettük, 
apunkban nem közlünk. — W. J. Tisza-Szt.-
Imre . 1. Az Eötvös-alap szabad asztalaiért 
szept. 10.-ig kell folyamodni; eddig Péterfy 
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Sándor elnökhöz kellett (az érettse'gi bizonyít-
yánynyal vagy leczkekönyvvel fölszerelt bélyeg-
telen) kérvényeket küldeni, de mivel ő lemon-
dott az elnökségről, ezentúl az új elnöknél 
kell benyújtani, a kit azonban csak az augusz-
tusi közgyűlés fog megválasztani. 2. A díj-
levéltől függ. 3. Legalább hat héttel a távozás 
előtt. — Többeknek. Fürdőkedvezményekért 
évenkint február hó végéig kell a vallás- és 
közoktatásügyi ministerhez 1 koronás bélyeggel 
ellátott kérvényen folyamodni. Mellékelni kell 
a kir. tanf. által láttamozott orvosi bizonyítványt. 
A minister a következő fürdőhelyebre enge-
délyezhet kedvezményeket: Karlsbad, Ránk-
Herlány, Pöstyén (4 hely), Herkules-fürdő, 
Csíz, Stosz, Franzensbad. A kedvezmények a 
gyógydíjakra, a fürdőkre és a lakásra vonat-
koznak. A többi fürdő igazgatósága is szokott 
vagyontalan tanítóknak, a kik az iskolafön-
tartó által láttamozott (bélyegtelen) kérvényen 
hozzáfordulnak, egy és más kedvezményt adni. — 
R. J. A nyugdíjazást kérő folyamodványok 
fölszereléséről bő tájékoztatást talál a Tanítók 
Tanácsadója ez. útmutató könyvünk 180—181. 
oldalain. Az lehetetlen, hogy mindenkinek 
minden egyes esetben külön adjunk fölvilágo-
sítást ! Annak a könyvnek minden tanítói 
könyvtárban meg kell lennie; tessék tehát 
egyszerűen a könyvtárból kivenni és elolvasni.— 
S. M. Nagy-Károly. Továbbképző tanfolyam 
tanítónők számára, tudtunkkal, nem, lesz. — 
K. Ferencz. Szeptember 1.-től deczember 1.-ig 
helyesen utalványoztak 33 korona 33 fillér 
államsegélyt korpótlékára, azontúl évenkint 
100 koronát fog kapni januártól deczemberig 
számítva. Nincs tehát reklamálásra szükség. — 
K. Géza. A 30 filléres járulékot a nyugdíj-
alap részére az 1891. évi XLIII. törvényczikk 
életbeléptetése óta szedik. Oly községek növen-
dékei, a hol a tanítóknak külön nyugdíj-
alapjuk van, nem tartoznak ezt a 30 fillért 
fizetni. — Nyugdíj elvesztése vétség miatt. 
Egy nyugalmazott tanító nyugdíját ezelőtt pár 
évvel megszüntette a közoktatásügyi minister, 
miután az illető tanító a m. kir. Curiának 
jogerőre emelkedett ítéletével vétkes bukás 
vétségében mondatván ki bűnösnek, 15 napi 
fogházra és 1 évi hivatalvesztésre Ítéltetett. 
A közigazgatási bíróság 1900. évi 2580. szám 
alatt kelt ítéletével fölülvizsgálta a ministe-
riumnak ezt az eljárását, de az illető nyugal-
mazott tanító panaszát kénytelen volt elutasí-
tani azzal a megokolással, hogy a hivatal-
vesztés mint mellékbüntetés a nyilvános tanítókra 
is kiterjed, már pedig panaszoló mint nyugal-
mazott tanító kétségkívül a „nyilvános tanító" 
megjelölés alá tartozik. — A. M. A m. kir. 
földmíves iskolák kisebb gazdaságok vezetésére 

oktatják a földmírelő nép fiait: munkafelügye-
lőket és munkavezetőket képeznek ki 2 év alatt. 
A fölvételhez szükséges kellék: olvasni és irni 
tudás; a 16. év betöltése, munkára termett 
testalkat. Földmívesek fiainak elsőbbségük van. 
Ugyanezekben az intézetekben felnőtteket is 
oktatnak 2—2 hóra kiterjedő téli tanfolya-
mokon ; néptanítók részére pedig gazdasági 
ismétlő-iskolákban való taníthatás szempont-
jából nyári tanfolyamokat tartanak. M. kir. 
földmívesiskolák vannak Adán, Algyógyon, 
Breznóbányán, Békés-Csabán, Csákóvárott, Jász-
berényben, Hódmező-Vásárhelyen, Karczagon, 
Kecskeméten, Komáromban, Lúgoson, Nagy-
Szent-Miklóson, Pápán, Rimaszombaton, Szent-
Imrén, Szabadkán és Szilágy-Somlyón. — 
H. Lajos. Önnek kötelessége magát a 
közigazgatási bizottság határozatához tar-
tania. Kétségkívül nagy akadály a haladásban 
a sok mulasztás, de ön a jelzett körülmények 
közt a felelősséget magáról elháríthatja. — 
B. K. A mostani szabályzat szerint a tanító 
özvegye megkaphatja a nyugdíjat, ha férjével, 
annak szolgálati ideje alatt legalább egy éven 
át házasságban élt, s férje legalább 10 be-
számítható évig szolgált. Egy évnél kevesebb 
ideig tartó házasság után is megadják abban 
az esetben az özvegyi segélyt, ha igazolni 
képes, hogy férje, házasságakor, nem szenve-
dett abban a betegségben, mely halálát okozta. 
Az ön által említett esetben, midőn egy 72-
éves tanító akar házasságra lépni, s ugyan-
azon év folyamán még nyugdíjazását kéri, mert 
az illető nő csak abban az esetben hajlandó 
hozzámenni ha utána nyugdíjat kapha t : 
spekulácziót látunk a nyugdíjintézet vagyonára, 
a mely eljárás szerintünk nem méltó egy 
tanítóhoz. A nő részéről is spekuláczió volna 
az a férjhezmenés elsősorban, mert hiszen 
bevallja, hogy csak abban az esetben megy 
ahhoz a 72 esztendős aggastyánhoz, ha 
szerinte — bizonyára a közel jövőben bekövet-
kező halála esetén — özvegyi ellátást élvezhet. 
I t t tehát a fődolog nem a szerelem a 72-éves 
ember iránt, hanem vágyakozás az orsz. nyug-
díjalapból való ellátás után. Ilyen számításra 
alapított házasság után a szegény férj boldog-
sága nem lenne irigyelhető. Különben csele-
kedjék az illető legjobb belátása szerint. — 
L. Lajos. Nyugdíjigényét helyesen állapították 
meg a jelenleg érvényes gyakorlat szerint. 
Másoknál is előfordul az, hogy ha nincsen 
600 koronát érő tanítói beszámítható díjazása, 
akkor korpótléka csak annyiban emeli nyugdíj-
igényét, a mennyiben beszámítható tanítói 
fizetéséhez adva 100 frtos korpótlékát, az így 
nyerendő összeg felülemelkedik 600 koronán. 
Önnek 538 koronára vették beszámítható 
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tanítói fizetését, ezért állapították meg ötöd-
éves korpótlékával együtt mostani nyugdíj- 1 

igényét 638 koronában (mert 538-{-100=638 
korona). Ez ellen semmit sem lehet tenni. 
Nyugodjék bele, mert szabályszerűen intéz-
kedtek. — K. G. A dolog rendje azt kívánja, 
hogy az illető községi iskolai tanítói állást 
nyilvános pályázatra bocsássák. Ha nagyon 
szeretik X tanítót, akkor nyilvános pályázat 
útján is megválaszthatják. — J. J. I. T.-Pálcza. 
Az áll. tanítói állásokra a pályázatok lapunkban 
és a Hivatalos Közlönyben is megjelennek; ez 
utóbbi kiadóhivatala VI. Andrássy-út 21. szám 
alatt van; előfizetési ára egy évre 5 K. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Molnár Viktor ministeri tanácsost, 

a tanítóság igaz barátját, a „Brassómegyei 
Állami Tanítóegyesület" díszelnökévé válasz-
totta és nevére alapítványt tett. A díszoklevelet 
egy hat tagú küldöttség f. hó 12.-én adta át 
ő méltóságának, a ki Dávid Mihály testületi 
elnök üdvözlő szavaira a tanítók iránt érzett 
meleg szeretettel válaszolt. A min. tanácsos úr 
az egész küldöttséget meghívta magához ebédre. 
A „Brassómegyei Állami Tanítóegyesület" 
emlékkönyvet is adott ki kaposi Molnár Viktor 
díszelnökké való megválasztása alkalmából. Az 
egyesület közgyűléséről a tudósítást — postai 
tévedés következtében — elkésve kaptuk meg, 
minélfogva legnagyobb sajnálatunkra csak lapunk 
mai számának „Egyesületi élet" czímű rovatá-
ban közölhetjük azt. Brassómegyei derék kar-
társainknak szívből kivánjuk, hogy „Molnár 
Viktor-alapítványuk" sok derék tanuló ifjúnak 
könnyítse meg a boldogulást. „Monumentum 
aere perennius" az ilyen alapítvány, melyet 
tanítók hálája hoz létre annak, a ki munkás 
életének minden perczét a hazai kultúra eme-
lésére szenteli! 

— Az országgyűlés képviselőháza folyó 
hó 14.-i ülésében elfogadta a műegyetem ki-
építéséről szóló törvényjavaslatot, majd foglal-
kozott a gazdasági cseléd - és betegsegítő 
pénztárakra vonatkozó javaslattal, melyet az 
ellenzék is üdvözölt s a ház egyhangúlag 
elfogadott. Ezzel a javaslattal, mely a gazda-
sági cselédpénztárak nagymértékű kiegészítését 
foglalja magában, Darányi minister a gazdasági 
munkások és cselédek fakultatív nyugdíjinté-
zetét szervezi, még pedig szembeötlőleg csekély 
hozzájárulás mellett ós nagyon humánus ala-

pokon. Az új törvény több tagsági könyv, 
tehát nagyobb segély megszerzését is lehetővé 
teszi s 25 évi fizetés után teljes előnyöket 
biztosít. Szerfölött méltányosan rendezi j azok 
jogait, a kik a befizetésekkel megakadnak. Két 
új csoportot állít föl azok számára, a kik 
haláluk esetére családjukat is biztosítani akarják 
és azok számára, a kik maguk vagy mások 
részére az életbiztosítás bizonyos nemét akarják 
elérni. Az évi segély az előbbieknél 200, az 
utóbbiaknál 215 koronára emelkedhetik és 
nagyobb takarékosság mellett ennek kétszere-
sére is fokozható. Szerfölött okos intézmény 
az is, hogy a cseléd, ha gazdájánál legalább 
10 évi időt tölt el, a gazda által külön és igen 
előnyös módon biztosítható. És még ennél is 
humánusabbak azok az intézkedések, a melyek 
a gazdát a különös veszélylyel összekötött 
cséplő- és szecskavágó-ge'p éknél alkalmazot-
taknak biztosítására kötelezik. Ennél a pontnál 
merül föl először a kötelező munkás-biztosítás 
nagy elve, még pedig azzal a koczkázattal, 
hogy a biztosítást elmulasztó gazda a mun-
káján történt balesetért magánjogilag teljes 
kártérítésre van kötelezve. — Ugyanezen az 
ülésen Lukács László pénzügyminister, Benedek 
János képviselő kérdésére válaszolva, nagyon 
érdekes kijelentést tett az állami tisztviselők 
fizetésrendezésére vonatkozólag. A pénzügy-
minister nyilatkozatának lényege az, hogy ő 
mint pénzügyminister, már tisztában van 
költségvetési szempontból a kérdéssel s csak 
a különböző ministeriumokkal folynak a 
tárgyalások a nézetek kiegyenlítésére nézve. 
E tárgyalások eredményre fognak vezetni, úgy 
hogy a pénzügyminister Ígéretet tett arra nézve, 
hogy az őszi ülésszakban, oly időben fogja a 
fizetésrendezésre vonatkozó törvényjavaslatot 
beterjeszthetni, hogy a fizetésjavításban a 
tisztviselőknek még ez évben részük lesz. 
Az állami tisztviselők fizetésrendezésével 
természetesen, kapcsolatban van az állami 
tanítók fizetésjavítása is; az állami tanítók 
tehát minden ellenkező, tendencziózus híresztelés 
daczára, bizalommal lehetnek a kormány 
intézkedései iránt. 

— Tóth József kir. tanácsos, tanfelügyelő 
jubileuma, melyet a Pestmegyei Ált. Tanító-
egyesület rendezett, impozáns módon folyt le 
a vármegye nagy termében, mely teljesen 
megtelt ünneplő közönséggel. A minister kép-
viseletében Halász Ferencz min. oszt.-tanácsos 
jelent meg, ott voltak továbbá a ministerium 
részéről: dr. Morlin, dr. Kacskovics és dr. Makay 
oszt.-tanácsosok, Mosdósy és Körösi kir. tan-
felügyelők és dr. Edvi I. Z. A díszgyülésen, 



2 2 . SZÁJi. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15 

melyet az ált. tanítóegyesület közgyűlése előzött 
meg, Beniczky Ferencz v. b. t. t. főispán el-
nökölt, a ki a gyűlésbe meghívott ünnepeltet 
melegen üdvözölte, kiemelvén azokat az érde-
meket, melyeket 25-éves tanfelügyelősködése 
alatt Pestmegye tanügyének fölvirágoztatása 
érdekében fáradhatatlan munkássággal szer-
zett. A jubileumot rendező megyei tanító-
egyesület megbízásából Szentgyörgyi Lajos 
igazgató-tanító mondott kiválóan sikerült és 
nagy figyelemmel hallgatott üdvözlő beszédet, 
melyben szép szavakkal rajzolta meg Tóth 
József rokonszenves alakját és mondotta el 
munkában töltött életének főbb adatait, majd 
átnyujtá neki a tanítóegyesület díszes albumát. 
Szentgyörgyi kitűnően megfogalmazott és szépen 
előadott beszéde általános nagy tetszésben 
részesült. Ez után a minister nevében és kép-
viseletében Halász Ferenez min. oszt.-tanácsos 
üdvözölte a jubilánst, a kinek átadta a minister 
elismerő levelét, melyben ő nagyméltósága a 
népoktatás ügyének eredményes fejlesztéseért 
elismerését és abbeli óhajtását fejezi ki, hogy 
Tóth József további munkásságát is hasonló 
siker koronázza. Halász Ferencz oszt.-tan ácsos 
a maga szerencsekivánatait is kifejezte az ünne-
peltnek. A megye közönsége nevében, küldöttség 
élén, Beniczky Lajos alispán fejezte ki a jubiláns-
nak buzgó tevékenységeért hálás köszönetét, 
Kecskemét városa nevében pedig Lankó Károly 
esperes adta át neki, nagyon sikerült beszédben, 
szerencsekivánatait. A váczi r. k. püspök nevé-
ben és képviseletében Csávolszky József cz. 
püspök, Szász Károly ev. ref. püspök nevében 
Petri Elek teológiai tanár mondott az ünne-
peltnek sikeres fáradozásaiért köszönetet. Tóth 
József minden egyes szónoknak külön-külön vála-
szolt, azzal a nemes egyszerűséggel és meleg 
közvetetlenséggel, mely őt jellemzi. Majd Földes 
Károly, a megyei tanítóegyesület derék elnöke, 
szép beszéd kíséretében átadott az ünnepeltnek 
egy 8000 koronáról szóló takarékpénztári köny-
vet; ezt az összeget a megyei tanítóság a 
tanítók országos árvaházában leteendő „Tóth 
József-alapra" gyűjtötte. Következtek a kül-
döttségek: az Országos Bizottság, az Eötvös-
alap, a tanítók országos árvaháza, a kecskeméti 
árvaház, a kisdednevelők egyesülete, az orsz. 

rabsegélyző egyesület, a képezdék, a pest-
megyei polgári iskolák, állami iskolák gond-
nokságai, a megyei községi iskolaszékek, a 
felekezeti iskolaszékek, a megyei tanítóegyesü-
letek, a községek küldöttségei, az árvaházi 

: gyermekek s végül a megyei tanfelügyelőség 
személyzete. Ezzel ez a feledhetetlen szép 
ünnepély, melylyel a pestmegyei ált. tanító-
egyesület önmagát tisztelte meg, véget ért s 
a közönség nagy része a díszlakomára indult, 
melyen jelen voltak: Halász Ferencz, Beniczky 
főispán, a megyei alispán, dr. Kiss Áron kir. 
tanácsos, az egyházak képviselői, a megyei 
tanítók és tanítónők nagy számban. Tóth 
Józsefnek e lakomán részt vett neje tisztelet-
teljes óvácziókban részesült. A díszebéden 
számos felköszöntő hangzott el: Beniczky fő-
ispán a királyra, Földes elnök Wlassics minis-
terre, Greizinger polg. isk. igazgató Halász 
Ferenczre, Halász Ferencz a pestmegyei tanító-
egyesületre mondott felköszöntőt. Ebéd végez-
tével a beérkezett számos távirati és levélbeli 
üdvözletet is fölolvasták. Yégül megemlítjük, 
hogy azt a díszes albumot, melyet a tanító-
egyesület adott át az ünnepeltnek, kitűnő 
ízlésre valló művészettel Bauer Samu újpesti 
polgári iskolai rajztan, rajzolta és festette meg. 

— Negyedszázados iskolai ünnepély. A 
szolyvai állami iskola gondnoksága és tanító-
testülete f. hó 9-én tartotta meg az intézet 
fennállásának 25 éves jubileumát. Az ünnepélyen, 
melynek fénypontja Halász Ferencz min. osz-
tálytanácsos, az iskola szervezője arczképének 
leleplezése volt, részt vett a tanítóságon kívül 
az ottani és környékbeli intelligencziának jelen-
tékeny része. Délben társas ebéd volt, délután 
pedig az intézet növendékei „A kis jóltevő" 
czímű színdarabot s néhány szavalatot adtak 
elő szép sikerrel. A siker Bihary Gyula igaz-
gató-tanító érdeme. Azonkívül 2 szólamú 
dalokat is énekeltek a gyermekek Bittó Oszkár 
tanító vezetése mellett, szabatosan. Este jól 
rendezett tánczmulatságot tartottak. 

— Üdülést kereső tan í tók , tanítónők álta-
lában tanügyi munkások figyelmébe ajánlom a 
nagy-rőczei nyaralást, a hol gyönyörű és kelle-
mes vidéken lakás és ellátás, még pedig igen 
jó ellátás egy egyénnek havi 60 koronába, 
kettőnek 56-ba, háromnak 52—54-be kerül 
a szerint, a mint egy-két avagy három egyén 
lakik egy-egy szobában. Ezt az ellátást és 
lakást egy kitűnő, jóhírű vendéglős adja. 
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Közvetlen a város mellett kitűnő vasasfürdő, 
tanügyi munkásoknak egy fürdő 30 fillér. 
Fenyves és gyönyörű erdős részletek. A mult 
évben már számos tanítócsalád nyaralt ott. 
Rőcze vasúti állomás. Felvilágosítást készség-
gel ad a városi polgármesteri hivatal. Min-
den téren a legnagyobb kedvezmény. N.- Rőcze 
város hatósága és az ott működő derék polg. 
iskolai tantestület mindent megtesz, hogy e 
helyen a tanítóknak kényelmes üdítő telepe 
mielőbb létesüljön. Önálló telep létesítése iránt 
a tárgyalások most vannak folyamatban, annyit 
már jeleztek, hogy a község t. i. N.-Rőcze, 
minden áldozatra kész, hogy ott ez a telep léte-
süljön. A mennyiben a szegénysorsú tanítók 
és tanítónők segélyezéséről is szó van, a tár-
gyalásokfolyamán felvettetett azon eszme, hogy 
az ottani állami iskola négy terme ingyenlakásul 
rendeztetnek be s jövőre a polgári és felső keres-
kedelmi iskola internátusa csekély díjért adná 
az ellátást is. Debreczen, 1902 jujiius 11. 
Kozma László, az állami tanítóegyesület elnöke. 

— Rövid h i r ek . Méhészeti tanfolyam lesz 
julius és augusztus havában Gödöllőn. Az 
érdeklődők figyelmét fölhívjuk a földmívelési 
minister pályázati hirdetésére, mely lapunk 
mai számának hirdetési rovatában olvasható.— 
A ma gyarországi állami tanítók országos 
egyesületének V. évfolyamú értesítőjéből meg-
kaptuk az 1-ső számot. Kozma László, az egye-
sület elnöke, mint szerkesztő jelzi ebben, hogy 
ezután minden évben 5 füzetet fog az egyesület 
kiadni. Ezt a számot megküldi az egyesület a 
rendes tagokon kívül az összes állami tanítók-
nak kivétel nélkül. Ez a füzet hű tükre annak: 
mit tett az egyesület a közel múltban az 
állami tanítók fizetésrendezése ügyében. A 
vegyes közleményekben közli az állami tanítók 
számára a lapunk mult évi számában közölt 
fürdőkedvezményeket s azt, hogy Budapesten 
az „Orient" szállóban lakáskedvezményt esz-
közölt ki, nemcsak gyűlésre menő, de azon-
kívül odautazó egyesületi tagoknak. — Tanító-
árvák nyaralása. A vallás- és közokt. minister 
úr ez évben is kegyesen megengedte, hogy a 
Csizi szanatóriumban 36 taní tó-árva nyerjen 
5—5 hétig két csoportban üdülést. A gon-
dozást ez évben is Kozma László debreczeni 
árvaházi igazgató teljesíti, ki lapunk útján is 
értesíti mindazokat, a kik vele levelet váltani 
óhajtanak, hogy julius 10-e után, különösen az 
áll. tanítók orsz. egyesülete ügyében leveleiket 
Osiz fürdőbe (Gömörmegye) intézzék. — 
Állandó gyermekmenedékház vezetésére képesítő 
ingyenes tanfolyamot nyitnák a késmárki közs. 
kisdedóvodában, 18—40 év között levő, ép, 
egészséges, jó zenei hallással bíró nők számára. 
Kérvényeket a szükséges bizonyítványokkal f. 

év julius hó 15-ig kell, az isk. elnökhöz 
intézve, özv. Xovácsay Józsefné czímére kül-
deni. Tanítók özvegyei, árvái előnyben részesül-
nek. A tanfolyam hat hónapig tart. — A békés-
vármegyei általános tanítóegyesület budapesti 
Ferencz József Tanítók Házában levő szoba-
alapítványi helyre pályázhatnak békésvármegyei 
és idegen vármegyei tanítók jogosult gyermekei 
is. A békésvármegyeiek azonban előnynyel bír-
nak. A pályázók az egyesület elnökségéhez 
intézett és kellően fölszerelt kérvényeiket 
junius végéig Láng Gusztáv egyesületi elnök-
höz (Békéscsabán) nyújtsák be. — Gyűlések. 
A zalamegyei általános tanítótestület julius 
2.-án és 3-ikán tartja rendes közgyűlését Zala-
Szent-Gr óthon. Az országos izraelita tanító-
egylet „Bács-Bodrogmegyei fiókköre" julius hó 
2.-án Zomborban körülést tart. A magyar-
országi tanítók árvaházi egyesülete ez évi köz-
gyűlését f. év junius hó 2 1.-én, d. u. 6 órakor 
a Magyarországi Taníték Árvaházában, I. ker., 
Alkotas-utcza 44 tartja meg. A vasmegzei 
általános tanítóegyesület f. évi r. közgyűlését 
Sárvárott, a róm. kath. ovodában, junius hó 
26.-án, d. e. V2IO órakor tartja meg. 

— Adakozás. Nálunk befolyt: 1. Tanítók 
Házára: Bókás János (Kabalapataka) 1 K.; 
Kovács Béla gyűjtése (Komárom-Füss) 6 K.; 
Bazovszky Kálmán (Túrán) filléres gyűjtése 
osztályában 2 K.; debreczeni egyházmegye kabai 
köre 2 K. 90 f.; Hanák Nándor (AUÓ-Galla) 
gyűjtése 20 K. — 2. Eötvös-alapra: debreczeni 
egyházmegye kábái köre 1 K. 20 f. ; Szabó 
Álbert (Koltó-Katalin) részesjegyre 50 K. Át-
adtuk az alap pénztárosának. 

— Halálozás. Wagner Ignácz kisbudméri 
r. kath. tanító meghalt f. hó 7.-én 24-éves 
korában. Az elhunytat özvegy anyja, kinek 
férje szintén tanító volt, és a ki most már 
második tanító-fiát temette, valamint három 
hajadon nővére s egy a tanítói pályára készülő 
fivére gyászolják. — Martos Flóris, alsó-galla-
bányatelepi tanító életének 21-ik, működésének 
első évében meghalt. — Zsilinszky Józsa szur-
duki oki. állami óvónő, életének 27-ik, óvónői 
működésének 3-ik évében Kolozsvárott elhunyt. 
Áldás emlékökre! 

Tartalom : Magyarosodásunk árnyoldalai. György 
Aladár. — Nyári menedékházak vezetése. Nagy 
Béla. — Az ifjúság: élet. P. G. — Fogalmazás 
szemléltetés útján. Rákodczay Pál. — A fölmenő 
rendszer. Kelemen Gizella. — Hivatalos rész. — 
Szünóra: Tóth József. (Képpel.) Gyulai István. — 
Irodalom, — Egyesületi élet. — Tanítók Tanács-
adója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázati hirdetés. 
A gödöllői állami méhészeti gazdaságban folyó évi 

julius hónapban néptanítók, augusztus havában pedig 
lelkészek számára négy-négy hétig tartó méhészeti 
tanfolyam fog tartatni, melyekre az országnak külön-
böző részéből 20 -20 hallgató lesz folvéve. 

A pályázni szándékozók fölhivatnak, hogy egy-
koronás okmánybélyeggel ellátott folyamodványaikat, 
melyekben a tanfolyamra történő fölvételüket kérik, 
a m. kir. földmívelésügyi ministerhez czímezve, az ille-
tékes kir. tanfelügyelőségük, illetve fölöttes hatóságuk 
útján folyó évi junius hó 25-ig, illetve julius hó 20-ig 
a kir. méhészeti felügyelőséghez (Budapest I. ker., 
Krisztina-körút 91. száni) nyújtsák be. 

A tanfolyamra fölvettek a gazdaságban ingyen ellá-
tásban (élelmezés és lakás) részesülnek. 

A hallgatók kötelesek magukat az intézet szabály-
zatában megállapított ügyrendnek alávetni és a 
méhészeti gazdaság vezetőjének útmutatását és 
rendelkezéseit szorosan követni. 

Budapest, 1902 junius 9. 
M. kir. földmívelésügyi minister. 

(42/h—I—1) 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A (fehérmegyei) dobozi tanítóságra újabb pályázat 

hirdettetik. Díjazás : lakás, községtől nyolczszáz korona 
készpénz, egyháztól 80 korona. Okleveles, református 
tanítók julius l-ig pályázhatnak. Községi iskolaszék. 

(468—III—3) 
A makádi ref. egyh. megüresedett kántortanítói 

állomására pályázatot hirdet. Az állás javadalma: 
29 hold föld, melyből 10 hold kaszáló, 259 korona 
76 fillér készpénz, mintegy 60 -80 növendéktől 
tandíjban 25 1. buza és 80 fillér, 11 hl. buza, 11 hl. 
árpa. 2 öl* — 7 m3 puha fa, 2 szekér széna, temeté-
seknél búcsúztató 4 ; énekszó 2 korona. Lakás. 
Kötelezettségei: III—VI. vegyes osztályok és az 
ismétlő-iskoíások vezetése. Templomi és temetési 
szolgálatok. Pályázati kérvények bizonyítványokkal 
fölszerelve dr. Vásárhelyi József ref. lelkészhez kül-
dendők Makádra (Csepel-sziget) julius l-ig. 

( 4 9 2 - I I I - 2 ) 
A n a g y f a l u l (Szabolcsmegye) ref. kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : két padozott 
szoba, konyha, kamara, nagy kert, 760 korona, 
havonként előre fizetéssel, ezenkívül 40 korona kán-
tori stóla. Férfi pályázó nem létében nőtanító válasz-
tatik, ki a kántori teendőktől mentes lévén a stólát 
nélkülözi. Állandósítás egy évi sikeres működés után. 
Kérvények oklevéllel julius l-ig lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Választás julius 5. (496—11—2) 

A m u r a s z o m b a t i ág. hitv. evang. gyülekezet 
megüresedett kántortanítói állására pályázatot hirdet. 
Tanítói javadalom : 1200 korona készpénz évnegyedes 
előleges részletekben kiszolgáltatva és ötödéves korpótlék 
az államtól. Kántori javadalom tisztességes lakás, kert, 
és egy korona stóla. Az állás szeptember 1-én fogla-
landó el. Felszerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz 
Muraszombatba (Vasmegye) küldendők julius elsejéig. 

(492—II—2) 
J á s z á r o k s z á l l á s róm. kath. iskolaszéke egy újonan 

szervezett osztály tanítónői állásra pályázatot nyit. 
Javadalma: A község közpénztárából előleges negyed-
évi részletekben 600 kor. és 200 kor. lakbér. A meg-
választott köteles állását szeptember hó 1-én elfoglalni 
s azt az osztályt vezetni, melylyel megbizatik. Csak 
okleveles tanítónők pályázhatnak. Pályázati határidő 
julius 1 s a kérvények a róm. kath. iskolaszék elnöke 
czímére küldendők. Személyes megjelenés nem kíván-
tatik. (509-m—2) 

A c s o k o n y a i (Somogym.) ev. ref. iskolai másod-
tanítói állás évi jövedelme : az egyháztól 500 korona, 
két öl fa, egy bútorozott szoba (ágynemű nélkül); 
államsegélyből (okleveles pályázónak) 300 korona. — 
Mellékjövedelemre biztosan számíthat. Orgonálásban 
gyakorolhatja magát. Az állás szept. elsején elfog-
lalandó. Kötelessége a három alsó osztályt tanítani 
és a rendes tanítót szükség esetében helyettesíteni. 
Felszerelt kérvények junius huszonnyolczadikáig Kovács 
Bertalan tanügyi elnökhöz küldendők Kálmáncsára. 
V.-Csokonya. Ev. ref. iskolaszéki elnök. (507—II—2) 

Felhívás 40 évi találkozásra. Kik 1862-ben az 
egri tanítóképzőben képesítettünk, jöjjünk össze baráti 
találkozásra Egerbe f. év július 1. Korona szállóba. 
(Facskó.) Bánkövy, Borosa, Breznay. (508—II—2) 

A f e n y ö k o s z t o l á n y i (Barsmegye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : 2 kat, hold 752 [ -öl szántóföld; 1 kat. hold 
1338 ! -öl rét; 4 szarvasmarhára legeltetési, 2 sertésre 
makkoltatási jog; 30 szekér fa, melynek beszállítása 
úgyszintén a földek beművelése a hívek kötelessége: 
párbér 11'/s hektoliter rozs; II1,3 hektoliter árpa; 
tandíj 420 korona; ismétlő-iskoláért 60 korona; stóla 
60 korona; zsellérpénz 25 kor. 90 fill.; államsegély 
198 kor. Összes jövedelem : kántori — 318 kor. 90 fill. : 
tanítói — 800 kor. 36 fill. Pályázat határideje, 1902 
junius 29. Személyes megjelenés előnynyel jár. Hruska 
Béla, plébános. (512—II—2) 

Torontálvármegye UJszentpéter községe a kéthavi 
nyári menház vezetőnői állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: egy hóra húsz korona fizetés és tíz 
korona havi lakpénz. Ez állásra csak róm. kath. vallású 
nők folyamodhatnak és felkéretnek a pályázók, hogy 
a kellően felszerelt kérvényüket folyó év junius hó 
20. napjáig az Ujszentpéter község iskolaszéki elnök-
hez terjeszszék be. (500—II—2) 

Az u j a n t a l v ö l g y i üveggyártelepen lévő állami 
elemi iskolánál, 1000 korona törzsfizetés, 5 köbméter 
tűzifa és szabad lakás élvezetével egybekötött rendes 
tanítói állomás betöltendő. Az ezen állomást elnyerni 
óhajtó tanítók szabályszerű bélyeggel ellátott és 
kellően fölszerelt kérvényüket a m. kir. vallás- és 
közokt. ministeriumhoz czímezve, f. évi junius hó 23. 
Gömör-Kishontvármegyekir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. Tót nyelvben jártas és az iparostanonez-iskolai 
rajztanításra képesített tanítók előnyben részesühiek. 
Az iparostanonez-iskolai tanításért külön tiszteletdíj 
remélhető. Rimaszombat, 1902 junius hó 1-ső napján. 
Józsa Antal, kir. tanfelügyelő. (39—II—2) 

A zsarnói ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 248 korona államsegély, év-
negj edes részletekben, 80 korona az egyháztól, 5 hold 
föld, 4 hold rét, 4 köböl buza, 9 köböl gabona, 16 
méter tűzifa beszállítva, tandíj 1 véka gabona, 2 ko-
rona napi, 2 korona ismétlősöktől; jelenben 54 gyer-
mek jár iskolába, stóla 10 korona; legelő ; a földadót az 
egyház fizeti. Külön istenitisztelet tartás a filiában heten-
kint egyszer, az anyaegyházban 3-ik vasárnap köte-
lesség. Az állás szeptember 1. elfoglalandó. Oklevéllel 
fölszerelt kérvények Arduy Dániel lelkészhez kül-
dendők julius 5-ig. U. p. Torna. (514—II—2) 

A p á p o c s i ág. hitv. ev. egyház, okleveles tanítót 
keres. Fizetése : készpénz, termény, föld, rét és állam-
segélyből álló 800 korona. Kérvények Buzágh István 
lelkészhez Derencsénybe (Gömörm.) küldendők. 

(516-11—2) 
A s z á r a z a j t a i elemi népiskolához szükségeltetik 

egy ev. ref. okleveles tanítónő 10 hónapra 1902 szept. 
1-től 1903 junius 30-ig helyettesíteni. Javadalmazás: 
havonként 70 korona természetbeni lakással, vagy 40 
korona teljes ellátással. Ajánlatok folyó év julius hó 
30-ig beküldendők Kósa Jolánhoz Szárazajta, u. p. 
Nagy-Baczon. (510—1—1) 
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Négy polgári osztálylyal egyenlő kvalifikáczióval 
bíró, háziasan nevelt szegény árva úrileány, ki taní-
tásban fivérének több mint egy évig segített, kisebb 
gyermekek mellé tanítóul vagy bonnei minőségben, 
esetleg mint házikisasszony ajánlkozik. Tanítónők és 
urak szives ajánlását kéri. Czím: Árva. Surány 
(Beregmegye). (540—1—1) 

Jászkarajenői reform, kán tortanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 900 korona készpénz 
előleges havi részletekben, — Temetési stóla: 40 
korona. — Szolgálmány s egyéb dolgok értéke: 30 
korona. — Csinos új lakás, 500 1 -öl házikerttel, mely 
termő szőllővel s gyümölcsfákkal van beültetve. — 
Teendő: Iskolaköteles növendékek tanítása, és orgo-
nálás, — általában a kántori teendők teljesítése. — 
l'ályázók kérvényeiket julius 20-ig - okmányaikkal 
együtt alulírthoz küldjék. Az állomás szeptember 
elsején elfoglalandó. Szekér Sándor, ref. lelkész. 

(541-1 - 1 ) 
A pettendi reform, kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Fizetés : készpénz 452 kor. 40 fillér. — 
3 pozsonyi mérő buza, ugyanannyi rozs, 2 p. mérő 
kukoricza, 15 kocsi fa. — Tandíj minden tanköteles 
után 2 kor., — '/« p. m, kukoricza 1 csirke; — 
ismétlősöktől 1 korona. — 800 koronára kiegészítésért 
kérvényez az iskolaszék. Az állomás szept. 1-én el-
foglalandó. Pályázatok az isk.-szék elnökségéhez kül-
dendők julius 10-ig. U. p. Gyöngyösmellék. Somogym. 

( ; ,47-1-1) 
A gádorosi (békésbánfalvi) ágostai hitv. evang. 

egyház államsegélyes kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése: 800 korona, 100 korona lakbér, 
beiratási díjak és a stóla, felerésze. - Folyamodványok 
julius 5-ig a lelkészhez küldendők. (548—11—1) 

Egy kath. kántorságban teljesen jártas tanító julius, 
augusztus hónapokra helyettes, vagy segédkántomak 
díjmentesen ajánlkozik. Czím: „Tanító" Orosháza, 
poste restante. (549—11—1) 

Betöltendő a fornádiai újonan megnyíló állami 
elemi iskolánál egy 800 korona fizetésből és szabad 
lakásból álló" illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges különös 
képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvényeiket 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez czí-
mezve, legkésőbb 1902. évi julius hó 7-ig Hunyadvár-
megye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott tanítók előnyben része-
sülnek. Kelt Déván, 1902 junius 11. Réthi Lajos, kir. 
tanfelügyelő. • (41/h—I—1) 

Pályázat az alsó-őrsi (Zalam., Balaton-Füred és 
Almádi között) reform, kán tortanítóságra. Javadalom 
földben, rétben stb., lakáson és kerten kívül, hiva-
talos fölszámítás szerint 800 korona, ebből 252 korona 
államsegély. Kötelesség: I—VI vegyes osztályok, s 
az ismétlősök tanítása, kántori teendők, lelkész aka-
dályoztatása esetén s a. canonicus órákban isteni-
tisztelet végzése. Pályázati kérvények esperesi hiva-
talhoz (Litér, Veszprémm.) julius l-ig küldendők. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Okleveles férfiak 
nem létében okleveles tanítónők is elfogadtatnak, kik 
kötelesek a kántori teendők végzésére alkalmas egyént 
fogadni. Bővebb fölvilágosítást szívesen ad Szűcs 
József, ref. lelkész. (532-11—1) 

Györ-szemerei református kántortanító évi fize-
tése tisztességes lakáson kívül évnegyedenkint vagy 
havonkint fizetendő 740 korona, 2 öl tűzifa vagy 
48 korona; kert, melynek évi jövedelme 60 koronára 
tehető; tandíj, stoláre 75 korona körül. Oklevéllel 
fölszerelt kérvények julius hó l-ig a reform, lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Megjelenési határidő szept. 1., 
esetleg okt. 1. Útiköltség az előbbi hirdetés szerint 
adatik, p. h. (545-1—1) 

Felső-zsemberi ág. hitv. ev. leányegyház kántor-
tanítót keres. Fizetése különféle czímeken egyelőre 
600 korona. Bővebb fölvilágosítással szívesen szolgál 
alulírott. Derzsenye (p. Bát, Hontin,). Bernáth Sándor, 
lelkész. (533—1—1) 

Köbölkútra (Esztergomul., vasut-állomás helyben) 
osztálytanító kerestetik. Fizetése: 800 korona és 60 
korona lakpénz. Kántoriakban jártasság és személyes 
bemutatkozás előny. Határidő junius 29-ike. Székesváry 
Imre, iskolaszéki elnök. (534—I—1) 

A tyukodi (Szatmárm.) ev. reform, kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 1. 40 köböl 
rostált provent buza; 2. 16 szekér széna váltság-
pénze ; 3. hat öl tűzifa; 4. pénz 30 korona; 5. tandíj 
értéke 200 korona; 6. 30 magyar hold szántóföld, 
melynek haszonbéri értéke 900 korona, ebből viselni 
tartozik az ártéri költséget, mely évi 130 koronára 
rúg: 7. stóla 1300 lélek után; 8. két szobás lakás 
házikerttel és korpótlék. Az összes javadalmak értéke 
1800 korona. Kötelessége: a rendes iskola felsőbb 
osztályait s téli félévben az ismétlősöket tanítani, 
kántori teendőket végezni s lelkészt akadályoztatása 
esetén helyettesíteni. Orgonázok előnyben részesülnek, 
Az állomás 1902 szeptember 1-én elfoglalandó. Okmá-
nyokkal fölszerelt pályázatok julius 5-ig a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Pósta: Porcsalma. 

(538-1—1) 
Magyar-Peterdre reform, kántortanító kerestetik. 

Illetmények hatóságilag értékelve: egyesektől párbér 
és tandíjpénzek 363 korona 60 fillér; temetési stólák 
10 korona; egyháztól tűzifában 40 korona 32 fillér; 
földjövedelem és rávaló szolgálmányokban 82 korona 
90 fillér; polgári községtől pénzül 42 korona; állam-
segély 262 korona; összesen 800 korona. Ezenkívül 
tisztességes lakás, melléképületek, házi kert, legel-
tetési jog, őröltetés. Kötelesség: elemi és ismétlő-
iskolások tanítása ; kántori teendők; kanonikus órákon 
és lelkész akadályoztatásakor katedrai szolgálat. 
Pályázhatnak julius 19-ig a helyi ref. lelkészséghez 
okleveles tanítók. Az állás szeptember 1-sejéíg elfog-
lalandó. (Pósta Rácz-Petre, Baranyamegye.) 

(539-1—1) 
Betöltendő a ref. kovácsháza i 3 tantermes állami 

elemi iskolánál évi 800 korona fizetésből és szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel javadalmazott rendes 
tanítói állomás. Az ezen állomás elnyerését óhajtó 
okleveles tanítók, képesítő oklevéllel, eddigi szolgá-
lataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleges kü-
lönös képességeiket igazoló iratokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez 
czímezve, legkésőbb 1902. évi junius hó 24-ig Csanád-
vármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák be. Állami 
iskoláknál már alkalmazott, a gazdasági ismétlő-iskolai 
szaktárgyak tanítására jogosult a kézügyesség taní-
tása, ifjúsági énekkar vezetésében jártas s a reform, 
kántori teendőkben való esetleges kisegítésre alkalmas 
tanítók előnyben részesülnek. Makón. 1902 junius 8. 
Groó Yilmos, kir. tanfelügyelő. (40 h—I—1) 

A g lozsáni (Bács-Bodrog) ág. hitv. ev. egyház 
harmadik iskolájához kántortanítót keres. Kötelessége : . 
a reábízandó osztályok vezetése s minden harmadik 
héten a kántori teendők végzése. Tannyelv: tót. 
Fizetése: 926 korona készpénz előleges havi részle-
tekben, 7 m. tűzifa, 12 fuvar, kétszobás új lakás kerttel 
s melléképületekkel, végül az offertorium és a stólák 
1 része. Az okmányok f. év julius 15-ig az alulírt 
iskolaszéki elnökhöz beküldendők. Dedinszky János, 
lelkész. r (542—III—1) 

Glozsán ág. hitv. ev. negyedik népiskolájához 
tanítót keres. Kötelessége : az alsó osztályok vezetése ; 
tannyelv : tót. Fizetés : 701'32 korona és 120 korona 
lakbér. Pályázhatnak nők is. Kérvények f. év julius 
15-ig az ág. hitv. ev. papi hivatalhoz küldendők 
Dedinszky János, lelkész. (542—III—1) 
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Nagyváradváros községi elemi iskolájánál két 
újonan szervezett tanítói állás lesz betöltendő. Az 
állások javadalmazása: 1200 — Egyezerkettőszáz 
korona alapfizetés, 4' 0 — Négyszáz korona évi lakbér-
illetmény és törvényes korpótlék. A születést, eddigi 
mii ködést és a képesítést igazoló okmányokkal sza-
bályszerűen fölszerelt kérvények Nagy várad város 
községi iskolaszékéhez intézve f. hó 2:i-áig alul írt 
elnökhöz küldendők, megjegyeztetvén, hogy egyik 
állásra férfiak a másikra pedig nők pályázhatnak. Az 
állások a választás jóváhagyása után azonnal, esetleg 
szeptember 1-én foglalandók el. Nagyvárad, 1902 
junius 11-én. Hegyesi Márton, közs. iskolaszéki elnök. 

(543—1—1) 
A rózsalehotai (Nógrádmegye) róm. kath. tanítói 

állásra julius 24-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 
lakás, négy hold szántó, egyet a hívek munkálnak, 
consipácio: 13 heeto rozs, tandíj ismétlőkkel 
együtt 151 korona 62 fillér, 10 öl fa, melyből a 
tanterem is fütendő, 390 korona államsegély és 50 
korona a vasár , ünnepnapokon végzendő litániákért. 
Tannyelv: tót-magyar. Divény. Szokolovszky Bencze, 
plébános, iskolaszéki elnök. (454—I—1) 

Alsó-Galla bányatelepi el. isk.-nál egy osztálytanítói 
állásra, mely 1100 korona évi fizetéssel, szabad lakás, 
fűtés és világítással van javadalmazva, ezennel pályázat 
hirdettetik. Megválasztottnak kötelessége a társláda-
választmány által kijelölendő osztályt vezetni, az ev. 
reform, vallású növendékeket vallási oktatásban része-
síteni, a megalakult leányegyház kántori teendőit 
— temetési stóla külön — végezni, általában magát 

* mindenben a társláda rendelkezésének alávetni. Csak 
ev. református vallású nőtlen, okleveles tanítók kellően 
fölszerelt egészségügyi bizonyítványnyal ellátott folya-
modványaik augusztus hó 1-éig bezárólag a társ-
láda tekintetes elnökségéhez Alsó-Galla bányatelepre 
Komárommegye küldendők. Az állás szeptember elsején 
elfoglalandó. Zenei képzettség és jó tenorhang egyenlő 
minősítés mellett előnyben részesül. Ideiglenesen meg-
választott egy évi sikeres működés után fog állásában 
véglegesíttetni. (530—I—1) 

A bányai róm. kath. tanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem: szabad lakás és gazdasági 
épület. Tandíj : 104 korona; 7 mérő buza: 57'12 ko-
rona ; 14 mérő rozs: 86'24 korona: 4 hold 800 ÍJ 
szántó, jövedelme kataszteri becsű szerint: 20 korona ; 
8 régi öl tüzelőfa, melyből 2 öl az iskola fűtésére 
fordíttatik: 60 korona; szántó és rét megmunkálási 
fuvar : 52 korona ; harangozás és ismétlők oktatásáért: 
30 korona; összesen 409 36 korona. A 800 koronából 
hiányzó 390'64 korona kiegészítésképen a nm. minis-
teriumtól kéretik. Ideiglenesen ezen összeget egy évre 
a község fizeti. Tannyelv: német-magyar. Az állás 
folyó évi szeptember 1-én foglalandó el, a mely naptól 
a fizetés is jár. Pályázati határidő julius 6. Okleveles 
pályázók folyamodványaikat Német-Szt-Grótra (Vas-
megye) az iskolaszéki elnök czímére küldjék. Tormán 
János, iskolaszéki elnök. (531—I—1) 

Cserpataki (Zólyomvm.) róm. kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : a m. kir. erdő-
ikinestár részéről évi 600 korona és 100 korona ötöd-
téves pótlék, ha az illető arra jogosult; természetben 
•lakás és két kert; az iskolával együttesen 30 iirköb-
méter kemény és 30 ürköbméter puha a községbeliek 
által díjmentesen vágandó s beszállítandó tűzifa; 
71/2 katasztrális hold földilletmény. A község részéről: 
a földnek bizonyos részben való megmunkáltatása; 
minden házaspár után 1 korona 06 fillér és özvegy 
után 52 fillér összesen, átlag véve 120 korona. Stóla 
jövedelem 130 korona. Szabályszerűen fölszerelt kér-
vények Matyasovics János róm. kath. iskolaszéki 
elnökhöz julius hó 15-ig Kis-Garamra küldendők. 

(554-1 -1) 

A turócz-szt-mihályi róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme állami se-
gélylyel együtt 800 korona. Tannyelv: magyar-tót. 
Pályázati határidő julius 31-ig. Pályázhatik orgonálni 
tudó okleveles tanítónő is. Kellően fölszerelt folya-
modványok a turóez - szent - mihályi iskolaszékhez 
— posta Mosócz — intézendők; az állomás pedig 
szeptember hó l-jén elfoglalandó. (522 — 1—1) 

A somogy-berzenc ie i róm. kath. iskolaszék 
1902 szeptember elsejével elfoglalandó osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet 1902 julius 13-án lejáró 
pályázati határidővel. Fizetés polgári évre 800 korona, 
a törvényszerű évötödös korpótlék, egy bútorozott 
szoba fűtés és tisztogatással. Azonban egy évi kifo-
gástalan működés utón 100 korona fizetésjavításra 
lehet kilátása. Kötelessége: egy fiúosztály önálló 
vezetése, az ismétlő-iskolára kötelezett fiuk díjnélküli 
oktatása, kántori teendőkben, a faiskolakezelésben 
segédkezni, az iskolás gyermekek miséjén jelen lenni 
s azokra felügyelni. Meghívás esetében a választás 
előtti bemutatkozás kötelező, ez esetben útiköltség 
megtérítve lesz. Ha a megválasztott szorgalmas és 
ügy buzgó leend, különórák adásából ha 30 40 ko-
ronát szerezhet. A kellően fölszerelt kérvények 
Soniogy-Berzencze nagyközség róm. kath. iskolaszé-
kéhez intézve, nagyságos Kavulák János kanonok-
plébános úr czímére küldendők. Dénes Lajos, igazgató-
tanító, iskolaszéki jegyző. (563—III—1) 

Pályázatot hirdetek: 1. A bessei evang. reform, 
előkönyörgőtanítói állásra, melynek évi jövedelme 
1004 kor. Ebből 324 kor államsegély. 2. A baracskai 
evang. reform, előkönyörgő-tanítói állásra, melynek 
évi jövedelme az 1893-dik évi közigazgatási úton 
történt felszámítás szerint 1094 kor. 3. Az új-lóthl 
evang. reform, előkönyörgőtanítói állásra, melynek 
jövedelme, 204 kor. államsegélylyel együtt, 804 kor. 
A megválasztott tanítónak kötelessége, a tanításon 
kívül, az istenitisztélét végzése, a számadások és 
j.-könyvek vezetése. A kellőleg felszerelt kérvények 
f. év julius hó 10-ig Nagy-Sallóba a nt. esperesi 

j hivatalhoz kiidendők. Pózba, 1902 junius 12. Bihary 
Kálmán, lelkész. (551—II—1) 

Egerágh községi iskola kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik a következő javadalmazással: kész-
pénzben páronkint 5 K., ez időszerűit 240 pár, egyenlő 
1200 koronával; — lakás : 2 szoba, 2 konyha, mellék-
épületek, '/« telek legeltetési ésfaizási jog; 1026[ -öl 
rét és 3 öl hasábtiizelőfa haszonélvezete. Földmunka-
váltságért 20 K.; vasárnapi és ismétlő-iskoláért 52 K. 
50 fill. A tanító tartozik a templomban, úgy azon 
kívül és a kántori teendőket is minden alkalommal 
végezni. A stoláris jövedelem 150 koronára tehető. A 
pályázati határidő julius 3. A kérvények az egerághi 
iskolaszék elnökénél adandók be. A később beérkező 
kérvények figyelembe nem vétettnek. (553 -1—1) 

Pályázat. N a g y - Zsennyei kath. kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. A tanítói fizetés hétszáz-
hetvenkét koronát, a kántori huszonnyolez koronát 
tesz ki. A választás julius 27.-én a kántori próba 
után tizenegy órakor fog megejtetm. Az állomás 
szept l-ig elfoglalandó. Kérvények Könczöl István 
plébánoshoz Rum (Vasm.) küldendők. (558—1—1) 

Pus i ta -szent - tornyai uradalmi iskolához ok-
leveles tanító kerestetik; megkívántatik kimutatható 
jártasság a gazdasági teendőikben, mivel nyáron fel-
ügyelői teendőket köteles végezni, cséplég és kukoricza-
törés alkalmával. Evi illetmény: készpénz 400 korona, 
1480 liter konvenczió-buza, 740 liter árpa, 50 kg. só, 
1 tehéntartás, 2200 öl tengerifold, lakás, kerthasz-
nálat, 4 folyóméter ölfa és tandíj 2 korona. Az állás 
bármikor élfoglalható, kiköttetik azonban egy évi 
próbaidő, melynek elteltével megfelelés esetén vég-
legesíttetik. Bizonyítvány - másolatok vissza nem kül-
detnek. Sváb Lajos, Nagy-Szénás. (560—III—1) 
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A tolcsvai (ZetB plénmegye) reformált egyház 
orgonista kántortanítóságára pályázatot hirdet: jöve-
delme államsegélylyel 900 korona előleges havi 
részletekben; stóla 20 korona, lakás. Kötelessége a 
tiszáninneni tanterv szerint tanítani, istenitisztele-
teknél orgonázni, temetéseknél énekelni, egyházi 
énekkart vezetni. Állomás augusztus 1-én elfoglalandó. 
Okleveles pályázatok julius 15-ig nyújtandók be Gecse 
Lajos reform, lelkészhez. (561—II—1) 

H I R D E T É S E K . 

N y a r a l ó 
Budapesthez közel, szép és egészséges vidéken egy öt 
szobás nyaraló, istállóval s más egyéb melléképü-
letekkel jutányos áron kiadó, esetleg kedvező fizetési 
föltételekkel örök áron is eladó. Bővebb fölvilágo-
sítást nyújt Gaál János községi tanító, Szada, 

Pestmegye, per Gödöllő. (462—III—3) 

A k ö z e l e d ő v i zsgá la tok a l k a l m á b ó l f ö l h í v j u k b. 
f i g y e l m é t a 

S z ó n o k l ó t a n í t ó 
czímű utasítás a beszéd művészetére és beszéd gyűjte-
ményre. Tartalmaz az utasításon kívül 186 beszéd-
mintát. Szerkesztette Gramnia Döme, kir. s.-tanfel-
ügyelő. Ára K 5'20. Megrendelhető 1 koronás havi 
részletfizetésre is, K 1'20 előleges beküldése mellett. 

(501 - n i - 2 ) 
P O L A T S E K - f é l e 

könyvkereskedés, 
T e m e s v á r . 

12 forintért 
készít divatos férfi-öltönyt, mérték után, remek sza-
básban. finom szövet-maradékokból Szűcs Lajos, 
Budapest , Jíyár-utcza 8. Vidéki megrendelésnél, a 
szövetszin megjelölése és a mérték beküldendő. Miután 
fenti szövetek maradékok, minták nem küldetnek szét. 

Mértékhez való utasítást ingyen küld. 
(513-1—1) 

A z a m e r i k a i co t tage -orgonák 
königgriitzi gyárának raktára: 

F A J K B R E Z S Ő és T Á R S A 
B U D A F E S T , k^ 

VIII ker., József-körút 15. sz. 
a jánl ja európai szerkezetű l iarmoniumai t is. 

A gyönyörű hang, melyet az amerikai rend-
szernek e lmés szerkezete elővarázsol, önma-

gának zeng dicséretet . 

Áru iao koronJittfl följebb. 8 koroiuU régietekben ÍM. 
Képes á r j e g y z é k ingyen és bé rmeu tve . 

5 évi jó t á l l á s . (475—52—3) 

Mí ramaros vrtdrea:én.ve.-í vidékéről 

„Tihamér", állami tanító. Ajánlatok Köves l ige tre 
küldendők. ( 5 2 9 - 1 - 1 ) 

( A U M í ' i i ' i m f w <•>*>•> w * -<o 

Kérelem. 
Egy, a szerkesztésemben megjelenő zenei szaklap 
(czíme: Die Dorfmusik) további és szélesebb körben való 
terjeszthetése czéljából ez úton kartársi szeretettel föl-
kérem Magyarország összes, de különösen a németnyelvű 
lakossokkal bíró helységekben működö kollégáimat, kegyes-
kedjenek a működési helyükön létező összes zenekarok 
(tűzoltó-, díszlövészek-, nép-, stb. akár fuvó- vagy vonó-
zenekarok, ül. dalegyesületek) fejeinek, vezetőinek, kar-
mestereinek vagy egyéb, pl. zenetanítással foglalkozó 
egyéneinek, ill. zenebarátoknak neveit (helység és vár-
megye) velem levelező-lapon közölni. Szívességükért 
előre hálás köszönetet mond viszontszolgálatra kész 

kartársuk 

B r a u n h o f f n e r J ó z s e f , 
(535-11—1) kántortanító, 

R á c z - M i l i t i c s (Bácska). 
i't jfe i*í. ér<s íá*'!t i'í -<•>- sí'i áfe w w w w w w w w w w W W 

Emlék a vértanuk városából . Remek kivitelű 
díszmunka. Most jelent meg 5-ik kiadásban. 

A r a d i v é r t a n u k a l b u m a . 
Szerkesztette : Varga Ottó, tanár. 

Gyönyörű díszkötésben, tábláján az aradi vértanú-
szobor dombornyomatú képeivel 

ára 15 korona. 
Megrendelhető hav i 1 koronás részletf izetésre 

I n g u s z 1 . é s fia 
könyvkiadó hivatalából 

(525-1-1) A r a d o n . 
Első részlet 3 korona a többi fo lytató lag 

1—1 korona. 

Kivágandó és aláirva beküldendő. 
I n g u s z 1 . é s l l a könyvkiadó hivatalának A i ' m l o n . 

Ezennel megrendelem. Varga O t tó Vér t anuk Albumát 
15 k o r o n á é r t . 

F i z e t e n d ő 1 k o r o i i f t H l i a v i r C N z l e l e k b c u 
Ingusz I. és iiai könyvkiadó hivata lában, Aradon. Az esedékes 
és ki nem fizetett részleteket czégnek jogában áll költségemre 
postai megbízással beszedni. A részletek be nem tartása esetén 
a m ű tel jes vételára azonnal esedékessé válik. A rendelés vissza 
nem vonható. Első részletképen 3 korona u tána veendő, a könyv 

száll í tásánál (a többi részlet csak 1—1 korona lehet). 

Név és á l lás : 

K e l t : Lakhely • 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S T E R I U M . 

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

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

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

A h i rde tések á rszabása . — A pályáza t i h i rde t é sekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre kü ldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy he tvenket ted részét 
tevő pe t i t nyomású és egyhasábu sora 1 korona . Ezek a d í jak is 
e lőre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, I I . KER., OSTROM-UTCZA 17. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

A magyar nyelv a népiskolában. 
(U.) A magyar nyelv tanításának a 

népiskolában kötelező voltát, tudva-
levőleg, az 1879. évi XVIII. törvényczikk 
mondotta ki. Ennek immár 23 éve s e 
közel negyedszázados hosszú idő eltelte 
után a közoktatásügyi minister most 
— a rendelkezésére álló adatokból — 
megállapította, hogy az eredmény nem 
egészen felel meg a törvény nemes 
szándékának. Űj rendeletben, melyet 
lapunk mai számának hivatalos részé-
ben közlünk, intézkedik tehát a törvény 
sikeresebb végrehajtása és az általá-
nosan óhajtott eredmény megjavítása 
érdekében. 

Az idézett törvényczikkben az a nemes 
gondolat jutot t kifejezésre, hogy az 
államnak a mi soknyelvű hazánkban 
egyenesen kötelessége arról gondoskodni, 
hogy nem-magyar ajkú polgárai is el-
sajátíthassák az állam hivatalos nyelvét. 
Nem - magyar ajkú polgártársainkra 
nézve ez egyenesen az életben való 
boldogulás alapföltétele. 

Franc-ziaország nyelvre nézve teljesen 
egységes ország, pedig északi és déli 
részeiben eléggé sűrű néprétegek beszél-
nek más idiómákat, melyek teljesen 
elütnek a franezia nyelvtől s ma már 
külön nyelveknek tekinthetők. Csakhogy 
a franezia törvényhozás már régóta 
gondoskodott arról, hogy a nép úgy a 

bretagnei, valamint a provenc-ei isko-
lákban teljesen elsajátíthassa a hiva-
talos franezia nyelvet, melynek isme-
rete nélkül faluja határából sem moz-
dulhat ki, mert nem boldogul nélküle, 
senki. Az állam tehát ott teljesen végre-
hajtot ta abbeli kötelességét, hogy minden 
polgárával elsajátíttatta a hivatalos 
nyelvet, mely a franezia nemzetet egy-
ségessé s így hatalmassá teszi. 

Ugyanez a nemes szándék vezérelte 
a magyar törvényhozót is, midőn az 
1879. évi XVIII. törvényezikket, a nem-
magyar ajkú honpolgárok iránt érzett 
jóindulatból és a magyar nemzetet 
jellemző lovagiasságból kiindulva, meg-
alkotta. A törvény jó szándéka azon-
ban még mindig nem vált be az egész 
vonalon; a magyar nyelv tanításában 
sok helyütt még sikertelenség mutat-
kozik; még mindig nagy a száma az 
oly nem-magyar ajkú iskolakötelesek-
nek, a kik a nélkül hagyják el a nép-
iskolát, hogy megszereznék boldogulásuk 
alapföltételét, hogy elsajátítanák az 
állam hivatalos nyelvét. 

Ezekből a szomorú tapasztalatokból 
kiindulva adta ki most megjelent nyelvi 
rendeletét TITassics minister, a ki nagy 
sikerű kultúrpolitikájának irányításában 
mindig a nemzet ütőerén tar t ja a kezét 
s a kinek a népoktatás intenzív fejlesz-
tésére irányzott intézkedéseiben hű 
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tanácsadója Halász Ferencz, a nép-
oktatás ügyének a gyakorlati életből 
alapos ismerője és éleslátású meg-
figyelője. 

A magyar nyelv tanításának egyes 
helyeken észlelt sikertelensége részint 
a rendetlen iskolázásból, részint a 
tanítók mulasztásából származott. Hogy 
az okozat a jövőben be ne következ-
zék, e két okot elsősorban a tanfel-
ügyeletnek kell megszüntetnie. Általában, 
nehéz föladat vár a tanfelügyelői karra 
e rendelet végrehajtását illetőleg. Nehéz, 
de egyszersmind nagy föladat is, mely 
a tanfelügyelőkben egyaránt izgathatja 
a pedagógust és a hazafit. Mi. részünk-
ről. meg vagyunk győződve arról, hogy 
a mi derék tanfelügyelői karunk, mely Í 
ime a rendeletben Ígéretet nyer arra 
nézve, hogy az utazási átalányon fölül 
is részesülhet útiköltségben, hivatá-
sanak teljes magaslatán fog állani | 
akkor, midőn egy nemes szándékú s a j 
haza nem-magyar ajkú polgárainak 1 

fontos érdekéről gondoskodó törvény j 
sikeres, az eddiginél jóval sikeresebb ; 
végrehajtásáról van szó. 

De bizalommal vagyunk e tekin-
tetben a tanítói kar iránt is. Hazánk 
tanítósága — a kivételek i t t is csak 
a szabályt erősítik meg — nehéz 
viszonyok közt oly nemzeterősítő mun-
kát teljesít, mely egyik leghatalmasabb 
biztosítéka hazánk örvendetes fejlődé-
sének. Ez a tanítóság most is meg 
fogja érteni az ő jólétén is fáradozó 
ministerének tet tre serkentő szózatát. 

Általában dolgoznunk kell az egész 
vonalon; dolgoznunk, a míg munkál-
kodnunk adat ik; dolgoznunk seré-
nyebben, behatóbban, mint eddig; 
dolgoznunk valamennyiünknek: tanfel-
ügyeletnek, tanítóságnak, tanügyi sajtó-
nak. 

A tanfelügyeletnek úgy, hogy — a 
minister rendeletének megfelelőleg — 
a törvény végrehajtását minden, rendel-
kezésére álló eszközzel előmozdítja s 

a hol eszközei elégteleneknek bizo-
nyulnak, nyomban jelentést tesz a 
közoktatásügyi kormánynak s új intéz-
kedéseket kér. A tanítóságnak úgy, 
hogy az iskolában és az iskolán kívül 
az ifjúsági egyesületekben lelkiismeretes, 
sőt lelkes munkát teljesít. A tanügyi 
sajtónak végül úgy, hogy a magyar 
nyelv tanításának didaktikáját állan-
dóan napirenden tar t ja s gyakorlati 
irányban megérleli. 

Wlassks minister magyar nyelvi 
rendelete, mely a közigazgatási bizott-
ságokat és az egyházmegyei főhatósá-
gokat is munkára szólítja föl s mely 
abból a helyes elvből indul ki. hogy 
nem elegendő a jó törvény, hanem azt 
jól végre is kell hajtani, nagy föladatot 
szab a hazai népoktatásügy minden 
munkása elé. 

Igyekezzünk ennek a föladatnak 
teljes erőnkből megfelelni! 

= Wlassics minister magyar nyelvi 
rendeletét az egész sajtó melegen üdvözölte; 
a legtöbb napilap pártkülönbség nélkül len-
dületes vezérczikkben méltatta ezt a nagy-
fontosságú intézkedést. „ A felekezeti iskolákban 
— írja a többi közt a Bud. Hírlap — tanítják 
ugyan a magyar nyelvre a tót, oláh, szerb 
és sváb gyermekeket, mivelhogy a törvény 
megparancsolja; de a hol a pap és a tanító 
nem iparkodnak, a magyar nyelvben nem 
jártasak, vagy éppen ellenséges indulattal 
viseltetnek iránta, ott bizony keveset ér a 
nyelvtan elemeinek, egy kis olvasásnak ós Írás-
nak a vizsgálatra mutatóul való bemagoltatása. 
A gyermekek betanulnak néhány mondatot, 
azt is csakhamar elfelejtik, mert hiszen 
iskolájuk oktatásának nyelve minden tárgyban 
más, a templomban az ének és az imádság 
nyelve sem magyar s odahaza szüleiktől egy 
szót se hallanak magyarul. Már pedig ha 
nem sikerül megmagyarosítanunk az iskolákat, 
soha sem érjük el a czélt, hogy Magyar-
országon minden ember tudjon magyarul 
beszélni, olvasni és irni s a nemzet egysége 
a magyar állami nyelvvel áthassa az egész 
népet közös érzésben és műveltségben." A 
minister rendeletétől mindenekelőtt azt várja, 
„hogy lelkesítő hatással lesz a hazafias iskola-
férfiakra és mindazokra, kik az iskoláknak 
gondját viselik. A közoktatásügyi ministerium 
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vezetése és felügyelete alatt oly lelkes gárdá-
j á t a magyar nyelvnek teremtsük meg, mely 
áthatva hivatásának nagy fontosságától, föl-
fogja és teljesítse, a mit nemcsak a törvény 
és a rendeletek kívánnak tőle, hanem a népnek 
és a hazának érdeke és szeretete.1' — A 
Magyarország vezérczikkét (irta Bartha Miklós) 
szeretnők egészen lenyomatni, de te'rszüke 
miatt csak a következőket idézzük belőle: 
„A rendelet tartalma helyes, okos, igazolt; 
hangja kategorikus és méltóságos: szándéka 
törvényes, czélszerü, nemzeties. Örömmel álla-
pítható meg, hogy Wlassics az idők árjában 
él és azt megértette. Éjfélre jár az óra. Sietni 
kell. A kételyek és tépelődések évei elmultak. 
Bebizonyult, hogy a nemzeti mozgalomban 
nincs értéke az ingadozásnak. Az a törvény-
ben megállapított politikai egység, mely a 
magyar nemzet gyűjtő fogalmába sorozza be 
hazánk valamennyi lakóját vallás- és nyelv-
különbség nélkül, — harmincznégv éves tapasz-
talás szerint —- csak kultúrai egység által lesz 
bevégzett valóság. Történelmi fölfogás dolgában, 
nemzeti aspirácziók dolgában, hazaszeretet 
dolgában nem lehetnek elkülönített bálványok. 
Az államélet nagy és maradandó feladataiért 
csak egyetlen oltárnál áldozhatunk. Ezen a 
téren konczentrikussá kell tenni az összes 
népfajok gondolatvilágát. A „Szózat" törvénye, 
hite, reménye és vágya egyformán kell hogv 
kötelezzen mindenkit. Ennélfogva a másnyelvfl 
iskoláknál fokozni kell az ellenőrzést. A tan-
anyagot, annak tartalmát és szellemét minden 
iskolánál államilag kell megállapítani. A magyar 
nyelvnek, a magyar irodalomnak, a magyar 
történelemnek és a magyar földrajznak taní-
tását szélesebb alapokra kell fektetni és a 
tanítási eredmény elbírálásánál a legteljesebb 
szigort kell alkalmazni. Egyetlen közép- és 
felsőiskolánál se jusson bizonyítványhoz, a ki 
magyarul szabatosan beszélni és irni nem tud. 
Es az iskola valamennyi kategóriájában meg-
honosítandó az a szellem, mely a magyar 
hazafiságot, az élet összes viszonyaiban, a hon-
polgár kötelességévé, becsületévé, eszményévé 
és szenvedélyévé teszi". — A Magyar Hirlap 
így í r : „Fontos és a magyarságra nézve rend-
kívül nagy kihatású rendeletet bocsájtott ki 
Wlassics Gyula minister. Tudvalevő dolog, hogv 
felekezeti népiskoláink legnagyobb részében a 
magyar nyelv tanítása nem mindig eredményes, 
sok helyen a tanító a törvény ellenére nem 
akarja, vagy nem tudja a magyar nyelvet 
tanítani. E bajon segítendő, adta ki a minis-
ter rendeletét, mely a magyar nyelv elterje-
dését nagyban elő fogja mozdítani". — 
A Magyar Szó ezeket írja: „ Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi minister erélyes 

hangú rendeletet küldött az összes tanfelügye-
lőkhöz, az iskolaföntartó egyházi és közigazga-
tási hatóságokhoz, hogy a népiskolai okta-
tásban a legnagyobb szigorúsággal juttassák 
érvényre az 1879. évi XVIII. törvényrczikknek 
a magyar nyelv oktatására vonatkozó meg-
hagyásait, a melyek az eddig elmúlt huszon-
három éven keresztül a népoktatásban nem 
részesültek a kellő figyelemben. Wlassics 
minister rendeletét, mint a mely a magyar 
állam nyelvének jogait az egész országban s 
az ország valamennyi nemzetiségével szemben 
biztosítani és érvényesíteni akarja, köszönettel 
fogadjuk." Üdvözlik a rendeletet a német 
Pester Loyd, a katholikus irányú Magyar 
Állam és a napisajtó többi orgánumai is. 

Magyarország népessége. 
Említettük már, hogy a legutolsó népszám-

lálás szerint Magyarország jelenlegi népessége 
megközelíti a 20 milliót, úgy hogy egy négyzet-
kilométerre már közel 60 (pontosabban 59*4) 
lakos jut. 

Nem oly nagy és sűrű népesség az, mint a minőt 
Nyugat - Európa müveit államaiban találunk, 
de nem kell elfelednünk, hogy nálunk különösen 
a Tisza mindkét partján tömérdek mocsár és 
föveny, a határszélek nagy részén pedig hatal-
mas őserdőségek vannak, melyek a népesség 
szaporodását és megélhetését egyelőre lehetet-
lenné teszik. Az erdélyi részekben általában 
csekély a népsűrűség, csak 43 ember jut egy 
négyzetkilométerre, míg Varasdmegyében 109. 
Sopronban 79, Pestmegyében 68. De igaztalan 
Ítélet volna tisztán ebből egyik vagy másik vidék 
népsűrűségére vonni következtetést. A leg-
kevésbbé sűrű népességű megyékről pl. Csíkról 
(26"4) és Mármarosról (31'9) tudja mindenki, 
hogy igen sűrű népességűek, csakhogy azokban 
a megyékben alig van valami szántóföld a szűk 
völgyeken kívül és ezért a gyáripar hiánya 
miatt itt sokkal kevesebb ember élhet meg, 
mint az ország más részeiben. Gyarapodott-e 
kellőkép egy-egy vidék és van-e itt-ott mái-
túlnépesedés, azt mindig külön-külön kell 
megítélni. 

Csak két tény bizonyos a népszámlálás ered-
ményeként. Az egyik az, hogy a népesség 
számarányának emelkedése általában véve igen 
örvendetes, bár a tömeges kivándorlás legalább 
200.000-el apasztotta a népességet és a másik 
az, hogy nálunk is erős áramlat vonja a vidéki 
lakosságot a városokba és az azzal rokon gyár-
telepekre. 

A kivándorlás óriási nagysága általában 
ismeretes. A népszámlálás alkalmával is 240 ezer, 
tehát kerekszámmal egy negyed millió kül-

23* 
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földön élő magyar polgárt írtak össze, de hogy 
az az összeírás is mily hiányos, eléggé tanúsítja 
az az egyetlen tény, hogy ugyanakkor Ausztriá-
ban 284 ezer magyar honost írtak össze, tehát 
az összes állítólag külföldön lakó magyaroknál 
többet, pedig tudvalevő dolog, hogy a mi 
kivándorlóink rendesen messzebb mennek és 
különösen Romániában és az amerikai Egyesült-
Államokban több magyar ember van, mint az 
osztrák tartományokban. A népszámlálás táb-
lázatai szerint egész sereg megyében találtak 
kevesebb embert, mint az évről-évre gondosan 
vezetett anyakönyvi adatok szerint lenni kellene 
és ezek a megyék nemcsak Dunántul és a Fel-
vidéken vannak, a hol oly nagy hatalom a 
kivándorlás, hogy egyes községek csaknem 
teljesen elnéptelenültek, de a gazdag Alföldön 
is, így Békés-, Bács-Bodrog-, Csanád és Torontál-
megyékben. Mert nincs miért áltatnunk magunkat, 
nemcsak a megélni alig tudó székely és 
tót vándorol ki, de az értelmes és aránylag 
vagyonos magyar paraszt is. Pedig hiába beszél 
még most egy pár százezer ember folyékonyan 
magyar nyelven Horvátországban, Romániában, 
sőt az óczeánon tói is: egy-két évtized multán 
azok nagyobb része elvész, sőt nem egy pár 
ezer vérrokonainak ellenségévé lesz. 

Epp ily határozott tény a városi elem növek-
vése is. Budapest városáról mindenki tudja ezt 
a gyors szaporodást. 1869-ben 270.685 lakosa 
volt, 1900-ban már 716.476, bár ugyanezen 
idő alatt szomszédságában Újpest 6722 - ről 
41.836-ra, Kispest és Erzsébetfalva pedig, 
melyek csak a 70-es években keletkeztek, 
16—16 ezerre emelkedtek és általában véve 
Budapest környéke már több mint százezer 
lakosnak ad helyet, kiknek legtöbbje a főváros-
ban lakott az előtt. 

így van ez különben más nagy városokkal 
is. Pozsony, Pécs, Debreczen Arad, Temesvár, 
Zágráb, Fiume, Kassa, Kecskemét, Nagyvárad, 
Szabadka, Szeged, Kolozsvár átlag 10—10 
ezerrel vagy még sokkal többel szaporodtak és 
az ország első megyéje egyetlen évtized alatt 
közel másfél százezerrel (140.196) lett népesebb. 
De jelentékenyen és örvendetesen szaporodnak 
a nagyobb ipartelepek. Salgótaiján, Resicza-
bánya, Barcstelep, Diósgyőr, Szombathely és sok 
más néhány év alatt nagyvárosokká lettek s 
jelentékeny emelkedést mutattak többek között 
Borsod-, Hunyad- és Krassó - Szörénymegyék 
főkép a bányák és gyártelepek számának 
szaporodása következtében. 

Négy megyében már jóval több ember lakik, 
mint egy félmillió, de csak egy, Pestmegye 
(825.779) az, hol több ember van, mint Buda-
pesten, utána következnek Bácsmegye 605.391, 
Torontál 590.318 és Bihar 527.135 lakossal. 

Ennek ellenében még mindig 9 megye van, 
hol százezer ember sem lakik. Legkevésbbé 
népes Turócz 51.956 lélekkel, de az utána 
következő Liptónak már 82.159 lakosa van és 
még több, bár százezernél kevesebb Ugocsa, 
Árva, Esztergom, Moson, Fogaras, Brassó és 
Győr nagyobbrészt kis területü megyéknek. 

Nagy városaink népessége eléggé ismeretes. 
Tudjuk, hogy már van Budapesten kívül is egy 
városunk, Szeged, melynek népessége elérte a 
100-ezret és ezenkívül kettő (Szabadka és Deb-
reczen), mely ezt erősen megközelíti. Kevesen 
tudják azonban, hogy még a rendezett tanács-
csal nem bíró községek, tehát valósággal még 
falvak között is 49 van, melyek lakossága a 
10.000-et meghaladja. A legjelentékenyebb 
közöttük Újpest, mely valószínűleg a földgömb 
legnagyobb faluja, de igen tekintélyesek még 
Békés-Csaba 37, Szarvas és Békés 25—25, 
Csongrád 22, Orosháza és Török-Szentmiklós 
21—21 ezer lakossal. Igen sok székesfőváros 
van a földön, melynek nincs annyi lakója, mint 
ezeknek a mi nagyalföldi faluinknak. 

A népesség ezen örvendetes szaporodásának 
egyik érdekes jelensége az is, hogy Magyar-
országon az életkor az utóbbi években hatá-
rozottan emelkedett, azaz több munkaképes 
korú és öreg ember van, mint azelőtt. Javultak 
tehát a közegészségügyi állapotok, de javult 
egyúttal a munkaképesek száma is. 15—60 év 
között van a lakosságnak 50"8%-a, közel 11 
millió ember. De ebben is mutatkozik a fen-
tebbi tapasztalatokkal némi összefüggés. Olv 
megyékben, hol nagy a kivándorlás, munka-
képes korú ember aránylag kevés van, viszont 
a nagyobb városokban és ipartelepeken a 
munkaképes korú emberek száma igen nagy, 
így Budapesten 68'4%, míg a gyermekeké 
26'5 és az öregeké csak 5*1 %>. 

Egészben véve tehát Magyarország népes-
ségének szaporodásával, a mint azt a nép-
számlálás adatai bemutatják, meglehetünk elé-
gedve. A szaporodás és művelődés fejlődéséről 
külön fogunk szólani. 

(Budapest.) György Aladár. 

A kerékkötő. 
Halász Ferencz könyve az állami nép-

oktatásról nagy lelkesedést keltett, fenomenális 
hatást ért el. E jeles könyvet minden magyar 
embernek el kell olvasnia, mert azok az adatok, 
rideg számok, átszűrve a kritika szitáján, min-
den magyar ember szivét megmardosnák, a 
lelkiismeretet annak tudatára ébresztenék, hogy 
a nemzeti oktatás ügye a sok lelkes tanító 
buzgó fáradozása daczára sem tudta még azt 
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a helyet kivívni, a melyet más népnél, más 
nemzetnél elért. 

Midőn a törvény a magyar nyelvet az egész 
országban hivatalos nyelvvé tette, s kötelezővé 
tevén az összes iskolákban a magyar nyelv 
tanítását, kimondotta, hogy a hon mindegyik 
fiának kötelessége megtanulni magyarul: e 
kérdés körül hatalmas mozgalom indult meg 
akkoriban az országban, a különféle tanügyi 
lapokban jeles tanférfiak több módot ajánlot-
tak, melyeknek segítségével elérhető legyen 
az, hogy egy-két évtized lefolyása alatt a haza 
összes fiai tudjanak magyarul. 

Halász Ferencz könyvének adatai száz 
Demosthenesnél fényesebben bizonyítják, hogy 
minden terv, okoskodás füstbement, az igazán 
magyar Magyarország manapság is az, a mi 
volt évtizedekkel ezelőtt: a szivek mélyén 
fekvő vágy, az ajkakon élő forró óhajtás! 

Halász könyve is megerősíti azt az immár 
köztudatba ment tényt, hogy a felvidéki állami 
tanítók eme fontos nemzetiségi helyeken hiva-
tásuknak lelkiismeretes öntudatosságával, becsü-
lettel végzik dolgukat, sok helyen bámulatos 
eredményeket érve el. A nemzetiségi közsé-
gekben elhelyezett állami iskolák a magyar 
beszéd és szellem terjesztésével mindenütt oly 
szép sikerrel töltik be nemzeti hivatásukat, 
hogy a reájuk fordított költség nemcsak hogy 
kárba nem vész, hanem csaknem mindenütt 
gazdagon meghozza gyümölcseit, mert az isko-
lák felsőbb osztályaiból kikerült növendékek 
a magyar nyelvet mind elsajátítják. 

Itt álljunk meg egy kissé. Ali az, hogy fon-
tos missziót teljesítenek az iskolák a nemzeti-
ségi vidékeken és a tót fiuk, míg az iskola 
padjait nyomják, a magyar szót használják, és 
mire kikerülnek az iskolából, többnyire eléggé 
jól beszélnek magyarul. Ez mind igaz. De a 
jelentésnek az a része, hogy az iskolákra for-
dított költség mindenütt „gazdagon meghozza 
gyümölcseit" — sajnos, nem áll! Mert — kér-
dem. — miért van az, hogy a tót gyerek (hang-
súlyozva: a tót gyerek, mert pl. a németajkúnknál 
kedvezőbbek a viszonyok), annak daczára, hogy 
a magyar nyelv tudásával hagyja el az iskolát, 
mikor pl. Zemplén-, Abauj-, Torna-, Sárosvár-
megyékben és valószínűleg más, tótoktól lakott 
vidéken is a király katojánának felcsapandó 
sorozásra jön, tehát 21 éves korában alig töri 
a magyar nyelvet^ a legtöbb egy szót se tud 
magyarul, vagy szívbeli keserveit pedig dehogy 
fejezi ki magyar nótákban! Az okra könnyen 
lehet rájönni. A tót gyerek, a kinek szájába 
csak nehezen rágták be honi nyelvünket, mikor 
átlépi az iskola küszöbét, vagyis mikor már 
„végzett", a magyar nyelvet ott hagyja bent 
az iskolában, a honnan kapta. Társalkodási 

nyelve a tót lesz, környezetében csak a tót 
nyelv járja. Szóval, a hütelen elhagyja a magyar 
magyar nyelvet. De tessék elhinni, ő a kiseb-
bik bűnös. Mert természetes, hogy a tót gyerek, 
a kinek a dajkálónótája is tót volt, a lelkében 
hordja már a tót nyelvhez való ragaszkodás 
szikráját, mely végképen talán sohasem alszik 
ki. Az iskola megtanítja a magyarra, e nyelv 
bűbájos varázsa kezdi vele elfeledtetni a régit, 
de később, mikor az iskola kényszerítő hatása 
alól kivonja magát, megint tótul beszél. 

Hát liogyne, mikor a „páni hrozenyi-k" is 
tótul szólnak hozzá, hát miért is hagyná el a 
tót nyelvet, mikor a pap, a jegyző, postamester 
szolga- és főszolgabiró is a tót nyelvet hasz-
nálja a vele való beszélgetéskor. íme, ezek a 
nagyobbik bűnösök! Abban gyökeredzik tehát 
a baj nagyobbik oka, hogy azok, kik a néppel 
érintkeznek, nem beszélnek vele magyarul, 
hanem tudja isten miért, meggondolatlan köny-
nyüséggel az isicola magyarosító hatását meg-
bénítják, éppen ők, a magyar tisztviselők, a 
falu magyar intelligencziája azzal, hogy az 
iskolából kikerült, addig a magyar nyelvet 
beszélő és azt megkedvelni kezdő tót gyere-
keknek megadják az utat, a melyen az egyedül 
üdvözítő tót beszéddel tovább lehet haladni. A 
magyar intelligenczia tehát a kerékkötő. 

Természetesen nem mindenütt van ez így, 
de annyi bizonyos, hogy a legtöbb helyen ily 
viszonyok uralkodnak. 

Ugyané kérdésben, mint konkrét példát 
beszélte el nekem egy alkalommal vármegyénk 
volt kir. tanfelügyelője, Nemes Lajos az alábbi 
esetet, annak a bizonyítására, hogy a magyarság 
ügyében a tói néppel érintkezőknek mily fontos, 
nagy hatású befolyása van. Egy igazi magyar-
érzésű földesúr birtokot vett itt a felvidéken. 
Szomorúan tapasztalta, hogy az utolsó kapástól 
fel az ispánig mindenki tótul beszél. Ez az 
önérzetes magyar úr tudtára adta tehát min-
denkinek, hogy ővele csak magyarul lehet be-
szélni. és á ki vele beszél, attól szigorúan 
megköveteli, hogy másokkal is magyar nyelven 
érintkezzék. Ez a mód nem tévesztette el hatá-
sát : a derék úr alig néhány év alatt oly csodás 
gyorsasággal átgyúrta az illető község tót 
szellemét, annyira megmagyarosította a köz-
séget, hogy szinte hihetetlen! 

Ily nemes törekvésekkel, a hazafias érzület-
nek ily aczélerősségü akaratával czélt lehet 
érzni. Ha mindazok, kik a tót néppel érint-
keznek, ehhez hasonló önérzettel, a nemzeti 
eszme teljes tudatában ily lángoló szeretettel 
állanának a nemzeti nyelv, a magyarság szol-
gálatába és követelnék, kényszerítenék a tót 
népet a magyar szóra és ha a tanítók min-
denütt testet adnának közoktatási ministerünk 
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ilj, szép eszméiének: az ifjúsági egyesületeit 
megalakításával, egészen más eredményeket 
érnénk el, mint a minőket Halász Ferencz 
könyvének szomorú adatai mutatnak. 

Vajha mindenki, a kinek módjában áll, 
követné a fent említett nemes példát és haza-
fias buzgósággal támogatná a nemzetiségi vidé-
kek magyar iskoláinak magasztos munkásságát: 
magyarrá tenni Magyarországot, hogy az egész 
magyar hon a nyelvével éljen, hogy széles ez 
országban a magyar szellem diadalmaskodjék, 
a nemzeti érzés zománczától ragyogva! o^ o 

Ha a néppel érintkező hivatalos és nem 
hivatalos magyar intelligenczia fölfogja fent-
említett hivatásának fontosságát, csak akkor 
fog a mostani szomorú helyzet megváltozni és 
csakis, akkor le.sz Halász Ferencz nagyszabású 
könyve azon passzusának valóban igaza, hogy 
a nemzetiségi vidékeken fölállított iskolákra for-
dított költség gazdagon meghozza gyümölcseit! 

(S.-A.-UjhélyJ Knopfler Sándor. 

Ifjúsági egyesületek. 
Csiszár József' kartársamnak a Néptanítók 

Lapja 23. számában közölt czikkére púi-
szavam volna. 

Cs. J. előttem is teljesen új következtetésre 
jutott amaz okoskodással, hogy e lap hasábjain 
közölt tervem szerint „az ifjúsági egyesület 
évi élete 90 óra." Ebből „egy ember 60 órán 
át beszél és a többi ugyanazon idő alatt 
mozdulatlanul ül és hallgat s csak 30 órán át 
szórakozik." Ez nem az én tervem. Ilyen terv 
a Néptanítók Lapjában nem jelent meg. 
Egyesületünk „egy évi élete" 60 elméleti, 
154 gyakorlati és szórakozási, tehát: 214 
foglalkozási óra, melyet az ifjak önakarattal 
emelnek nagyol >b számra. (Lásd a N. L. 5.. 9. 
stb. számait.) 

Azt mondja Cs. J. kartársam, hogy: . . . 
..egy-két vasárnap még csak össze lehet 
parancsolni a nyughatatlan vérű fiatalságot, 
hogy mozdulatlanul 2—2 órát üljön; de 
negyedik vasárnap már nem lenne hallgató" . . 
Bocsánatot kérek, nálunk volt a negyedik 
vasárnap is hallgató. És itt többé az ifj. egye-
sületet még bunkósbottal se lehet agyonverni. 

Nem tágítva erősíti kartársam, hogy: . . . 
..Ha holmi szigorral el lehetne is érni, hogy 
a tagok 60 órán át tűrik a mozdulatlan hall-
gatást, még akkor is az egyesület czéljának 
megvalósításából hiányzik az illem- és tisztes-
ségre szoktatás, a fölolvasások, a nemesen 
szórakoztató mulatságok és a dalosköri órák". 
Igaz; a honnan hiányzik, onnan hiányzik: de 
a mi tervünkből nem hiányzik. A dalosköri 
órák száma 60 és másfélszer ennyi az egyéb 

nemes szórakozásra kijelölt órák száma, csak 
el kell olvasni. A tisztességre és illemre való 
szoktatást mindig szem előtt tartjuk. Erre 
külön órát nem adunk. S hogy előadásainkat 
kartársam olyan rosszaknak képzeli, hogy 
azokat csak tűrik a hallgatók, e tekintetben 
csakugyan nem tudom kit állított mintául 
maga elé, mert nálunk erről meg nem győ-
ződött. A mi pedig a szigort illeti, melylyel 
hallgatóimat 60 órai mozdulatlan ülésre Ítélem,, 
arról hallgatok. Ilyenről komolyan ifj. egyesü-
letet vezető kartársak nem beszélhetnek, mert 
ott csak ember-, ügy- és tántoríthatatlan 
igazság-szeretet kapcsolja össze a tagokat. 

Egyenesen mondja ki Cs. J. kartársam,, 
hogy az ifjúsági egyesület megalakítása esetén 
az annak körébe tartozó ifjakat nem tanulók-
nak, de tagtársaknak tekintené. Mi itt az 
intelligenczia legelőbbkelő tagjainak és az 
egész tantestületnek támogatásával még a mult 
évi deczember hónapban az ifjúsági egyesü-
letet megalakítottuk és az egyesületi tagokat 
tényleg ilyeneknek is tekintjük. 

Az iijusági egyesületek hivatásos vezetése 
olyan természetű, hogy a míg az iránt kedvet 
nem érzünk és azt a gyakorlati életben meg 
nem próbáljuk: abban csak gáncsoskodni 
tudunk. De ha azt sikerrel megpróbáltuk, oly 
magasztos érzelem és lelkesedés szállja meg 
lelkületünket, hogy bármily terv mellett is 
reményfölötti sikereket érhetünk el, mert a 
nép és ifjúság az önzetlen munkásságot, ha 
szeretetből fakad, megérti és megbecsüli. 
Természetesen tervem nem minden helyre jó ; 
de itt Máramaros délkeleti sarkán, az ország 
határán, a hol a fiatalság nem éppen egyforma 
a zalaegerszegivel, a kitűzött czél érdekében 
mi szeretnénk tenni valamit. 

Mondja Cs. J . : „A társalgó modorban 
tartott szellemi foglalkozás ellenben nem hogy 
megunatná, de megkedvelteti az egyesületet." 
Ebben teljesen egyetértek kartársammal, a mint 
ezt én is hangoztattam több helyen tervemben 
(különösen N. L. 9. sz.). Azonban a házirend-
ben a tagok kérdéseit az előadások utáni 
időre jelöltem ki, mert a gyakorlat azt iga-
zolja, hogy ekkor válik az szükségessé; de az. 
által a közbeszólások, melyeket maguk az. 
előadók provokálnak, nincsenek korlátozva; 
sőt nagyon is fűszerezik a társalgást. így 
tettünk mi több mint 5 hónapon át. Saját-
ságos érzés az, ha bárkinek is a dolgától 
éppen azt tagadják meg, a mi annak éltető 
melege, föntartója volt. 

Végül Csiszár József ir ja: tőle 
(értsd: tőlem) sokan kértek munkatervet, 
tehát ő (t. i. én) közöl tervet, még pedig 
tantervet." 
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A „sok kérésre" vonatkozó czélzatosság 
miatt mélyen tisztelt Szerkesztő úrnak bete-
kintés végett a kezemnél maradt s tartal-
muknál fogva bemutatható, hozzám hivatalosan 
küldött és ezért megőrzött leveleket ide melle-
kelem. E levelekre és a nem hivatalosan 
érkezettekre más választ adni nem lehetett, 
mint a gyakorlati életben előbb érvényre 
emelt tervemet a Néptanítók Lapjában közre-
bocsátani. E levelekből nagy hivatásszeretet, a 
haza javáért önzetlen lelkesedés fakad. Az 
ifjúsági egyesületet F.-Visón a Néptanítóit 
Lapja buzdítására megalkottam. I)e e levelek 
további kitartársra és munkára buzdítottak. 
Lehet, hogy ezek nélkül egyesületünk és talán 
több egyesület ma nem állana ott, a hol áll. 
Mert nagy e's nemes dolog ám a mi pályánkon 
a kölcsönös szeretet, bizalom és lelkesedésből 
fakadó buzdítás; de rombol az önzetlen munka 
czélzatos kifigurázása, mely könnyebb, mint az 
alkotás. 

Ha nem 1—3 elemi osztály elvégzésével 
tudás nélkül hagynák el oly megdöbbentően 
nagy számmal az itjak ma a népiskolát, hanem 
a tanterv teljes földolgozása után, akkor az ifjú-
sági egyesületekben tananyagot is felölelő tervre 
szükségünk — talán — nem volna. De ma — 
sajnos — ilyenre is szüksége van a fiatalságnak, 
még pedig mulaszthatatlan szüksége. 

Még valamit. „Ezen czél elérésére szol-
gáló — jobban mondva előírt — eszközök 
közül M. F. kiválasztotta egyediilinek, az elő-
adások rendezését" mondja kartársam. Méltóz-
tatnék megnézni: a tervben évi 60 előadási 
óra (kapcsolatban 30 szórakozási), télen alkal-
mas időben hétköznapokon nyilvános szereplé-
sekre való előkészülésre, olvasásra, egyéb 
nemes szórakozásra szintén 60 óra, háziipari 
gyakorlatokra (a kinek éppen tetszik) évi 30 
óra (erre alkalmas kiképzett kartársunk van) 
és dalegyesületi működésre évi 60 óra van 
előirányozva. (Néptanítók Lapja 5., 9. stb. sz.) 
Igazán, nem értem, miért nem akarta ezt 
meglátni kartársam, ha a hozzászólást szüksé-
gesnek találta; vagy talán a szórakozásra 
vonatkozó előre megállapított időhöz kötött 
részletes terv hiánya okozta ezt ? . . . Ilyet 
csinálni nem lehet! 

Minden helyre alkalmas tervet ma még — 
gondolom — nem lehet készíteni. Éppen 
azért ifjúsági egyesületet szervező kartársak 
leghelyesebben akkor járnak el, ha a minis-
teri rendelethez alkalmazkodva legjobb belá-
tásuk szerint a helyi viszonyoknak, az ifjúság 
értelmi képességének és saját maguk körül-
ményeinek kellő latbavetése után egyedül a 
nagy czél szem előtt tartásával, igaz lelkese-
déstől indíttatva fognak a munkához . . . E 

közben önmagától fog kijegeczesedni a viszo-
nyoknak leginkább megfelelő irány, melyet 
azután mindenki a legjobb meggyőződése 
alapján fog követni. E tapasztalatokat kell 
nyilvánosságra hozni, hogy azokból mindnyájan 
okuljunk és a viszonyainknak megfelelőket 
értékesíthessük. A magam részéről ezt meg-
tettem. S a jövőben is megfogom tenni, hogy: 
ha valaki abban — talán — jót is találna, a 
jó közös legyen. Majd így létre jön egy orszá-
gosan érvényesíthető terv is, mely a népisko-
lában érvényre emelt tanterv fölé lesz emelve, 
mint átvezető hid az iskolából a gyakorlati 
életbe. Kartársam fél az én rendszerem alkal-
mazásba hozatalától. Rendszert mi összes 
magvarországi tanítók fogunk teremteni. De 
addig sokat kell dolgoznunk, hogy se az 
iskolát, sem peclig az ifjúsági egyesületet 
nyűgnek, robotnak ne tekintsék, mint Cs. J . 
kartársam által tudott falusi helyeken tekintik 
az ismétlő-iskolát a — gyermekek. 

így majd meglesz a jó terv is közös mun-
kásság alapján, melyet nyűgnek és robotnak 
nem fogunk tekinteni sem mi, sem más. 

(F.- Visu.j Mihály Ferencz. 

= A továbbképző tanfolyamokra a köz-
oktatásügyi ministeriumhoz már beérkeztek a 
tanfelügyelői jelentések. A részvételre három-
száznál több állami tanító és igazgató-tanító 
jelentkezett. A tanítói kar tehát kellő mértékben 
fogta föl a továbbképző tanfolyamok fontos-
ságát s örvendetes körülmény az is, hogy, 
jóllehet csak a saját költségükön vehetnek 
részt a tanfolyamon, a felekezeti tanítók közül 
is sokan jelentkeztek. Itt említjük meg, hogy 
a mezőgazdasági tanfolyamra jelentkezők ügyét 
a közoktatásügyi ministerium már áttette a 
foldmívelésügyi ministeriumba. a hol közelebb 
meg fognak ejtetni a kinevezések. 

= A német nyelv a főváros elemi isko-
láiban. -Ebben a rég óta vajúdó kérdésben 
dr. Bárczy fővárosi tanácsnok, a közoktatás-
ügyi osztály vezetője, f. hó 21.-én értekez-
letet tartott a fővárosi elemi iskolák igaz-
gatóival. Az értekezleten valamennvi fölszólalt o «-
iskolaigazgató örömmel üdvözölte a német o o 
nyelv tanításának a kiküszöbölését, mert eddig 
is minden gyakorlati eredmény nélkül sanyar-
gatták vele a gyermekeket. Végül abban álla-
podtak meg, hogy a német nyelv mellőzésével 
szabaddá lett heti három órából, két órán a 
magyar fogalmazást tanítják, egy órán pedig 
a tornát. Ez a beosztás természetesen csak 
ideiglenes, a míg az űj állami tanítási tervet 
a kormány életbelépteti, a mi — értesülésünk 
szerint — az 1903/4,-i iskolai év előtt alig 
lehet meg. 
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A társadalom igaza. 
Korunkban sokat hangoztatjuk, hogy az 

ideálizmus haldoklik, a megélhetés keserve 
felleget borít reá és csak Isten őrzi az embert, 
hogy el nem söpör bennünket az élet szenve-
déseinek zuhataga. 

Nem újságírói közhely ez. Egyszerű igazság, 
melyet nyugodt lélekkel leírhatok százszor is. 

Tudják-e, úgy van széles Magyarországon, 
hogy a tanító ideálizmusát bámulja minden 
intelligens ember, sőt akad ezer meg ezer 
kaputos egyéniség, a ki irigyli e nemes vonását 
a népnevelés embereinek. Mert van is abban 
sok irigyelni való. 

Alig rázza le a képezdei növendék az iskola 
porát, mihelv álláshoz jut, a családi fészek 
alapításához akar fogni. Ügyvéd-ember, orvos, 
patikus, bíró ezt csak abban a korban teheti, 
mikor a divatos nyavalya a blazirtság, való-
jában megőrölte az embert; tanító a maga 
1000 koronájával neki mer indulni a leányos 
házak szalonjainak és egész pelyhes állú gyer-
mekek rebegik el a boldogító igent. , 

Azt is tudják ugy-e, hogy a tanító, hogy a 
tanító - családok nagyon bőtermésben nevelnek 
sajátjukból polgárokat a hazának, 7—8 gyermek 
nem is ritka a tanítók házában, a kik egész 
rajban telepednek úgy a reggelihez mint az 
ebédhez, vacsorához. Ott vannak ők a lelkeim, 
mikor a czipőkérdés is aktuálissá válik, mikor 
a gyermeknevelés költségei emésztik az apát. 

Mégis, e valóság mellett is, a tisztelt tár-
sadalom fölállítja a maga kívánságát: A tanító-
ságra vár a ideálizmus fönntartása és ápolása. 

Én fölemelt fővel mondom : Meg is teszi 
azt a tanítóság a maga becsületes munkás-
ságával, mert érzi, hogy édes kötelességet 
teljesít, mert tudja, ezen működésével helyet 
kérhet az intelligens emberek körében, hiszen 
ott, hol a világot a pénzszerzés szemüvegén 
nézik, ott a tanító úgy is csak nulla. 

Csatangolásaim közben nem egy helyre 
kopogtattam olyan tanítóra, a hol 5—6 gyer-
mek ült az asztalnál. Szinte verejtékezett a 
homlokom, a hogy beköszöntöttem, mert még 
is csak vétek egy olyan kollegától kérni 
nyugvóhelyet éjszakára, a hol a gyerekek talán 
a földön alusznak és szalmán álmodoznak. Nem 
bün-e egy olyan kartársamnak a vacsoráját 
elfogadni, a ki. ha nem jövök, talán szalonnát 

vacsorál, de a hogy ide jöttem borjú-pecsenyével 
kinál és jelenlétemmel folyton azon töprengetem: 
mint köszörüli ki a zsebén ejtett csorbát ? 

Megvallom, jobb szerettem volna ilyen 
helyekről mindjárt visszahúzódni. De a mihelyt 
megmondtam, hogy a tanítók közül való vagyok, 
egyszerre szív és lélek volt valamennyi kar-
társam. Ha a magyarból kezd kihalni a vendég-
látási szeretet érzelme, a tanítók mé<j nin-7 o 
csenek az áramlattal, magyarán: a tanító az 
utolsóját kész megosztani. 

Sok-sok helyen megfordultam már, a hol 
sok tapasztalatot tettem. De tapasztalataim csak 
két szélsőségre szorítkoznak inkább. Egyes 
tanítók, inkább a fiatalabbjai, szerencsétlenebb 
házasságot kötnek. Feleségeik modernek, nem 
kis meglepetésemre talán túlságos cziczomásak, 
míg az úrit akarják adni, addig minden szavuk-
ból kiveszem, hogy az elfalusiasodás rontott 
rajtuk, hogy férje-uruk nem gondoskodik lelki 
táplálékaikról, átlagosan ott maradnak azon a 
ponton: a mikor férjhezmentek. E mellett, 
mert jobb házból valók, a gazdasszonykodáshoz 
nem értenek. A másik szélsőség az igazi 
falusi élet, mely ruházatban sem különbözteti 
a tanítóné-asszonyt a nép leányaitól, a mit 
aztán egy jegyzőné, vasutiné mindenesetre 
dehonesztálónak tart. 

Mikor e tapasztalatokat tettem, midőn fájt 
e keserű valóság, megint útra vitt a tudnivágy. 
A beregi vidéket szerettem volna megismerni. 
Pesten egy újságíró czimbora csatlakozott 
hozzám, a ki meg a telepítések tapasztalatait 
akarta a tanítóktól tudni. 

Több-kevesebb emlékekkel egy augusztusi 
délután döczögő szekeren érkeztünk az Ur 
szenvedéseivel egy ruthén faluba. Maga a ter-
mészet fönsége csúnyán megcsúfolta a falut, 
.mert házai meg szánalmasan kis putrik voltak, 
de a mi nagyon jól esett: magyarul köszön-
töttek a gyermekek. 

— Lássa — szóltam — én már az idevaló 
tanító biográfiáját meg tudnám írni. 

— Az „Adjon Istenekből" ? 
— No, hát. 
— Mond valamit. Talán oda szállnánk éj-

szakára. 
Kis is firtattuk az iskolát. Tisztes homlok-

zata már messziről beszélt, hogy az iskola 
állami. De az előtte parkírozott kertecske, az 
már a tanítóját dicsérte. 
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Behajtottunk. Tágas, rendes udvaron sétált 
a tanító, ujjain számolt. Nyilván a bevételeit 
számlálta, hisz a kiadásait nem számolja az 
ember. Azoktól éjjel sem tud aludni az illető, 
de a bevételeket összeszámoljuk nagyjában 
egyszer-máskor. 

Jó napot kívánunk. 
A kölcsönös bemutatkozás után. egy félóra 

múlva, már terített asztalnál ülünk. Maga a 
házigazda a kész szívesség, tipus az igazi 
tanítóból, a ki szeret. A tanítóné őszbe 
csavarodott szépség, okos, szelid szemei beszé-
desek, de idegesen tekintget a konyhája felé. 

Odakünn morgás és zaj. Sűrűn veti föl 
szemét az asszony, a hogy mindegyre jobban 
nagyobb a lárma. 

— No mi már az feleség ? Csinálj rendet. Res-
tellem uraim, de a gyerekek megvannak szokva. 
Be akarnának jönni, mert szokatlan nekik a 
konyhában enni. 

— De tanító úr, szólt az újságíró komolyan, — 
a mi kedvünkért vétek volt az apróságot a 
konyhába rakni. Arany mondja: jobb ízű a 
falat . . . Aztán a mint látom, ugyancsak nagy 
ám ez a tál. 

— Nem úgy az, édes uraim. A gverek nem 
tud rendet. Az eszik, akárki látja. Aztán mégis 
csak csúnya, ha egyik szelet kenyeret a másik 
után tömöm a gyomrukba. 

— Ej. dehogy az! 
— Gyerekek, kicsikéim és már ki is nyitotta a 

víg gyerek az ajtót. 
Rajban lépett be 11 gyerek az ajtón. Egyik 

tisztességtudóbb, mint a másik. Köszönnek. 
— Látom az arczukon kedves vendégeim, a 

liogy csodálkoznak ezen az ármádián. Sok. 
magam is látom. De nem sok az én gyönyörű-
séget érző szivemnek. Addig vert az Isten sok 
szomorúsággal, míg egyszerre csak rövid idő 
alatt megáldott 12 gyerekkel. 

— Es hol a tizenkettedik, bátyám ? 
- Hol! hol! Azt az Atyaisten tudja édes jó 

uraim, az Atyaisten! Mert úgy esett. . . . 
hogy . . . de nézzék már megint sírok. No, 
megint. Hej urak, azt önök nem értik. Engedjék 
meg, hogy kisírhassam magam, majd a könvek 
föloldják nyelvemet . . . És oda borult a jó 
öreg az asztalra s szivettépően zokogott. 

Megrendültünk bele. Nagyon megindító az, 
ha a férfi sír. Az asszonyi búbánat a könyekbe 
hamar beletemeti érzését, de ha a férfi sír, azt 
a fájdalom nem csak sebzi, de emészti is. 

— Mi baja édes urambátyám.kedves kollega úr? 
Az asszony világosított föl. a hogy a kony-

hából berohant. 
— Megint, apjok? No. igazán megharagszom. 
Mert úgy van uraim, nem röstellem, az én 

férjem, már a halál kezében volt. Egy gügyögő 

apró csöppségtink volt. egy ibolyaszemű 
angyalunk: Katicza, a tizenkettedik. Ma még 
nvilott, mint a frissen tépett rózsa, reggel 
halott, fonnyadt volt. mint a sziromlevelek. Az 
én férjem pedig csupa szív. Énjét megtartotta 

• a szegénység is, pedig akár bele őrülhetünk 
abba, a mivel az élet jár. Míg én párnáimon 
zokogok gyakorta, ő fülembe súgja : jó az 
Isten. 

De szent az apai érzés, Istenem, de szent; 
gondoltam magamban. o O * 

És a minap, a hogy levelet kapok a kis 
ruthén faluból, bizonyos szomorúsággal bon-
tottam föl a kolléga levelét. Azóta mindig 
resteltem, liogv olyan helyen vacsoráltam, „a 
hol akár belé őrülhetnek abba, a mivel az 
élet jár." Mivel hálálhatnám meg Istenem, 
sokszor gondoltam magamban? Végre is úgy 
egyezkedtem ki megnyugtató lelkiismeretemmel, 
hogy sírkeresztet csináltattam a Katicza sír-
hantjára. 

Ezt köszönte meg az én kedves kollegám, o o 7 

szent fogadadalmat téve, liogy ha 11 gyermeke 
fölnő, visszafizetik ezt nekem kamatostul. 

Soha se fizesd te igaz, te ősz. te lelkes öreg! 
Én tartozom neked, ki ideálizmusra tanítottál. 
Te, a kinek tizenegy gyermeke kéri a kenyeret 
és mégis szépnek nézed az életet, nagyobb 
poéta vagy, mint a ki pénzért ír hangulatos 
poémát. Méltó arra, hogy rólad jobb tárcza-
czikket írjon valaki a Néptanítók Lapjába. 

Én az esemény hatása alatt állok s csak 
azt a hideg kőkeresztet tudom végigcsókohii; 
ki néked mindened volt. még sem vitte el 
idealizmusodat; visszaállította a változhatatlan, 
meg az a hideg kőkereszt. 

Tanítók! Öregünk ideálizmusa tanítson ben-
neteket arra az igazra, hogv az ideálizmus O O. 
föntartása a tanítók kezébe van letéve. 

Ennek nem szabad meghalnia. 
(Moson.j Vemer Jenő. 

HIVATALOS 11 ÉSZ. 
KÖRRENDELET. 

(Valamennyi kir. tan felügyelőségnek. — 30.382. sz.) 

A magyar nyelv kötelező tanítását a nép-
oktatási tanintézetekben elrendelő 1879. évi 
XVIII. törvényczikk immár 23 év óta van 
életben. 

A törvény bevezető része ezen törvény vi-
lágos czélját abban jelöli meg, hogy a nép-
oktatási tanintézetek minden állampolgárnak 
kellő módot nyújtsanak arra. hogy ezek a 
magvar nvelvet. mint az állam nyelvét elsajá-
títsák. 
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A rendelkezésemre álló adatok és tapasz-
talatok engem arról győztek meg, hogy a 
törvény úgy, miként annak szava és szelleme 
is követeli, a kivánt eredményt máig sem biz-
tosította. 

Állásomból kifolyó kötelességemnek tartom 
a szentesített törvény rendelkezéseinek az összes 
nem magyar tannyelvű népoktatási tanintéze-
tekben teljes szigorral érvényt szerezni; még 
pedig nem csak azért, hogy a már régen 
érvényben levő törvényt a maga teljességében 
végrehajtsam, hanem hazánk nem magyar ajkú 
lakosságának jól fölfogott érdekében módot 
akarok annak nyújtani, hogy a magyar nyelv-
nek. mint államnyelvnek, birtokában legyenek 
és az ezzel járó előnyökben az iskolák hibái 
miatt hátrányt ne szenvedjenek. 

E végből a királyi tanfelügyelőségnek elen-
gedhetetlen és legfontosabb kötelességévé 
teszem, hogy a tankerületében levő összes nem 
magyar tannyelvű népiskolákat rendre és ala-
posan vizsgálja meg e's ezen iskolalátogatások 
alkalmával a következőkre terjeszsze ki gondos 
és lelkiismeretes figyelmét: 

a) A tanító birja-e a magyar nyelvet szóban 
és írásban teljesen és oktatóképességgel ? Ha 
a tanító nem beszél, vagv csak annyira fogya-
tékossal) beszél magyarul, hogy ilyen készült-
sége mellett lehetetlen a magyar nyelv köte-
lezett oktatását sikeresen ellátnia, az illető 
tanító okmányai alapján állapítsa meg a kir. 
tanfelügyelőség, mikor és hol nyerte a tanító 
képesítését? Az erre vonatkozó, teljesen hitelt 
érdemlő adatokat vezesse be a kir. tanfelügye-
lőség a mult évi 12.955. szám alatt elrendelt 
iskolalátogatási jegyzőkönyvbe. 

b) A szóban forgó törvény 4. §-a szerint a 
magyar nyelv az összes.bárminemű nyilvános 
népiskolákban a köteles tantárgyak közé föl-
veendő. A magyar nyelv ezen köteles tanítását 
a községi népiskolákban a közoktatásügyi mi-
nister külön rendeletben szabályozza. 

Hivatali elődöm 1879. évi 17.284. szám 
alatt kelt rendeletével a nem magyar tan-
nyelvű népiskolák tantervét megállapítván, 
ugyanakkor elrendelte, hogy az egy tanítóval 
bíró (osztatlan) népiskolában a beszéd- és 
értelemgyakorlatokra és ezzel kapcsolatban a 
magyar beszéd tanítására heti 9 óra, az anya-
és magyar nyelven való írás és olvasás taní-
tására heti 8 óra fordítandó. Ugyanezen tan-
tárgyakra a két tanítóval bíró iskolában 15, 
illetve 13; a három tanítóval bíró iskolákban 
17, illetve 19; a négy tanítóval bíró iskolák-
ban 20, illetve 25; az öt tanítóval bíró isko-
lákban 18, illetve 24 és végre a hat tanítóval 
bíró iskolákban 18, illetve 24 óra fordítandó 
hetenkint. 

Ezen heti óraszámok fele múlhatatlanul a 
magyar beszéd és a magyar írás, olvasás taní-
tására fordítandó, mert csakis így biztosítható 
azon czél, a melyet a törvény bevezető részé-
ben kijelöl, hogy t. i. minden nem magyar 
anyanyelvű állampolgár elsajátíthassa a nép-
iskolában az állam nyelvét. 

A népiskola második osztályától kezdve a 
számtanítás segítségével is gyakorolandó a 
magyar nyelv. A hazai földrajz, történelem és 
alkotmánytan tanításánál a magyar beszéd 
igénybevétele módot nyújt a tanítónak a 
gyermek szivében a hazafias érzület fölkel-
tésére és ápolására, a mit különben az egész 
népiskolai oktatás és nevelésnél kimagasló 
czélként kell a tanítónak munkálnia. 

A törvény idézett szakasza szerint ezen tan-
tervben megállapított óraszámot a népiskolai 
tantervük megállapításánál az összes felekezeti 
és egyéb iskolai hatóságok is kötelesek meg-
tartani. Természetes, hogy a tantervben a 
magyar nyelv tanításánál kitűzött czél az összes 
nem magyar tannyelvű, tehát a hitfelekezeti 

í népiskolákra nézve is kötelező, mert a törvény 
által megkívánt taneredmény minden jellegű 
iskolára nézve csak ugyanaz lehet. 

A kir. tanfelügyelőség tehát a nem magyar 
tannyelvű népiskolákban a magyar nyelv-
tanítás eredményét a fönnebb részletezett tör-
vényes rendelkezéseknek lelkiismeretes szem-
előtt tartásával szakszerűen és alaposan vizs-
gálja meg. Itt különösen hangsúlyozom, hogy 
a népiskolai magyar nyelvtanítás egyedüli és 
főczélja, hogy a nem magyar anyanyelvű 
gyermek a magyar beszédet annyira elsajátítsa, 
hogy ezen nyelven s az ő életviszonyainak 
megfelelően gondolatait magyarul érthetően 
kitudja fejezni, továbbá, tudjon magyarul folyé-
konyan olvasni és helyesen írni. Azt is 
hangsúlyozom, hogy ilyen iskolákban a magyar 
nyelvtan tanítását csupán a magyar irás alap-
jául szolgáló minimális tudnivalókra kell szo-
rítani. 

Ezen czél szem előtt tartásával vizsgálja a 
kir. tanfelügyelőség a nem magyar tannyelvű 
népiskolákat és szerezzen meggyőződést arról, 
vájjon ezen tanításra a ministeri tantervben 
megállapított heti óraszám megtartatik-e ? 

Ha a királyi tanfelügyelőség a tanítási ered-
ményt nem találja kielégítőnek, kutassa ennek 
okát. 

Ha a tanítás sikertelen volta, p. o. a ren-
detlen iskolázásban, vagy a szükséges tanesz-
közök hiányában rejlik, ezen törvényellenes 
állapotok megszüntetése iránt a községi elöl-
járóság és iskolaszéknél nyomban intézkedjék. 
Ha azonban a sikertelen tanítás okát akár a 
tanító mulasztásában, akár pedig más körül-
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menyben találja a kir. tanfelügyelőség, a leg-
komolyabban figyelmeztesse a mulasztókat tör-
vényes kötelességük lelkiismeretes teljesítésére. 
Ugy tapasztalatait, mint tett intézkedéseit a 
kir. tanfelügyelőség az iskolalátogatási jegyző-
könyvbe vezesse be. 

Mindazon nem magyar tannyelvű népiskolák 
látogatásáról a fönnebbi aj és b) pont szem 
előtt tartásával fölvett s az illető iskolaszéki 
elnökök által is aláírt jegyzőkönyveket, a 
melyekben a magyar nyelvtanítás a törvényes 
kívánalmaknak meg nem felelő, a kir. tanfel-
ügyelőség minden év deczember hó végén és 
junius hó végén külön indokolt jelentésével 
ide terjes/,sze föl. hogy ezek alapján a szük-
séges intézkedéseket az illető iskolai főhatóság-
nál megtehessem. 

Ez alkalommal ismételve elrendelem, hogy 
az iskolalátogatásokat a kir. tanfelügyelő és 
segédtanfelügyelő fölváltva és a szorgalomidő 
egész tartama alatt végezzék. 

A mennyiben a kir. tanfelügyelőség rendel-
kezésére bocsátott utazási átalány a tanév 
folyamán a mult évi 12.955. számú körren-
delettel megállapított szabályzat szerint teljesen 
igénybe vétetett volna, tegyen a kir. tanfel-
ügyelőség azonnal indokolt fölterjesztést a még 
szükséges útiköltség engedélyezése iránt. 

Fönnebbi rendelkezésem felől egyidejűleg a 
közigazgatási bizottságokat és az egyházmegyei 
főhatóságokat is értesítettem, folliíván őket, 
hogy a magyar nyelv tanításáról szóló törvény 
sikeres végrehajtása iránt a maguk hatásköré-
ben szükséges intézkedéseket tegvék meg. o o . O 

Budapesten, 1902. évi junius hó 5-e'n. 
Wlassics Gyula. 

* 

Valamennyi közigazgatási bizottságnak. 
(30.332. szám.) 

A magyar nyelv kötelező tanítását a népok-
tatási tanintézetekben elrendelő 1879. évi 
XVIIL törvényczikk szigorú végrehajtása tár-
gyában a királyi tanfelügyelőkhöz egyidejűleg 
intézett körrendeletemet tudomás végett oly 
felhívással küldöm meg a közigazgatási bizott-
ságnak, hogy a királyi tanfelügyelőt ezen nagy-
fontosságú teendőjében hatékonyan támogatni 
szíveskedjék és minden olyan esetben, a midőn 
a közigazgatási bizottság a kir. tanfelügyelő 
jelentéséből értesül, hogy valamely nem magyar 
tannyelvű népiskolában a magyar nyelvtanítás 
sikertelen volta a rendetlen iskolázásban, vagy 
pedig a szükséges tankönyvek és taneszközök 
hiányában keresendő, az 1876. évi VT. tör-
vényczikk 30. >-a alapján a közigazgatási 
bizottság az illető járási közegeket ezen aka-

dályok sürgős megszüntetése iránt a legerélye-
sebben utasítsa. 

Végre arra is felhívom a közigazgatási bizott-
ságot. hogy a kormányhoz intézendő féléves 
jelentéseiben a magyar nyelvtanítás ügyét min-
denkor kimerítően tárgyalja. 

Budapesten, 1902. évi junius hó 5-én. 
Wlassics Gyula. 

* 

Valamennyi l'ötiszt. egyházmegyei Főhatóságnak. 
(30.332. sz.) 

A magyar nyelv kötelező tanítását, a nép-
oktatási tanintézetekben elrendelő 1879. évi 
XVIII. törvényczikk szigorú végrehajtása 
tárgyában a királyi tanfelügyelőkhöz egyide-

| jiileg intézett körrendeletemet tudomás végett 
van szerencsém a főtiszt, egyházmegyei főható-
ságnak oly fölkéréssel megküldeni, hogy a 
kormányzata alatt álló iskolai helyi hatóságo-
kat és tanítókat (tanítónőket) a szóbanforgó 
törvény rendelkezéseinek és ez alapon kiadott 
kormányrendeleteknek lelkiismeretes megtartá-
sára nyomatékosan felhívni méltóztassék. 

Különösen súlyt helyezek arra, hogy a 
magva • beszéd, írás és olvasás tanítására a 
ministeri tantervben kitűzött heti óraszám 
minden nem magyar tannyelvű népiskolában 
jellegkülönbség nélkül, csonkitatlanul megtar-
tassék. es hogy az ugyanott kitűzött, tanítási 
czél eléressék, vagvis. hogy a nem magvar o. o. 
anyanyelvű gyermek a magyar beszédet annyira 
elsajátítsa, hogy ezen nyelven s az ő életviszo-
nyainak megfelelően gondolatait magyarul ért-
hetően ki tudja fejezni, továbbá, tudjon magyarul 
folyékonyan olvasni és helyesen írni. 

Ezen alkalomból van szerencsém a főtiszt, 
egyházmegyei főhatóság nagybecsű figyelmébe 
a legnyomatékosabban ajánlani hivatali elő-
dömnek 1885. évi május hó 28.-án 20.301. 
szám alatt kelt körrendeletét olyan kijelentéssel, 
hogy nemcsak a szentesített törvény iránt 
való köteles tiszteletből, de hazánk nem ma-

J gyar ajkú lakosságának jól fölfogott érdekében 
is el vagyok határozva, hogv az immár 23 év O. r v 
óta életben levő nagyfontosságú törvényt 
szigorúan végrehajtom. 

De viszont azon reményemet is kifejezem, 
j hogy a midőn a tanítói állás csekély javadal-

mazásában keresendő a magyar nyelvtanítás 
sikertelenségének az oka, az 1893. évi XXVI. 
törvényczikk 16. S-a alapján készséggel adja a 
törvényhozás rendelkezésemre a tanítói fize-
tésnek 800 korona' a való kiegészítésére, a 
tanítók korpótlékára szükséges összeget. 

Budapesten, 1902. évi junius hó 5.-én. 
Wlassics Gyula. 
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A vallás- és közoktatásügyi minister: 

Kinevezte: Péntek Farkasné zilahi, Győri 
Ignácz nagyszebeni, Leitner Ferencz kismar-
toni, Koncs Sándor körmendi és Takács József 
kismartoni állami, Eckert Irma szombathelyi 
áll. segélyz. közs., Komáromyné-Kozma Jolán 
miskolczi áll. és Gróf József somorjai áll. 
segélyz. közs. polg. isk., Iteichné-Neuhausz 
Matild pancsovai áll. felső leányisk., Petrovichné-
Németh Anna nagykikindai, Kovács Dániel 
tordai és Patek Béla moóri áll., Péntek Farkas 
zilahi áll. segélyz. közs., Nagyné-Cs. Nagy 
Zsuzsána kapuvári és Berghold Rezső kis-
martoni áll. polg. isk., Szokoly József korponai 
áll. segélyz. közs. felső népisk., Zágonyi Károly 
beregszászi, Spőlarichné-Thoma Karolina nagy-
szőllősi, Dvorcsák Ferencz szeniezi, Székelyné-
Gallé Kornélia czeglédi, Bauer Soma újpesti 
és Tőrök Ferencz nagy-becskereki áll., Hálászné-
Eisler Teréz szegzárdi áll. segélyz. községi, 
Valigurszky Antal nagykanizsai, Molnár Vincze 
kassai, Paulovitsné-Gallauner Etel czeglédi, 
Szálaváry Ede nagybecskereki és Gáspárné-
Liikesch Flóra moóri áll., Kállay Miklós 
beszterczei és Tomsitsné- Nyeste Terez kapos-
vári áll. segélyz. közs., Jager Lajos kismartoni 
áll. polg. isk., Dózsa Imre pancsovai áll. felső 
népisk., Stiibner Simon galgóczi, Misik János 
fogarasi, Truppéi Károly fehértemplomi és 
Klemnicsekné-Visontai Irma újpesti áll., Daday 
István deési áll. segélyz. közs., Pentsy József 
győri. Krámer Gyula békéscsabai és Blázi 
Imre veszprémi áll. polg. isk., Kaitár Károly 
gyergyóalfalvi áll. felső népisk., Láhner György 
nagyrőczei és Halász József galgóczi állami, 
Ttökkné - Nemessányi Aranka somorjai áll. 
segélvz. közs., Dworzacsek János szeniezi áll. 

o K ^ ' 

és Dcme Károly zilahi áll. segélyz. közs. polg. 
isk. r. tanítókat, illetve tanítónőket, valamint 
Nagy Gizella győri áll. polg. isk. igazgató-
tanítónőt a IX. fiz. oszt. harmadik fokozatába; 
kinevezte továbbá Göndöcs U. János nagv-
szentmiklósi. Bittera Béla alsólendvai, Bodné-
Persz Katalin nagyszebeni és Jakab Dávid 
alsókubini és Tüziné-Czipszer Irina liptószent-
miklósi áll. polg. s.-tanítókat, ill. s.-tanítónőket, 
valamint Hrabár Kyrosz alsókubini és Berkovics 
Ignácz újvidéki áll. polg. és felsőkereskedelmi 
isk. helyettes tanítókat és képesített felső-
kereskedelmi isk. tanárokat a X. tíz. osztály 
harmadik fokozatába r. tanítókká, illetve r. 
tanítónőkké; Horváth Antal temesvári áll. el. 
tanítóképző-intézeti igazgatót a VII. fiz. oszt. 
3. fokozatába ; továbbá Busz Viktor losonczi 
áll. el. tanítóképző-intézeti. Fodor Miklós 
s.-szentgyörgyi áll. el. tanítónőképző-intézeti, 
az igazgatói teendők végzésével megbízott r. 

tanárt, Krikk Jenő lévai, Pethes János csurgói. 
Veres Ferencz sárospataki, Thaisz Lajos 
losonczi, Horvay Ede és Sztankó Béla buda-
pesti 1. ker., áll. el. tanító, Sztepánkó Albert 
budapesti Fröbel-féle tanítónőképző-intézeti. 
Kolumbán Samu dévai áll. el. tanító, Memch 
Antal pozsonyi áll. el. tanítónő, Lubinszky 
Emilia budapesti áll. el. tanítónő és Szőll'Jsy 
István aradi áll. el. tanítóképző-intézeti r. 
tanárokat a VIII. fiz. oszt. 3. fokozatába; 
Fábián Károlyné szabadkai áll. el. tanítónő-
képző-intézeti r. tanítónőt, Amler Antal iglói 
áll. el. tanító- és Holczmann Ferencz győri 
áll. el. tanítónőképző-intézeti s.-tanárokat r. 
tanárokká a IX. fiz. oszt. 2. fokozatába; végül 
Ribiczey Erzsébet budapesti, Szántó Jolán 
kolozsvári, a képző-intézeti tanári tanfolyamot 
végzett és s.-tanári minőségben megbizott oki. 
polg. isk. tanítónőket, továbbá H.-Gál Ilona 
s.-szt-györgyi áll. el. tanítóképző-intézethez, 
Hegyesy Jolán h.-m.-vásárhelyi áll. óvónő-
képző-intézethez szolgálatra rendelt polg. isk. 
tanítónőket a X. fiz. oszt. 3. fokozatába r. 
tanítónőkké, valamint Wolszky Emilia szabadkai, 
Méray Irén kolozsvári, Nagy Júlia s.-szt-györgyi 
és Gerdenich Claudina pozsonyi áll. el. tanítónő-
képző-intézeti megbizott s.-tanítónőket a XI. 
fiz. oszt. 3. fokozatába s.-tanítónőkké; Simoncsics 
Antal oki. polg. isk. tanítót csongrádmegyei toll-
noki kinevezésének hatályon kívül helyezésével 
Somogyvármegyébe a XI. fiz. oszt. 3. fokoza-
tába tollnokká; Kovách Aladár oki. tanítót a 
medvési áll. el. népisk.-hoz r. tanítóvá; L ibady 
István oki. tanítót a zimbrói áll. el. népisk. -
hoz r. tanítóvá: Fenesán Illés oki. tanítót a 
valeabolvasniczai községi elemi iskolához r. 
tanítóvá. 

Előléptette: Szabó József aradi állami 
elemi tanítóképző - intézeti igazgatót a VII. 
fiz. oszt. 3-ik fokozatából a 2-ik fokozatba; — 
Tleinrich Józsa kolozsvári áll. el. tanítónőképző-
intézeti igazgatót, Molnár Leontin budapesti 
áll. el. tanítónő, Nagy Iván losonczi, Szondy 
János aradi, Horváth József csurgói, Kovács 
Sándor kunfélegyházai áll. el. tanító és Belányi 
Tivadar pozsonyi áll. el. tanítónőképző-intézeti 
r. tanárokat a VIII. fiz. oszt. 2 ik fokozatából az 
1-ső fokozatba; — Biró Gyula kolozsvári áll. 
el. tanító, Félméry Albert kolozsvári áll. el. 
tanítónő, Bakos Kálmán modori áll. el. tanító, 
Kovács Béla kolozsvári áll. el. tanítónő, Geöcee 
Sarolta budapesti áll. el. tanítónő, Bittenbinder 
Miklós budapesti áll. el. tanítónő, Balázs Endre 
z n i ó v á r a l j a i , F e r e n c z b.-pesti, NagelSándor 
bajai áll. el. tanító, Exner Leó h.-m.-vásárhelyi 
áll. óvónőképző és Versényi Gábor kolozsvári 
áll. el. tanítónőképző-intézeti r. tanárokat a VIII. 
fiz. oszt. 3-ik fokozatából a 2-ik fokozatba; — 
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Niernsse József losonczi, Hnzják Lukács iglói, 
Zrínyi Károly csáktomyai, Tan fi Iván m.-
szigeti, Végler Gyula sz.-keresztúri áll. el. tanító, 
Pataki Vilmos'kolozsvári áll. el. tanítónő, Irsa 
Béla m.-szigeti és Sennyei József kun-félegy-
házai áll. el. tanítóképző-intézeti r. tanárokat 
a IX. fiz. oszt. 2-ik fokozatából az 1-ső foko-
zatba; — Lovass Gyula csurgói, Béllé László 
sz.-keresztúri, Svarba József lévai, Schmidt 
Bertalan m.-szigeti, Szarka Lajos znióváraljai 
és Pasnáry Győző sz.-keresztúri áll. el. tanító-
képző-intézeti s.-tanárokat a X. fiz. oszt. 2-ik 
fokozatából az 1-ső fokozatba; végül Mogyoró 
János kun-félegyliázai, Ligárt Mihály pápai, 
Balogh Kálmán sárospataki áll. el. tanító, 
Hegedűs Paula budapesti. Feketéné-Hoffmann 
Izabella eperjesi áll. el. tanítónő, Brunovszky 
Rezső temesvári és Juliász Imre pápai áll. el. 
tanítóképző-intézeti s.-tanárokat, illetve rendes 
tanítónőket a X. fiz. oszt. 3-ik fokozatából a 
2-ik fokozatába. — Schmidtné-Béfy Eleonora és 
Katonáné-Korbai Róza zala-egerszegi állami, 
Bertalan Gyula zsombolyai és Hoppé Lipót 
zilahi áll. segély, közs., Hencz Lajos szerb-
nagy-szent-miklósi, Eisenkolb Aurél lippai, 
Pfeiffer Mihály karánsebesi, Király Emma kis-
martoni és Lőrinezy Dezső dicső-szent-mártoni 
áll., Nyitrai Lajos szegzárdi áll. segély, közs., 
Dienes Péter miskolczi áll., Weigang János és 
Oppenlánder Gyula apatini, Kolozs Irma ipoly-
sági és Pauszt János apatini áll. segély, közs., 
Buttkay Gyula kapuvári és Bottá Anna foga-
rasi áll., Nyárády Dénes beszterczei áll. segély, 
közs. polg. isk. r. tanítókat, illetve r. tanító-
nőket a IX. fiz. oszt. első fokozatába; Pottokár 
Endre titeli és Madarassyné - Jancsó Riza 
brassói áll., Kovács Dávid szegzárdi áll. segély, 
közs., Draskovics Imre körmendi, Szopkó István 
miskolczi, Hrashovicsné-De Ponti Jolán kör-
mendi és Tóthné-Sigmond Gizella tordai áll., 
Endrédiné-Laszner Gizella és Jaulnsz Ferencz 
balassa-gyarmati és Zajos Kálmán szombathelyi 
áll. segély, közs., Buppenthal Lajos és Czihhi 
Berta győri, Szabó Gyula kismartoni, Halvax 
János szegedi, Missikné-Csepregliy Berta í'oga-
rasi, Gecser Béla pancsovai és Pilisiné- Naher 
Paula nagy-szőllősi áll., Fekete Ferencz somorjai 
áll. segély, közs., Bodola Sándor sepsiszent-
györgyi, Fizél.y Júlia újvidéki és Forderné-
Solymossy Anna brassói áll., Nagy Ödön kapos-
vári áll. segély, közs., Tisza Ferencz lippai és 
Gallatmer Anna újpesti áll., Greitingerné-
Kerecsényi Ilona szombathelyi, Hatosné-Kerner 
Teréz ipolysági és Ócskay János szegzárdi áll. 
segély, közs., Sauermann Mihály nagy-kanizsai 
és Zöld Sándor baróthi áll. polg. isk. rendes 
tanítókat, illetve r. tanítónőket a IX. fiz. oszt. 
második fokozatába; — Szántó Géza moóri áll. 

polg. isk., Nánay Sándor b.-l'üredi áll. felső 
népisk., Kéllner Fülöp újvidéki. Falquet Alajos 
nagy-becskereki és Béfy Mária zilahi áll., Szabó 
Ilona szombathelyi áll. segély, közs., Koncz 
Margit dicső-szent-mártoni, Konesné-Szmistsák 
Margit körmendi, Bötzer Etel győri, Makaynt-
Horváth Katalin magyar-óvári, Mattyasovszkyné-
Belházy Sarolta liptó-szent-miklósi, Lengyel 
János modori és Ab el Janka fogara-i állami, 
Vajda Vilmosné b.-gyarmati áll. segély, közs. 
és Gyulai István újpesti áll. polg. isk., Szász 
Lajos halmi áll. felső népisk., Vargha Ida 
székely-udvarhelyi áll. felső leányisk., Zajzon 
Sámuel dobsinai, Nehrer Mátyás kismartoni, 
Heitler Laura czeglédi, Sándor István liptó-
szent-miklósi, Heszné-Hauzner Fanny nagy-
szebeni, Molnár János miskolczi. Weizelgartner 
Ármin újvidéki, Filtsch Júlia szászvárosi, 
Herz Dávid pápai. Láng Erzsébet szeniezi, 
Metzing Lajos kismartoni, Paraté György szeniezi, 
Joósni-Schneider Hermin sepsi-szt.-györgyi és 
Szenes Adolf nagy-becskereki áll. polg. isk., 
Tóthné-Soóváry Ida resiczabányai áll. segély, közs. 
felső leányisk. és Vizay Teréz brassói áll. polg. 
isk. r. tanítókat, illetve r. tanítónőket, Győry 
Vilmos kapuvári áll. polg. isk. ig.-tanítót, 
valamint Hollos Béla orosházi áll. polg. isk. r. 
tanítót a X. fiz. oszt. első fokozatába; — Grosz 
Samu zav-ugróczi, Keuler Sándor orosházi és 
Pokoly István nagy-rőczei áll., Chriastélyi 
Árpád szombathelyi áll. segély, közs., Sánékné-
Sillo Lujza hosszúfalusi, Üomány Sándor tordai, 
Wladárné-Szalkay Izabella újpesti, Jánossy 
Jolán nagy-károlyi, Fangh Erzsébet kolozsvári, 
Lengyel Mihály nagy-szőllősi, Demjanovich 
Tlieodor gyöngyösi és Perl Mihály alsó-kubini 
áll. polg. isk. r. tanítókat, illetve r. tanító-
nőket, Báltzár Ágoston modori áll. polg. isk. 
igazgató-tanítót, Emresz Róbert modori állami 
polg. isk. rendes tanítót, Valentényi György 
szigetvári áll. polg. isk. ig.-tanítót, Bakáné-
Asbóth Alma breznóbányai, Pallos Albertné 
kolozsvári és Jeszenák Anna csáktornyai áll., 
Nagy Béla oraviczabányai áll. segély, közs. és 
Kissné-Schwarzleitner Kornélia karánsebesi áll. 
polg. isk. r. tanítót, illetve r. tanítónőket, Városi 
Malvin szilágy-somlyói áll. felső leányisk. ig.-
tanítónőt, végül Hegyiné-Kohut Kornélia dicső-
szt-mártoní, Kocsuba Róza nagy-szebeni, Hang 
Kornélia breznóbányai és Puszter János mis-
kolczi áll. polg. isk. r. tanítót, illetve r. tanító-
nőket a X. fiz. oszt. második fokozatába; végül 
Hossza József homonnai és Binnyei István 
hatvani áll. polg. isk. s.-tanítókat a XI. fiz. 
oszt. második fokozatába. 

Áthelyezte: Jakab András medvési áll. el. 
isk. tanítót a maros-ujvári áll. el. iskolához 
jelen minőségében. 
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Nyugdíjat utalványozott: Nagy Lajos 
szemlaki munkaképtelen ev. ref. tanító részére 
évi 600 koronát: Dunay Mihály liptónádasdí 
r. kath. elemi isk. munkaképtelen tanító 
részére évi 550 koronát; Brauner Adolf zom-
bori munkaképtelen izr. tanító részére évi 
1520 koronát; Somogyi János bonyhádi rom. 
kath. tanító részére évi 1280 koronát: Kemény 
Lajos arácsi ev. ref. el. isk. elaggott tanító 
részére évi 280 koronát; Ispánovics Péter bajai 
r. k. munkaképtelen tanító részére évi 1260 
koronát. 

Végkielégítést utalványozott: Kiss Jenöné 
sz. Horváth Mária karádi róm. kath. munka-
képtelen óvónő részére 600 koronát egyszer-
smindenkorra; Groszmann Berta izr. siket-
némák orsz. intézeténél alkalmazott munka-
képtelen tanítónő részére 1320 koronát. 

Gyám-, illetve segélypénzt engedélyezett: 
néhai Deutsch Lajos szegzárdi izr. tanító négy 
kisk. árvája részére évi 613 kor. 32 fillért; 
néhai Szabó János guravoji gör. kel. tanító 
négy kisk. árvája részére évi 426 korona 64 
fillért; néhai Lukács János zsombori nyugal. 
volt ág. ev. el. isk. tanító özvegye, szül. 
Goldschmidt Anna részére évi 300 koronát. 

EGYESÜLETI ÉLET. 
A A zemplénvármegyei tanítóegyesület 

felsőköre Homonnán tartotta évi gyűlését, 
melyen Lengyel Samu igazgató-tanító minta-
tanításban tárgyalta ..A kard és korona"' czímű 
történelmi olvasmányt ; Mendly Károly faipari 
szakiskolai igazgató fölolvasta a „ Rajztanítás" -
ról írott, nagy gonddal összeállított érteke-
zését; László E. Flóris f. k. jegyző .,Az ifjú-
sági egyesület'" czéljának. eszközeinek rövid 
fejtegetése után fölolvasta ily egyesületnek a 
ministerium utasítására készült alapszabály-
tervezetét: fölhívja a kartársakat, hogy midőn 
azt községükben megalakítják: éljenek egy 
gondolatnak s vezérelje őket egy érzés s ezek: 
a magyar nemzet egységének gondolata és az 
igaz magyar hazafiság érzete. Ezután Ligeti 
Fülöp olvasta föl „A munkára való nevelés" 
czímű értekezést. Andrejkovits Pál pedig 
ismertette dr. Sarbó. Arthur egyet, tanár „A 
beszédhibák fölismerése és elhárítása" czímű 
művét. Zseltvay Bogdán tekintettel arra, hogy 
a Felső kör pénztára 552 korona pénzkész-
letet tüntet föl, indítványozza, hogy az összeg-' 
bői 100 korona a Ferencz József Tanítók 
Házának, 100 korona az Eötvös-alapnak és 300 
korona a zemplénvármegyei tanítói interná-
tus alapjára adassék. A gyűlés az indítványt 
elfogadta. Elnök fölhívta a tagokat, hogy az 
Eötvös-alapot pártolják s mentől nagyobb 

számban lépjenek be tagokul. A kir. tanfel-
ügyelő jelenti, hogy id. Doby Antal 200 ko-
rona értékű vasúti részvényt adott kezeihez, 
hogy az értéket az Eötvös-alapnak juttassa. 
Tanfelügyelő és gyűlés a tanítók eme igaz 
barátjának hálás köszönetet mondott. 

3 A györvidéki tanítóegyesület közgyű-
lésén fölolvasták a pályamunkákat biráló 
bizottság jelentését, mely szerint elméleti 
pályamunkáért első díjat nyert: Lütomericzky 
János győri, másodikat Kulcsár József abdai 
és harmadikat Kiss Lajos győr-újfalusi tanító. 
Kelemen Antal győri tanító vitatótele volt a 
következő tárgy „az itjuság erkölcsi életének 
megóvásáról". Ezt követte Öveges Kálmán 
gyakorló-iskolai tanító fölolvasása a ,tanító-
képzés és képesítés reformjárólRechnitzer 
Károly nagybaráti tanító ismertette azután 
saját készítményű domborművét a földrajzi 
oktatás alapelemeihez. Az indítványok során 
Öveges Alajos peéri nyug. tanító az egyesület 
tiszteletbeli tagjának választatott. A sokorói 
és szigetközi tanítók az egyesület tagjai közé 
léptek, így két új tanítói kör alakult. Az első 
szervezésével Nemes Ignácz téthi tanítót, a 
második szervezésével Kertai János nagy-bajcsi 
tanítót bizta meg a közgyűlés. A közgyűlés 
végeztével dr. Karácson Imre elnök az elnöki 
székről lemondott s elnökké egyhangúlag dr. 
Teli Anasztáz főgimnáziumi tanár választatott 
meg. 

4 - A kísküküllövármegyei ált. tanító-
egyesületnek Dicsőszentmártonban tartott r. 
közgyűlésén az alapszabályok módosítása után 
megalakult a „kísküküllövármegyei tanítók 
temetkezési és segély egylete." Egyesületi elnökké 
Gráczy Ferenczet választották. Dr. Szabó Mihály 
kir. tanfelügyelő az iskolai adminisztrá zióról 
tartott szabad előadást, melyet az egyesület 
tagjai mindvégig feszült érdeklődéssel hall-
gattak. Még egy phonomimikai előadás, a 
tanulók osztályozása az elemi iskolában czímű 
vitatétel és az ifjúsági egyesületekre vonatkozó 
javaslat volt a tárgysorozatba fölvéve, de ezek 
tárgyalása az idő előre haladottságára való 
tekintettel áttétetett a járáskörökbe. Végül a 
tanítók orsz. bizottságába képviselőknek meg-
választattak: Eperjessy Ferencz, Tókos Izsák 
és Makkay János. 

.Tárásköri ii lések. A kiszucza újhelyi 
járáskör ülésén a gyakorlati tanítás után az 
Orsz. Biz. tételeit tárgyalták s a tanítóképzést 
illetőleg a 2 évi gyakorlat után leteendő szak-
vizsgálat mellett nyilatkoztak. Némák Ferencz 
járási állatorvos az állattenyésztésről olvasott 
föl. Erdős Miksa indítványára elhatározták, 
hogy a kör minden tagja belép az Eötvös-
alap-ba. — Az „Ungvármegyei ált. tanító-
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egyesület szobránczi járáskörének utóbbi gyű-
lésén a gyak. tanítás után Borostyánkői János 
szép szavakkal fejtegette a hazaszeretet föl-
ébresztését és ápolását, míg Grigássy Károly 
áll. tanító az ifjúsági egyesületek alakításáról 
olvasott föl. Végül Bánó Sándor megtette 
jelentését a kör 3 évi működéséről, ezután 
megejtetett az általános tisztújítás, elnök lett : 
Grigássy Károly. Gyűlés után a járás tanítói 
az intelligenczia közreműködése mellett táncz-
mulatságot rendeztek, melynek 50 K. tiszta 
jövedelme volt az „Ungmegyei Tanítói Ott-
hon" javára. 

TANÍTÓK TANÁCSADÓJA. 
Ií. Vazul. Nyugdíjazott tanító, ha idők 

multán egészsége teljesen visszatér, s ezt hiva-
talosan is kimutatja, ismét foglalhat el tanítói 
állást. Ujabb szolgálati éveit hozzászámítják 
az előz <' szolgálati idő tartamához. — P. János. 
A nyugdíjügyben fölteijesztett folyamodványá-
hoz kir. közjegyző által hitelesített másolat-
ban is csatolhatja oklevelét. — L. K. 
Vác/,. Az ifjúsági egyesületek részére még 
nem adtak ki könyvjegyzéket. — V. I. Felsö-
Iresrh. Az 1888. évi junius hó 13.-án kelt 
19.014. számú vallás- és közoktatásügyi minis-
teri rendelet rövid tartalma a következő: A 
közigazgatási bizottság minden községi (elemi, 
felső nép- és polgári) iskolai tanítói és tanító-
női választás esetén valamennyi pályázó ok-
mányolt 'folyamodványát köteles bekivánni, s 
ha valahol a községi iskolaszék nem a vallás-
erkölcsi, hazafiúi és tanképesítés tekintetéből 
a legalkalmasabbat választotta volna, ott a 
választás jóváhagyását megtagadja és az iskola-
széket új választásra utasítja. — P. K. 1. Óvó-
nőt, a tanítónői képesítés megszerzésének köte-
lezettsége mellett, csak akkor neveznek ki 
állami iskolához h.-tanítónőnek. ha tanítói 
oklevéllel bíró pályázó nem folyamodik. (Ez 

alig fordul elő.) 2. A kir. tanfel-
fölterjesztését veszik kiinduló pontnak. 

erejű s ennélfogva bizonyítvány 
bizonyítványt kiállítani 
középiskolába megy a tanuló. 

nem kell külön 
akkor sem, ha 

KÜLÖNFÉLÉK. 
sajnálattal 

mostanság 

3. Uj terminust 
más nyelvet, 
Ezért hogy volna 

kell kérnie. 4. Ha nem tud 
nem is taníthat más nyelven, 

kárhoztatandó" ? 5. Nincs. 
(Ezt egy tanítónőnek mind tudnia kellene és 
tudná is, ha szorgalmasan olvasná lapunkat.) — 
Sz. J. J. Fölebbezze meg a vármegye közigaz-
gatási bizottságához. — Sch. Fehértemplom. 
Véglegesítésért nem kell folyamodni. — G. 
B. Mosou. A fuvar- és napidíjak fölvételéről 
szóló nyugtatvány csak a napidíjak erejéig 
bélyegköteles, a mennyiben a fuvardíjat ille-
tőleg bélyegmentes. Ha a napidíj nem haladja 
meg a 4 koronát, egyáltalán nem kell rá 
•bélyeg. — V. F. Baáu. Az Értesítő Könyvecske 

János szász király-
derekasan kitartott 

— A belügyminister, mint 
értesülünk, nem hagyta jóvá Kolozsvár váro-
sának ama nagylelkű határozatát, melylyel az 
ottani Tanítók Háza számára ingyen telket 
adományozott. Ennek következtében a kolozs-
vári Tanítók Házának építése halasztást szenved. 

Világ folyása. Az országgyűlést f. hó 
20-tól október 6-ig királyi kézirattal elnapol-
ták. A tanítói nyugdíjtörvényjavaslat az őszi 
ülés elején fog a képviselőház elé terjesztetni, 
az állami tisztviselők fizetésrendezéséről szóló 
javaslat szintén októberben. A képviselőház 
már az új parlamenti épületben kezdi meg 
őszi ülésezéseit. — Albert szász király, királyunk-
nak és az uralkodócsaládnak hosszú idő óta 
mindig hü barátja, hosszú szenvedés után. 74 
éves korában f. hó 19-én este Sybillenortban 
meghalt. Fia volt annak a 
nak, a ki vitéz seregével 
mellettünk az 1866-iki háborúban és nagy-
bátyja Mária Jozefa főherczegasszonynak, Ottó 
főherczeg feleségének. Az új király: György, 
a ki úgy a harcztéren (1866-ban és 1870-ben), 
mint a kultúra terén (mint a szász régészeti 
egyesület és a szász művészeti akadémia elnöke), 
sok érdemet szerzett. 

— Nyílt levél Somlyay József székesfővá-
rosi árvaházi igazgató úrhoz, mint a „Magyar-
országi Tanítók Országos Bizottsága" elnökéhez. 
Kedves Barátom! Huszonnégy esztendeje annak, 
hogy 1878-ban Budapesten tartott 111. egye-
temes tanítógyülés kebeléből kiküldött „Végre-
hajtó Bizottság" vezetésével megbízattunk. Te. 
mint annak 12 évig fáradhatatlan titkára, 1890 
óta pedig mint a „Magyarországi Tanítók 
Országos Bizottságá"-nak másodelnöke, hűsé-O ö 
gesen küzdöttél velem hazánk és nemzetünk 
népoktatásügyének fölvirágoztatása, tanítótár-
saink erkölcsi és anyagi jólétének előbbrevitele 
érdekében. Életünk javát nehéz viszonyok között 
töltöttük el. Sok akadálvlyal kellett niegküz-
denünk, kezdetben a hatalom bizalmatlansága, 
később tanítótársaink igen tekintélyes részének 
közönye, pártoláshiánya miatt. Én, a meddig 
birtam és győztem a munkát, mely nekem sok 
örömet szerzett, később keserűséget is okozott, 
kitartottam s teljesítettem bizalmi állásommal 
járó kötelességemet. Most már érzem, hogy 
fáradt, gyenge vagyok, hivatalos kötelességemen 
kívül egyéb, főkép izgalmakkal járó dolgot 
nem végezhetek; fiatalabb férfiura van szükség, 
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hogy a magyar tanítóság egyetemét képező 
„Országos Bizottság" élére álljon s annak 
ügyeit intézze. A sok csalódás miatt én éppúgy, 
mint régi barátom, mesterem és küzdőtársam, 
Péterfy Sándor is, elkedvetlenedtem; a 60 év 
súlyát is érezve, kimerültem, nyugalomra vá-
gyom. A közügyek iránt való érdeklődésem 
azonban megmarad, a kartársi szeretet élni fog 
keblemben; csak a vezetéstől vonulok vissza, 
mert az már nem nekem való. Elvem, hogy 
a közszolgálatban levő ember csak addig marad-
jon helyén, míg azt sikeres működésével betöl-
teni képes. Régi tanítótársaim elhaltak, az élők 
közül többen visszavonultak; új embereket 
látok a küzdőtéren, a kikben megvan a tehet-
ség, az erő, az arravalóság, hogy a közügyet 
sikerrel szolgálják. Ezeknek engedem át a 
helyet, melyet 24 éven át szerető kartársaim 
megtisztelő bizalmából elfoglaltam. A tanító-
egyesületek ügyeiben 84 éven át munkálkodtam, 
szerény tehetségemhez képest. Ez idő alatt 
sok megváltozott, új eszmék, más törekvések 
merültek föl. Ezeknek megvalósításához új erő 
kell és nagyobb, mint a milyen az enyém. 
Ugyanezért az „Országos Bizottság"-ban eddig 
viselt elnöki tisztemről ezennel lemondok. Kérlek, 
légy szíves az ügyek vezetését átvenni, őszinte 
tiszteletemet és hálás köszönetemet kedves 
Kartársaim előtt tolmácsolni és az elnöki állás 
betöltése iránt a legközelebb tartandó köz-
gyűlésen intézkedni. Magamat mindnyájatok 
szíves jóindulatába ajánlva, kitűnő tisztelettel 
vagyok Budapesten, 1902 junius 20-án, igaz 
barátod: Lakits Vendel, székesfővárosi igazgató-
tanító. — Lakits Yendel az Eötvös-alap másod-
elnökségéről ís lemondott; erre vonatkozó 
levelét lapunk jövő számában közöljük. 

— Az Eötvös-alap rendkívüli közgyű-
lése. A következő meghívó közlésére kérték 
föl lapunk szerkesztőségét: Meghivó az 
Eötvös-alap-nak f. évi julius 5.-én d. e. 9 
órakor a felsőerdősori községi elemi iskola 
tantermében tartandó rendkívüli közgyű-
lésére. Tárgyak: 1. A földhitelintézetnél 
letétbe helyezett vagyon gondozását illető 
képviselet ügyében való intézkedés. 2. Folyó 
ügyek és több fontos indítvány. Budapest, 
1902 junius 21.-én. Ujváry Béla, másodelnök, 
az Eötvös-alap ez idő szerinti elnöke. 

— Rövid h i rek. Jubileum. A besztercze-
naszódmegyei tanítóegyesület dr. Csernátoni Gy. 
kii-, tanfelügyelő tíz éves jubileumát fényesen 
ünnepelte meg. Az egyesület díszes albumot 
adott át az érdemes tanfelügyelőnek a tagok 
fényképeivel, nevére pedig 2000 koronás alapít-

ványt tettek, melynek felét a derék tanítók 
gyűjtötték maguk közt, felét pedig Bethlen 
Pál gróf főispán adta. •— Tanítók kegyelete. 
A nagybecskereki temetőben a torontáli tanítók 
szép síremléket állítottak néh. Steinbach Antal 
tanfelügyelőnek. Az emlékbeszédet Molnár 
József pancsovai igazg.-tanító mondotta, utána 
Pacséri Károly dr. kir. tanfelügyelő beszélt. — 
40 évig tanító. A fővárosi kőbányai kápolna-
téri el. isk. tanítója: Bákóczy Lajos most töl-
tötte be tanítói működésének 40-edik évét, 
mely alkalomból kartársai ünnepséget rendeztek 
tiszteletére, melyen részt vett a kőbányai 
polgárság is. — A király mellszobrát, melyet 
Kiss Domokos fiatal szobrász készített és 
ajándékozott a kispesti (felső) áll. el. nép-
iskolának, szép ünnepségek közt s nagy közön-
ség jelenlétében leplezték le ez iskolában. — 
Hangverseny a „Tanítók Háza1' javára. A 
kaposvári áll. s. közs. polg. leányiskola az 
iskolaszék védnöksége mellett 1902. évi junius 
hó 22.-én a megyeház dísztermében a „Tanítók 
Háza" kebelében létesített TMassies árva-alap 
és a polg. leányiskola fölszerelési alapja javára 
Nagy F. Géza zongoraművész, a budai zene-
akadémia tanára közreműködésével hangversenyt 
rendez. — Követésre méltó. A vinnai gör. szert, 
kath. egyházk.-beli tanítók Sáros-Reviscsén 
gyűlést tartottak, melyen Kostsák István köri 
elnök fölszólítására mind beléptek az Eötvös-
alap kötelékébe 3 K. évi tagdíjjal — 
Gyűlések. Az őrségi ev. ref. tanítótestület, ez 
évi r. közgyűlését julius hó 2.-án Körmenden 
tartja. A szatmári ev. ref. egyházmegyei tanító-
egyesület f. évi közgyűlését Fehér-Gyarmaton 
julius hó 7.-én tartja. 

— Halálozás. Vigh József a hajdúnánási 
ev. ref. tanítótestület elnöke, f. hó 13.-án várat-
lanul elhunyt. — Jaczkovics Juliska, Jaczkovics 
János m.-bándi áll. tanító leánya életének 16.-ik 
évében f. hó 17.-én elhunyt. Áldás emlékükre! 

— Sajtóhibaignzítás. Léderer Ábrahám érdemes 
pedagógusunknak legújabb, fölötte érdekes munkájáról 
írt ismertetésünkbe sajnálatos sajtóhiba csúszott be. 
Ismertetésünkben ugyanis az áll, hogy L. az akarat-
nevelés alapelvét az mdetérminismus alapján igyekszik 
egybeállítani, pedig ő munkájában azt bizonyítgatja, 
hogy immár ezélszerű volna az akarat nevelését, a 
gyermekek erkölcsi magaviseletének elérését a deter-
mvnismus alapján megkisérleni. 

T a r t a l o m : A magyar nyelv a népiskolában. 
(U.) — A sajtó a magyar nyelvi rendeletről. — 
Magyarország népessége. György Aladár, — A kerék-
kötő. Knopfler Sándor. — Ifjúsági egyesületek. Mihály 
Ferencz. — S z ü n ó r a : A társadalom igaza. Verner 
Jenő. — Hivatalos rész. — Egyesületi élet. — Tanítók 
Tanácsadója. — Különfélék. 

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

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Pályázat tanfolyamhallgatói állásra. 
A siketnémák v á c z i kir. orsz. intézetével kapcso-

latos gyógypedagógiai tanítóképzőn, az 1902—1903. 
tanév elején, 10 tanfolyamhallgatói állás lesz betöl-
tendő. Pályázhatnak 30. életévüket még be nem 
töltött oly nőtlen egyének, kik elemi iskolai, avagy 
ennél magasabb pedagógiai képzettséget igazoló 
oklevéllel birnak. Elsőbbségben részesül, a, ki a tanítás 
terén már gyakorlatilag működött és a német, vagy 
más idegen nyelvben is jártas. A két.évig tartó el-
méleti és gyakorlati tanfolyamon a siketnémák, 
vakok, képezhető hülyék, dadogók és más beszéd-
hibákban szenvedők tanítás és nevelés módjaiban 
nyujtatik képzés. Javadalmazás évenként: 480 korona 
díjazás ós 320 korona ellátáspénz, mely a teljes ellátás 
fejében az illető intézet pénztárába utalványoztatik, a 
melyhez a hallgatók kirendeltetnek. A szakvizsgálat 
sikeres kiállása esetén kinevezésre való előjog valamely 
hazai gyógypedagógiai intézethez. Az előképzettséget 
és az eddigi gyakorlati működést igazoló, esetleg még 
más okmányokkal is szabályszerűen fölszerelt kérvény 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumhoz 
czímezve, legkésőbb f. évi julius hó 15-dikéig a pályázó 
által személyesen nyújtandó be az alulirt igaz-
gatósághoz. 

Yáczon, 1902 junius hó 5-én. 
Borbély Sándor, s. k., 

( 5 8 2 — I I — 1 ) s iketnéma-intézet i igazgató. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A makádi ref. egyh. megüresedett kántortanítói 

állomására pályázatot hirdet. Az állás javadalma: 
29 hold föld, melyből 10 hold kaszáló, 259 korona 
76 fillér készpénz, mintegy 60—80 növendéktől 
tandíjban 25 1. buza és 80 fillér, 11 hl. buza, 11 hl. 
árpa, 2 öl3 = 7 m3 puha fa, 2 szekér széna, temeté-
seknél búcsúztató 4; énekszó 2 korona. Lakás. 
Kötelezettségei: III—VI. vegyes osztályok és az 
ismétlő-iskolások vezetése. Templomi és temetési 
szolgálatok. Pályázati kérvények bizonyítványokkal 
fölszerelve dr. Vásárhelyi József ref. lelkészhez kül-
dendők Makádra (Csepel-sziget) julius l-ig. 

(492—IH—3) 
J á s z á r o k s z á l l á s róm. kath. iskolaszéke egy újonan 

szervezett osztály tanítónői állásra pályázatot nyit. 
Javadalma: A község közpénztárából előleges negyed-
évi részletekben 600 kor. ós 200 kor. lakbér. A meg-
választott köteles állását szeptember hó 1-én elfoglalni 
s azt az osztályt vezetni, melylyel megbizatik. Csak 
okleveles tanítónők pályázhatnak. Pályázati határidő 
julius 1 s a kérvények a róm. kath. iskolaszék elnöke 
czímére küldendők. Személyes megjelenés nem kíván-
tatik. ' (509—III—3) 

Egy kath. kántorságban teljesen jártas tanító julius, 
augusztus hónapokra helyettes, vagy segédkántomak 
díjmentesen ajánlkozik. Czím: „Tanító" Orosháza, 
poste restante. (549 II—2) 

Pályázat az alsó-örsi (Zalam., Balaton-Füred és 
Almádi között) reform, kántortanítóságra. Javadalom 
földben, rétben stb., lakáson és kerten kívül, hiva-
talos fölszámítás szerint 800 korona, ebből 252 korona 
államsegély. Kötelesség: I—VI vegyes osztályok, s 
az ismétlősök tanítása, kántori teendők, lelkész aka-
dályoztatása esetén s a canonicus órákban isteni-
tisztelet végzése. Pályázati kérvények esperesi hiva-
talhoz (Liter, Veszprémm.) julius l-ig küldendők. Az 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Okleveles férfiak 
nem létében okleveles tanítónők is elfogadtatnak, kik 
kötelesek a kántori teendők végzésére alkalmas egyént 
fogadni. Bővebb fölvilágosítást szívesen ad Szűcs 
József, ref. lelkész. (532—II—2) 

A g l o z s á n i (Bács-Bodrog) ág. hitv. ev. egyház 
harmadik iskolájához kántortanítót keres. Kötelessége : 
a reábízandó osztályok vezetése s minden harmadik-
héten a kántori teendők végzése. Tannyelv: tót. 
Fizetése: 926 korona készpénz előleges havi részle-
tekben, 7 m. tűzifa, 12 fuvar, kétszobás új lakás kerttel 
s melléképületekkel, végül az otfertorium és a stólák 
'/3 része. Az okmányok f. év julius 15-ig az alulírt. 
iskolaszéki elnökhöz beküldendők. Dedinszky János, 
lelkész. _ (542—III—2) 

Crlozsán ág. hitv. ev. negyedik népiskolájához 
tanítót keres. Kötelessége: az alsó osztályok vezetése ; 
tannyelv : tót. Fizetés: 701 "32 korona és 120 korona 
lakbér. Pályázhatnak nők is. Kérvények f. év julius 
15-ig az1 ág. hitv. ev. papi hivatalhoz küldendők. 
Dedinszky János, lelkész. (542—III—2) 

A gádoros ! (békésbánfalvi) ágostai hitv. evang. 
egyház államsegélyes kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetése: 800 korona, 100 | korona lakbér, 
beiratási díjak és a stóla felerésze. — Folyamodványok 
julius 5-ig a lelkészhez küldendők. (548 - II—2) 

A s o m o g y - b e r z e n c z e i róm. kath. iskolaszék 
1902 szeptember elsejével elfoglalandó osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet 1902 julius 13-án lejáró 
pályázati határidővel. Fizetés polgári évre 800 korona, 
a törvényszerű évötödös korpótlék, egy bútorozott 
szoba fűtés ós tisztogatással. Azonban egy évi kifo-
gástalan működés után 100 korona fizetésjavításra 
lehet kilátása. Kötelessége: egy fiúosztály önálló 
vezetése, az ismétlő-iskolára kötelezett fiuk díjnélküli 
oktatása, kántori teendőkben, a faiskolakezelésben 
segédkezni, az iskolás gyermekek miséjén jelen lenni 
s azokra felügyelni. Meghívás esetében a választás 
előtti bemutatkozás kötelező, ez esetben útiköltség 
megtérítve lesz. Ha a megválasztott szorgalmas és 
ügybuzgó leend, különórák adásából havi 30 40 ko-
ronát szerezhet. A kellően fölszerelt kérvények 
Somogy-Berzencze nagyközség róm. kath. iskolaszé-
kéhez intézve, nagyságos Kavulák János kanonok-
plébános úr czímére küldendők. Dénes Lajos, igazgató-
tanító, iskolaszéki jegyző. (563—111—2) 

Pályázatot hirdetek: 1. A besse i evang. reform, 
olőkönyörgőtanítói állásra, melynek évi jövedelme 
1004 kor. Ebből 324 kor államsegély. 2. A baracska i 
evang. reform, előkönyörgő-tanítói állásra., melynek 
évi jövedelme az 1893-dik évi közigazgatási úton 
történt felszámítás szerint 1094 kor. 3. Az új- lóthi 
evang. reform, előkönyörgőtanítói állásra, melynek 
jövedelme, 204 kor. állam segély ly el együtt, 804 kor. 
A megválasztott tanítónak kötelessége, a tanításon 
kívül, az istenitisztelet végzése, a számadások és 
j.-könyvek vezetése. A kellőleg felszerelt kérvények 
f. év julius hó 10-ig Nagy-Sallóba a nt. esperesi 
hivatalhoz kűdendők. Pózba, 1902 junius 12. Bihary 
Kálmán, lelkész. (551—H—2) 

P u s z t a - s z e n t - t o r n y a i uradalmi iskolához ok-
leveles tanító kerestetik; megkívántatik kimutatható 
jártasság a gazdasági teendőkben, mivel nyáron fel-
ügyelői teendőket köteles végezni, cséplés és kukoricza-
törés alkalmával. Évi illetmény: készpénz 400 korona, 
1480 liter konvenczió-buza, 740 liter árpa, 50 kg. só, 
1 tehéntartás, 2200 öl tengerifóld, lakás, kerthasz-
nálat, 4 folyóméter ölfa és tandíj 2 korona. Az állás 
bármikor elfoglalható, kiköttetik azonban egy évi 
próbaidő, melynek elteltével megfelelés esetén vég-
legesíttetik. Bizonyítvány - másolatok vissza nem kül-
detnek. Sváb Lajos, Nagy-Szénás. (560—III—2) 

A k i s f ü z e s i (Hevesmegye) róm. kath. kántor-
tanítóságra julius 10-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme : készpénz 562 korona, párbér 248 korona, 
6000 T -öl szántóföld, (78 korona államsegély kér-
vényeztetik). Kétszobás lakás, konyha, kamra, istálló, 

Ikert. A kérvények Farkas Gyula pétervásári lel-
készhez küldendők. (570—I —1) 
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A tolcsvai (Zemplénmegye) reformált egyház 
orgonista kántortanítóságára pályázatot hirdet: jöve-
delme államsegélylyel 900 korona előleges havi 
részletekben; stóla 20 korona, lakás. Kötelessége a 
tiszáninneni tanterv szerint tanítani, istenitisztele-
teknél orgonázni,, temetéseknél énekelni, egyházi 
énekkart vezetni. Állomás augusztus 1-én elfoglalandó. 
Okleveles pályázatok julius 15-ig nyújtandók be Gecse 
Lajos reform, lelkészhez. (561 11 2) 

A sopron-vághi róm. kath. elemi iskolához 
szeptember l-re okleveles osztálytanító szükségel-
tetik. Fizetése : előleges havi részletekben 800 korona 
és egy közös bútorozott szoba. A másik osztály-
tanítóval s fő tanítóval fölváltva az ismétlősök okta-
tásában s a kántoriakban is segédkezik. Évközben 
csak önálló állomásra mehet. Pályázati határidő: 
julius 12. Iskolaszéki elnök. (567—I—1) 

A t iszaderzsi reform, leánytanítói állásra pályázat 
nyit tátik. Fizetése: készpénz 140 korona; tizenkét 
hold föld (haszonbére 312 korona) adóját egyház 
fizeti; tíz köb-M kétszeres (120 korona); tíz köböl 
árpa (80 korona); három öl puhafa (30 korona); 
tandíj minden gyermektől 4 korona, 8° o-ot ingyen 
tanít (312 korona) ; idegen vallásuaktól remélhető 
tandíj 50 korona, összesen : 1041 korona. Két padlós 
szobás lakás, konyha, melléképületek kerttel. Termény 
és mindennemű pénzfizetését évnegyedenkint előre 
gondnoktól kapja. Kötelessége: I—VI leányosztály 
tanítása, ismétlő-iskolások vezetése télen, fitanító 
akadályoztatásakor annak helyettesítése. Okleveles 
pályázók bizonyítványaikat julius 26-ig lelkészhez 
küldjék. Megválasztott állását szeptember 1-én elfog-
lalja, egy évi sikeres működés után állandósíttatik. 
Gyüre László, ref. lelkész. (571—II—1) 

A Néptanítók Lapja 23-ik számában közölt kis-
majtényi ev. ref. tanítóságra vonatkozó pályázati 
hirdetés határideje julius l-ig meghosszabbíttatik. 

(572- -l -1) 
A szemlaki (Aradmegye) ág. hitv. ev. egyház-

község egyik elemi kántortanítói állására pályá-
zatot hirdet. Pályázhatnak rendes tanítók és okleveles 
tanítójelöltek is, de az esetleg megválasztandó tanító-
jelölt csak egy próbaév leteltével véglegesíttetik. 
Javadalmazás': a) szabad lakás nagy kerttel, b) kész-
pénz 630 korona, c) rozsos (nagyobbrészt tiszta) buza 
37 hl. 50 lit., áj káposztáskert, ej stólajövedelem, 
f j ötödéves korpótlék. Kötelességek : az egyháztanács 
által kiielölt iskolában a tanítást német-magyar-tót 
nyelven vezetni; a kántori, ismétlő-iskolai, egyház-
jegyzői teendőket, a másik két tanítóval fölváltva és 
együttesen végezni. A jelentkezők közül három pá-
lyázó az egyház költségén próbatételre fog meg-
hivatni, Az állás f. évi szeptember l-ével elfoglalandó. 
Folyamodványok f. évi juliuB hó 15-ig alulírotthoz 
benyújtandók. Litfa János, ág. hitv. ev. lelkész. 

(573-11—1) 
A külső-böcsi ref. tanítói hivatalra pályázat 

hirdettetik. Jövedelem: 1. Párbér czímen körülbelül 
40 köböl rozs és 16 korona. 2. Tandíj körülbelül 18 
köböl árpa és 28 korona. 3. Ismét,lősöktől 60 korona. 
1. Tüzelőanyagra 40 korona. 5. Stóla: 50 korona. 
6. Szántóföld : 4237 ' luczernás: 400 p 0 . fáskert 
600 Li°- 2 drb marhára és sertésre legeltetési jog. 
8. Az egyház a föld adóját fizeti, munkáját végez-
teti, termését behordja, valamint a beszerzett tüzelő-
anyagot is. 9. Jó lakás. Kötelessége : a tanítónak 6 
osztályú vegyes iskolát az egyházkerületi tanterv 
szerint vezetni és minden harmadik héten a templom-
ban kántori szolgálatot teljesíteni. Elszállíttatási 
költség csak oklevéllel bíró tanítónak adatik. Okmá-
nyokkal fölszerelt pályázati kérvények julius 10-ig 
küldendők Belső-Böcsre (Borsodmegye), u. p. Berzék 
a lelkészi hivatalhoz. (574 11—1) 

Negyedévet végzett róm. kath. tanítónövendék 
segédtanítói állásra: ajánlkozik. Megkeresés: B. S, 
Pósta-utcza 1038. Pápa. (568—1—1) 

A ksinnai ág. hitv. ev. egyház kántortanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Az iskola osztatlan vegyes. 
Tannyelv : tót-magyar. Fizetés : az ingatlanok haszon-
élvezete és a failletménynek részbeni értékével 800 
korona (melyből 400 korona államsegély). Kántor-
tanítói teendőkért 384 korona. Két szoba, konyha,, 
kamara, istálló, sertésól, házikert. Az állás 1902 
; ugusztus hó 15. elfoglalandó. Kérvények ifj. Wargha 
János ev. lelkészhez intézendők Ksinnára u. p. Zay-
Ugrócz Trencsénmegye. (575—I—1) 

A konczházai (Ungmegye) róm. kath. tanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. tisztes 
lakás, meleg konyhával és kamarával; 2. készpénzben 
az egyházmegyétől 80 korona; 3. a községtől 300 
korona; 4. tüzifailletéke a beszállítást is számítva 
64 korona; 5. terményben 14 köböl rozs 124 korona 
értékben; 6. államsegély 234 korona és ötödéves 
korpótlék. Tannyelv: magyar. Fölszerelt folyamod-
ványok folyó évi julius hó 31-ig Laurenszky Ferencz 
iskolaszéki elnökhöz Eőrdarmára u. p. Ung-Tarnócz 
terjesztendők be. (576—II—1) 

A török-koppányi róm. kath. iskolánál egy 
osztálytanítói állás szept. hó l-re betöltendő. Fize-
tése : 800 korona, egy szobából álló lakás, fűtés, 
tisztogatás. Szükség esetében a kántorságban segéd-
kezni kell. Pályázati határidő aug, 15. Iskolaszék. 

(578-1 -1 ) 
A Borsodmezőkeresztesi ev. ref. orgonista-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
tanítói fizetés 1200 korona, orgonálásért 100 korona, 
temetési stóla 200—300 korona és lakás. Köteles-
ségei : vasárnapi ós hétköznapi istenitiszteleteken 
orgonálás; az énekkar díjtalan tanítása. Pályázatok 
julius 10-ig Borsod-Mező-Keresztesre Simon János 
lelkészhez küldendők. Az állomás szeptember 1-én 
elfoglalandó. (579—II—1) 

A temes-kubini (volt határőrvidék) községi elemi 
szerb-magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő 
tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Ezen tanítói 
állomással a következő évi fizetés van egybekötve: 
800 korona készpénz, szabad lakás, esetleg 200 ko-
rona évi lakbér, 32 korona úti- és 4 korona 20 fillér 
irószerátalány, 6 öl puha hasábos tűzifa és fél kat,. 
hold pótkert. Fölhivatnak pályázni óhajtó okleveles 
tanítók, hogy a temesmegyei közigazgatási bizottsághoz 
czímzendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően föl-
szerelt folyamodványukat f. évi augusztus hó l-ig 
közvetlenül alulírott kir. tanfelügyelőséghez nyújtsák 
be. Ezen állásra csakis gör. kel. szerb hitvallású, a 
magyar és szerb nyelvet tökéletesen bíró s a gör. 
kel. szerb kántorsághoz is értő egyének pályázhatnak 
a kinevezendő köteleztetni fog, hogy a gör. kel. 
szerb kántori teendőket az illető hitközségtől nyerendő 
külön díjazásért helyben és tanórákon kívül teljesítse. 
Temesvár, 1902. évi junius hó 18-án. Sebesztha,, kir. 
tan. tanfelügyelő. (43/h —I- l) 

A turóczszucsányi róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme: állam-
segélylyel 800 korona. Mellékjövedelemre számíthat. 
Tekintettel arra, hogy Szucsányban másodtanítói 
állomás szervezendő: előnyben részesül az, kinek 
neje szinte okleveles tanerő. Az iskolaszékre czímzett, 
okmányokkal fölszerelt folyamodványok julius 15-ig 
alulírotthoz küldendők. Halkó Zoltán tanfelügyelő 
plébános Ruttkán. (552—11 1) 

A turóczszentpéteri róm. kath. kántortanítói 
állomásra pályázat hirdettetik. Fizetése : államsegély-
lyel 800 korona. Az iskolaszékre czímzett kellően 
fölszerelt kérvények julius 15-ig alulírotthoz nyúj-
tandók be. Halkó Zoltán tanfelügyelő plébános 
Ruttkán. (552—II—1) 
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A gyermely i (Komároium.) lóm. kath. elemi 
iskolánál egy tanítói állás julius 24-én betöltetik. 
Jövedelme: 400 korona államsegély, 400 korona a 
hitközségtől, 10 korona kertilletmény, lakásul egy 
szoba a legszükségesebb bútorzattal. Orgonázásban 
jártasnak előny nyujtatik. Okleveles tanítók kérvé-
nyüket julius 20-ig Tardosra (Komáromm.) az egy-
házi tanfelügyelőséghez küldjék. Az állomás szept. 1. 
elfoglalandó. (590—1—1) 

IV. képezdész nevelői vagy s.-kántori állást keres. 
Czím: Jenáki képezdész Bereczk. Háromszékm. 

(481—1—1) 
Az érkörtvélyes i ev. ref. orgonista-kántortanító-

ságra pályázatot hirdetek. Javadalmazás: 56'80 fill. 
készpénz; 35 régi köböl megrostált gabona; 12 köb-
méter kemény tiizifa beszállítva; 48 magyar hold 
szántóföld, melynek adóját az egyház fizeti. Tandíj 
minden tankötelestől 2—2 véka csőstengeri s egy 
ölőcsibe. Ismétlő-iskolásoktól és konfirmandusoktól 
1—1 korona. Temetési stóla és lakás. Kötelesség: a 
mindennapi és ismétlő-fiiskolás növendékek oktatása; 
konlirmandusok vezetése, orgonista-kántori teendők 
végzése s akadályoztatás esetén lelkész helyettesítése. 
Az állás szept. elsején elfoglalandó. Fölszerelt pályá-
zatok julius hó 1-éig alulírotthoz küldendők. Szemé-
lyesenjelentkezők előnyben részesülnek. A megválasztott 
egy év múlva állandósíttatik. Érkörtvélyes (Szatmár-
megye), 1902. Pataky Sándor, ev. ref. lelkész. 

(499-1—1) 
Mnraosány község (Zalamegye, vasúti állomás: 

Mura-Király) újonan létesült községi kisdedóvodájánál 
két óvónői és két dajkai állás töltendő be. Az óvónők 
javadalma: egyenként 800 korona készpénz, egy 
szoba, egy konyha, egy éléskamrából álló lakás. A 
dajkák javadalma: egyenként 120 korona készpénz. 
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy szabályszerűen 
és okmányokkal felszerelt kérvényeiket folyó évi 
julius hó 19-ig nyújtsák be nálam ; a választás folyó 
évi julius hó 20. napján délelőtt 8 órakor fog megej-
tetni ; az állások folyó évi augusztus 1. napján fog-
lalandók el, mely naptól a fizetés is folyósítva lesz. 
Megjegyzem, hogy csak római katholikusok pályáz-
hatnak s előnyben részesülnek azon óvónők, kik még 
nem korpótlékosak. Haris Károly, községi jegyző, a 
felügyelő-bizottság elnöke. (562—II- 1) 

A b.-szentesi (Zemplénm.) ref. kántortanítóságra 
pályázat hirdettetik. Javadalom: 1003 kor. 80 fill.! -
melyből 356 kor. államsegély, a többi az egyház 
pénztárából évnegyedenként fizettetik; — lakás, kert, 
stóla. — Kérvények julius 15-ig Miskolezy Endre 
lelkészhez — B.-Szentes, u. p. Király-Helmecz czím-
zendők. (564—III —1) 

N e m e s - R á d Zalamegyében fekvő róm. kath. 
községben halálozás folytán üresedésbe jött felekezeti 
kántortanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Jövedelme a következő: 1. Tisztességes cserepes fedelű 
lakóhely. — Istálló és sertés ól. Az udvar kicsi. 
2. Szántóföld 1633 -öl területben 18 kor. 3. Kollekta 
bor 12 akó 96 kor. 4. Rét 408 területben 6 kor. 5. 
Kert 20 [ -öl tej'ületben. 6. Szabad legelő 2 kor. 
7. Tandíj készpénzben fizetve 202 kor. 8. Négy öl 
tűzifa (harangozó kéve 16 kereszt gabo). 112 kor. 
9. A Ferencz József-alapítványból 47 kor. 50 fill. 
10. Párbér 55 pozs. mérő rozs és 8 frt. lélekpénz 
236 kor. 11. Stóla 6 kor. 12. A 4 öl fa vágása és 
hazaszállítása értéke 32 kor. Mindössze 757 kor. 50 fill. 
Csak az okleveles tanítók bocsáttatnak a pályázatra, 
mely 1902 julius 2-án fog Rádon megtartatni dél-
előtti órákban. Személyes jelenlét szükséges. A meg-
választott tanító augusztus 1-én tartozik állomását 
elfogadni. U. p. Nagy-Kapornak. Zalamegye. Rankó 
Andor, plébános és iskolaszéki elnök a kihez a folya-
modás küldendő. (565—I—1) 

A telki-i (Pestm.) fiókegyház róm. kath. elemi 
iskolánál a kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Jövedelem : 506 korona államsegély ; 202 kor. 98 fillér 
a hitközségtől ; 160 korona harangozási-díj; 24 
r -méter tölgyfa, melyből egy osztály ffitendő; 1400 
f* -öl szántóföld és kert, stóla és lakás ; ez 2 szoba, 
konyha, félszer, présház és pinczéből áll. Kötelessége 
az I—VI. vegyesosztály és ismétlő-iskola tanításon 
kívül a kántori teendők végzése. Tannyelv : magyar-
német. Csak oklevelesek pályázhatnak. A választás f. 
év julius 14-én délelőtti órákban lesz. Személyes meg-
jelenés előnyös. Az állás szeptember 1-én foglalandó 
el. Kérvények ft. Pusztai Mátyás iskolaszéki elnök 
úrhoz Budajenőre (Pestm.) küldendők. — Megbízásból 
Halper. (577—1—1) 

Pályázat a csepely i reform, orgonistakántortanító-
ságra. Javadalma: 50 korona; 12 kat. hold föld egy 
tagban, adóját egyház fizeti, egy részének minden 
munkáját végezi; 16"26 hl. rozs ; a hívektől 8 hl. bor 
szüretkor; 31 méter hasábfa felvágva, melyből az 
iskola is fűtendő ; minden iskolás gyermek — most 
82 — fizet 31 liter rozsot, 36 fillért és egy csibét; 
ismétlősök tanításáért 40 korona: három szobából 
álló lakás, kellő gazdasági épületekkel, kerttel; kor-
pótlék, temetési stóla. Kötelessége : a mindennapi és 
ismétlő-iskolások tanterv szerinti oktatása, kántori 
teendők. Az állomás szept. 1-én elfoglalandó. A kellően 
felszerelt pályázati kérvények julius 20-ig a külső-
somogyi reform, egyházmegye esperesi hivatalához 
küldendők. Csepely, 1902 junius 18. Vasváry Sándor, 
lelkész. (580—1—1) 

Csesztve i róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetünk. Javadalmazás: 2 tágas padlózott 
szoba, meleg konyha, kamra, 4 szarvasmarhának 
istálló, sertésól. 12'85 magyar hold szántóföld, 781 öl 
rét, mindezt a hívek kötelesek megmívelni, 891 öl 
gyümölcsöskert. Iskolafütésre 2 öl felaprított fa. Vildt-
alapítványból az eszt. főkáptalantól 58'66 kor., elvesz-
tettt párbér czímén 32'44 kor. Párbér 102'50 korona 
értékben, párbérgaras 13'68 kor., fapénz eszterg. fő-
káptalantól 40 kor., tandíj 100 kor., vallás- és oktatás-
alapból 17"48 kor. Stóla, ostyasütés, oíferák 30 kor. 
Államsegély 248 kor. 3 drb marhára s sertésre szóló 
legeltetési jog. Tannyelv : magyar. Pályázati határ-
idő julius 20. Az állomást szept. 1-én kell elfoglalni. 
Elnökség. Csesztve. Nógrád. Bgyarmat. (583—I—1) 

Egy jeles osztályzatú 1-ső évet végzett tanítónő-
jelölt, ki a német nyelvet is teljesen bírja, a kéthavi 
szünidőre nevelőnőül ajánlkozik. Szives megkeresések 
„Tanítónőjelölt" czím alatt Miskolczra poste restante 
kéretnek. (582-1 1) 

A békéscsabai ágost. hitv. evang. egyház pályá-
zatot hirdet három magyar-tót tannyelvű gerendási. 
telekgerendási soproni pusztán levő tanyai iskolai 
állomásra. Ezen állások javadalma : szabad lakás, 1000 
korona készpénzben az egyház pénztárából, minden 
tanulótól 2 korona tandíj (80—100 növendék). A tanító 
feladata külön díjazás nélkül oktatni az ismétlő-
iskolában is, és a vasárnapi és ünnepnapi istentisz-
teletet tót nyelven vezetni az egész éven át. Kellően 
felszerelt kérvények az evang. egyház presbyteriumához 
intézve, alulírott czímre küldendők augusztus elsejéig. 
Az állás szeptember elsején elfoglalandó. A békéscsabai 
ág. h. evang. egyház igazgató lelkészi hivatala. 

(585-111- 1) 
A rábahidvégi róm. kath. iskolához osztálytanítói 

és segédkántori állásra pályázat nyittatik. Kvi fizetés 
mint osztálytanítónak 600-, mint skántornak 200 
korona, lakás fűtés- és tisztogatással. Az ismétlőket is ő 
oktatja. A kellőkép felszerelt kérvények julius 18-ig 
az isk.-sz. elnökséghez küldendők. Orgonálni tudó nők 
is pályázhatnak. Az állomás szeptember 1-én betöl-
tendő. Rhidvégen, 1902 jun. 18. Tóth József, ktanító. 

(587—II—1) 
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A bengei tanítói állásra pályázhatni jul. 15-ig 
horvát nyelvismerettel. Javadalma: a kegyúrtól 4-20 
Itt., 8 mérő kétszeres, 4 öl keményfa az iskolafűtésre 
is. Minden (100) pártól '/4 Pm- kétszeres, '/•» pm. szemes 
knkoricza, 35 kr. Minden szőllőhirtokostól 1'5 1. bor. 
vagy 30 kr. A hitközségtől: tisztességes lakás, konyha-
kert, 4 öl keményfa, 8 hold 1575 öl2 szántóföld egy 
tagban. Vasárnapi iskoláért 20 frt. Temetési stóla. 
Malomfuvarok. Minden tankötelestől 10 kr. A folya-
modványok Baranya-Lőcsre küldendők. A választás 
ideje az esperestől függ. A megválasztottnak kántor-
kodnia is kell. Az állás jövedelme 402'86 frt, a mely-
ből a nyugdíjjogosultság 371"86 frt. (588—I—1) 

A klárafalvi róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelem: 2 szoba, konyha, 
istálló. 300 korona készpénz, 300 korona buzailleték-
ben, szabad fútés szalmával, egy drb. szarvasmarhának 
nyári legelő. 196 korona államsegély. Pályázati 
határidő augusztus 10. Kis-Zombor, Árpás Gyula, 
plébános. (586—III— 1) 

Pályázat. Betöltendő a pásztói állami polgári fiu 
iskolánál egyévi 1600 korona fizetésből, 400 korona 
igazgatói díjból és természetbeni lakásból álló illet-
ményekkel javadalmazott igazgató-tanítói állomás. Az 
ezen állomás elnyerését óhajtó azon állami polgári 
iskolai rendes tanítók, kik a nyelv-történettudományi 
szakra vannak képesítve, képesítő oklevéllel, eddigi 
szolgálataikat, vallásukat, nyelvismereteiket, esetleg 
különös képességeiket igazoló iratokkal felszerelt 
kérvényeiket a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministerhez czímezve, legkésőbb 1902 évi julius hó 
17-ig Hevesvármegye kir. tanfelügyelőjénél nyújtsák 
be. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriumtól. 
Budapesten, 1902. évi junius hó 19-én. A minister 
meghagyásából: Dr. Morlin, osztálytanácsos. 

(44 h—I—1) 
Balmazújvároson elhalálozás folytán megüre-

sedett állandó gyermekmenház vezetőnői állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom évi 480 korona fizetés 
havi előleges részletekben és havi 6 korona cseléd-
tartásdíj utólagosan fizetve, továbbá egy megfelelő 
szobából, konyhából, kamara és fásszinnek használ-
ható helyiségből álló lakás a kert és udvar élvezete 
nélkül. Képesítési bizonyítványnyal keresztlevéllel és 
szolgálati bizonyítványnyal felszerelt kérvények f. évi 
julius hó 15-ig Illyés Endre felügyelőbizottsági elnök-
höz Balmazújvárosra küldendők. Az állomás legkésőbb 
augusztus 1-én elfoglalandó. Illyés Endre, ev. ref. 
lelkész. (594—1—1) 

A nyitra-pásztói róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 12 kat. hold 
szántóföld és házikert; hitközségtől: 448 korona; 
állami segélyből 348 korona ; stóladíj: 70—100 korona; 
12 ürméter hasábfa és 140 köteg rőzse, ebből a 
tanterem is fűtendő ; kétszobás lakás, konyha, kamra, 
istálló, ólak. Pályázati határidő : f. évi julius 20. Csak 
okleveles tanítók jelentkezhetnek. Személyes meg-
jelenés előnynyel jár. Pályázatok a róm. kath. iskola-
székre (Nyitra-Pásztó ; Galgócz mellett) czímzendők. 

(595-11—1) 
Ipoly-Bél (Hontm.) róm. kath. magyar kántor-

tanító állomás. Javadalma: 8 hold 927 -öl föld 
hivek mívelik. Párbér 9 véka buza, 10 véka rozs 
átlag 20 tanuló minden tanulótól fél véka buza, 
veteményes kert, ismétlő-iskoláért 20 korona, stóla 
10 korona, vallásalapból 36 korona, államsegély 391 
korona, melyhez oklevél kívántatik. Lakás : két szoba, 
konyha, kamra, istálló. Pályázati kérvények julius 
hó 8-ig ipoly-szakállosi plébánia-hivatalhoz küldendők. 
Választás julius hó 10-én délelőtt 11 órakor Bélen, 
melvre személyes megjelenés kívántatik. 

(600 - 1-1) 

A Kápolnás-Oláhfalu róm. kath. lí-tanítói és 
segédkántori állomásra pályázat hirdettetik. Jöve-
delme az alapítványokból, hitközségtől s más forrá-
sokból, a 74 korona államsegély, fa és szénabérrel 
800 korona 93 fillér. Folyamodók kérésüket a szük-
séges okmányokkal ellátva folyó évi augusztus 6-ig 
alattírthoz szíveskedjenek megküldeni. Kápolnás-
Oláhfalu-Erdély, Udvarhelym. Bodó Albert, plébános. 

N a g y s z é n á s község külterületén egyenkint 800 
korona fizetéssel, egy korona tandíjjal, nyolczszáz 
négyszögöl földdel, korpótlékkal és szabad lakás 
élvezetével javadalmazott két községi tanítói állás 
betöltendő. Kötelességük : osztatlan iskola vezetése és 
az ismétlők díjtalan tanítása Az iskolák 1903 szept. 
elsején állami kezelésbe mennek át, mikor megválasz-
tandó tanítókat az állam átveszi. Pályázók kellően 
okmányolt kérvényeiket julius 10-ig az iskolaszéki 
elnökséghez küldjék. Megválasztott tanítók állomá-
sukat október elsején tartoznak elfoglalni, fizetésük 
is ekkor leend folyósítva. Nagyszénás, 1902 junius 21. 
Szollár Pál, iskolaszéki jegyző. (609—n—1) 

A baboti (Sopronm.) róm. kath. magyar tannyelvű 
népiskolához osztálytanító kerestetik. Fizetése : állam-
segélylyel együtt 800 korona, egy bútorozott szoba 
fűtéssel. Kötelességei: az iskolaszék által kijelelt 
osztályt vezetni az ismétlősöket tanítani és a kántor-
ságba mindenkor díjtalanul segédkezni. Kérvények 
ft. Babics János iskolaszéki elnökhöz julius 20-ig 
beküldendők. (606—1—1) 

A va lkányi református leányegyház államilag 
segélyezett vegyes iskolájában a tanítói állásra pá-
lyázat nyittatik. Fizetés: kényelmes lakás, két padló-
zott szobával, mellékhelyiségekkel; mint tanítónak 
800 korona készpénz; mint előkönyörgőnek és kán-
tornak 200 korona. Temetési stóla, egy szoba fűtése. 
Kötelesség: az iskolába beírt tanulóknak vallás-
különbség nélküli tanítása, templomi szolgálat vég-
zése. Csak okleveles tanító pályázhat. Kérvények 
julius 26-ig Fekete Gyula lelkészhez Nagy-Kikindára 
küldendők. Állomás szeptember 1-én foglalandó el. 

(598—II—1) 
Vi lágoshoz (Aradm.) közel, az uradalmi főerdész-

hez kerestetik egy okleveles tanítónő. Fizetése : teljes 
ellátás és havi 40 korona. Kötelessége: egy 9-éves 
leánykát a III. elemi osztályra előkészíteni. Bővebb 
felvilágosítást ad : Bódi József, áll. isk. igazgató. 

( 599 -1 -1 ) 
A szanyi (Sopronm.) róm. kath. népiskolánál 

szept. l-re két osztálytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetés: egyenkint 600 korona havi részle-
tekben, bútorozott külön szoba fűtéssel és takarítással. 
Kötelességük: az ismétlősök oktatásában és kántor-
sági ián is segédkezni. Kérvények julius 19-ig az 
iskolaszéki elnökséghez intézendők. (591—1—1) 

A mezöberényi Il-ik kerületi ág. hitv. evang. 
egyház egy elemi népiskolai tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés : 800 korona készpénz ; minden növen-
déktől egy csirke s egy szobából álló lakás. Kíván-
tatik a magyar és tói nyelv ismerete. A pályázati 
kérvények f. évi julius 20-ig alulírt czímre küldendők. 
Mezőberény, 1902 junius 18-án. A H-ik kerületi ev. 
egyház iskolaszéke. (593—H—1) 

A turzovkai (Trencsénníegye) központi tót nyelvű 
róm. kath. népiskolánál egy tanítói állásra julius 
15-ig pályázat hirdettetik. A megválasztott tanító 
köteles a mindennapi iskola I. és II. vegyes osztályát 
vezetni és az ismétlősöket a kántortanítóval fölváltva 
tanítani. Jövedelme: 800 korona készpénz, előleges 
havi részletekben, ötödéves kor] ótlék, beiratási díjak-
ból 25 korona, failletmény saját használatára 30 ko-
rona, egy szobából álló lakás. Lonszky Gyula, 
plébános, iskolaszéki elnök. (596—1—1) 
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Pályázat a t isza- inokai ev. reform, kántortanító-
ságra (J.-N.-K.-Szolnokul.). Javadalom : kétszobás 
lakás, melléképületekkel; 52 1 orona, 44 fillér kész-
pénz ; 50 véka buza helyett díjlevél szerint 150 ko-
rona ; 50 véka árpa helyett 100 korona; tandíj-
váltság 200 korona; 31 hold szántóföld (1200 [ °), 
adóját az egyház fizeti: de gátföntartási díjat 4 
hold után a tanító ; stóla egyházkerületi határozat 
szerint; ismétlősökért 20 korona a községtől. Köte-
lesség : I VI. osztályú mindennapi és ismétlő vegyes 
iskola tanterv szerinti vezetése; templomban és 
temetéseknél kántorkodás: kanonikus napokon s 
lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet végzése ; 
egyháztanácsi jegyzőség; irodai segédkezés. Az állás 
a,ugusztus 1-én elfoglalandó. Pályázhatni julius 27-ig. 
Enekpróba a közbeeső vasárnapokon és julius 27-én 
tetszés szerint, de útiköltség nem téríttetik meg, 
azonban költözködésre kap nőtlen 10 koronát, nős 
20 koronát. Egy évi próba után állandósíttatik. 
Papp Károly, lelkész. (597—1 -1) 

A püspökladányi ev. ref. egyház pályázatot 
hirdet a 9., 10. és 11 -ik tanítói állomásókra (6 osz-
tályban 5 erő működik). Kötelessége : az egyháztanács 
által megjelölendő osztály vagy osztályoknak a tiszán-
túli egyházkerület tant rve szerint vezetése s női 
kézimunka tanítás. Javadalom: egyenkint állami 
kiegészítéssel 800 korona készpénz, lakás vagy 200 
korona lakpénz az egyháztanács intézkedése szerint. 
Pályázhatnak ev. ref. vallású, okleveles tanítónők. 
Fizetés f. év szeptember 1-én folyósíttatik, mikorra 
állomás elfoglalandó, megválasztott egy sikeres próba-
év után állandósíttatik. Kérvények alulírott iskola-
széki elnökhöz f. évi julius 15-ig adandók be. Püspök-
ladány, 1902 junius 21. Kiss Ferencz. (608-1—1) 

Vámos-Családon (Vasm. posta és vasútállomás 
helyben) a, kath. népiskolánál f. év szeptember 1-én 
egy osztálytanítói állás betöltendő. Fizetés 800 korona, 
lakásul egy szoba, fűtéssel. Kötelessége az iskolaszék 
által kijelölendő vegyes osztálybani s az ismétlő-
iskolában felváltva tanítani, kántori és sekres-tyei 
teendőkben segédkezni, szükség szerint önállóan 
végezni, végül az iskolásgy*. nneket istentiszteletre 
elkísérni, azokra ott felügyelni; ha nőtanító válasz-
tatik, kézimunkára is oktatni. Kérvények bezárólag 
f. év julius hó 30-ig főtiszt. Kapny Károly plébános, 
isk.-sz. elnök úrhoz V.-Családra küldendők. 

(602-1—1) 
Az újkécskei római katholikus elemi népiskolá-

nál két férfi-tanítói állomás betöltendő. Az egyik 
állomás javadalma 840, a másiké 00 korona, a mely 
összegben a lakbér is foglaltatik. Okleveles tanítók 
iskolaszékre ezímzett és kellően fölszerelt kérvé-
nyeiket folyó évi augusztus 10-ig Nagyságos és 
Főtisztelendő Moravszky János pápai titkos kamarás 
és iskolaszéki elnök úrnál nyújtsák be. A meg-
választottak 20—20 korona útiköltségben részesül-
nek. Újkécske (Pestm.), 1902 jun. 20. Iskolaszék. 

(607 - 1 - 1 ) 
A turonyi ev. ref. egyház orgonista-tanítói állo-

mására pályázat hirdettetik. Fizetés ; minden pártól 
egy nyolezada tiszta buza tetézve, egy nyolezada 
csutás - tengeri, 14 liter bor. Az egyháztól "i öl 
kemény hasábfa. Községtől 120 korona évnegyeden-
kint előre. 4 kat. hold föld haszonélvezete. Minden 
iskolástól 28 liter bor, két nyolezada csutás tengeri, 
egy csirke. Párok száma 80. Iskolásoké : 20. Julius 
20-ig pályázhatnak oki. tanítók vagy tanítónők. 
Tisztességes lakás, kert U. p. Szalánta. Baranya-
megye. Állomás augusztus 20-ig elfoglalandó. Lutár 
Sándor, ref. lelkész. (603—1—1) 

H I R D E T É S E K . 
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Orgonatár-om 
II. füzetét 2 korona —, 2 új gyászénekemet 70 fillér 
beküldése után bérmentve megküldöm. L e n g y e l 

Géza, Vizvár. (Somogym.) (592-1-1) 
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Állást cserélni 
óhajt a fővárostól 14 órányira fekvő Törökbálinton 
(nyaralóhely) működő 1000 korona törzsfizetéssel és 
300 korona, lakbérrel dotált állami tanítónő, vidéki 
városban működő, megfelelő jövedelmű kolléganővel. 

Megkeresések „Almássyné" czímére küldendők, 
(528—1—1) 

mm^s? '•>•''•• ~ . " ' S ' 

A Kérelem. 4*-

• ex f le—-

Egy, a szerkesztésemben megjelenő zenei szaklap 
(czíme: I)ie Dorfmusik) további és szélesebb körben való 
terjeszthetése czéljából ez úton kartársi szeretettel föl-
kérem Magyarország összes, de különösen a németnyelvű 
lakossokkal Inró helységekben működő kollégáimat, kegyes-
kedjenek a működési helyükön létező összes zenekarok 
(tűzoltó-, díszlövészek-, nép-, stb. akár fuvó- vagy vonó-
zenekarok, ill. dalegyesületek) fejeinek, vezetőinek, kar-
mestereinek vagy egyéb, pl. zenetanítással foglalkozó 
egyéneinek, ill. zenebarátoknak neveit (helység és vár-
megye) velem levelező-lapon közölni. Szívességükért 
előre hálás köszönetet mond viszontszolgálatra kész 

kartársuk 

B r a u n l i o f f i i e r J ó z s e f , 
(535—11—2) kántor-tanító, 

Ráoz-Militios (Bácska). 

Templom Orgonákat 
kitűnő hanggal s szerkezettel bármely nagyságban 
szállít jutányos árban Sza lay Gyula műorgona-

építő, Székesfehérvárott . 
(550—IV—2) 

Az amerikai cottage-orgonák 
königgratzi gyárának raktára: 

P A . I I C R a t K X S Ő é s T Á R S A 
- ^ B Ü D A P E S T , ^ 

VIII. ker., József-körűt 15. sz. 
ajanl ja európai szerkezetű ha rmon iuma i t is. 

A gyönyörű hang. melyet az amerikai rend-
szernek elmés szerk' zete elővarázsol, önma-

gának zeng dicsére te t . 

»<:i I2<> koron:'•<<>• lol.i !>•>. * koruiittft irtiHelcklicii i». 
Képes á r j e g y z é k ingyen és bé rmen tve . 

5 é r i j ó t á l l á s . (475—5a 4) 

— 
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A közeledő vizsgálatok alkalmából fölhívjuk b. 
figyelmét a 

S z ó n o k l ó t a n í t ó 
czímű utasítás a beszéd művészetére és beszéd gyűjte-
ményre. Tartalmaz az utasításon kívül 186 beszéd-
mintát. Szerkesztette Grammá Döme, kir. s.-tanfel-
iigyelő. Ára K .V20. Megrendelhető 1 koronás "havi 
részletfizetésre is, K 1'20 előleges beküldése mellett. 

P O L A T S E K - f é l e 
(501 -ül 3) könyvkereskedés, 

T e m e s v á r . 

t l r g o i i a e l a d á s . 
A körmendi evang. ref. egyház templomába egy új, 
a. templom nagyságához mért orgonát állíttatván, 
régibb, 10 változatú orgonáját, melynek szerkezetében 
egy jelentékeny rész nem rég lett újítva, 200 koro-
náért áruba bocsátja. Az orgona külső alakja csinos, 
magassága 3 m. 72 cm, s elhelyezéséhez a játszó-
asztallal együtt 3 m. 30 cm. széles hely kivántatik. 
Angster pécsi, neves orgonakészítő 200 koronáért haj-
landó felállítani és meghangolni. Ajánlat a l e lkész i 
556 h i v a t a l h o z K ö r m e n d (Vasm.) intézendő, l - l 

Megvételre keresek 
2— 3 métermázsa vadcseresnye magot. A mennyiség 
és árajánlatot alanti czímre kérem. Eladok havasi 
gyopárt cserépbelli tenyésztésre osztatlan tövenként 
50 fillérért. Tóth Imre, áll. tanító, Márm.-Borsa . 

(566 -II—1) 

mindennemű i skolapadok, iskola és óvoda-beren-
dezések és szabad, gyermekpadoknak gyártása. 

Árjegyzékkel készséggel szolgálunk. 
Budapes t , IX. ker., Ipar -utcza 4. s z á m . 

(515—VI—2) 

Figye lmezte té s . 
Megrendelőinket tisztelettel fölkérjük, hogy megrendeléseik megtételénél 

következőket sziveökedjenek szem előtt tartani. 
1. Az egyetemi nyomda igazgatósága csak a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium és 

az egyetemi nyomda által kiadott s az időről-időre megjelenő árjegyzékében fölsorolt czikkekre fogad el 
megrendelést, más kiadók czikkeivel nem kereskedik. 

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

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

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

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

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

VII. Minden megrendelés a megrendelő kárára és veszélyére foganatosíttatik. 
Budapest, 1902. évi junins hó. 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóm,ga. 
"21" "21" "21" "21" "W —^If—^^jlf1—-^Jf^"———^E?—^tf—"^aif'"————^If—W5^ 

Budapesten, 1902. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés u tán 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egy' asábü sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-ÜTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

•Pvéasiratoltat nem advuilt vissza. 

Kié legyen az iskola? 
(a.) Mind gyakrabbaD hallom a francia 

munkás-szindikátusok óhajtását, hogy az 
iskoláztatást ki kell venni az állam ke-
zéből és a munkás-szervezetekre bízni. 
Ezzel szemben a magyar szervesett mun-
kásság az iskoláztatást, különösen a népokta-
tást állami feladatnak tartja. Az alább kö-
vetkező fejtegetések a magyar munkás-
szervezeteket tehát tulajdonképen nem 
érintik. A francia munkások a közel-
múltban még csak azt kívánták, hogy 
az egyházak, felekezetek ne tarthassanak 
fenn iskolákat, ma már azonban ezzel 
nem érik be, hanem egyenesen a maguk 
számára kívánják a népoktatás irányí-
tását. 

Érdekes e kérdéssel közelebbről meg-
ismerkedni. Megállapíthatjuk azt elsősor-
ban, hogy a szociálizmus híveinek táborá-
ban a külföldön bizonyos stagnálás állott 
be.Eléggé szemére is hányták a pártvezető-
ségnek ezt a budapesti legutóbbi kon-
gresszuson. E sorok írója többízben hall-
gatta a kongresszus tárgyalásait, hol 
majd az összes felszólalók szomorúan 
konstatálták, hogy a legutóbbi esztendő 
is a szocializmusra elveszettnek tekint-
hető. Sem a tagok nem szaporodnak, 
sem új szervezetek nem létesülnek, sőt 
a meglévők is szinte eredménytelen agi-

kat olvashattuk ki a felszólalók beszé-
deiből. 

Eredménytelennek bizonyultak az agi-
táció eddig használatos fegyverei s hogy 
visszaesés ne következzék be,újak után kell 
nézni. A szociálisták radikális gondol-
kodásának teljesen megfelel az, hogy ez-
ideig oly eszközökkel szolgálták elveiket, 
melyek gyorsabban a sikerhez vezettek, 
s ma maguk kénytelenek belátni, hogy 
rossz úton haladtak. Ma a munkaadók 
hatalmas szervezetét találják magukkal 
szemben, kik minden pillanatban készek 
a munkások ezreit elbocsátani, mint 
lehetetlenül felcsigázott követeléseiknek 
eleget tenni. Az egyszerű nép csalódott-
nak érzi magát, régi becsületes szoká-
saiból, erkölcseiből kiforgatva, a nagyobb 
kereset mellett rosszabb helyzetben van 
ma, mint régen pár-garasos napszáma 
mellett. Kijózanodása után haragja azok 
ellen fordul, kik ide juttatták s nem 
lesz többé hű, megbízható elvtárs, ki az 
első parancsszóra leteszi a kalapácsot, 
gyalut. Ezt maguk a külföldi vezetők is 
belátják s igyekeznek elveik szolgálatá-
ban más ösvényekre térni. Tekintetük az 
iskolára esik, bár tudják, hogy ez nagyon 
hosszú út, csak nemzedékek múlva el-
következő eredményről lehet szó, még 
akkor is, ha az iskolát valóban sikerülne 
elveik szolgálatába hajtani. Az ifjúság 
az, melyre rávetették magukat, ennek 
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jövőjét kötik össze a szociálizmus jövő-
jével. E törekvésükkel egyetemben állít-
ják azután fel kívánságaikat az iskolával, 
a tanítással szemben. Kívánságaik telje-
sülését azonban megakadályozza az a 
körülmény, hogy az iskolafenntartó ál-
lam, egyház, község visszautasít minden 
ilynemű beavatkozást és nem enged párt-
iskolát csinálni iskoláiból. Sőt teljes szi-
gorúsággal ellenőrzi ebből a szempont-
ból is iskoláit, tanítóit, s ezt tennie is 
kell, ha nem akar öngyilkos-politikát csi-
nálni. Ezt a nagy sziklát akarják a fran-
cia szindikátusok az útból elgördíteni, 
ezért akarják az államtól az iskolázta-
tást elvenni s ezt a jogot magukra ru-
házni. Ez még persze a túlliberdlis Francia-
országban is csak kívánság marad. 

Valóban, saját megölésére törekszik az 
a nemzet, mely iskoláinak szentségét, 
függetlenségét hajszálig meg nem óvja, 
A közélet minden terén dúlhat küzde-
lem, mindenki tartozhatik a nemzet ke-
retén belül valamely párt, egyesület kö-
telékébe, szolgálhatja annak elveit, csak 
az iskola nem tartozhatik sehová. Azok 
az iskolák, melyeket valamikor a szociá-
lista-szervezetek állítanak fel, ha ugyan 
ez az eset bekövetkezik, feltétlenül ál-
lamellenesek lesznek, ha ma hangozta-
tot t elveiket beviszik az iskolába is. 

Nem vádolom hazaíiatlansággal a szo-
ciálista pártokat, de konstatálom, hogy 
megszűnik a bizalom azzal a párttal szem-
ben, melyiknek soraiban „elvből haza-
fiatlanok" találhatók. Ha mégis akad 
állam, mely iskoláit meg nem óvja a 
szociálizmusnak eszméitől, annak a nem-
zetnek csakugyan ütött az utolsó órája. 
A modernizmus és az úgynevezett ma-
gasabb erkölcsök nevében máris fenékig 
megfertőztették azok a bizonyos modern 
gondolkodók a magyar társadalmi életet. 

Az elemi iskolai tanítás kétségkívül 
bizonyos átalakulásokon ment máris á t 
s e folyamat még nem is ért véget. Az 
iskolának szellemét azonban a nemzeti 
együttérzésnek, nemzeti összhangnak kell 

áthatnia. Még gondolatnak is képtelen 
az, hogy az iskolába is bevonuljon a 
materiálizmus és kozmopolitizmus szel-
leme, mert hiszen természetes az, hogy 
a szociálizmus hívei mindazokat a vál-
toztatásokat létesítenék az iskolában, mi-
ket saját érdekeikből és szempontjaikból 
szükségesnek vélnek. Nagyon fontos azt 
tudnunk, hogy mit mond épen a kozmo-
politizmust illetően Széchenyi István, ki-
nek nagyságát bizonyára abban a tábor-
ban is elismerik. „Ami a lélektelen tes-
tekben a vonzódás, az a nemzetekben a 
honnak szeretete, mely a halandó port 
is félistenné emeli bennünk. A lelki rot-
hadás jele az, ha valakinél a természet 
ezen szent törvénye elhomályosul . . . . 
A kozmopolitizmus rendszerint a félmű-
veltség jele, vagy a rosszul felfogott tu-
domány éretlen gyümölcse s elsősorban 
a nem eléggé kifejlődött értelmiségből 
fakadt. Minden lel- és külbecsünket elveszít-
jük, ha megszűnünk magyarok lenni s min-
den más, a maga nemzetiségére tartó, tehát 
tisztességes nemzet ujjal és megvetéssel fog 
ránk, mint elvetemedett, korcs népre mutatni. 
Ha ez nem így lenne, a természet ma 
fönnálló törvényei dőltek volna ki örök 
sarkaikból". (Világ.) 

Nekünk tanítóknak is csak ez igék 
lebeghetnek szemünk előtt. Az új, gaz-
dagabb, boldogabb és hatalmasabb Ma-
gyarország megteremtésében a legna-
gyobbik rész a miénk. A legközekbbi jövő 
már a nagy munkáé lesz. Ez a mozgalom, 
forrongás, tevékenység az ország minden 
pontjára kiterjed. Ma még inkább csak 
a nagyvárosokban vívják csatáikat, de 
a küzdelem .nem itt dől el, résztvesz 
ebben minden ember, mert hiszen az 
természetes, hogy ez nem egy osztály, 
hanem egy egész nép küzdelme lesz. A 
tanítóságnak kötelessége őrködni, hogy 
az egyszerű és tudatlan népet a tetsze-
tős féligazságokkal félre ne vezessék, s 
azon kell iparkodnia, hogy a nemzeti 
érzés minél mélyebb gyökereket verjen 
a nép lelkében. 
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Osztályismétlés. 
írta : Váczy István. 

Evenként ezrével vannak, akik betöltik a 
tanköteles kort, mielőtt az V—VI. osztályba 
juthattak volna. Sőt igen sokan még a IV. osz-
tályt sem érték el, tehát az elemi ismereteknek 
igen tekintélyes anyagát nem sajátíthatták el, de 
nem is hallhatták. Hogy ez a tény az általános 
népműveltség emelkedését mennyire gátolja, köz-
tudomású. E tarthatatlan állapot változtatása 
nemzeti szükség. 

A tanítóság nem egyszer hangoztatta e do-
logban véleményét. így a M. T. 0 . B. már 
1894-ben alaposan megvitatott tanulmánnyal 
állott elő és sürgette, hogy bizonyos jogok gya-
korlásához (pl. képviselőválasztás), avagy egyes 
pályákra (pl. iparos, kereskedő) legalább az elemi 
4 osztály elvégzése kívántassák meg, mely köve-
telmény részint buzdítólag hatna, részint kény-
szerítő erőt gyakorolna a tanulásra. A kultusz-
minisztérium 19.424/74., 21.678/77. sz. a. sür-
gette, majd 28.352/99. sz. rendeletével fegyelmi 
vétség terhe mellett állíttatja be az V—VI. 
osztályt. Ujabban egyik előkelő megyei tanító-
egyesület hozta szőnyegre a föltétlenül meg-
oldandó kérdést s e tárgyban országos propa-
gandát óhajt teremteni. 

A mikéntet illetően két vélemény dominál : 
1. A tankötelezettség szigorú végrehajtása. 2. Az 
osztályismétlés eltörlése. 

A tankötelezettség szigorú végrehajtása több 
okból ütközik nehézségbe. E í okok egyikét a 
tandíj eltörlése lényegesen enyhítette, de meg-
maradt a többiek nagy része, mint: a szülők 
szegénysége, mely okból gyermekeiket nem 
képesek kellő ruházattal és taneszközökkel el-
látni; az iskolai, illetőleg a községi hatóságok 
nemtörődése, amin hajótörést szenved a legbuz-
góbb tanító szorgalma; az iskolai helyiségek 
elégtelensége, minélfogva azok túlzsúfoltak s a 
be nem gyömöszölhetők iskolázatlanul maradnak. 

Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 31., illetve 32. §-a 
kötelezi ugyan a községet arra, hogy a szegény 
gyermekeket tankönyvekkel ellássa, de a fel-
ruházásról nem intézkedik, az ú. n. humánus 
egyesületek segélynyújtása pedig részben elég-
telen, részben bizonytalan. I t t két alkalmas 
expedienst gondolok : vagy a községet kötelezze 
a törvény a saját szegény gyermekeinek fel-
ruházására, mely cílra bizonyos források nyi-
tandók meg a községi segélyalap létesítésére, 
vagy pedig az ilyen szegény gyermekek — a 
község anyagi tehetetlensége esetén — részesül-
jenek az elhagyottakká nyilvánítottakra hozott 
1901. évi VII., illetve XXI. t.-cikk áldásában. 
Az iskolaszékek, a gondnokságok lanyha el-
járását az anyagi felelősség kimondása törheti 

meg. Ne tartsunk attól, hogy majd nem akad 
iskolaszék, s ha így is esnék, ez sem lenne nagy 
baj, mert ahol nincs ideálizmus és kötelesség-
érzet a tagokban, ott úgyis csak kerékkötői a 
tanügynek, s talán hamarabb eljönne az az 
óhajtva várt idő, mikor az iskolaügyeket a 
hozzáértő s elsősorban érdekelt tanítótestület, il-
letve a tanító intézné el, a tanfelügyelő ellen-
őrzése, felügyelete mellett. A községi elöljáróság 
hanyagságára is lehetne hathatós orvosszert 
találni ama jogban, hogy vele szemben a kir. 
tanfelügyelő elsőfokú rendbírságolással élhessen, 
mint pl. a pénzügyigazgató. Az iskolahelyiségek 
elégtelensége újabban szóba sem jöhet. Ennek 
lehetőségét az Apponyi-féle törvény egyszerűen 
kizárja, ha a végrehajtásra hivatott közegek 
erélyesen működnek, amit a felsőbb és legfel-
sőbb hatóságok szigorú ellenőrzése biztosíthat. 

Ám mindezeknek a külső befolyásoknak leg-
ideálisabb állapota mellett is előfordulhat és 
elő is fog fordulni, hogy a tanulók egész tö-
mege nem végzi el az elemi iskola teljes hat 
osztályát vagy hanyagság, vagy gyenge tehet-
ség, vagy pl. betegség miatt. Hogy ez se tör-
ténhessék meg, merült fel az osztályismétlés 
beszüntetésének eszméje. 

A küzdők céljuk érdekében hivatkoznak a 
kultuszminisztériumnak fenti 28.352/99. sz. 
rendeletére. Igen ám, csakhogy e rendeletben 
szó sincs arról, hogy mindenki felviendő a leg-
felsőbb osztályba. Ez a rendelet csak azt az 
országszerte elharapódzott visszaélést akarta 
megszüntetni, hogy egyes községekben a 6 osz-
tály anyagát 4 osztályra zsugorították össze s  
taníttatták az anyag befogadására éretlen gyer-
meksereggel, a 4 évi iskolázás után pedig el-
hagyták az iskolát. Másutt meg, főleg tanyákon, 
csak 3 osztály volt, egybe-egybe két évig járt 
a gyermek s tanulta a 3 osztály anyagát, a 
IV. osztályból a földrajzot, hazánk legrövidebb 
áttekintésére szorítkozva, s a számtanból a négy 
alapműveletet ezren felüli körben. 

Utalnak a 32.055/901. sz. Utasítás 91. §-ára, 
mely az osztályozásról szólva, a bölcs mérsék-
letet és okos szigort ajánlja és figyelmeztet arra, 
hogy az elemi iskolai oktatás hat évfolyamon 
át kötelező: tehát — meg sem emlékezik az 
osztályismétlésről. Ez igaz, de épen a jelzett 
megjegyzéseivel ha nem is kifejezetten, a sorok 
között, az értelemben megengedi azt, elismeri 
létjogát. 

Tetszetős állítás az, hogy a tanítónak nincs 
joga a gyermeket a felsőbb osztályban nyúj-
tandó ismeretek megszerezhetéséből kizárni. Tet-
szetős állítás ez, de csak a laikus ember előtt, 
aki nem tudja, mennyire megnehezíti a haladást 
az a néhány tanuló, aki tudásánál fogva nem 
való az osztályába. Erősen érzik ezt azok a 
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tanítók, kiknek tanfelügyelői bizonyos százalékot 
állapítottak meg a buktatásra, aminek betartása 
tanítói hírnevüknek fokmérőjeként van kimondva. 
Mit tesz az ilyen tanító? Ha azt akarja, hogy 
az egész osztály haladjon, idejének nagy részét 
az azon osztályba nem való tanulókra fordítja, 
ám többnyire hiába, mert ahol nincs kellő alap, 
ott arra építeni nem lehet. Csakhogy ezzel a 
ténykedésével elmaradnak ama tanítványai, akik 
előkészültségüknél fogva velük kellőleg foglal-
kozván, szép előmenetelt tehetnének. Ezzel az 
egész iskola nívója szenved, amint ezt nem egy 
tanítótestület hivatalosan is konstatálta és amin 
nem segíthet a tanító lelketőrlő szorgalma 
sem, és aminek nem elégtétele a rózsás statisz-
tika, mely a felsőbb osztályok benépesítését a 
régihez képest horribilis százalékban múlja felül. 

Igenis, van joga a tanítónak az osztályismét-
lésre, sőt az — kellő határok között — köte-
lessége is önmagával, a tanulóval s az iskolával 
szemben. Joga van, mert nincs eltiltva, s ha 
nem is expressis verbis, de el van ismerve. 
Kötelessége önmagával szemben, mert lelkiisme-
rete nem engedheti meg, hogy az oda nem való 
növendékek miatt az egész osztály visszamarad-
jon, és saját érdeke, nehogy a verejtéket izzadó 
munka mellett is, a nem tőle függő csekély 
eredmény miatt, működése kifogás alá essék. 
Kötelessége a tanulóval szemben, mert az a 
tanítvány, aki az egyik évben bármely ok miatt 
nem volt képes az anyagot elsajátítani, az ismét-
lési idő alatt ezt pótolhatja s ennek alapján 
szerencsésen tovább haladhat, míg ha folyton 
alap nélkül vittük följebb, eljön az idő, mikor 
az egész tanításunk előtte mintha szanszkrit 
nyelv lenne. Mi haszna van ennek abból, hogy 
érdemetlenül felsőbb osztályba került? Ellen-
kezőleg, nincs-e óriási kára ? Kötelessége az 
iskolával szemben, melynek jó hírnevét elő kell 
mozdítanunk, amit semmi esetre sem érhetünk 
el akkor, ha az anyagot nem bírjuk feldolgozni 
s az erős iparkodás mellett is éretlen növen-
dékeket engedünk az életbe. 

Ne feledjük, hogy az elemi iskola IV. osz-
tálya a polgáriba, a gimnáziumba lépésre képe-
sít! Most is panaszkodnak az elemi iskolára, 
hátha az osztályismételtetést betiltanák, mi lenne 
akkor ? Képzeljük el, hogy valamelyik gyermek 
az I. osztályban nem tanulta meg a betűket, a 
n.-ban talán (!) pótolja a mulasztást, de mivel 
a n.-ban a betűk megismerésével foglalkozott, 
mikor a III.-ba jön, ott van, ahol a társai a 
H. osztály megkezdésénél tartottak s így tovább. 
Vájjon hogyan boldogulnak a középiskolában 
az ilyen olvasni alig tudó, áterőszakolt tanuló-
val ? Pedig az olvasást magánúton is lehet gya-
korolni. Súlyosabb a helyzet a számtan, a nyelvtan 
anyagának fogyatékos ismerete s a fogalmazási 

készségnek hiányos elsajátítása nélkül. Hangoz-
tatom e pontnál, hogy a középiskolába menő 
gyenge tanulóra valósággal életkérdés lehet az 
osztály ismétlése. Ezúttal azonban ez érdemben 
méjyebb fejtegetésbe nem bocsátkozom. 

Én hát nem kárhoztatom, sőt — ha igazán 
szükséges — helyeslem is az osztályismétlést, 
mert azt vallottam mindig és vallom ma is: 
inkább keveset tanuljon a növendék, de azt 
tudja iól. mint sokat tanuljon és — úgyszólván — 
semmit se tudjon, ami megtörténik akkor, ha 
olyanokat hall, amiket előkészületlenségénél 
fogva meg sem érthet. Ilyenkor igazán falra 
borsót hányunk. Már Bacon, a reálizmus tulaj-
donképeni megalapítója, óva int a csekély, a 
felületes, meg nem emésztett ismeretekből. A 
józan magyar ész is azt tartja : aki sokat markol, 
keveset fog. 

Ha azonban minden áron arra törekszünk, 
hogy a gyermek a felsőbb osztályok anyagát is 
élvezze, nem lenne-e célszerű az alább következő 
eszmém, melynél alapul veszem, hogy a IV. 
osztályt a legtöbb növendék kijárja. Például 
hozom azon iskolát, ahol külön egy IV. és külön 
egy V—VI. osztály van, tehát két tanteremben 
két tanerő van elfoglalva : miért ne lehetne ezen 
osztályokat a két tanító között így felosztani : 
egy-egy IV—V—VI. osztály? (Amit azonban 
a létező állapot szerint lehetne variálni.) Igaz, 
hogy — esetleg kisebb létszám mellett is — 
a munka nehezebb lesz, de ettől a magyar tanító 
nem szokott visszarettenni, ám előnye, hogy a 
kecske is jóllaknék (lehetne osztályt ismételtetni), 
a káposzta is megmaradna : a tanuló a felsőbb 
osztályok anyagát is hallgatná. 

Gondolkozzunk kissé fölötte! 

Magyarország középiskolái 
az 1906/907. iskolai évben. 

írta : Héthi Lajos. 
Középiskolák összefoglaló elnevezése alatt a 

közéletben rendszerint csak a gimnáziumokat 
és reáliskolákat értik. 

Tényleg azonban középiskola mindaz, amely 
az elemin felül és az akadémián vagy egyete-
men alul áll. 

Ezek közt, a gimnáziumon és reáliskolán 
kívül is vannak olyanok, amelyek az általános 
műveltséget terjesztik. Ilyenek a polgári, felső 
nép- és felsőbb leányiskolák. Nagyobb számúak 
és többfélék a szakiskolák, amelyek meghatá-
rozott életpályára készítenek elő. 

A gimnáziumok voltaképen őrei minden fajta 
tanintézetünknek. Amikor még az elemi nép-
iskolaügy nem volt törvénnyel rendezve — 
ami csak 1868-ban történt meg — és a felső-
fokú szakoktatást nyújtó tanintézetek nagy 
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része nem is létezett : a mostani gimnáziumok 
elődei, amelyek akkor kollégium, líceum, szemi-
nárium neveket viseltek, kiterjeszkedtek az okta-
tás mindhárom fokára. Voltak elemi osztályaik 
és a tulajdonképen való középiskolai osztályo-
kon felül bölcsészeti, jogi, teológiai tanfolya-
maik. Van azonban a gimnáziumok közt is 
sok, melyeket az újabb alkotmányos korszak 
hozott létre. Ilyenek főként az állami jellegűek. 
A nemzetiségek a jogegyenlőségnek 1848-iki 
általánossá tétele után kezdettek saját nyelvű 
tanintézeteket szervezni. Kivételt képeznek az 
erdélyi és szepesi szászok, akiknek minden 
vidékükön található és szabadalmakkal is ellá-
tott jómódú városaiban már századok óta mű-
ködnek a protestáns felekezetű középiskolák. 
A gimnáziumok száma a tárgyalt iskolai évben 
173 volt. Abból 2 női főgimnázium Budapes-
ten. Az összes közül 37 nem teljes, a többi 
főgimnázium. 

Jelleg szerint: az állam rendelkezése alatt 
állott 40 állami és 14 kir. katholikus, az állam 
vezetése alatt 10 községi, 39 róm. kath, 2 gör. 
kath., 1 alapítványi, 1 társulati, 3 magán. Saját 
egyházi felsőségük rendelkezése alatt : 27 
református, 21 ág. hitv. evang., 1 egyesült 
protestáns, 3 gör. kel., 3 unitárius. 

Tannyelvre nézve német volt 7, valamennyi 
az erdélyi ág. hitv. evangélikusoknál ; oláh tan-
nyelvű 2 gör. kath. és 2 gör. kel., oláh-magyar 
tannyelvű 1, szerb 1. A többi mind magyar. 

A róm. kath. gimnáziumok közül igen sok 
áll szerzetes-rendek vezetése alatt. Legtöbb 
ilyen intézete van a kegyesrendieknek, azután 
a bencéseknek. Ezek nemcsak tanulmányi siker, 
hanem hazafias irányzat tekintetében is méltó 
társai a nagytekintélyű ref. kollégiumoknak. 

Az összes gimnáziumoknak 55.756 tanulójuk 
volta tárgyalt iskolai évben. Ennek 437o-a róm. 
kath. vallású. A ref. gimnáziumi tanulók száma 
valamivel felülhaladja az általános népes-
ségben kimutatott arányszámukat, 15'6%-ig 
emelkedvén. Nemkülönben az ág. hitv. evan-
gélikusoké 9'3 aránnyal. A gör. kath. és gör. 
kel. vallású tanulók csak valamivel emelkednek 
5—5%-on felül. Annál nagyobb az izraelita 
tanulók száma ; mindjárt a róm. kath. után 
következik, az egésznek 20"5%-a. 

Nemzetiségre nézve a tanulók közül 44.433 
magyar, az összes számnak 79'7%-a. Tisztában 
kell lenni vele, hogy ily magaslatra a zsidók 
beszámításával emelkedik. Német a tanulók közt 
4600, oláh 3600, tót 1600, horvát-szerb 1000-
ne'l valamivel több. 

A tanárok összes száma 3299 volt. 2990 
olyan, akiknek egyedüli vagy főfoglalkozásuk 
a tanárság. Azok közül magyar 2646, német 
161, oláli 126, tót és rutén 8—8, horvát-szerb 

31. Vallásra nézve volt a tanárok közt 1500 
róm. kath., 631 református, 435 ág. hitv. ev., 
158 izraelita, 118 gör, kath., 91 gör. kel., 
unitárius 55. A két protestáns felekezet hívei 
feltűnő nagy arányban foglalnak helyet a gim-
náziumi tanárok közt. Alább látni fogjuk, hogy 
a reáliskoláknál a ref. tanárok száma felettébb 
csökken. 

A gimnáziumok jelentékeny törzsvagyonnal 
is rendelkeznek, összesen 80 millió koronával. 
Annak épen fele az autonóm-tanintézetek bir-
tokában van. Azok közt is messzire elüljárnak 
a reformátusok 25 millió törzsvagyonnal. 

Ez örökre dicsősége marad a magyar nem-
zet művelődés-szeretetének és áldozatkészségé-
nek. Van ebben a vagyonban pár nagynevű 
erdélyi fejedelem alapítványa is ; de nagy részét 
a magyar nemesség és polgári osztály adako-
zása hozta létre azokban az időkben, amikor 
az állam egyáltalában semmivel sem segítette 
a kormánynak közvetlenül alá nem rendelt 
tanintézeteket. A szervezés és fentartás a fele-
kezetekre nehezedett, amelyek nem sikertelenül 
fordultak ismételve hitfeleik buzgóságához. 

A reáliskolák újabbkori alkotások, nagy ré-
szük állami, 32 közül 25. Az állam vezetése 
alatt áll 4, 3 azok közül községi, 1 izraelita 
(Vágújhelyen). Ág. hitv. ev. 2, mindkettő német 
tannyelvvel, gör. kel. 1, román tannyelvvel. 
Teljes 25, csonka 7. A nagy iskolatartó fele-
kezeteknek : a róm. kath. és reformátusoknak 
nincsenek reáliskoláik. 

A reáliskoláknak összesen 9757 tanulója 
volt. Ötször és félszer kevesebb, mint a gim-
náziumoknak. Róm. kath. közöttük 4200, izra-
elita 3450, ág. hitv. ev. 1000-nél több. Ref. ellen-
ben csak 600, gör. kel. 380, gör. kath. 58, 
unitárius 39. Anyanyelv szerint magyar 76"5%, 
német 17*7, tót 1*9, oláh 2'7, horvát-szerb 2. 

A 700 főt kitevő tanári személyzetből egye-
düli vagy főfoglalkozása volt a tanárság 625-
nek. Róm. kath. közöttük 306, ág. hitv. evaag. és 
izraelita 96—96; ref. csak 82, gör. kel. 14, 
gör. kath. 12, unitárius 8. Magyar 539, német 
58, oláh 17. 

Felsőbb leányiskola volt 31. Azok közt 16 
állami, 3 községi, 5 róm. kath., 3 református, 
1 ág. hitv. ev., 1 társulati, 2 magánjellegű. 
Mind magyar tanítási nyelvű. 

Az 5594 tanuló közt magyar 5175, német 
231. A többi nemzetiség egyike sem emelkedik 
50-ig. Legkevesebb az oláh: 21. Róm. kath. 
2385, izraelita 1750, református 854, ág. hitv. ev. 
481, gör. kath. és gör. kel. 53—56. 

Az 599 számból álló tanítószemélyzet közül 
442-nek egyedüli vagy főfoglalkozása emez 
intézetekben van. 305-en nők, 137-en férfiak. 
387-en magyarok, 41-en németek. Itt csak 34 
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az izraelita, 66 református, 74 ág. hitv. ev. A 
többi — 10 kivételével — róm. kath. vallású. 

Polgári iskola kereken 400 volt az ország 
területén. 139 fiúk és 261 leányok számára. Leg-
több az állami, összesen 150. Községi van 87, 
abból 2 olasznyelvü Fiúméban. A római 
katholikusok 71, a reformátusok 4, az izraeli-
ták 14 polgári iskolája mind magyar tanítási 
nyelvű. Ugyanaz az ág. hitv. evangélikusoknál 10, 
a gör. katholikusoknál 1, továbbá 11 társulati 
és 40 magániskola. Német 5 ág. hitv. ev. Oláh 
2 gör. kath., 1 gör. kel. és 1 társulati. Szerb 
nyelvű 3. 

A polg. iskolák 66.400 tanulója közt ma-
gyar 53.400, német 7400, tót közel 2000, 
oláh 1600, szerb 1000-nél több. A fiúiskolákba 
járt 27.800, a leányiskolákba 38.600. A fiú-
iskolákban tanított, a hitoktatókon kívül, 1124 
tanár, a leányiskolákban 2131. 

Felső népiskola esak 17 volt. Ez az iskola-
faj nem tudott elterjedni a polgári iskola mel-
lett. A 17 közül 5 fiúk és 11 leányok számára. 
A tanulók összes száma esak 706, a taní-
tóké pedig 85. 

Ezek azok a középiskolák, amelyek az álta-
lános műveltséget szolgálják. Az igen nagy 
hivatású és fontosságú középfokú szakiskolák-
ról külön számolunk be. 

Cigarettázó gyermekek. 
írta: Lakatos Lajos. 

Az alkoholizmus elleni küzdelmek sikerei 
tettre serkentik a dohányzás ellenzőit. Munkára 
készülnek mindenfelé és segítőkezet nyújtanak 
egymásnak közös akcióra, együttes harcra. A 
legtöbb államban már számos szövetség és bi-
zottság alakult a legerélyesebb küzdelemre a 
dohányzás ellen s felhasználnak minden ked-
vező alkalmat arra nézve, hogy felvilágosítsák 
a nép legszélesebb rétegeit a dohányzás káros 
következményeiről. 

Angolországról ismeretes, hogy az egészség-
ügy, főként pedig az iskolai egészségügy terén 
valósággal mintaintézményeket tud felmutatni 
s így a dohányzásnak, mint a gyermek szerve-
zetére igen veszélyes élvezetnek újabb higiéniai 
reformintézkedései között kettőzött figyelmet 
szentel s már odáig jutott, hogy parlamentje 
nemrég a gyermektörvény címén igen érdekes 
és bölcs intézkedést léptetett életbe. Az ú j tör-
vénynek két fontos rendelkezése van. Az első 
az, hogy ezután a fiúknak csak akkor szabad 
dohányozniok, ha 16-ik évüket betöltötték. A 
rendőröknek joguk van a fiúkat a dohányzás-
ban megakadályozni és a náluk talált szivart, 
cigarettát és dohányt elkobozni. A trafikosok-
nak szigorúan megtiltották, hogy a fiúknak 

dohányt adjanak el. Ha a tilalom ellen vétenek, 
nagy bírsággal büntetik őket. A törvénynek 
második rendelete eltiltja a gyermeket a korcs-
mától, amíg 14-ik életévét be nem töltötte. A 
törvény még azt sem engedi meg, hogy a gyer-
mek olyan helyiségbe lépjen, ahol szeszes italt 
mérnek. A vendéglősök kérését, hogy a gyer-
mekek számára várótermet rendeznek be, el-
utasította a kormány. A szülők tehát ezután, 
ha apró gyermekeiket magukkal viszik, nem 
látogathatják a vendéglőket. 

A gyermektörvénynek még egy érdekes ren-
delkezése van : A gyermeket nem szabad egye-
dül hagyni olyan helyiségben, ahol nyitott tűz 
van. Mivel Angolországban majdnem mindenütt 
nyitott kandallókban fűtenek, a gyermektörvény-
nek ez a része igen érzékenyen sújtja a szülő-
ket. Azokat, akiknek javára gyermekbiztosítás 
történt, az új törvény szerint szigorú megfigye-
lés alatt fogják ezentúl tartani. Ha bebizonyo-
sodik, hogy egy ilyen biztosított gyermek rossz 
bánásmód vagy hiányos ápolás következtében 
halt meg, akkor a biztosítódíjat élvezőnek meg-
gyűlik a baja a törvénnyel s esetleg öt évi 
fegyházat is kaphat hanyagsága miatt. A tör-
vénynek van egy olyan paragrafusa is, mely 
eltiltja a gyermeket a koldulástól, azokat a 
kereskedőket pedig szigorúan megbüntetik, akik 
régi vasat vagy fémdarabokat vásárolnak gyer-
mekektől. Az utóbbi rendelkezés azért volt 
szükséges, mert a gyermekek, hogy egy kis 
pénzhez jussanak, letördösték a kapukról a ki-
lincseket. 

Akárhány vidéke akad Angliának, ahol az 
alsóbb néposztály gyermeke, nemre való tekin-
tet nélkül hódol a dohányzásnak ; akár cigaret-
tázásról, akár pipázásról, akár pedig bagózásról 
legyen szó. Am e tekintetben nem kell épen 
oly messzire kalandoznunk Angliába, hiszen 
hazánkban, kivált dohánytermelő vidékeinken, 
a pipa már a 8—9 éves fiúgyermekek szájában 
is gyakorta látható. 

Angolország újabb időben nagyobb arányban 
fejleszti hadierejét. Ez alkalommal ismételten 
feltűnt a brit hadvezetőség előtt, hogy az újon-
cok túlnyomó többsége csenevész, vézna s a 
katonamértéket is alig ütik meg. A baj eredetét 
kutatni kezdték s csakhamar rájöttek arra, 
hogy az anyaországból kikerülő újoncok nagy 
többsége zsenge gyermekkora óta szenvedelme-
sen űzi a dohányzást, főkép pedig tömérdek 
sok cigarettát fogyaszt. Míg az egyesült hár-
mas királyság északi részéből, Skótországból 
kikerülő újoncanyag egészséges, erőteljes, piros-
pozsgás fiúkból állott, addig Anglia és Irbon 
újoncjutalékának tetemes százaléka igen gyen-
gécske emberanyagot szolgáltatott. A magya-
rázat egyszerű volt : míg a skót szülők legtöbbje 
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szigorú dohányzási tilalom alatt tartja és neveli 
gyermekeit, addig az angol, főként pedig az 
ir szülők gyermekei már zsenge koruktól fogva 
úgyszólván rabszolgái a dohányzásnak, leg-
főkép pedig az amúgy is káros és hozzá nagy-
mértékű cigarettázás szenvedelmének. A do-
hányzás nemei közül tudvalevően a pipázás és 
a szivarozás bizonyos mérsékeltebb élvezet mel-
lett, kevésbé jelenthet veszedelmet, míg ellen-
ben a papiroshüvellyel együtt fogyasztott ci-
garetta határozottan ártalmas anyagokkal rakja 
tele az emberi szervezetet. Az alsóbb népréte-
gek, kivált Angolorf-zágban és Irhonban a szó 
teljes értelmében földhöz ragadt szegény ele-
mekből állanak, ezeknek pedig nines módjuk-
ban jobb minőségű pipadohányt vagy épen 
szivart beszerezni ; így tehát kénytelenek a 
leghitványabb s igen olcsó dohánytörmelékfélét 
papiroshüvelybe csavarni s cigarettának elfo-
gyasztani. Persze, a csemeték aztán követik 
ebben is a szülők rossz példáját. A sok do-
hányzás miatt az éhes gyermek kevesebb ételt 
is kér a szegénysorsú szülőtől. Ez a szomorú 
állapot aztán kihat a jövő generáció szerveze-
tére is s így a testileg hátramaradottabb ilyen 
nemzedék érthető módon nem képes az újonco-
zás és a katonamérték igényeit kielégíteni. 

De ki nem ismerné nálunk is a szivarvéget 
gyűjtő gyermekeket? Hegyesvégű pálcákra 
ügyesen szúrják föl a kávéházak előtt ülő ven-
dégektől eldobált szivar- és cigarettavégeket s 
ha egy égőre akadnak, boldogan szívják azt 
tovább s kutatnak újabb zsákmány után. Ko-
mikus és elszomorító ez a látvány egyszerre s 
elég gondolkodásra ad alkalmat annak, ki a 
nép satnyulását sajnálja. A szivarvégek azon-
ban nemcsak mérgezők 8—10 éves vadászaikra, 
hanem egyenesen meg is fertőzik őket. Ezt 
bizonyítja már az is, hogy ilyen kis proletárok-
ból kerül ki az ingyenrendelő-gyógyintézetek 
legtöbb tüdővészese ; de bizonyítja még jobban 
a laboratóriumokban végzett számos vizsgáló-
dás. Egy neves angol orvos megállapította, hogy 
a fiatalemberek legnagyobb részének torokbaját 
a cigarettázás okozza és azok számát, kik a 
dohány élvezetének évente áldozatul esnek, 
20.000-re teszi. Egy amerikai egyetemen nyolc 
esztendőn keresztül tanulmányozták a cigaret-
tázó és nem dohányzó fiatalság közti különb-
séget és megállapították, hogy a cigarettázok 
testileg is, szellemileg is hátramaradtak a nem-
dohányzók mögött. Az Egyesült Államokban 
törvény tiltja a serdületlen fiatalságot a do-
hányzástól, szintúgy gondoskodtak már Japán-
ban is arról, hogy a fiatalságot a dohányzás 
káros befolyásától megóvják. 

A kéznek könnyű reszketése, a rossz látás, 
a szabálytalan szívműködés, az emésztés zavarai, 

a nyálkás nyelv, az ingerlékeny gége: mind-
megannyi jelei a korai és túlzásba vitt dohány-
zásnak. Régente az utca gyermeke, ha néhány 
garashoz jutott, cukrot vagy gyümölcsöt vett 
magának s így némi táplálékhoz jutott. Ma 
fejletlensége és ráncos vonásai degeneráltságát 
bizonyítják. 

Tuberkulózisban szenvedőktől elszívott szivar-
és cigarettavégeket azon frissiben és több hét 
múlva is tengeri nyulak bőre alá oltott egy 
Peserieo nevű elismert olasz orvos s az állatok 
50 százaléka elpusztult tuberkulózisban. Főleg 
a kiszáradt szivarvégek voltak igen sokáig fer-
tőzők, míg a nyirkosán tartottakban 10 nap 
múlva már elpusztultak a tüdővész mikrobái. 
Tőzsdékben vásárolt, friss szivarok nem voltak 
fertőzők. A szivarvégekben sok volt a burgonya-
bacillusnak nevezett csíra; kivüle a genyesztő-
kokkusok, a proteus-fajok és a penészek for-
dultak elő nagy számban. 

Egy vidéki város gyermekkórházának orvosa 
a városi gyermek öreges és fáradt arcát a ci-
garettázásnak tulajdonítja. Az orvosok mindig 
elítélően nyilatkoztak a gyermekek dohányzá-
sáról és a belőle származó bajokat a cigaret-
tázás tetemesen növeli. 

De minden tilalomból egy tanulság vonható 
le. Nevezetesen, hogy a törvény írott malaszt 
és büntető szankciója mellett is ezer és ezer mód 
és alkalom kínálkozik a kijátszására. Ezen a 
téren egyedül és kizáróan a család van hivatva 
az igazi ellenőrzést gyakorolni és a szülői sze-
retetteljes szigort a törvény ezer intézkedése 
sem pótolhatja. At kell menni a köztudatba, 
hogy a gyermekek korai dohányzása fejlődésü-
ket hátráltatja, gátolja és hogy a nikotinnak 
a fejletlen szervezetre való hatása sok, később 
jelentkező kórnak veti meg gyilkos alapját. A 
jobb társadalmi osztálybelieknél ez a tudat már 
régóta él és ezekben a körökben ritka is, hogy 
kiskorú gyermekek dohányozzanak, de a nép 
széles rétegében ügyet sem vetnek erre a kö-
rülményre és nemhogy gátat nem vetnek neki, 
hanem bűnös közönnyel elő is mozdítják. 

Ránk, néptanítókra, ezen a téren is nagy és 
nemes feladat vár. Minden tehetségünkkel, tu-
dásunkkal és képességünkkel oly generációt 
neveljünk, mely testben és lélekben egészséges. 

— Adakozás. Kerecmán Győző nyágovai ta-
nító a tavaszvizi gk. tanítói kör tavaszi gyűlésén 
5 koronát gyűj töt t az aradi vesztőhely megvál-
tására és ezen összeget — bizonyára buzdítás 
céljából — a Néptanítók Lapjának küldte el. 
A hozzánk küldött pénzt rendeltetése helyére 
ju t t a t tuk . 



8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. _ 2 7 . SZÁM. 

Községi és egyéb helynevek. 
Zala vármegye. 

L Alsólendvai járás: Adriáncz-Adorjánfalva.— 
Alsó-Bisztricze = Alsóbesztercze. — Alsó-Lendva-
lakos =Alsólakos. — Baksaés Győrfa^Zalabaksa.— 
Barabás = Kerkabarabás. —- Belatinczhoz tartozó 
Renoviczamajor (eddig Hrenoviczapuszta néven 
is). — Bratoncz = Murabaráti. — Brezovicza = 
Lendvanyíres. — Csente = Csentevölgy. — Cse-
rencsócz = Cserföld. — Dedes = Lendvadedes köz-
séghez tartozó Kishegy (eddig Dedesihegy néven).— 
Deklezsin=Murahely. — Dobraföld ^Magyarföld. — 
Dobronak = Lendvavásárhely. — Felső-Bisztricze -
Pelsőbesztercze. — Felső-Lendvalakos = Felsőla-
kos. — Gáborjaháza = Gáborjánháza. — Ganicsa -
Lendvarózsavölgyhöz tartozó Rasiczamajor (eddig 
Hrasiczamajor néven). — Gumilicza = Lendvaszent-
józsef. — Gyertyános = Zalagyertyános. — Hid-
vég=Lendvahidvég. — Hosszúfalu=Lendvahosszú-
faluhoz tartozó Belsőhegy, Hidegkút, Kisbükkhegy, 
Kishegy, Nagybükkhegy, Szénégető, Újhegy (ezek 
eddig Hosszúfalu szőllőhegy néven). — Hottiza = 
Murarévhez tartozó Gyulamajor (eddig Gredaruajor 
néven is). — Izsakócz = Murasziget. — Jakabfa = 
Lendvajakabfa.—J ósecz=Szentistvánlak.— Kebele= 
Kebeleszentmárton. — Kerka-Kalóczfa=Kálóczfa.— 
Közép-Bisztricze=Középbesztercze. — L i p p a = Kisl-
ippa. — Lippahócz = Hársliget. — Mellincz = Mura-
melencze. — Nagypalina községhez tartozó Nagy-
palinai major (eddig Palinai major néven).— Puszta-
Kozmadombja = Kozmadombja községhez tartozó 
Jáhumpuszta (eddig Jáhom néven is). — Rédics-
hez tartozó Dedeskecskés (eddig Napkeleti Kecs-
kés és Keleti szőllőhegy neveken is), Lendva-
keeskés (eddig Napnyugoti Kecskés és Nyugoti 
szőllőhegy neveken is), Szabólakospuszta (eddig 
Külsőmajor néven is). — Renkócz = Lendvaerdő. — 
Strelecz = Orszentvid. — Szombatfa = Zalaszom-
batfa. •*— Turnischa = Bántornya. — Zala-Iváncz = 
Zalaivánd. 

II. Balatonfüredi járás : Arács=Balatonarács.— 
Balaton-Kis-Szőllős = Balatonszőllős. — Csicsó = 
Balatoncsicsó. — Nemespécselyhez tartozó Nemes-
pécselyi puszta (eddig Nemes-Kispécselyipuszta 
néven is). — Palóznak = Paloznak. 

III. Csáktornyái járás: Felsőkirályfalva köz-
séghez tartozó Omajor (eddig Allémajor néven is), 
Újmajor (eddig Remizmajor néven is). — Ferencz-
falva és Mikófa = Alsóferenczfalva. — Gáborvölgy-
höz tartozó Csalfadomb (eddig Czigányscsák néven is), 
Kisédesd (eddig Kisszlatnyák néven is), Nagyédesd 
(eddig Nagyszlatnyák néven is), Romvár (eddig Tri-
govcsák néven is). — Györgyike-Tündérlak-Nemes-
Bükkösd = Tündérlak. — Határőrs = Határörs. — 
Jánosfalu — Jánosfalva. — Magyarod = Kismagya-
ród. — Mihályfalva = Kismihályfalva. — Nagyfai u = 

Drávanagyfalu. — Őrség =Muragárdony. — Réthát= 
Muraréthát . — Stridó = Stridóvár. — Viziszent-
györgyhöz tartozó Bányahegy (eddig Pleskovec 
néven is), Ferenczhegy (eddig Ferkánovec néven 
is), Kedveshegy (eddig Drágoslavec néven is), 
Kerekhegy (eddig Okrugli néven is), Lapáthegy 
(eddig Lopatinec néven is). Oskolahegy (eddig 
Vucetinec néven is). — Zsedény = Zsidény. — 
Hegykerület I. — Robádihegy. — Hegykerület II. -
Szentorbánhegy. — Hegykerület HI.=Bánfihegy.— 
Hegykerület IV. = Vashegy. — Hegykerület VI. — 
Szentmargithegyhez tartozó Felsővéghegy (eddig 
Gornyi Koncovcsák néven is), Göröghegy (eddig 
Gerkavescsák néven is), Györgyhegy (eddig Ju-
rovcsák néven is), Margithegy (eddig Kercsinovecz-
hegy és Kapelscák neveken), Várhegy (eddig 
Gradiscsák néven is). —- Hegykerület VII. = Sze-
lenczehegyhez tartozó Alsóvéghegy (.}ddig Dolnyi 
Koncovcák néven is), Bükkösd (eddig Bukovee 
néven is), Faluhegy (eddig Zavescák néven is), 
Feketetómajor (eddig Csernamlaka és Uradalmi 
major neveken is), Paphegy (eddig Praporcsán 
néven), Szelencze (eddig Selnisca néven is). — 
Hegykerület VIII. = Boeskaihegyhez tartozó Alsó-
hideghegy (eddig Dolnyi Zebánecz néven is), Felső-
hideghegy (eddig Gornyi Zebánecz néven is), 
Hidegfalu (eddig Zebanszkószeló néven is), Ko-
paszhegy (eddig Plesivicza néven is), Morzsahegy 
(eddig Merhátovecz néven is. — Hegykerület IX. = 
Farkashegy. 

IV. Keszthelyi járás : Keszthely (polgárváros) = 
Kiskeszthely. — Köszvényes - Zalaköszvényes. — 
Köveskút - Zalaköveskút. — Nemesbükhöz tartozó 
Nemesbükhegy (eddig Mihályházihegy néven). — 
Sármellékhez tartozó Középmajor (eddig Gulya-
major néven is), Lajosházipuszta (eddig Főnök-
és Lajosmajor neveken), Zalamajor (eddig Ihász-
major néven is). — Szent-András = Hévizszent.-
andrás. — Zalaszántóhoz tartozó Tátikahidegkút 
(eddig Hidegkúti major néven), Laposmező (eddig 
Tátikamajor néven is). 

V. Letenyei járás : Becsehelyhez tartozó Új-
major (eddig Vérvölgy néven is). — Csehi = 
Kiscsehi. — Erdősfa = Semjénháza. — Kerkaszent-
királyhoz tartozó Kerkaújmajor (eddig Újmajor 
néven). — Kis-Csei-necz = Csernecz. —- Rátka = 
Murarátka. — Szent-Margita = Szentmargitfalva.— 
Tolmács=Kistolmács. — Tormaföld=Tormafölde. — 
Vakonya^Valkonya. — Várföld = Várfölde. 

(Folytatjuk.) 

— A tanítói állás megbecsülése. SzUa-
dányi Béla kántorfőtanítót, kit a bolgár király 
a tiszti koronás ezüst kereszttel tüntetet t annak 
idején ki, a szentantali községi képviselőtestület 
jún ius hó 18-án harmadszor választotta meg 
tagjává. 
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SZÉPIRODALOM. 
Áldomás. 

Nos, fiúk, hát nem örültök1? 
Újra köztetek vagyok! 
Visszahoztam tünt időtök 
Tavaszát, a — tegnapot. 

Ez a tegnap maholnap már 
Szinte negyven évből áll, 
Hej, mindjobban száll az Elet, 
S mind közelebb a Halál! 

Jól vagy rosszul, lemorzsoltuk 
Mit ránk rótt a kegyes ég, 
S ha örömünk nem is volt sok, 
Búnk és gondunk volt elég. 

Férfivégzet, Tűrtük, álltuk. 
Gyáván nem panaszkodánk. 
Most sem hányjuk fel a sorsnak: 
Miért nem volt jobb anyánk? 

Tudja Isten, hova pusztult 
A mi régi szöghajunk ? 
Állunk, mint a leveletlen 
Jegenyék, de — itt vagyunk! 

Ami elmúlt, nyilván elmúlt 
S jó, hogy immár vége van, 
Azért még a szívünk, lelkünk 
Végkép nem virágtalan. 

S ami fő, még nem fogyott el 
A borunk sem teljesen: 
Adja ez a ti pincétek 
Hála Isten, bőviben ! 

Feledjünk hát minden bút, bajt,' 
Tartsuk kézen a csapot, 
S a sok örömtelen évre 
Csapjunk egy vidám napot! 

Endrődi Sándor. 

Az én öreg tanítóm. 
írta: Jaross Ferenc. 

Még ma is megfejtetlen rejtély maradt előt-
tem, hogy 60 év előtt hogyan tudtak megélni 
Léván a katholikus tanítók 150 pengő forint 
évi fizetésből. 

Az azonban már akkor is nyilt titok volt, 
hogy az egyik tanító, akit az Isten nagy csa-
láddal áldott meg s aki 1863-ban engem is 
tanított a III-ik osztályban, a Stella segítségé-
vel igyekezett silány jövedelmét gyarapítani. 

A stella egy piros pántlikára kötött, kréta-
porral minél gyakrabban ragyogóra fényesített, 
férfitenyér-nagyságú rézcsillag volt, amelyet a 
tanító időközönként a jobb tanulók nyakába 
akasztott. A kitüntetett a csillagot hazavitte s  
a legközelebbi alkalommal — szokás szerint 
legalább is egy ezüsthuszas kíséretében — 
visszahozta az iskolába. 

Sok szülő szemében a stella nem volt valami 
kedves érdemjel. Kivált, ha sűrűn tünt fel a 
háznál. 

Magam is hallottam, amikor egy apa így 
fogadta a Stellával már ötödízben feldekorált fiát : 

— Te kölyök! Hát már megint jól feleltél ? 
Többet ne tedd ! Ha a tanító úr kérdezni fog : 
hallgass, mint a sült hal ! Ne felelj neki ! Mert 
ha ezt a csillagot még egyszer hazahozod : 
veled együtt dobom ki ! 

Az 1859. évben Léván megnyílt III. és IV. 
osztályt akkor a piaristák telkén levő kis épü-
letben helyezték el, amely a mai főgimnázium-
mal szemben áll. Mert az iskola épületében 
csak négy tanterem volt, amelyek közül az 
emeleten levőket az I. és II. fiúosztályok, a 
földszintieket pedig a két leányosztály foglalta el. 

Az újonnan létesített osztályok számára a 
két tanteremnek falai a régi épülethez már 
hozzá voltak illesztve és fedél alatt állottak, 
de a falaknak belső vakolására és a berende-
zésre a városnak már nem lévén pénze, az épü-
let nyolc évig befejezetlen maradt. 

Osztályfőnököm — a németet kivéve — 
mindent jól és alaposan tanított. De rendkívül 
szigorú, öreg ember volt. Mintha még most is 
látnám magas, szikár alakját. Hosszú, fekete 
vagy sötét kabátot viselt. Kabátja feneketlen 
hátulsó zsebeinek egyikéből soha sem hiányzott 
a burnótos szelence, amelyet tanítás közben a 
balkezében tartott, a másik zsebéből pedig az 
őzlábra erősített, szíjból font korbács, melynek 
skutika volt a neve. 
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Ha ezekhez még hozzávesszük a szemüvegét 
és a kabátja külső zsebéből kikandikáló tarka 
zsebkendőt, az öreg úrban feltaláljuk a régi 
Schídmeistereknek valódi tipusát. 

Iskolánkban a skutika mellett — mint fe-
gyelmezési eszköz — még a virgács is szerepelt. 
Ezt a tanító a szekrénybe zárva tartotta; de 
egész éven át csak a krampusz szerepe jutott 
neki. Nem vette igénybe. Annál nagyobb mű-
ködési tere nyílt a skutikának, amely napon-
ként kikerült a zsebéből és hol jobbra, hol balra 
snhintott. 

Még ma is élénken emlékezem arra az esetre, 
amikor tanítónk az egyik fiúra, aki tanítás alatt 
cifra babokkal játszott, a vigyázóval bat skutika-
íitést csapatott, mert ennyi volt a nála talált 
babok száma. A többit tettenért pajtásom ügye-
sen a csizmája szárába szórta. J 

Reggel, télen-nyáron jártunk templomba. 
Öregünk a reggelijét sokszor a két osztály 

között levő kis folyosón szokta elfogyasztani. 
Ez a reggeli, amelyet cselédje hozott az isko-
lába, a vakablakban, egy tányérral betakart 
bögrében, egy zsemlye társaságában várt reá. 

Többször figyelmeztetett bennünket, hogy a 
kávéjához senki hozzá ne nyúljon, mert külön-
ben: így, meg úgy! 

Hosszú ideig nem is voltunk kíváncsiak a 
reggelijére ; de mert olyan erősen emlegette s  
mert a bögre mellett legtöbbször nem kávés-, 
hanem leveseskanalat láttunk elhelyezve, egyszer 
az egyik fiú, aki a miséről elkésett, levette a 
bögrét a vakablakból, hogy megnézze : mi van 
benne ? 

Mielőtt azonban a tányért fölemelhette volna, 
a közeledő lépések zajától úgy megijedt, hogy 
a hirtelen visszahelyezett bögrét feldöntötte s  
annak tartalma: a krumplileves, végigfolyt a 
falon. 

A tanító szigorú vizsgálatot indított a csíny 
elkövetőjének földerítésére. Sokan tudtuk a ne-
vét ; de nem akadt közöttünk áruló, mert nem 
akartuk őt kitenni annak, hogy a virgácsot 
rajta próbálják ki. 

Tanítónk ezentúl soha többé nem emlegette 
a kávéját. 

Bach és Schmerling olyan iskolai íendeletet 
hoztak be nálunk, hogy akkor már az első 
osztálytól kezdve a magyar olvasás és írás mel-
lett a németet is kellett tanulnunk. A harma-
dik osztályban azt kívánták tőlünk, hogy kisebb 
olvasmányokat fordítsunk németből magyarra. 
A német nyelvnek tanítása olyan terhes lehe-
tett a mi tanítónknak, amilyen ellenszenves 
volt a tanulása nekünk. A heti négy órát, 
amelyben a némettel veszekedtünk, valóságos 
tortúrának éreztük volna, ha igen gyakran de-
rültséget nem kelt tanítónk elszólása, amellyel 

őszintén elárulta, hogy úgy szereti a németet, 
mint mi és a nyelvével is csak úgy áll hadi-
lábon, mint tanítványai. 

Az ilyen derültséggel fűszerezett német órák-
ból csak egyet említek meg, azt, amelyen a 
Das Gewitter (A zivatar) című olvasmány ke-
rült fordítás alá. Az olvasmánynak e mondatát : 
und die Menschen zittern, tanítónk semmiképen 
sem tudta magyarra átplántálni. Végre is be-
kopogtatott a szemközt levő negyedik osztály 
ajtaján és kihívta kollégáját, akivel máskor is 
együtt szokták az efféle nehéz problémákat 
megfejteni. Megjegyzem, hogy a kolléga egy 
fokkal sem volt jobb német, mint a mi öregünk. 

Nyitott ajtók mellett, a folyosón hangosan 
és a legkomolyabban tárgyalták a nehéz mon-
datot és hosszú eszmecsere után kisütötték, 
hogy a zittern szó tulajdonképen a citerából 
ered s így az nem jelenthet mást, mint cite-
ráznak. 

Mi ezek után a nyert utasítás szerint hűsé-
gesen úgy fordítottuk az olvasmány bekezdését, 
hogy: Ha zivatar van, az állatok elbújnak és 
az emberek citeráznak. 

Ilyen tanítás vetette meg az alapját az én 
német tudományomnak. Gyönge és ingatag 
alap s mégis hálás szívvel gondolok az én öreg 
tanítómra, aki nyomorúságos anyagi helyzeté-
ben, a legsúlyosabb megpróbáltatások idején is 
igaz és hü polgára volt a magyar hazának. 

H i v a t a l o s rész . 
Körrendelet. 

(Talamemiyi kir . tanfelügyelő és kirendelt klr. tan-
felügyelő és felső kereskedelmi iskolai főigazgató 

úrnak. — 103.410/1908. szám.) 
Számos esetből azon tapasztalatra jutottam, 

hogy az állami iskolai gondnokságok, igazgató-
ságok, kisdedóvodai felügyelő-bizottságok a fel-
ügyeletükre bízott intézetek költségvetéseinek 
egybeállítása alkalmával a fűtési szükségletekre 
előirányzott összegeknek oly túlzott mértékben 
való fölemeltetésére törekednek, melyet az el-
ismert drágasági viszonyokkal sem lehet már 
indokolni. 

Az áll. isk. gondnokságokat, igazgatóságokat, 
kisdedóvodai felügyelő-bizottságokat eme, a 
kincstár érdekeinek megóvása szempontjából 
meg nem engedhető törekvésükben az elsősor-
ban arra hivatott kir. tanfelügyelőknek kell 
meggátolni. 

Evégből, nehogy a jövőben is hasonló kísér-
letek forduljanak elő, ezennel a következőket 
rendelem el. 

Oly célból, hogy az áll. intézetek fűtési szük-
ségleteinek megállapítása tekintetében föltétele-
zett tájékozatlanságot megszüntessem, értesítem 
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a Tanfelügyelő urat , hogy az áll. intézetek fűtési 
szükségletének megállapítása olykép történik, 
hogy számvevőségem az egyes áll. intézetek köl t -
ségvetéseiben az ország különböző pont ja in esz-
közölt szakszerű kísérletek eredményeiből meg-
ál lapí tot t normál tényezőket veszi számítási 
alapul. 

E normál tényezők még az 1892. évi 21.325. 
sz. a. körrendeletemben állapíttattak meg. Mint-
hogy azonban az ilykép kiszámított összegek a 
dunai vonalon felül, a Kárpátok, továbbá a 
Királyhágón túl levő hegységek között fekvő 
zordabb éghajlatú helyeken nem minden esetben 
bizonyultak kielégítőknek, az 1901. évi 16.614. 
sz. a. kelt rendeletemmel megengedtem, hogy 
az említett, a rendesnél hosszabb tartamú és 
erősebb fűtést igénylő helyeken, akkor, ha ez 
kellőleg indokoltatik, a rendes számítás alapján 
megállapítható összeg némileg, legfeljebb azon-
ban 50"/o-kal emeltessék. 

Idemellékelten megküldöm a Tanfelügyelő 
úrnak a fűtési szükségletek kiszámításánál ala-
pul szolgáló tényezőket feltüntető táblázatot. 

Táblázata 
a fűtési szükségleteknek az 1892. évi 21.325. sz. a. 
kelt rendelet alapján való megállapítása céljából alapul 

veendő tényezőknek. 
Megye Tényező Megye Tényező 
Abaúj torna 0-0604 Liptó 0-0647 
Alsóf'ehér 0-0578 Marostorda 0-0587 
Arad 0-0556 Máramaros 0-0699 
Árva 0-0642 Moson 0-0598 
Baranya 0-0555 Nagyküküllő 0-0577 
Bars 0-0591 Nógrád 0-0643 
Bácsbodrog 0-0572 Nyitra 0-0569 
Bereg 0-0589 Pestpilissoltkiskúu 0 0548 
Beszterczenaszód 00578 Pozsony 0-0556 
Békés 0-0573 Sáros 0 0589 
Bihar 0-0587 Somogy 00-549 
Borsod 0-0617 Sopron 0-0577 
Brassó 0 0589 Szabolcs 0-0592 
Csanád 0 0564 Szatmár 0-0570 
Csík 00669 Szeben 0-0573 
Csongrád 0-0563 Szepes 0-0648 
Esztergom 0-0610 Szilágy 0-0709 
Fehér 0 0551 Szolnokdoboka 0-0587 
Fiume 0-0382 Ternes 0-0569 
Fogaias 0-0573 Tolna 0-0564 
Grömör 0-0659 Tordaaranyos 

Torontál 
0-0587 

Győr 0-0561 
Tordaaranyos 
Torontál 0-0562 

Hajdú 0-0590 Trencsén 0-0633 
Háromszék 0-0587 Túrócz 0-0633 
Heves 0-0557 Udvarhely 0-0585 
Hont 0-0610 TJgocsa 0 0573 
Hunyad 0 0614 Ung 0-0598 
Jásznagykúnszoln. 0-0566 Yas 0-0578 
Kisküküllő 0-0587 Veszprém 0-0534 
Kolozs 0-0587 Zala 0-0540 
Komárom 0-0581 Zemplén 0 0582 
Krassóezörény 0-0556 Zólyom 0-0625 

A fűtési szükséglet megállapítása céljából a fütendő 
helyiségek légűrtartalma megszorzandó a megfelelő 
helyi tényezővel. Ez adja a szükséges fa mennyiségét 
m3-ben, mely 1 m:i fa árával szorozva teszi a szükség-

letet, mely azonban az 1901. évi 16.614. sz. a. kelt 
rendelet értelmében a dunai vonalon felül és a Kár-
pátok, továbbá az erdélyi hegységek között fekvő 
helyeknél és indokolt esetekben, legföljebb azonban 
még 50°/o-kal emelhető. 

Mindenekelőtt felhívom a Tanfelügyelő urat, 
utasítsa a tankerületében levő összes áll. el. és 
polgári iskolai gondnokságokat, kisdedóvodai 
felügyelő-bizottságokat, hogy a jövőben minden 
egyes oly esetben, amikor akár külön, akár pedig 
a rendes tanévi költségvetés kapcsán a fűtési 
szükségletekre már megállapított összegnek föl-
emelését kell kérelmezniük, azt az alábbiakra 
is kiterjedő alapos és indokolt jelentés mellett 
tegyék. 

A fűtési szükséglet elbírálása szempontjából 
rendkívüli fontossággal bírnak az illető intézet 
épületének alább részletezett körülményei, neve-
zetesen: hogy az iskola épülete az uralkodó 
széliránynak kitett dombon, vagy sík, védett 
területen áll-e, hogy annak falazata tisztán fa-
vázas, földtömés-, vályog, tégla, avagy kőből 
van-e, hogy külső falazata vastagabb vagy véko-
nyabb, hogy a tantermek mennyezete, a mester-
gerendákon felül, a padláson téglaburkolattal 
vagy agyaggal van-e borítva; hogy az épület 
ajtói és ablakai egyszerűek vagy kettősek ; hogy 
az ajtók és ablakok melyik égtáj felé nyílnak, 
nemkülönben az, hogy azok közvetlenül nyílt 
területre (utea, udvar), vagy pedig többé-kevésbé 
zárt helyiségbe (folyosó, előcsarnok) nyílnak, 
hogy az épület szabadon áll, vagy pedig ház-
sorba (épülettömbbe) van-e beépítve, végül, 
hogy a tantermek fűtésére szolgáló kályhák mely 
anyagból vannak, azok milyen szerkezetűek. 
Mindezen körülmények, nem is szólva az enyhébb 
és zordonabb téli időjárásról, ugyanazon föld-
rajzi és éghajlati viszonyok között jelentékenyen 
befolyásolják az egyes helyiségek kellő füthe-
tését, s így természetesen a szükséges tüzelő-
anyag mennyiségét is. 

A fütendő helyiségek légűrtartalmi kimutatásai, 
mint azt több esetben tapasztaltam, elfogad-
hatatlanok, mert azokban az egyes tantermek 
vagy túlkicsinyeknek, vagy túlnagyoknak van-
nak feltüntetve, továbbá, mert a fűtendőknek 
kimutatott helyiségek közé olyanok is vétetnek 
fel, melyek vagy egyáltalán nem, vagy csak 
elvétve fűttetnek. 

Sok helyen szerepel a fütendő helyiségek közt 
a nyitott előtér, lépcsőház stb. csak azért, hogy 
a fűtési szükségletekre nagyobb összeg állapít-
tassák meg. Felhívom a Tanfelügyelő urat, adjon 
erre nézve az egyes iskolagondnokságoknak, fel-
ügyelő-bizottságoknak részletes útmutatást, hogy 
a légűrtartalmi kimutatásokba csak a valóság-
nak megfelelő és teljesen megbízható adatok 
vétessenek fel. 
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Nagyon fontos m é g a tűzifa piaci á r á t iga-
zoló helyhatósági bizonylat , mivel e tekinte tben 
is azt tapasztal tam, hogy azok a valóságnak 
nem mindenkor felelnek meg. El ismerem, hogy 
e tekinte tben is az ál talános drágulás hatása 
nyilvánul, de viszont nem ta r tha tom megenged-
hetőnek, hogy ezen indok oly törekvések ér-
vényrejut ta tására használtassék fel, me lyek nem 
a tényleges szükségen alapulnak, s ekként a 
költségvetés alaposságának rovására vannak . 

A piaci ár tekintetében szóba jön magának 
a tűzifának az ára, továbbá a fa beszállí tásának 
és végre annak felaprózási költsége. I t t azon-
ban megjegyzem, h o g y bá r oly eset is elkép-
zelhető, illetve előfordul a gyakor la tban, melyek-
ben a tűzifának tényleges árát a beszállí tás és 
felaprózás költsége meghaladja , de mindenesetre 
csak kivételesen és r i tkábban. 

Megjegyzem még itt, hogy a fűtési szükség-
letek megállapítása céljából fölterjesztendő és 
a tűzifa piaci árát igazoló helyhatósági bizony-
latokban mindig csak kifejezetten egy köbméter 
és pedig — kivéve oly eseteket, hol a keményfa 
a piaci forgalom tárgyát nem képezi és így 
csak a lágvfa költségei igazoltathatók — ke-
mény tűzi hasábfának piaci ára, valamint annak 
helyhezszállítási és felaprózási költsége tünte-
tendő. ki, még akkor is, ha a fűtésre lágyfa 
avagy kőszén használata terveztetnék is, mert 
azon elvből indulok ki, hogy amennyiben az 
első esetben, a helyi viszonyoknál fogva, az egyes 
iskolagondnokságok a csekélyebb hőmennyiség 
kifejtésére aikalmas lágyfa használatára vannak 
utalva, ott a mindenesetre drágább kemény 
tűzifa árának alapján megállapított összegből 
nagyobb mennyiségű lágyfát szereztessenek be, 
másrészt pedig, hogy a kőszénnel való tüzelés 
csak ott használtassék, ahol az jutányosság szem-
pontjából valóban előnyösebb. 

Az előadottak alapján a jövőben szigorúan 
megkövetelem, hogy a Tanfelügyelő úr csak 
azon esetekben tegyen hozzám a fűtési szük-
séglet fölemelése iránt előterjesztést, ha az illető 
iskolagondnokság (felügyelő-bizottság) arra vo-
natkozó kérelmét a fentiek szerint körülményesen 
megindokolja, és úgy a fűtendő helyiségek légür-
tartalmi kimutatása, mint a tűzifa beszerzési 
költségeit feltüntető helyhatósági bizonylat mel-
lékelve van, mert míg egyrészt a kellőkép meg 
nem indokolt és az előírt hiteles mellékletekkel 
fel nem szerelt kérelmeket egyáltalán nem fogom 
figyelembe vehetni, addig másrészt minden oly 
törekvésért, mellyel a fűtési szükséglet meg nem 
engedhető fölemelése céloztatnék és annak érde-
kében a valóságnak meg nem felelő adatok 
mutattatnának ki, elsősorban a gondnokságokat 
(felügyelő-bizottságokat) teszem anyagilag is 
felelőssé. 

Evégből felhívom a Tanfelügyelő urat, hogy 
minden oly esetben, amikor alapos gyanú merül 
fel arra, hogy akár a kérelem indokolása, akár 
pedig a helyhatósági bizonylatok szándékosan 
valótlan adatokon alapulnak, az ügyet saját 
hatáskörében tegye szigorú vizsgálat tárgyává, 
és annak eredményéhez képest a megtorlás iránt 
is intézkedjék. 

Végül még kötelezővé teszem az iskola tüzelő-
anyagának a bentlakó igazgató-tanító, óvónő 
és iskolaszolga által saját céljaikra való fel-
használását, még pedig akként, hogy a bent-
lakó igazgató-tanító az iskola tüzelőanyagát 
saját céljaira is használhatja, mindazonáltal nem 
ingyen, hanem bizonyos mérsékelt és az iskola 
pénztárába befizetendő állandó évi átalányösszeg 
ellenében. A bentlakó iskolaszolgáknak az inté-
zet tüzelőanyagának használatát díjmentesen 
engedem meg. 

Felhívom ennélfogva a Tanfelügyelő urat, 
hogy a tankerületében levő és az illető intézet 
épületében természetbeni lakással bíró összes 
állami felső nép- és polgári, valamint elemi 
iskolai igazgatókat, tanítókat, óvónőket utasítsa, 
hogy mivel a vezetésükre bízott intézet tüzelő-
anyagának megfelelő ellenszolgáltatás melletti 
használatát általánosan kötelezővé teszem ott, 
ahol még ezen rendszer meghonosítva nincs, 
külön kimutatásban tüntettessék fel az általuk 
természetben bírt lakás fűtendő helyiségeinek 
(szobák, konyha stb.) pontos légűrtartalmát. Ezen 
kimutatásokhoz csatolandó még a vonatkozó és 
a föntiekben említett tűzifa piaci árát igazoló 
helyhatósági bizonylat és a tüzelőanyag haszná-
latáért a gondnokság (felügyelő-bizottság) által 
megállapítandó és az illető intézet pénztárába 
fizetendő váltságösszegre vonatkozó nyilatkozat, 
melyet az érdekelt igazgató-tanítónak, avagy 
óvónőnek is alá kell írnia. 

Az ekkép minden egyes intézetet illetőleg 
egybeállított nyilatkozat- és kimutatásokat, a 
váltságösszeg megállapítása céljából, az egész 
tankerületre vonatkozólag együttesen, mindamel-
lett külön-külön kimutatásokba foglalva és a 
felső nép- és polgári, az áll. el. iskolák és az 
áll. kisdedóvodák igazgatói, tanítói és óvónői 
lakására vonatkozó adatokat és egyes esetekre 
netán külön pontokba foglalt, kimerítő véle-
ményes jelerJ ' ível együtt ide legkésőbb folyó 
évi augusztus hó végéig terjessze fel. 

Budapest, 1909 június 18. 
A miniszter helyett: 

Tó th , 
államtitkár. 
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A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

E l ő l é p t e t t e : Dáner Ábel brassói és Sarkady 
Sándor szilágycsehi áll. el. isk. tanítókat a nép-
nevelés terén szerzett érdemeinek elismeréseül 
igazgató-tanítókká. 

Kinevezte : Mahay László oki. tanítót a tassi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Konyovics Vladimir 
és Konyovicsné Jankulov Emma oki. tanítót, ill. 
tanítónőt a temesszigeti ú j áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Schiff auer Gizella oki. 
tanítónőt az egri áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Hatvaniné Bordács Róza oki tanítónőt a sepsi-
szentgyörgyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Ghi-
messy Margit oki. tanítónőt 1909 szeptember 
1-i hatállyal a sepsibükszádi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Meinholdt Hedvig oki. tanítónőt a 
pervovai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Egri Emerencia oki. óvónőt az osztó-
pataki áll. óvóhoz óvónővé ; özv. Csillag Aladárné 
szül. Ruzicska Mária Lujza oki. óvónőt a nagy-
károlyi II. sz. áll. óvóhoz óvónővé ; Göndörné 
Kantny Mária Irma oki. óvónőt a veszprémi áll. 
óvóhoz óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Schneider 
Mihály felsőgerebeni s Schurka Antal temeskovácsi-i 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Kabáczy Leona 
cserlenői áll. óvónőt a gyulaji áll. óvóhoz ; Marosi 
Juliska osztópataki áll. óvónőt a nagykamarási 
II. sz. áll. óvóhoz ; Latzina Vilmosné szül. Gres-
kovies Henrietta nagymihályi áll. óvónőt a szepes-
olaszi-i II. sz. áll. óvóhoz; Bujnovszky Lajosné 
szül. Bényei Júlia szepesolaszi-i áll. óvónőt a nagy-
mihályi áll. óvóhoz ; Szenkovits Katalin gyulaji 
áll. óvónőt a cserlenői áll. óvóhoz. 

Szolgálattételre kirendelte : Vrábély István 
bácsbodrogvármegyei kir. tanfelügyelőséghez be-
rendelt áll. el. isk. tanítót a nógrádvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott: Polgár József 
keszőhidegkúti ág. ev. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 2000 K-t ; Gáspár Sándor munka-
képtelen hajdiisámsoni ref. el. isk. tanítónak évi 
1680 K-t ; Pejits Mita boldogasszonyfalvai gör. 
kel. szerb el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1560 K-t; Stef Miklós aradi gör. kel. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1800 K-t ; Mélicher 
István felsőszucsi munkaképtelen róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 900 K-t ; Schmidt Henrik 
újverbászi ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 1600 K-t; Arszenovits István zombori gör. 
kel. szerb el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1960 K-t ; Berger Vilmos sárbogárdi izr. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1580 K-t; 
Zelyenka Jakab adonyi izr. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1160 K-t ; Popovics Tódor 
viszkai gör. keL el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 460 K- t ; Opitz Anna győri munkaképtelen 

magániskolái tanítónőnek évi 920 K-t; Gergi-
nescu Döme plugovai közs. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 900 K-t ; Barabás Lajosné 
szül. Luka Ilona marosújvári munkaképtelen 
áll. tanítónőnek évi 1680 K- t ; dr. Gábor Izi-
dorné szül. Ceisel Judith zombori munkaképte-
len izr. el. isk. tanítónőnek évi 880 K-t; Csusz 
Tamásné szül. Dózsa Anna zágoni munkaképtelen 
áll. segélyz. közs. óvónőnek évi 520 K-t; Len-
hardt Ferencné szül. Auguszta Anna munkakép-
telen hertelendyfalvai áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 740 K-t. 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Petyán Ágoston koppándi gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Táth Karolinának évi 4 0 0 
K-t, 3 kiskorú árvájának egyenként 66 K 66V3 
f-t, együtt 200 K-t, mindössze 600 K-t; néh. 
Sáringer Károly bakonyszentiváni róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Krém Teréznek évi 6 6 0 
K-t, Janka, Karolin és Lenke nevű kiskorú árvái-
nak egyenként 110 K-t, együtt 330 K-t, mind-
össze 990 K-t ; néh. Perger Ignác volt nyug. 
egri tanító özv., szül. Eder Valériának évi 7 7 1 
K 20 f-t, 7 kiskorú árváinak összesen 771 K 
20 f - t ; néh. Papp Károly volt sarkadi róm. 
kath. tanító özv., szül. Mayer Jozefának évi 6 6 0 
K-t, Jolán és Károly nevű kiskorú árváinak 
egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, mindössze 
880 K-t; néh. Tóth István mezőhegyesi áll. 
ménesintézeti el. isk. tanító özv., szül. Váry 
Anna Piroskának évi 840 K-t, Ilona nevű kis-
korú árvájának 140 K-t, mindössze 980 K - t ; 
néh. Bovacsek Mihály volt magyarpécskai áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Szatlmayer Etelkának 
évi 700 K-t, 4 kiskorú árvájának egyenként 
116 K 67 f-t, együtt 466 K 68 f-t, mindössze 
1166 K 68 f - t ; néh. Földes Károly újpesti áll. 
el. isk. íg.-tanító özv., szül. Botha Máriának évi 
820 K-t, György nevű kiskorú árvájának 136 
K 66 f-t, mindössze 956 K 66 f - t ; néh. Hubay 
Bertalan volt sárospataki közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Lakatos Erzsébetnek évi 660 K-t ; 
néh. György Ignác balatonedericsi nyug. róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Czódli Máriának 
évi 422 K 50 f - t ; néh. Nagy Béla gyöngyös-
halászi róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Homor Annának évi 660 K-t; néh. Orczán Tódor 
szilágypapteleki nyug. gör. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Szabó Flórának évi 300 K-t; néh. 
Tóth János taápi nyug. róm. kath. kántortanító 
özv., szül. Makk Alojziának évi 640 K-t, 3 kis-
korú árvájának összesen 320 K 01 f- t ; néh. 
Schütt Gáspár nyug. kisjécsai közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Lichtfusz Annának évi 61-3 K 20 f - t ; 
néh. Ochoclniczky László volt trencséni ág. ev. 
el. isk. tanító özv., szül. Vanicsek Herminának 
évi 600 K-t; néh. Mihucz Ábrahám nyug. 
boiczai gör. kel. tanító özv., szül. Ficker Erzsé-
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betnek évi 300 K-t; néh. Palásthy Antal volt 
vágszentkereszti róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Drabnicza Máriának évi 640 K- t ; néh. 
Bogyay Károly baktiittösi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Fekete Rozáliának évi 6 6 0 K-t. 

Tanítók tanácsadója. 
A. 0. Szbka. A Julián-egyesület által Horvátország-

ban és Szlavóniában fenntartott magyar tannyelvű 
elemi népiskoláknál megüresedett tanítói állásokra 
vonatkozó pályázatokat lapunkban hirdetik. Ha üre-
sedés nincs, céltalan volna folyamodnia. De ha mégis 
meg akarja ezt tenni, akkor kérvényét tessék az egye-
sület elnökségéhez küldeni (I., Vár). — Liptó. A kö-
zölt adatokból még megközelítően sem tudjuk tájé-
koztatni aziránt, hogy nyugdíjigénye mely időtől veheti 
kezdetét? — N. I. I'gym at. Sokszor tudattuk már e 
helyen, hogy a családi értesítő annyiszor 1 K-s bélyeg-
gel látandó el, ahány személyről állíttatik ki. —• 
B. Sz. Szntye. Az újabban fölvett javadalmi jegyző-
könyve alapján, a tanfelügyelőség útján, kérje nyug-
díjigényének a fölemelését. — Sz. 1. Nem tudhatjuk, 
hogy megelőző szolgálatát be fogják-e számítani. 2. A 
tanító a tandíj bizonyos részét, akár az illető, akár 
pedig más hitfelekezethez tartozó gyermekektől sze-
dessék az, csak akkor igényelheti, ha azt a javadalmi 
jegyzőkönyv illetménykép biztosítja. 3. A népoktatás 
ingyenességéről szóló törvény életbe lépte után a más 
valláshoz tartozó tanulók szüleitől sem lehet tandíjat 
szedni. Tessék az 18Ö8. évi XXXVIII. t.-c. 45. §-át alkal-
mazni. 4. Fizetését nemcsak a mindennapi, hanem az 
ismétlő-tankötelesek oktatásáért is kapja. Ez utóbbi 
címen nem jár külön díjazás. — K. I. V. 1. Arra 
vonatkozóan, hogy valamely pályázat eredménye mikor 
dől el, felvilágosítást nem tudunk adni. 2. A fegyver-
gyakorlat elhalasztásának akkor van helye, ha az 
illető betegsége miatt utazásra nem képes, de föl-
menthetnek családi vagy más méltánylást érdemlő 
okokból is. Alig hisszük, hogy tanfolyamra való föl-
vétel miatt az ezredparancsnokság fölmentené. Egyéb-
ként próbálja meg. — Kezdő. Névtelen levelekre 
nincs válaszunk. — Cs. I. Nkroly. A hivatkozott ren-
delet nem bír elvi jelentőségű döntés erejével, hanem 
vonatkozik a j . . . . i róm. kath. tanítók lakbér- és 
kertilletményének megállapítására. Sem nekünk sem 
a kiadóhivatalnak nem áll módjában ezen rendeletet 
teljes szövegében önök rendelkezésére bocsátani. A 
minisztérium álláspontját különben — a felhozott 
esetekben — e helyen ismertettük. — II. I. Csmlő. 
Megróható. — I. I. Észtnek. Hivatalos Közlöny kiadó-
hivatala : VI., Andrássy-út 21. — M. Gy. Ósnka. 
Szíveskedjék valamely könyvkereskedőhöz fordulni. — 
G. Lajos. Koedukáció = együttes nevelés. — C. I. 
Kmányok. Katonai iskolák vannak Budapesten, Kő-
szegen, Pécsett és másutt. A pályázatok legtöbb helyen 
már- ki voltak írva. Szíveskedjék egyenesen oda for-
dulni felvilágosításért. — (B.) Igaza volt akkor, ami-
kor azt állította, hogy a víz 0 foknál fagy meg és 
-(- 4 foknál a legsűrűbb. Ehhez talán még se kellett 
volna a mi bizonyságunk. Benne van minden termé-
szettanban. — Sz. 1. A felekezeteknek nincsen joguk 
az 1868. évi XXXVIH. t.-c. határozataitól eltérő büntetési 
fokozatokat megállapítani. A 12 — 14 éves gyermekek 
nem kényszeríthetők arra, hogy a mindennapi iskolába 
jáijanak. 2. A testi büntetés nincs megengedve. — 
Bl. Ir. B. 1 — 2. Mindkét esetet jelentse be a kir. 
tanfelügyelőnél. 3. A fűtés beszámítandó az alapfize-
tésbe, a lakás nem. Ha fizetésük az államsegéllyel 
nincsen kiegészítve, akkor bizonyára díjlevelükben van 

olyan tétel, mely az iskolafenntartót terheli. Mi ezt 
a díjlevél ismerete nélkül meg nem állapíthatjuk. 
4. Ha államsegélyt élveznek az új törvény alapján, 
akkor lakásilletményük is rendezendő. 5. A lakásillet-
mény mértékének megállapításáért forduljanak a közig, 
bizottsághoz, ha az iskolafenntartó határozatával nin-
csenek megelégedve. Csupán önöket érdeklő kérdésekre 
csak abban az esetben válaszolunk, ha címzett lev.-
lapot mellékelnek. — Kíváncsi G. Ha a hitoktató 
megtagadja az osztályozást, forduljanak az illetékes 
egyházmegyei főhatósághoz. Osztályismétlésre csak 
azok utasíthatók, akik kettőnél több elégtelen osz-
tályzatot nyertek, vagy a javítóvizsgálaton sem felel-
tek meg a követelményeknek. (Nem javították 2 elég-
telen osztályzatukat legalább is elégségesre.) 

Különfélék. 
Benedek Eleknek. 

Főszerkesztőnk lapunk 26. számában 
bejelentette olvasóinknak, hogy bizonyos 
körülmények beálltával nem ta r t j a meg 
szerkesztői állását. Ma, mikor e sorokat 
írjuk (július 5.), nem tudjuk meghatá-
rozni azt, hogy a főszerkesztőnk által 
távozásának feltételéül megjelölt körül-
mény bekövetkezik-e vagy sem. Tekin-
te t te l arra, hogy főszerkesztőnk szer-
kesztői állása alól Appomji Albert gróf 
miniszter úrnak ezidei 3366.elnöki szám 
alat t kelt rendelkezésével már fel lett 
mentve, és e felmentés már kézbesítve 
is l e t t : Benedek Elek főszerkesztő úr 
szóban és írásban arra kért meg ben-
nünket, hogy jelen lapszámunkról nevét 
minden esetre vegyük le. Mivel azonban 
hivatalos meghatalmazást erre nem kap-
tunk ; és mivel Benedek Eleket még mindig 
szerkesztőnknek, vezérünknek tartjuk : 
engedje meg nekünk Benedek Elek, hogy 
említet t kérését ez egyszer mellőzzük. 
Engedje meg, hogy addig is, míg új-
ból való megbízatása megtörténik, az 
ébredő s új erőivel nagy ideálok felé 
törő magyar népoktatás lelkes szolgála-
tába visszavárjuk és mielőbb viszont-
lássuk őt. A szerkesztőség. 

— Tanítóválasztás a fővárosban. A fővá-
ros egyesítése óta ma történt először, hogy a 
tanács kizárólag az első helyen jelölteket válasz-
tot ta meg. A tanács tagjai belátták, hogy akkor 
já rnak el igazságosan, ha megtart ják a jelölés 
sorrendjét . De Volt más ok is. Az első helyen 
jelöltek legnagyobb része olyan, aki már több-
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szőr is volt első helyen jelölve, de a választás-
nál lemaradt. Régi, érdemes tanítók voltak az 
első helyen és a tanács a sok mellőzést el akarta 
kerülni. A választás eredménye a következő : Az 
elemi iskoláknál : Négy igazgató-tanítói állásra : 
Georgi Sándor, Eákos István, Mousong István 
és Tóth Kálmán (egri). Ötvenhárom tanítói 
állásra : Fodor Ernő, Hock János, Batta Tibor, 
Kerekes Elemér, Pettik Kálmán, Zimmer Péter, 
Pető Bálint, Szerényi Mór, Lévai Elek, Horváth 
Ernő, Pataky Béla, Háray István, Jambrik Ala-
jos, Strázsa Andor, Klein János, Borús Adolf, 
Hetyei Ferenc, Dausz Gyula, Forstinger Antal, 
Várad) Gyula, Schröder Lajos, ßumpl Engel-
bert, Vécsey Győző, Lindner Gyula, Karvaly 
Viktor, Varga Károly, Szilágyi Béla, M. Nagy 
Zoltán, Bihari Mór, Gergely Alajos, Blaschnek 
Károly, Wesztermayer Antal, Némethy Endre, 
Almásy Ferenc, Hajnal Nándor, Janovits Antal, 
Vecsey Gyula, Kardos Gyula, Cserny József, 
Dénes J. László, May Vilmos, Baumgarten Dezső, 
Mészáros Márton, Tirpák Sándor, Zoufaly Emil, 
Vándori Dezső, Tőke Imre, Matheidesz Imre, 
Erős István, Derne Bálint, if j . Háry Ferenc, 
Lehoczky László és Csillag Lipót. Hatvannégy 
tanítónői állásra : Szily Berta, Waygand Károlyné, 
Bohacsek Mária, Reichertné Kócsy Teodóra, Kazár 
Józsa, Tholdt Margit, Luftschitz Janka, Szinák 
Ilona, Lipinszky Margit, Podmaniczky Edith bárónő, 
Zechmeister Ilona, Diener Katalin, Leviczky Aranka, 
Sándor Kornélia, Klinczing Borbála, Csizmazia 
Ilona, Berthóty Paula, Tétényi Frida, Kliegl 
Gabriella, Csák E. Istvánné, Marton Blanka, 
Szadovszky Hedvig, Schlick Margit, Ditrói Ella, 
Cselényi Amália, Balassa Matild, Huszár Zoltánné, 
Sóbányi Emma, Vukovné Grentzner Róza, Lengyel 
Ödönné, Kálmán Jolán, Palay Margit, Bakonyi 
Jolán, Szabó Hermin, Högl Mária, Telek Viola, 
Sárosi Jánosné, Pentz Emilia, Krén Gizella, Sajó 
Margit, Krause Izabella, Pohlné Lippert Lujza, 
Kecskeméthy Gizella, Záborszky Sándorné, Palinay 
Ilona, Szőcs Jolán, Szilvinyi Hugóné, Lórentz 
Erzsébet, Rimanóczy Erzsébet, Kolumbán Istvánné, 
Borsod}^ Ilona, Tráj t ler Mária, Spillenberg Margit, 
Mike Jolán, Wohlfartné Schinabeck Anna, Róth 
Adél, Rekenye Mária, Marthon Mária, Zilahyné 
Fodor Ilona, Alföldi Ilona, Geőcze Erzsébet, 
Szlovák Jolán, Zoltánné Irányi Olga, Jellen Jolán, 
Mátrai Ilona, Bajza Margit és Láng Ilona. Nyolc 
óvónői állásra : Edvi Ulésné, Szumerits Anna, 
Mihalikné Tauber Hermin, Kozlovszky Gizella, 
Róhr Róza, Kurucz Róza, Nyáry Gyuláné grófné, 
Kiss Róza és Schenkel Vilma. 

— A kassai Uránia-színház fölaratása. 
Kassáról jelentik : Jún ius 26-án avatták föl Kassán 
a városszépítő egyesület által létesített Uránia-
színházat. A fölavatásra Kassára érkezett Molnár 
Viktor államtitkár is, Szabó Ödönnek, a buda-
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pesti Uránia-színház aligazgatójának kíséretében. 
A pályaudvaron a város és az egyesület nevében 
Éltes Lajos tanácsos üdvözölte az államtitkárt, 
aki köszönetet mondott a nem várt meleg fogad-
tatásért, amelyben részesítették. Az államtitkár 
azután a püspök fogatán az aulába hajtatot t , s 
ot t fogadta a teológiai tanári kar, a város, a jog-
akadémia, a kassai intézetek es a Kazinczy-kör 
küldöttségét. Délután Csáky Adorján gróf kísé-
retében megtekintette a jogakadémiát, a gimná-
ziumot és a női gazdasági iskolát. Este hétkor 
megjelent az Uránia-színházban, ahol Pékár Gyula 
„A francia forradalom" című darabját muta t ták 
be. Az előadás után a Schalkház-szállóban la-
koma volt. 

— Negyedszázados évforduló. Weinberger 
Fanni, a szarvasi áll. polg. leányiskola igazgatója 
a minap töltötte be igazgatóságának huszonötödik 
évét. Az 1884. esztendőben, tanulmányainak be-
fejezése után, mint még kezdő tanítónőt a Székely-
udvarhely városi felső leányiskola szervezésével 
és igazgatásával bízták meg. Megbízatásának vára-
kozáson felül megfelelt. Rövid idő alatt a Székely-
föld jónévnek örvendő intézete lett a székely-
udvarhelyi felső leányiskola. Húsz évig munkál-
kodott mint igazgató ez iskola jóhírnevének 
emelése érdekében. Az 190-1. évben Szarvasra 
helyeztetett át az akkor államosított polg. leány-
iskola igazgatói állására, hol ismét az iskola-
átalakítás nagy munkájával kellett megküzdenie. 
Ma már a szarvasi áll. polg. leányiskola egyike 
Békés vármegye legrendezettebb iskoláinak. Tár-
sadalmi tevékenység terén is ismertté tet te nevét 
a Szarvasi Leány egyesület létesítése által, mely 
Békés vármegye hasonló irányú intézményei kö-
zött első helyen áll, s mely ma, három évi fenn-
állása után, Szarvas kultúrális életében mélyre-
ható jelentőséggel bír. Igazgatói tevékenységének 
negyedszázados évfordulója alkalmából minden 
ünnepeltetés elől kitért, mert munkásságának 
ju ta lmat csak a lelkiismeretes kötelességteljesítés 
nemes önérzetében és a jók méltányló elismeré-
sében látta. 

— H a l á l o z á s o k . Tinyó Imre, nyug. gör. kath. 
kántortanító, ki az Abaújtorna vármegyébe ke-
belezett Izdoba községben 38 évig működött, f. 
évi május hó 2-án, életének 70-ik évében Kassán 
elhunyt. — Rubinka József kántortanító, a kö-
zéppatai alesperesi tanítói kör világi elnöke, éle-
tének 62-ik évében Visontán elhunyt. — Sséky 
Péterné szül. Magda Terézia a túrkevei reform, 
egyház tanítónője életének 26-ik, tanítóskodásának 
5-ik évében f. hó 1-én elhalálozott. — B arany ó 
Györgyné szül. csiőári és nemespanni Csiífary 
Aranka adácsi róm. kath. tanítónő hosszas szen-
vedés után életének 29-ik, tanítói működésének 
5-ik évében jún ius 29-én meghalt. Áldás emlé-
kükre ! 
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Egyesületi élet. 
= A Szatmárvármegyei Általános Ta-

nítóegyesület nagykárolyi járásköre e hónap-
ban, a nagykárolyi izr. iskola tantermében gyűlést 
tartott . A gyűlésen kevés tag, de annál több 
vendég volt jelen. A gyűlés első tárgya Nagy 
József nagykárolyi izr. tanító mintatanítása volt, 
és pedig a számtanból. A tanítás kitűnően sike-
rült . A gyűlést Téglás Lajos, nagyecsedi áll. isk. 
igazgató „Az iskolai nevelés reformjairól" című 
felolvasással nyitotta meg. Glatter A. Béla dr. 
nagyecsedi körorvos „Mozaik" című felolvasása 
nagy hatással volt a jelenlevőkre. 1iizenbah Mór, 
nagykárolyi izr. tanító „A rajz tanításáról" t a r to t t 
sikerült felolvasást. A járáskör jövő gyűlése he-
lyéül Nagyecsedet szemelte ki. 

— Az Udvarhelyvármegyei általános ta-
n í t ó e g y e s ü l e t e hóban tartotta közgyűlését, 
a tagok impozáns részvétele mellett Székely-
keresztúron. A gyűlést Szász Ferenc elnök nyi-
totta meg. Beszédében az egyesületi élet fontos-
ságát hangoztatta s ennek tulajdonítja, hogy a 
tanítók végre jobb kort is értek. Elítéli a szepara-
tisztikus törekvéseket s azok mellé áll, akik a 
magyar kultúra munkásainak egy táborba való 
egyesítésén munkálkodnak. Tudja, hogy két tábor 
van. Egyik azt hirdeti, hogy a tanítóság ne tűr-
jön idegen beavatkozást, jár jon a maga lábán s 
ne keressen a más iskola emberei között vezető-
ket. Ez a jelszó a tetszetősebb, ez az álláspont 
a népszerűbb ; ám az okosság azt diktálja, hogy 
Tamás Károlynak adjunk igazat, aki minden 
rendű és rangú tanítót össze akar hozni az 
egyesületi életben. Üdvözölte a Pestmegyéből 
megjelenteket s különösen Bartha Pált, aki kész-
séggel engedve a meghívásnak, az udvarhely-
megyei tanítók egyesületében előadás tartására 
is vállalkozott. Indítványára Apponyi Albert 
kultuszminisztert és Tóth János államtitkárt táv-
iratban üdvözölte a gyűlés. Bartha Pál meg-
köszönte a Pestmegyéből megjelentek nevében 
is az üdvözlést s mint a Pestpilissolt-kiskun-
vármegyei egyesület alelnöke a testvéregyesület 
üdvözletét is tolmácsolta. Az elnöki előterjesz-
tések után Bartha Pál tar tot ta meg előadását a 
szolgálati pragmatikáról. A jelenlegi fegyelmi 
rendszer teljes eltörlésével, a tanítói kamarák 
felállítását sürgette s erre vonatkozó részletes 
javaslatát nagy lelkesedéssel fogadta el a köz-
gyűlés. A közgyűlés Szász Ferenc elnököt abból 
az alkalomból, hogy a Siménfalván általa létesí-
te t t if júsági egyesületi házban, munkásságának 
elismeréseül arcképét leleplezték, a maga részéről 
is lelkes ovációban részesítette. Tisztújítás rendjén 
Szász Ferencet óriási lelkesedéssel ú j ra megválasz-
tották elnöknek. Gyűlés után közebéd volt, amelyen 
lelkes felköszöntőkben hiány nem volt, este pedig 

a segélyegyesület javára jól sikerült koncert, amely 
félezernél több koronát jövedelmezett . e célra. 

í Az Érsekújvárvidéki népnevelők egye-
s ü l e t e — melyhez az udvardi, érsekújvári, vág-
sellyei és ürményi járáskörök tartoznak — e 
hóban Érsekújvárot t tar tot ta XXVIII. rendes 
közgyűlését. A gyűlés a Himnusz eléneklésével 
kezdődött. Szabó János elnöki megnyitóbeszédé-
ben az Esztergom-egyházmegyei tanítói kör meg-
alkotásának fontosságát fejtegette s elparentálta 
ez évben elhunytakat. „A család és iskola együt-
tes működése"-ről Hüffner József tartalmas érte-
kezését olvasták fel. Utána Zemény János tor-
nóczi tanító „Az 1907. népiskolai törvény meny-
nyiben érinti a kath. iskolák je l legét?" című 
tételről alapos készültségre valló dolgozata követ-
kezett. Végül határozati javaslatot nyúj to t t be, 
melyet Vanek Gáspár és Kocsán Károly módosí-
tásával fogadtak el. A felolvasó sürgetni kívánja 
a felekezeti és állami tanítók fizetésének egyen-
lővé való tételét. Toma István érsekújvári káplán 
szabad előadást tar tot t a mai társadalom forra-
dalmáról. Történelmi visszapillantást vetett a 
megindult szociális eszmeáramlat kezdetére és 
meggyőző érvekkel muta t ta ki. hogy a mai fel-
bomlásnak, átalakulásnak indult társadalomban 
csak akkor lesz béke, ha a munkásmozgalmat a 
keresztény ethika alapjára helyezzük, a munká-
sok irányítását kivesszük a nemzetközi demagó-
gok kezéből és beillesztjük őket a modern tár-
sadalom keretébe. Pap, jegyző, tanító és minden 
intelligens ember siessen e vajúdó kérdés meg-
oldására. Előadásáért lelkes tapsban részesült. 
Szűcs János a nyugdíj törvény revízióját sürgette 
és határozati javaslatot nyúj to t t be. Indítványok 
során Szabó János azt óhajtja, hogy ha meg-
alakul az Esztergom-egyházmegyei tanítóegye-
sület, ezzel kapcsolatban indítsunk mozgalmat az 
Esztergomban felállítandó kath. tanítói internátus 
megvalósítására. A vitában Vanek Gáspár és 
Kocsán Károly vettek részt, mely u tán elfogad-
ták az indítványt, Kocsán Károly minden egye-
sületi tanító-tagra kötelezővé kívánja tenni a 
munkálkodást és az egyesület belső életének 
megreformálását sürgeti. Ennek elfogadása után 
élénk tüntetéssel biztosította az egyesület Szabó 
János elnököt szeretetéről és hű ragaszkodásá-
ról. A mindvégig magas színvonalú gyűlés a 
Szózat eléneklésével ér t véget. 

-(- A Szatmármegyei általános tanító-
egyesület szinérváraljai köre gyűlését e hó-
ban tartot ta Szinérváralján, Irinyi Sándor elnök-
lete alatt, aki az önnevelésről szóló beszéddel 
nyitot ta meg a gyűlést. Ismét megválasztatott 
köri jegyzővé Búti Vince, eddigi köri jegyző, 
aki gyakorlati tanítást is tartot t e gyűlésen a 
rajzból, a Vl-ik osztályban. Fölolvastatott Marostm 
Kornélnak ,.Az óvónők helyzetéről" írt dolgo-
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zata, melyben az óvónők munkásságát méltatta ; 
feltárta helyzetüket, ismertet te panaszaikat, szólt 
kívánalmaikról, majd elpanaszolta, hogy a tanítói 
egyesületek nem viselik kellőképen szívükön az 
óvónők érdekeit s 5 pontból álló határozati 
javaslatot terjesztett be, melyből a következőt 
fogadta el a köri gyűlés : „Minden állami iskola 
mellé óvoda szerveztessék." A határozati javaslat 
többi pon t j á t részint elvetette, részint mellőzte 
azzal, hogy a mellőzött pontok benne vannak 
az óvónőknek a „Kisdednevelők Országos Egye-
sülete" által készített s illetékes helyre már 
fel terjesztet t szolgálati pragmatika tervezetében 
a ennek mielőbbi megvalósítását kívánva, a köri 
gyűlés ily irányú működésre kérte fel az ille-
tékes tényezőket. „A népiskolai fegyelem" címén 
Tirkanits József alapos tanulmányozásra és tapasz-
talatra valló értekezést olvasott fel, melyben 
érdekes példákkal, mint saját tapasztalataival 
illusztrálta felolvasását s bizonyította állításainak 
igazságát. Értékes munkájáér t jegyzőkönyvi kö-
szönetet nyert . „Az elemi és középiskolák közötti 
kapcsolatról" Domoltos István értekezett. Érteke-
zése során elmondta, hogy az elemi és közép-
iskolák között ma igen nagy a hézag, aminek 
okát az elemi és középiskolák tantervének össze-
állításában találja. Különösen nagy hibának val-
lotta, hogy a 145 .190/1908 . sz. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelet az elemi és pol-
gári iskolák közötti kapcsolatot is széttépte. 
Majd szólt az elemi és középiskolák tantervének 
módosításáról, annak a szülőkre, a társadalomra, 
az elemi és középiskolákra, egyszóval a tanügyre 
háramló nagy hasznáról ; végül benyúj tot ta a 
következő határozati javasla tot : 1. Mondja ki a 
köri gyűlés, hogy szükségesnek látja az elemi 
és középiskolák tantervének olyan módosítását, 
hogy egyikből a másikba (pl. V. elemiből II . és 
"VT. elemiből III. gimnáziumba) különbözeti vizsga 
letétele nélkül léphessen a tanuló. 2. Felterjesz-
tést tesz a tanítóegyesületnek, hogy országos 
mozgalmat indítson, megkeresvén az ország ösz-
szes tanítótestületeit, hasonló szellemű határozat 
hozatala végett . 3. Megkeresi a Tanítók Orszá-
gos Bizottságát, hogy a terv keresztülvitelén 
munkálkodjék. E határozati javaslatot hosszas és 
élénk vita után, melyben úgy pro, mint kontra 
többen résztvettek, szavazattöbbséggel elfogadta 
a gyűlés azzal, hogy az 1-ső ponthoz hozzá-
fűzendő : „legfeljebb az idegen nyelvekből teendő 
kiegészítő vizsga." A jövő gyűlés helyének meg-
állapítása u t án elnök a gyűlést bezárta. Es te a 
Szatmárnémetiben létesítendő „Tanítók Háza" 
javára, a szinérváraljai tanítói kar által rendezett 
gyermek-színielőadással egybekötött táncmulatság 
rol t , mely úgy anyagilag, mint erkölcsileg szé-
pen sikerült, amennyiben 289 korona 44 fillért 
j u t t a to t t a nemes cél oltárára. 

Könyvesház. 
* Művészettörténeti olvasmányok. (Össze-

állította : Éber László. Singer és Wolfner kiadása-
Ara 6 korona.) 

A művészettörténeti irodalom nagyon szegény 
nálunk. Jelentek meg ugyan értékesebb mono-
gráfiák, de hiányoznak irodalmunkból azok a mű-
vek, melyek egy-egy kor vagy iskola törekvéseit 
jellemeznék. Talán ennek a következménye, hogy 
fejletlen nálunk a művészi érzék, talán a művészi 
érzék fejletlenségének következménye a művészet-
tör ténet i irodalom szegénysége. Erre az iroda-
lomra pedig égető szükség van. A művészi okta-
tásban nem részesült mai nemzedék legnagyobb 
része el van zárva olyan nagy és olyan ered-
ményes élvezettől, amilyenhez csak az irodalmi 
gyönyörűséget hasonlíthatjuk. Intéző köreink észre-
vették nevelésünknek ezt a nagy hiányát és meg-
kísértették a művészeti nevelésnek az iskolába 
való bevitelét. Amit azonban ezen a téren vég-
zünk, az egyelőre még igazán csak kísérletezés. 
De azért reméljük, hogy a most növekvő nem-
zedéknek nagyobb lesz a művészeti érzéke, mint 
a mainak. 

Ennek a növekvő nemzedéknek azonban veze-
tőre van szüksége. Jó tanárra, jó reprodukciókra, 
jó könyvekre. A vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium legújabban lehetővé tet te egy művészet-
történeti könyv megjelenését. Ezt a könyvet Éber 
László állította össze. A könyv összeállításának 
módja rendkívül ügyes és érdekes. Éber nem ír 
a művészekről terjedelmes és fárasztó életrajzo-
kat, hanem a korukbeli kritikusokat szólaltatja 
meg, vagy magát a művészt. Az előbbi meg-
ismertet bennünket a kor művészeti törekvései-
vel, az utóbbi a művész egyéni küzdelmeivel, 
céljaival. Mennyivel máskép látunk mindent, ha 
a kor törekvéseit ismerjük, vagy a művész kalau-
zolása mellet t vizsgálhatjuk alkotásait ! 

Ez az összeállítás igen nagy munkát okozhatott 
Éber Lászlónak. Szeretnénk munkáját azzal jutal-
mazni, hogy feltétlen dicséret hangján szóljunk 
róla. A legnagyobb elismerésre rá is szolgált 
munkájával, de meg kell jegyeznünk, hogy az 
ilyen ú t törő művek soha sem tökéletesek. A meg-
válogatás emberfeletti munkájá t nem végezheti 
tökéletesen egy ember. Éber könyvében is vannak 
olyan dolgok, melyek helyet adhatnának s a 
könyv második kiadásában bizonyára helyet is 
fognak adni más olvasmányoknak. De általában 
tekintve Éber könyvét, az összeállítást sikerült-
nek, a cél elérésére ezt a módot kitűnőnek ta r t juk . 

Reméljük, hogy a könyv várható sikere a ki-
adót is buzdítani fogja a vállalkozás folytatására. 

( s . ) 
* Gömör-Kishont vármegye népoktatásá-

nak t ö r t é n e t e » (írta : Ssombathy László, a vár-
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megyei általános tanítóegyesület elnöke (Meg-
jelent Debreczenben, Hegedűs és Sándor könyv-
kiadóhivatalában.) 

Többször kifej tet tük már, hogy örömmel üdvö-
zöljük azokat a munkákat, melyek az ország 
egy-egy darabját bármilyen szempontból alaposan 
megismertetik. Ezektől a müvektől várjuk azt, 
hogy a kormányzásra és irányításra hivatottak 
emelt fővel, határozott céllal indulhatnak el a 
gondjaikra bízott területek megvilágított útain, 
ezektől várjuk, hogy néhány évtized múlva hazánk 
földrajzi, történelmi, néprajzi, tanügyi, igazság-
ügyi stb. szempontból világosan áll előttünk. 
Nemcsak a történelem intézői fognak tisztán látni, 
hanem a tudomány emberei sem lesznek kényte-
lenek adatok nélkül az adatgyűjtés keserves mun-
kájába fogni, vagy a nehézségek miatt elvérzeni. 

Örömmel lapozgattuk Szombathy László pol-
gári iskolai tanár monográfiáját is. Ennek a ter-
jedelmes műnek beosztása, kidolgozása ügyes és 
áttekinthető. Az első fejezel ek a vármegye köz-

oktatásügyének történeti fejlődését ismertetik. Ez 
a rész kicsinyben az egész magyar kultúrának 
története. A keresztény középkor iskoláiról ter-
mészetesen szerző sem mondhat sok ú j dolgot. 
A tudomány földerítette és közkinccsé tette körül-
belül mindazt, amit a középkor iskoláiról meg-
tudhattunk. Erdekesebbé válik a kötet, mikor a 
protestáns kornak és a ratio educationisnak a 
vármegyére való hatását rajzolja az író. Gömör 
érintkezési pontja volt a felekezeteknek, a pár-
toknak, területén örökös küzdelem volt. A követ-
kező fejezetekben a mult század oktatásügyét 
találjuk, majd a mai állapotok jellemzését. Ez a 
fejezet a legfontosabb ránk nézve. Tudja ezt 
Szombathy és nem is kerüli el figyelmét egyetlen 
olyan kérdés sem, melyről gondolja, hogy érdek-
lődünk iránta. Ismerteti a magyar szó előnyomu-
lását, a vármegyei múzeumokat, az iskolai könyv-
tárakat, az iskolák fölszerelését, az iskolai alapo-
kat, a segítés módjait, a tanfelügyelők hatását a 
megyei népoktatásra, hatóságok, társulatok, köz-
művelődési egyesületek befolyását a népoktatásra. 

A kötet második részében találhatjuk meg az 
egyes iskolák történetét, a harmadik részben 
pedig a vármegyei tanítóegyesületek tör ténetét 
és működésük ismertetését. 

Szombathy műve azok közé a hasznos és szük-
séges könyvek közé tartozik, melyek alapul szol-
gálhatnak mások alkotásainak. 

* Vál tó-számtan. ( írta Ében Mihály. Ára 
4 K 50 f. Budapest. Buschmann F. könyvnyom-
dája. 1908.) 

Mintegy 15 évvel ezelőtt lépett Eben Mihály 
a nyilvánosság elé, hogy számolási módszerének 
híveket toborozzon s azóta a nemes ügyhöz méltó 
buzgalommal apostolkodik nemcsak országszerte, 
hanem hazánk határain túl is. Evekkel ezelőtt 

számgépet is szerkesztett, mely különösen alkal-
mas a tizedes rendszer (a helyérték) szemlélte-
tésére. Most pedig vezérkönyvben ismerteti mód-
szerét és tanításmenetét. Könyvében az elemi fi 
osztály anyagát hat szakaszra osztja : számlálás, 
összeadás-kivonás, szorzás-osztás, rész számok és 
két szakaszban alkalmazás. Végén közli az 19-05. 
évi tantervet vezérkönyve párhuzamos beosztásá-
val. Eben számkifejezései szokatlanok. A 9-en 
túl élesen megkülönbözteti a tíz-nek két felfogá-
sát. Egyik a tíz, mint sokaság, mely nála „tíz-
egy". Ezt X-zel jelöli. A másik a tízes, mint 
egység, melyet összetételeiben „tízen"-nek nevez. 
Szerinte a 19 és 20, 29 és 30 stb. között van 
egy eddig elhanyagolt láncszem, mely értelmi híd 
volna. Ez a tizentíz (1X)=20, huszontíz (2X)=30, 
ötventíz (5X)=50 stb. egészen kilencventízig (9X), 
mely közönséges nyelven százat jelent, de külön 
fogalomban. Az ő nyelvén a 9X bői lesz tíztízes 
(tízven=X0), de még ez sem százas, mert tízven 
sokaságot jelent (csak úgy, mint tíz egyes), a 
százas pedig egységet. Amint azonban tízből lett 
1 tízes, úgy tízven beváltható 1 százasra. így 
pl. pénzben a százas 1 db ; felváltva tízven már 
tíz db arany- vagy papírpénz ; 9X pedig 9 tízes 
és X db egyesből áll. Szerinte ez épúgy meg-
könnyíti a számolást, mint a gép a munkát. A 
kifejezések szokatlansága nem aggasztja, „majd 
belekerülnek a szótárba, aminthogy 50 év óta is 
sok szó fölvétetett oda, mint jó magyar szó". 
Apostoli hit és a tárgynak az a mélységes sze-
retete kell ehhez, amelyet Ében Mihálynál talá-
lunk, aki fáradságot, költséget nem kímélve, még 
útra is kél tanítványaival, hogy módszere ered-
ményét bemutassa. Mindazokat, kik érdeklődnek 
Ében módszerének gyakorlati kivihetősége és 
haszna iránt, szívesen látja a szerző Nagykőrösön 
az ú. n. Konstant-iskolában. (Sz. K.) 

Szerkesztői üzenetek. 
II. K. (Gyermeknevelés.) Közelebb jönni fog — na-

gyobb folytatásokban. — Cs. R. (A kultúra jegyében.) 
Hiányzik belőle az aktualitás. Nem használhatjuk. — 
Sz. K. (A nevelés kultusza.) örvendünk a meleg el-
ismerésnek — de cikket ily elismerésről nem közöl-
hetünk. — G. Gy. (Kartársi szeretet.) Ezt érezni kell, 
nem megírni. Nem közölhetjük. — K. Zs. (Kapu-
záráskor.) Ily tárgyú cikket már közöltünk ; tehát már 
nem aktuális. — G. S. Szarvas. (Versek.) Közölhetet-
lenek. — Cs. K. (Óh, ha anyám élne ...) Némi tehet-
ség mutatkozik versében, de nem közölhetjük. •— 
Kovács 1. (Modern mese.) Papírkosárba került. 

Tartalom : Kié legyen az iskola ? (a.) — Osztály-
ismétlés. Váczy István. — Magyarország középiskolái 
az 1906/7. iskolai évben. Béthi Lajos. — Cigarettázó 
gyermekek. Lakatos Lajos. — Községi és egyéb hely-
nevek. — Szépirodalom : Áldomás. Endrődi Sándor.— 
Az én öreg tanítóm. Jaross Ferenc. — Hivatalos rész. — 
Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — Egyesületi élet. 
Könyvesház. — Szerkesztői üzenetek. — Menetrend. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
E o T a t v e z e t ó : F A E K A f l S A N D O K . 

A magyar nyelv tanítása 
a nem-magyar tanítási nyelvű népiskolában. 

írta : Molnár Oszkár. 

A beszéd utánzáson alapszik. Minden gyer-
mek úgy fogja a magyar szóhangokat kiejteni, 
ahogy tanítójától hallja. A helyes kiejtésre 
való szoktatásnak első feltétele tehát a tanító 
beszédje. A tanító beszéljen helyes, magyaros 
kiejtéssel. Minden szóhangot tisztán és értel-
mesen hangoztasson. Ne beszéljen gyorsan, 
hanem lassan. Fordítson gondot a szó- és 
mondatbeli hangsúlyra. Egy-egy nyelvet épen 
a sajátos hanghordozás, a szó- és mondatbeli 
hangsúly tesz jellegzetessé. Szerencsés az a 
tanító, akit a sors kellemes hanggal áldott 
meg s aki a magyar nyelvet szépen beszéli. 
Akit nem áldott meg ily adománnyal, akarattal 
és kitartással sokat javíthat magán. 

A helyes kiejtésnek egyik és fontos feltétele 
tehát a tanító beszédje. Másik feltétele, hogy 
a tanító ismerje a gyermek anyanyelve és a 
magyar nyelv közötti kiejtési különbségeket. 
Nem azt mondjuk ezzel, hogy a tanítónak 
föltétlenül tudnia kell a gyermek anyanyelvét. 
Lényeges inkább az, hogy legyen élénk érzéke 
a magyar nyelv és a gyermek anyanyelve 
között levő hangzási eltérések megérzésére. 
Szükséges tudnia, hogy mely anyanyelvi szó-
hangok hangzása azonos a magyar nyelviekkel, 
melyeknek hangzása csak hasonló és melyek 
hiányzanak a gyermek anyanyelvéből. Ha eze-
ket tudja, sok időt takarít meg és egész ere-
jével a hiányok megszüntetésére vetheti magát. 
Az azonosan hangzó szóhangokkal nincsen 
baj. Már a gyermek anyanyelvéből hiányzó, 
de a magyarban meglevő szóhangokra való 
rászoktatás módszeres, következetes munkát 
kíván. De talán a legnehezebb azon szóhan-
goknak megadni a magyaros színezetet, ame-
lyek hasonló hangzásnak a magyar szóhangok-
kal. Legalább az általános tapasztalat azt 
mondja, hogy könnyebb a nem-magyar ajkú 
gyermeket egy, az anyanyelvéből hiányzó szó-
hangra rászoktatni, mint a nyelvében meglevő 
hasonlóról a sajátos magyar hangra. 

Kolozsvár egyik külvárosi állami iskolájában 
oláh anyanyelvű gyermekeket tanítottunk, hogy 
tanítóképzőnk növendékeinek a magyar nyelv 
tanítását gyakorlatilag is bemutassuk. Ezen 
alkalmakkor azt vettük észre, hogy az oláh 

anyanyelvű gyermekek a magyar szók hangoz-
tatásánál a leggyakrabban a következő kiejtési 
hibákat követik el. 

A magyar a-t sokszor o-nak ejtik, pl. az 
asztolnak van négy oldola. Az asztolnak a színe 
sárgo. Az asztolnak van négy labo. 

Az ó helyett M-t hangoztatnak pl. az asz-
tolnak van fiwkja. Az asztolt az asztalws készíti. 

Az é helyett í-i ejtenek pl. az előző példá-
ban : kíszíti. 

Az é helyett o-t is mondanak pl. fűrésszel 
helyett fűrosszel. 

A j)-t olykor &-nek hangoztatják pl. Az 
asztolnak van la&ja. 

Az az névelőtt nagyon hajlandók az utána 
következő szóhoz fűzni pl. a ^asztalus a ^asz-
talt stb. stb. 

A helyes kiejtésre való szoktatásoz szük-
sége van a tanítónak a beszéd fiziológiai 
feltételeinek ismeretére is, mert a helyes kiej-
tésre csak így fogja taníthatni tervszerűen és 
tudatosan a gyermekeket. E feltételek közül itt 
csak a következőket említjük. A szabályos be-
széd létrejöttéhez szükségesek: a mellkas, a 
tüdő, a gége, a garat, a szájüreg a lágy és 
kemény szájpadlással, a fogak, a nyelv, az 
orrüreg és az ajkak. A tüdő foglalja magában 
a .beszédhez szükséges levegőt, mely a mellkas 
összehúzódása folytán kifelé tolul és megrezeg-
teti a hangszalagokat. A beszédnél a tüdőnek 
levegővel való megtelése és a levegő kibocsá-
tásának módja igen fontos. Első dolgunk tehát, 
hogy rászoktassuk a gyermekeket a rendes 
levegővételhez. A dadogás onnan ered, hogy 
a gyermek rosszul vesz lélegzetet ; gondolatait 
gyorsan akarja kifejezni, de nem tudja, mert 
nincs elegendő levegője. Szoktassuk rá, hogy 
kellő gyorsasággal és mélyen vegyen lélegzetet. 
Gyorsan azért, hogy a lélegzetvétel ne aka-
dályozza a beszédben ; mélyen pedig azért, 
hogy elég levegője legyen. A kilélegzés lassan, 
hosszadalmasan történjék, hogy a beszédhez 
elegendő levegőnk legyen. E szabályokat követ-
kezetesen megtartva, leszoktathatjuk a gyerme-
keket az orron át való beszélésről, a dado-
gásról és a hadarásról, mely utóbbiak pedig 
sűrűn fordulnak elő a magyar beszéd tanulása 
közben. A dadogást a szabályos lélegzetvételen 
kívül még a mély hangon való beszéddel és a 
magánhangzók nyújtásával előzhetjük meg. 
A mélyhangok képzése kömiyebb, mint a 
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magasaké. Biztassuk a gyermekeket, hogy le-
hető mély hangokon igyekezzenek beszélni. 
A magánhangzók megközelítőleg szabályos 
hangok, a mássalhangzók meg többé-kevésbé 
szabálytalanok, zörejek. A szép beszéd első 
kelléke, hogy túlnyomóan magánhangzós legyen. 
A magánhangzókat ezért hosszan, nyújtva 
ejtsük ki. A tiszta, helyes hangoztatáshoz nyu-
galom is kell. Ha izgatottak vagyunk, gondo-
latainkat nem tudjuk jól elrendezni, beszédünk 
szakadozott, akadozó, egyes hangokat, szótago-
kat kihagyunk, ismétlünk vagy fölcserélünk. 
Ismernünk kell továbbá a beszédszervek állá-
sát az egyes hangok képzésénél. Melyik hang 
mely beszédszervek közreműködése mellet s 
hogyan jön létre. Mindig meg kell mutatnunk, 
hogy melyik hangot hogyan kell kiejtenünk. 
Hogy milyen a beszédszervek állása az egyes 
hangok kiejtésénél, azt itt elősorolni nem szük-
séges, mert nem vinne bennünket előbbre. Ez 
olyan dolog, melyet csak hosszas gyakorlatból 
lehet elsajátítani, s amelynek puszta elősoro-
lásával nem sokat nyernénk.* 

Azért áttérünk most annak a kérdésnek a 
taglalására, hogy mikor fogjunk hozzá a helyes 
kiejtésre való szoktatáshoz ? Azt lehet mon-
dani, hogy már az első perctől kezdve a 
magyar szóhangok képzésére nagy gondot 
kell fordítanunk, mert a feladat nehéz és csak 
lassan, fokozatosan érhető el. Anyanyelvének 
a hangjait is hosszabb időn át szokta meg a 
gyermek, mi is csak hosszabb időn át vezet-
hetjük rá a magyaros kiejtésre. Láng Mihály, 
ki a magyar nyelv tanításával behatóan fog-
lalkozott, azt mondja, hogy a kiejtés gyakor-
lására és a tiszta kiejtés elsajátíttatására leg-
alkalmasabbak a mondókák. Az emberi beszéd 
elemeit, a szóhangokat, a gyermek legköny-
nyebben a hangismétléses, hangutánzó mondó-
kákból szokhatja meg — mondja. Mi lehet az 
a mondóka, melynek segítségével a magyar 
nyelv tanításának ezt a legnehezebb részét, a 
kiejtésre való rászoktatást oly biztosan el lehet 
érni? A mondóka szabatos meghatározását 
hiába kérdezzük tőle. Úgy van ő ezzel, mint 
Rousseau a természettel. Folyton azt hangoz-
tatja, hogy térjünk vissza a természethez, 
nevelési eljárásainkat alkalmazzuk a termé-
szethez, de sehol sem mondja meg, hogy mi 
is az a természet. Láng M. is csak annyit 
mond a mondókáról, hogy a mondókát nem 
igen lehet a daltól, játéktól, kézimunkától s 
a tulajdonképeni verstől elválasztani. A mon-

* Aki a beszéd fiziológiai feltételeivel behatóbban 
meg akar ismerkedni, haszonnal forgathatja dr. Sarbó 
Artúr : A beszéd összes vonatkozásaiban különös tekin-
tettél a gyermekkora c. művét. Kiadta az Athenaeum, 
ára 5 K. 

dóka, a dal, vers, játék és a munka alkotó-
része. A legkezdetlegesebb mondókák azok, 
amelyekkel a gyermek az állatok és a termé-
szeti tárgyak hangjait szokta utánozni. Ilyenek 
pl. a méh zümmögése : züm, züm, züm. Ezzel 
gyakoroljuk az ü kiejtését. A kacsa hápogása : 
tas, tas, tas. Ebből kiérzik a magyar a-nak a 
hangja. A bika bömbölése: böm, böm, böm. 
Ez a magyar ö érzékítésére szolgál. E tisztán 
hangokból álló mondókák szoktatják — sze-
rinte — a nem-magyarajkú gyermekeket a 
hangoknak magyaros kiejtésére. De vannak 
fejlettebb mondókák is, olyanok, amelyek 
játékkal vannak összekapcsolva. A német gyer-
mek pl. a d-t t-nek hangoztatja. Erről leszok-
tatjuk a következő mondókákkal : 

Egyedem, begyedem, tengertánc. 
Hajdú sógor mit kívánsz ? 
Nem kívánok egyebet, 
Mint egy darab kenyeret. 

Vagy : 
Dorom-borom, gazdasszonyom. 
Daj, duj, desz, 
Deszes, pani, pesz, 
Ádám légy-e ? Éva légy-e ? 
Kata, primuc, pesz. 

Ilyen mondókák által való kiejtési gyakor-
latokra legalkalmasabb a gyülekezés és a 
szabadjáték ideje, de fel kéli használnunk azo-
kat a tulajdonképeni tanítás ideje alatt is. 
Készséggel elismerjük, hogy e mondókák a ki-
ejtés gyakorlásánál jó szolgálatot tehetnek, de 
azoknak a tulajdonképeni tanítás ideje alatt 
való felhasználását, illetőleg Láng Mihállyal 
nem vagyunk egy véleményen. A magyar nyelv 
tanításának ezt a legnehezebb részét ily pusz-
tán ötletszerű, módszertelen és tudománytalan 
alapokra fektetni nem lehet. Az iskolát a 
komoly, tervszerű munka jellemzi. A tanítás-
ból nem csinálhatunk játékot; a filantropinis-
ták ideje lejárt. Más, módszeresebb, tudomá-
nyosabb eljárásokat kell keresnünk a magyar 
hangzók kiejtésének megtanítására. A mód-
szeresebb eljárást a hangoztatási gyakorlatok-
ban véljük megtalálhatni s azért rátérünk a 
magyar olvasás és írás tanításának tárgyalására. 

Az olvasás és írás tanítása. 
Az ismeretek a könyvekben vannak lerakva. 

Arra kell képesíteni az új generációt, hogy 
elődeinek és kortársainak gondolatait meg-
értse. Ennek pedig első feltétele az olvasni 
tudás. De neki is vannak gondolatai. Meg 
kell tanítanunk, hogy azokat jelekkel ki is 
tud ja fejezni; meg kell tanítanunk az írásra. 
E kettő minden emberi kultúrának a feltétele. 
Sőt e kettő nélkül a gyakorlati életben sem 
boldogulhatunk. 
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Az írás és olvasás tanításánál a tanító két-
féleképpen járhat el. Vagy először az anya-
nyelven való írást és olvasást tanítja meg s 
azután a magyart vagy pedig rögtön a ma-
gyaron kezdi. Az első esetben az I. osztály-
ban megtanítja az anyanyelven való írást és 
olvasást, a Il-ik osztályban a magyart. Ez 
utóbbi feladata nem lesz nagyon nehéz, mert 
az I. osztályban már előkészítette. Mi azon-
ban vegyük fejtegetéseink alapjául az utóbbi 
esetet, azt t. i. mikor a tanító az anyanyelv 
mellőzésével mindjárt a magyar írás és olvasás 
tanításához fog. Az olvasás és írás tulajdon-
képeni tanítását előgyakorlatok előzik meg, 
melyek kétfélék ú. m. hangoztatási és írási 
előgyakorlatok. A hangoztatási előgyakorla-
tokkal azt akarjuk megértetni a gyermekek-
kel, hogy a szók hangokból állanak. Itt van 
a helye annak, hogy módszeresen, tervszerű 
menettel tanítsuk meg őket a magyar hangok 
kiejtésére. A magyar nyelv tanítása módsze-
rének azonban ez a leggyengébb, legkevésbé 
kidolgozott része. E téren még semmi sem 
történt. Nézetünk szerint a hangtanban alapo-
san jártas szakférfiaknak minden hazai nyelv 
szempontjából meg kellene állapítaniok a taní-
tandó magyar hangok sorrendjét. Apróra ki 
kellene dolgozniok az itt követendő módszeres 
eljárásokat ; kiemelni, hogy különösen mely 
hangok gyakorlására kell a főgondot fordítani. 
Részletes utasítás híján, csak néhány általá-
nos megjegyzésre kell szorítkoznunk. Előbb a 
magánhangzók kiejtését ismertetjük, mert ezek 
könnyebbek. A nem-magyar iskolában fontos, 
hogy a beszédszervek állására mindenkor figyel-
meztessük a tanulókat és ezen az úton akar-
juk a célt, a tiszta kiejtést elsajátíttatni. Nem 
lehet ezt csak a hallásra bízni, mert a beszéd-
nek organikus feltételei vannak s ezeket kell 
megteremtenünk. A magánhangzókat a követ-
kező sorrendben taníthatjuk: 

i, é, á, ó, u (i hangsor) 
a, e, ö, ü (a hangsor). 

A magánhangzók után a mássalhangzókat 
a következő sorrendben taníthatjuk: m, v, b, 
p, t, 1, n, ny, d, s, sz, zs, gy, ty, c, es, g, k. 
Ezeket már nem pusztán magukban tanítjuk, 
hanem a magánhangzókkal kapcsolatba hozva. 
I t t némi nehézségek merülnek fel a hangok 
összekapcsolásánál, melyeket azonban nem lesz 
nehéz legyőzni. Szabályul állhat, hogy a gyer-
mekeknek sokkal könnyebb a magánhangzó-
hoz egy mássalhangzót kapcsolni, mint meg-
fordítva. 

A hangoztatási gyakorlatokkal párhuzamo-
san végzendők az írási előgyakorlatok. Ezekkel 
azt akarjuk megértetni, hogy a hangokat je-

lekkel lehet megrögzíteni. Nagy gondot kell 
rájuk fordítani. Céljuk a gyermek kezének 
ügyesítése. Minél gondosabban végeztük ez 
előgyakorlatokat, tanítványaink annál szebben 
fognak írni. Sorrendjük a következő: az irá-
nyok ismertetése, a pont, az egyenes vonal, 
a görbe vonal, a betűrészek. Az írási elő-
gyakorlatok tanításának bemutatása céljából 
vegyünk fel egy konkrét példát. A feladat 
lenne az álló és fekvő vonal megismertetése. 
Tegyük fel, hogy a gyermekek agyagból már 
csináltak palavesszőket. Bemutatunk egyet, fel-
állítjuk és mondjuk: áll. A gyermekek utá-
nunk mondják. Mi áll? Felelet: a palavessző 
áll. Ezután kérdjük : milyen palavessző ? — 
és rámutatva felelünk : álló palavessző. Ezt 
több gyermekkel elmondatjuk. Most lefektet-
jük a palavesszőt s mondjuk : fekszik stb. stb., 
az előbbi módon ismertetjük meg a fekvő 
palavesszőt. Elmondatjuk azután az iskolai 
tárgyak közül az álló, majd a fekvő helyzet-
ben levőket — ez lesz az új fogalomnak más 
tárgyakra való alkalmazása, ami egyrészt úgy 
történik, hogy a tanító megnevezi a dolgot 
s annak kikeresését a tanulóra bízza, más-
részt úgy, hogy rámutat a dologra s annak 
megnevezése a tanuló feladata. A következő 
lépés az lesz, hogy a tanító krétával a fali-
táblára palavesszőt rajzol s rámondja, hogy 
vonal. Összehasonlítja az álló palavesszővel s 
a hasonlóság alapján levezeti az álló vonal 
fogalmát. Ugyanígy hozza le a fekvő vonal 
fogalmát. Majd álló és fekvő vonalakat raj-
zoltat a falitáblára s azután a palatáblára. 
Fontos, hogy már itt a kezdet kezdetén 
a helyes test- és írószertartásra gondot for-
dítson. 

Amint az előgyakorlatokon túlestünk, hozzá-
fogunk az olvasás és írás tanításához. Amiről 
eddig szó volt (előgyakorlatok), csak beveze-
tés a tulajdonképeni munkához. Csak az elő-
feltételek, a készség megteremtése. Mond-
hatnók úgy is, hogy előkészítés, azaz oly 
ismereteknek a megteremtése, melyekhez a 
most következő újak kapcsolhatók lesznek. 
Az olvasás és írás tanításánál mindenki azt a 
módszert követheti, melyhez a legjobban ért. 
Taníthat a fonomimika szerint is, de az írva-
olvasható módszert is alkalmazhatja. A fono-
mimika különben is nem új módszer, csak 
az írva-olvasható módszernek ú j fogásokkal 
való kibővítése. Megszületése nálunk nagy 
zaj közepette történt és sorsa is különös. 
Yannak, akik esküsznek jóságára és szolgai 
módon ragaszkodnak a Czukrász Róza által 
megállapított menethez. Mások már eleve 
nagy ellenszenvvel fogadták és a priori ki-
mondották rá a halálos ítéletet. Egyik tábor-
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hoz sem csatlakozunk. A körültekintő tanító 
nem engedi magát tisztán érzelmi motívumok-
tól vezettetni. Mindent megvizsgál s a jót 
veszi onnan, ahol találja. A fonomimikában 
is vannak olyan fogások, melyeket fel lehet 
használni. Sok benne a „mozgás nyelve". 
A jelek szerepe benne nagy s a gyermek 
aktivitásának tág teret enged. Azért a magyar 
nyelv tanítójának figyelmébe ajánlhatjuk a 
fonomimikának kellő kritikával való tanul-
mányozását. Ha az írva-olvastató módszert 
használjuk, a fokozatok ugyanazok lehetnek 
mint a magyarnyelvű iskolában. Nincs rá ok, 
hogy más fokozatokat kövessünk. Legfeljebb 
egyeseket egyszerűsítünk pl. a vezénylést 
egyszerűbbé teszünk. Mint fontosabbakat a 
következőket emeljük ki : a szó, melyből az 
ismertetendő hangot kikerestetjük, lehetőleg 
konkrét jelentésű legyen. Lehet valamely 
tárgynak vagy időnek a neve pl., ha az e-t 
akarjuk ismertetni, oly kéttagú szót keresünk, 
amely konkrétumot jelent s amelynek első 
szótagja az ismertetni óhajtott hang pl. e-gér 
s akkor be is mutatjuk az egeret. Lehet 
valamely cselekvésnek a jele pl. h í az r-t 
akarjuk ismertetni, oly egytagú szót keresünk, 
amelynek a végén van az ismertetni óhajtott 
hang pl. ír s be is mutatjuk a cselekvést, 
így elérjük azt, hogy mindig konkrétumból 
indulunk ki s nem tanítunk meg tartalom 
nélküli szókat. A másik fontos dolog, melyet 
ki akarunk emelni, az olvasásra vonatkozik. 
Általánosan elfogadott tétel, hogy már e 
kezdőfokon semmit sem szabad olvastatnunk, 
amit meg nem magyarázunk, mert már e 
kezdőfokon hozzá akarjuk szoktatni a gyer-
mekeket a gondolkozva való olvasáshoz. Ne 
csak olvasson, de tudja is, mit olvas. Ez az 
elv némileg veszít szigorúságából a nem-
magyar anyanyelvű gyermekekkel való foglal-
kozásunkkor. Amely szók és mondatok, mert 
a gyermek a magyar beszélgetésnek csak a 
kezdetén van, nem érzékelhetők jól, gépiesen 
elolvastatjuk s a beszélgetés, magyarázás 
anyagául fel nem használjuk. A szók magya-
rázásában, ahol csak lehet, a cselekedtető 
szemléltetést alkalmazunk. Az értelmezéseket 
nem szabad erőltetnünk. Különösen pedig ne 
akarjuk az abstrakt szókat és kifejezéseket 
mindenáron megértetni s megmagyarázni. Az 
első osztályos gyermekek minden szót még 
nem érthetnek meg. Később majd megértik. 
Nem érhetünk el egyszerre mindent. A lélek 
lassan asszimilál. A természetben sincs ugrás, 
még kevésbé a szellemi életben. S ha olykor 
mégis egy-egy század csodás és hirtelen fel-
lendülésével meglep bennünket, ez csak az 
emberi szellem véges és gyarló voltát igazolja, 

mely nem vette észre azokat a parányi vál-
tozásokat, melyek a nagy lendülettel előtörő 
fejlődésnek alapjai voltak. (Folyt, köv.) 

Elbeszélő költészetünk fejlődése. 
írta: Lengyel Miklós dr. 

(Hatodik közlemény.) 

Vörösmarty és a romantikus irány még 
hatalma tetőpontján állott, mikor az új irány 
bontogatni kezdte szárnyait. Félénken botor-
kálva indult. De a korhangulat, a demokratikus 
koráramlat akkora erőt adott neki, hogy a 
régi iskolának félelmetes ellenségévé vált. A 
közönség nem érdeklődött többé a lovag-
várakban lejátszódó érzékeny és nemrég 
könnyeket fakasztó történetek iránt, belefáradt 
a történeti költemények olvasásába, jobban 
érdekelték már a más formában, más hangon 
szóló fiatalok. A lélek mélyén zsongd vágyak 
erőre kapnak, az elfojtott sóhajtás jajkiáltás-
ban tör ki, a homályosan élő reménység meg-
valósíthatónak tűnik föl, a nemzet már nem 
fél Széchenyi szavait követni, előre néz és nem 
a múltba. Fiatal Ikarusok szállnak a nép-
szabadság napja felé, erőt merítve a nemzet 
helyeslő szavaiból, erőt adva szavukkal a nem-
zetnek. 

Ebben az izzó levegőben három magyar 
költő nő óriássá: Petőfi, Arany és Tompa. 
Petőfi és Tompa csaknem egy időben lépnek 
föl. Első munkáiban még megérzik, hogy nem 
tudtak szakítani az évtizedes hagyományokkal. 
Ujat akarnak Vjnondani, új formát teremteni, 
de lépten-nyomon beleesnek a régi iskola 
előadási formáiba. Petőfin és Tompán, Bajza 
és az Athenaeum költőinek hatása érezhető, de 
minthogy Petőfi pályájának kezdetén lírai 
műveket alkot, e költeményeivel most nem 
foglalkozunk. Tompa azonban elbeszélő költő-
nek ígérkezik. A népregéket és mondákat 
gyűjti össze, hogy művészi feldolgozásban az 
olvasó közönség elé terjessze. Kis kötete rend-
kívül nagy sikert aratott, Alig jelent meg, 
már új kiadást kellett sajtó alá rendeznie. 
Pedig Tompa népies tárgyú mondái nem 
tökéletesek. A népies termékek üdeségét, 
kerekdedségét széles előadásával, önkényes és 
nem mindig sikerült változtatásával meg-
rontotta. Elkövette azt a hibát is, hogy a leg-
több mondában rejlő erkölcsi igazságot túl-
ságosan előtérbe helyezte, tanulságokat vont 
le ; ezáltal költeményei igen gyakran verses 
prédikáció hatását teszik s fárasztókká válnak. 
De vannak közöttük olyanok is, melyekben el-
találta a kellő hangot, vannak olyanok, melyek 
népies alakjaikkal, naiv hangjukkal, kifejező 
nyelvükkel, festői hasonlataikkal új irányra 
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vallanak. Az elért nagy siker buzdította a 
költőt, bogy folytassa a népmondák feldolgo-
zását. A koráramlat biztosította a sikert. De 
ahogy megerősödött a népies nemzeti irány, 
ahogy a félénk kísérletezőkből a helyzet maivá 
lettek a fiatalok, Tompa belátja, hogy ő 
egyéniségénél fogva nem alkalmas arra, hogy 
népies költeményeket írjon s szomorúan mondja 
Arany Jánoshoz szóló levelében, hogy ő nem 
érzi magát népies költőnek, sőt régi alkotásait 
sem tartja eléggé népieseknek. 

Mondát, legendát már régebbi költőink is 
írtak, de Tompa tette divatossá őket. Követője 
akadt bőven. Legnagyobb közöttük Arany, kinek 
néhány mondájával és legendájával sikerült 
örök időkre szóló példákat nyújtania. 

Az előbbi korban nagyon sok történeti 
tárgyú elbeszélő költemény jelent meg. Kis-
faludy Sándor képzelt lovagtörténetekkel, verses 
lovagregényekkel gyönyörködtette olvasóit, 
Vörösmarty, Czuczor, Garay és mások a tör-
ténelemből merítették tárgyaikat. Annyira 
megszokta a közönség a történeti elbeszélé-
seket, hogy az ifjabb írók nem szakíthattak 
ezzel az irányzattal. Csak a hang, az alap-
gondolat, a cél, a forma változik meg. Nem 
az ősök imádata a cél többé, hanem felhasz-
nálják a múltból azokat az eseményeket, 
melyek a jelen politikai törekvéseire hatás-
sal lehetnek. Kiragadják a feledés homályából 
mindazokat, kik a nemzeti akaratot lenyűgöző 
idegen hatalom ellen diadalmasan szembe-
szállottak, hogy példájukkal tettre serkentse-
nek, megénekelik azokat, kik vértanúhalált 
haltak, hogy e történtekkel a bosszú gondo-
latát ébreszthessék föl olvasóikban. A magyar 
irodalom mindig a legszorosabb kapcsolatban 
volt az ország politikai állapotával, de ily 
szoros kapcsolatban soha. Az írók mindnyájan 
politikusok is, akik összegyülekezve, rajongva 
beszélnek a régi magyar törekvések megvaló-
sításáról, az új eszmékről s mikor tettre kerül 
a sor, a harc mezején is megállják helyüket. 
Im' Petőfi költői alkotásait nem végcélnak, 
csak eszköznek tekinti, arra, hogy a népet 
művelje, lelkesítse és felszabadítsa. Mint egy 
meggyalázott, igazságtalanul elgyötört istenség, 
jelenik meg előttük a jelszóvá alakult, az 
eszmévé finomult nép. A trójai menekülők 
nem féltették annyira isteneiket, nem óhaj-
tották oly erősen az új hazát, mint a negyvenes 
évek költői, a népszabadság csodásnak, boldog-
nak képzelt birodalmát. Hit volt bennük, hogy 
megvalósíthatják. Ez a hit nyomta rá bélyegét 
még epikai alkotásaikra is. 

Ennek a hangulatnak engedett önkéntelenül 
Tompa, mikor a népmondák felé fordult, ennek 
tudatosan Petőfi, mikor történeti tárgyú köl-

teményeiben feldolgozza azoknak tetteit, kik a 
nemzeti akarat ellenzői ellen küzdöttek, mikor 
kigúnyolja, támadja azokat, kik helyzetüknél, 
vagy természetüknél fogva akadályozói voltak 
minden szabad mozgásnak. így kerülnek föl-
dolgozásra a pogánykor híres vezérei, kik 
Európával szemben éreztették a magyar erőt. 
De az ö történetük feldolgozása nem különösen 
jellemző egyik korszakra sem. Feldolgozzák 
azonban, mint a nemzet vértanúit, a népsza-
badságért harcolókat, kigúnyolják vagy gyűlö-
lettel írják meg az idegen királyok malmának 
epizódjait. Ennek az iránynak tetőpontját 
jelentik Petőfi királyellenes lírai költeményei. 

Aranyt kevésbbé ragadja magával a kor 
áramlata. 0 nyugodtabb ; látja nemcsak azokat 
a bűnöket, melyeket a hatalmon lévők elkö-
vetnek, hanem azokat is, melyek az ú j eszmék 
harcosaiban vannak. Kifejezésre is juttatja, de 
Elveszett alkotmányával nem is ért el sikert. 
Humoros költemény ez az éposz, a küzdők 
kicsinyeskedését, a pártok torzsalkodását akarja 
bemutatni benne a költő, de humoros költe-
mény is csak úgy számíthat sikerre, ha a 
fejlődő és mindig nagyobb erővel érvényesülni 
akaró eszmék elé nem állít akadályt. Az áram-
lattal úszni kell, mert megsemmisíti az útjába 
állókat. Vele szemben érvényesülni nem lehet. 
Haladnak is vele költőink s még e korban 
megjelent humoros költemények között is alig 
találunk olyanokat, melyek a kor törekvéseit, 
a törekvések harcosait, vagy a múltnak cse-
lekedetüknél és jellemüknél ebbe a táborba 
számítható embereit gúnyolnák. Gondoljunk 
csak Tompának vagy Petőfinek humoros köl-
teményeire. 

A népet művelni kell — hirdette Petőfi. S 
volt idő, mikor az volt az egyetlen törekvése, 
hogy a szó szoros értelmében népköltő legyen. 
Erre buzdítja Aranyt is. Petőfi e törekvésének 
köszönhetjük több elbeszélő költeményét. A 
koráramlat diadalt aratott rajta, de hatalmas 
egyénisége átszűrődött a koráramlaton. János 
vitézi, vagy Az apostolt a koráramlatnak 
köszönhetjük, de e gyönyörű költeményeket 
csak Petőfi írhatta meg így. Petőfi különben 
annyira lírai költő, hogy elbeszélő költeménye-
inek egy része átmenet a dal, az epika között. 
A még mindig hatalmon lévő régi írókat is 
szorította a korâramlat a népies nemzeti irány 
felé. Ha egyszerre nem is szakíthattak a múlt-
tal, ha a megszokott formát és megkedvelt 
tárgykört nem is hagyhatták el, számolniok 
kellett az olvasók ízlésváltozásával. A Kisfa-
ludy-Társaságnak alkalmazkodnia kellett, ha 
a vezetést ki nem akarta adni teljesen a kezé-
bőL Alkalmazkodott is. Pályadíjat hirdetett 
egy népies tárgyú elbeszélő költeményre, meg-



2 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. _ 2 7 . SZÁM. 

nevezye azokat a mondai alakokat is, kikre a 
pályázatot kitűzők gondoltak. A díjat Arany 
János nyerte el Toldi-jávai. Országos öröm és 
lelkesedés fogadta a költeményt. Új volt és 
mégis ismerős, szokatlan és mégis világos, 
történeti hátterű és népies s ami legjobban 
növelte a sikert, az volt, hogy már a fiatalok 
megtörték számára az utat, a Toldit épúgy 
várták, mint két évtizeddel előtte a sok klasz-
szikus éposz-kísérletet és éposz után a Zalán 
futását. 

Mielőtt Arany János eposzainak ismerteté-
sébe kezdenénk, meg kell említenünk, hogy ő 
is csatlakozott azokhoz a költőkhöz, kik a 
múltnak epizódjait dolgozták föl rövid költői 
elbeszélésekben és balladákban. Ez az irány 
a német költészet hatása alatt vált otthonossá 
irodamunkban s a XIX. század első évtizede-
inek csaknem minden költője hozzájárult e 
műfaj fejlesztéséhez, tökéletesítéséhez. De leg-
nagyobb hatással volt erre az irányra a nép-
költészet; s a magyar és külföldi gyűjtések. 
Arany elleste ezeknek a népies eredetű költe-
ményeknek formáit, előadási módját, frázisait, 
tárgykörét. A formát megtöltötte képzeletével 
és a képzeletében átidomított mondáknak, 
hagyományoknak, történeti adatoknak csodás 
anyagával, csodás alakjaival s megjelent iro-
dalmunkban a XIV. század hegedősének köl-
teménysorozata, mely magyar volt és modéra. 
Zách Kláráról, a Hunyadiakról, Szondi apród-
jairól, nápolyi Endréről, Szent Lászlóról, Roz-
gonyinéról, Rákóczynéról szóló költeményeit 
olvasgatva, visszaszállunk a múltba, érezzük 
rég elmúlt idők hangulatát, törekvéseit, remé-
nyeit, sóhajtását s képzeletünkben a költő 
lantpengető hegedőssé alakul, ki sziklavárak 
udvarán lelkesíti a katonákat, várkastélyokban 
csal könnyet a vár úrnőjének szemébe, áldo-
mást ivók vidám asztalánál fokozza a jókedvet, 
vagy búsuló hazafiak szívében érleli meg a 
bosszúállás gondolatát, váltja ki belőlük a 
visszafojtott keserűséget. Arany rövid történeti 
költeményei a legtökéletesebb korrajzok. 

A Föld megmérése. 
írta: Kovács János dr. 

(Negyedik közlemény.) 

A torziós mérleg szerkezetének lényege na-
gyon egyszerű. Egy hosszú, vékony szálon függő 
vízszintes rudacska. A rudacskának s az esetleg 
a végeire akasztott tömegeknek a súlyát a fel-
függesztő-szál tar t ja ; a felfüggesztésnek evégett 
a súlyponton kell keresztülmenni. Vízszintes 
síkban elfordulhat a rúd a felfüggesztő-szál, 
mint tengely körül. A vízszintes elfordulással 
szemben a szerkezet súlya semmi ellenállást 

nem vet. Nagyon lassú elmozdulásokkal szem-
ben a levegő ellenállása is semminek tekint-
hető. • Egyedüli ellenállóerő a felfüggesztő-szál-
nak az elcsavarás (torzió) elleni rugalmas ellen-
állása. Ez az ellenállóerő — ha a szál hosszú 
és vékony — rendkívül kicsinnyé lesz. Közön-
séges vastagságú kötelet is a végére kötött 
pálcánál fogva elég könnyen el tudunk csavarni 
többszörösen is Egy cérnaszálnak két ujjunk 
közötti gyönge súrlódással többször 360°-ra 
menő elcsavarást adhatunk. El lehet gondolni, 
hogy pl. a selyemlepkétől eresztett selyemszál 
milyen könnyen enged, ha a végére kötött 
rudacskánál fogva valami erő el akarja csa-
varni. Eötvös az ő készülékeihez rendesen 1 m. 
hosszú, 0'04 mm. átmérőjű platinaszálakat hasz-
nál, amelyeken már a milligramm tömeg súlyá-
nak 5 ezredrészével egyenlő erő képes l°-nyi 
elesavarodást létrehozni, ha ez az erő 1 cm. 
hosszú karon támadva forgat. Hosszabb karon 
támadva arányosan nagyobb lesz az elcsava-
rodás szöge. Eötvös készülékén a forgatókar 
(a vízszintes rudaeska egyik fele) 17 cm. hosszú 
volt. A lengő rudacska végeire 30 g.-os tö-
megeket erősített; ezekre hat a külső vonzó-
tömegek támadása. Az elfordulás pontos észle-
lésére a szokásos tükrös leolvasás van alkal-
mazva : a szál alsó végén, közel a vízszintes 
rudacskához, könnyű kis tükör van ragasztva, 
mely a szállal együtt fordul el. Tudjuk, hogy 
a tükör l°-nyi elfordulása a visszavert fény-
sugárnak irányában 2°-nyi eltérést okoz. A 
sugár távoli ernyőre vetve, mint súlytalan és 
igen hosszú mutató, rendkívül nagyítva tün-
teti fel az elmozdulást. Ernyő helyett még 
megbízhatóbb, ha az észlelő néhány méter 
távolságból messzelátóval néz a tükör felé s 
észleli, amint a messzelátó mellett elhelyezett 
skálának más-más osztáspontja tükröződik ; az 
osztáspontok számai jól leolvashatók a messze-
látóval. A szál és a rajta függő rudacska 
kettősfalu fémfoglalatban van, amelynek alsó 
része, hogy a rudacska benne szabadon forog-
hasson, lapos, kerek dobozalakú. A foglalat 
célja a készüléket megvédeni a légáramlatoktól 
és az egyenlőtlen hőmérsékletváltozásoktól, ez 
utóbbiért való a kettős fal. A foglalaton csak 
a tükör előtt van üveggel elzárt nyílás. 

Ha a torziós mérlegre semmi külső erő nem 
hat, akkor olyan állásban helyezkedik egyen-
súlyba, amelyben a felfüggesztő-szálnak semmi 
elcsavarodása nincs. Ha innen pl. egy kis 
lökéssel kimozdítjuk, akkor lengésbe jön egyen-
súlyi helyzete körül. A lengetőerő most egye-
dül a szál rugalmassága. Ha ez az erő nagyon 
kicsi, akkor a lengés lassú lesz. Eötvös készü-
lékein 10—20 percig tartó lengésidőket tudott 
eléfni. Természetes, hogy minél hosszabb a 
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lengésidő, aránylag annál nagyobb pontossággal 
lebet megmérni. Az ilyen lengésidőkből, amikor 
csupán a szál rugalmassága a lengetőerő, meg 
lebet határozni ennek az erőnek a nagyságát. 
Amikor ez meg van határozva, akkor készen 
áll az eszköz kívülről ráható erők mérésére. 

A torziós mérleggel is lehet statikailag és 
dinamikailag mérni az erőt, azaz : vagy az 
elcsavarás nagyságából, vagy a lengésidőkből. 

A statikai mód szerint a vonzótömegeket az 
egyensúlyban álló rudacskától oldalt helyezik 
el. Ezek vonzása oldalra téríti a rudacskát. Az 
elforduló rudacska elcsavarja a felfüggesztő-
szálat. A szál az elcsavarás szögével arányosan 
növekedő erővel törekszik a rudacskát a csa-
varodás nélküli helyzetbe visszafordítani. Az 
elcsavarodás növekedtévél eléri végre a szál 
visszaforgató ereje a vonzó tömeg kiforgató 
erejének az értékét s akkor beáll az egyensúly 
a két erő között. A rudacska ebben az elfor-
dulásban megállapodik. Az elfordulás szögét 
kell most észlelni. Legyen ez w. Ha előzetesen 
meg volt állapítva a szál torziós ereje s talál-
tatott l°-nyi csavarodásra &-nak, akkor az ész-
lelt iv elfordulás esetében kw a szál visszafor-
gató ereje s ugyanekkora a vonzótömeg (m) 
kiforgató ereje is. Meg kell mérni még ezt az 
m tömeget, a rudacskának és a végére tett 
gömböcskéknek tömegét, ennek távolságát a 
vonzó m tömegtől s ezzel képletünknek, a Föld 
tömegén (M) kívül, minden többi adata isme-
retes lesz s így az M kiszámítható. 

Ezt a módszert alkalmazták a mult század 
folyamán a fizikusok Cavendishtől Eötvösig s 
találtak a Föld átlagos sűrűségére 5'32-tői 
5 66-ig terjedő értékeket. A módszernek és a 
készülékeknek tökéletesedésével az egyes mé-
rések eredményei mind kevésbé térnek el egy-
mástól s mindinkább az 5'5 érték körül cso-
portosulnak. 

Első méréseit Eötvös is ilyen módon vé-
gezte. A többi észlelő még 50—100 kg.-os 
vonzó tömegekkel dolgozott, Eötvös érzékeny 
készülékén már 1 kg.-os tömegek is jól mér-
hető kitéréseket okoztak, s 50 kg.-os töme-
gekkel 2—3°-nyi kitéréseket is tudott létre-
hozni. Ekkora elfqrdulást a fénysugár, mint 
mutató, egy 4 m. távolságú skálán 300—400 
mm. kitéréssel jelez. 

De készülékeinek nagy érzékenysége és az 
a körülmény, hogy érzékenységük mellett is 
biztosan és egyenletesen járnak, lehetségessé 
tette, hogy Eötvös a tömegvonzás mérésére a 
dinamikai módszert alkalmazza. Megmérte 
azt a különbséget, amit eszközének lengésidejé-
ben valamely vonzó tömeg okozott, s ebből 
számította ki a vonzás nagyságát. 

Kísérleti berendezése a következő volt. Fel-

épített két négyzetes alapú ólomoszlopot ; 
alapjuk 30 cm2., magasságuk 60 cm. volt. A 
kettő között egy ugyanekkora méretű oszlop-
alakú üres hely maradt. Ebbe állította be 
készülékét. Egyszer úgy, hogy a rudacskának 
csavarás nélküli egyensúlyhelyzete a két osz-
lop súlypontjának összekötő vonalába essék ; 
azután úgy, hogy a rudacska az előbbi hely-
zetre keresztbe, merőlegesen álljon. Azután 
észlelte mind a két helyzetben a rudacska 
lengésidejét. Az első helyzetben az egyensúlyi 
állásból kilengő rudacskát nemcsak a szál 
visszaforgató ereje, hanem a két ólomoszlop 
vonzása is az egyensúlyi helyzet felé igyek-
szik visszafordítani, azért ebben a helyzetben 
a nagyobb erőnek megfelelően a lengés gyor-
sabb lesz, mint a kereszthelyzetben. Egy-két 
hónapig naponkint megismételt kísérletsoro-
zatban a kereszthelyzetben 859'26—860'32 
másodpercre terjedő lengésidőket észlelt, s 
ugyanakkor az összekötő helyzetben 640'97— 
64T28 mp.-nyi lengésidők mutatkoztak. 

Az eredmény kiszámítása ebben az esetben 
bonyodalmasabb művelet, mint az eddig tár-
gyalt esetekben. Azért csak a végeredményt 
közöljük. Eszerint a Föld átlagos sűrűsége 
5'53. Kísérleteit ismertető közleményeiben* 
megjegyzi Eötvös, hogy méréseinek ered-
ménye Vsoo részig pontosnak tekinthető. Ami 
ez értékre vonatkozólag azt jelenti, hogy az 
átlagos sűrűség nem nagyobb, mint 5'54 és 
nem kisebb, mint 5*52 ; legvalószínűbb, hogy 
5'53. Ezzel olyan arányú pontossággal van 
megállapítva a Föld tömege, mint a milyen-
nel a gyógyszerész méri a kényesebb orvos-
ságok adagait. Emeli az Eötvös-féle érték 
megbízhatóságát, hogy azon másfélszázad óta, 
amióta a fizikusok a Föld tömegének méré-
sével foglalkoznak, az egyes mérések ered-
ményei mindinkább az- 572-es érték felé cso-
portosulnak. Ez tehát az összes ezzel foglal-
kozó fizikusok méréseinek a középértéke, 
Eötvös által véglegesen megállapítva. 

A Föld felszínén hozzáférhető kőzetalkotó 
anyagok sűrűsége ott, ahol a felületet tenger 
borítja, valamivel nagyobb, mint 1 ; a száraz-
földön pedig átlag 2'5. Az egész Föld átlagos 
sűrűsége ennél jóval nagyobb lévén, következik, 
hogy az átlagnál kisebb sűrűségű külső kéreg 
az átlagnál nagyobb sűrűségű belső magot 
kell, hogy magába zárjon, olyant, amelynek 
sűrűsége a nehéz fémekével vetekedik. Na-
gyon megengedhető, hogy a Föld belsejében 
színállapotban levő nehéz fémtömegeket téte-
lezzünk fel. A külső kéregben, ha nem is 

* A M. Tud. Akad. „Mathem. és Természettud. 
Értesítő"-je, 1896. 221. 1. — Annalen der Physik 
und Chemie", 1896. 354. 1. 
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színállapotban, de ércekben, a legelterjedtebb 
fém a vas; a színképelemzés a Nap tömegé-
ben mutat sok vasat ; a lehulló meteoritek 
többnyire vasércekből, de igen sokszor szín-
vasból állanak. A vasnak ez a dominálása a 
naprendszerünket alkotó anyagok között arra 
utal, hogy a Föld belső magját túlnyomóan 
vasból állónak tételezzük fel. Vagy talán 
nikkeltartalmú vasból, mint a meteorvasak 
anyagát. A különböző vasfajták sűrűsége 7 
és 8 között van. Összevetve ezt az ismert 
külső kéreg 2 5 körüli sűrűségével, jól bele-
illik közéjük az 572-es átlagos sűrűség. Ez 
a feltevés jól összevág a Földnek mágneses 
állapotával is. 

Amint a Föld geometriai méretei alapját 
teszik a világegyetemben előforduló távolságok 
mérésének, hasonlóképen szolgál a Föld tö-
mege összehasonlító alapmértékül a többi égitest 
tömegének megállapításához. A pályák sugarai-
ból s a keringésidőkből kiszámítható, hogy a 
Nap a bolygóknak, a bolygók a körülök keringő 
holdaknak, a kettős állócsillagok egymásnak 
milyen nagy gyorsulásokat adnak. Ezeknek a 
gyorsulásoknak összehasonlítása a Föld okozta 
felszíni g gyorsulással megadja a lehetőségét, 
hogy az illető gyorsulást okozó égitest töme-
gét összemérjük a g gyorsulást okozó Föld 
tömegével. Ilyen alapon találták, hogy a Nap 
tömege 332.000-szer akkora, mint a Földé. 
S mivel távolságából és látszólagos átmérőjé-
ből számítva a térfogata 1.300.000-szer akkora, 
következik, hogy az átlagos sűrűsége csak 
egy negyede a Földének; nem sokkal sűrűbb, 
mint a víz. Szintén a vízéhez közel járó sű-
rűségük van a nagy bolygóknak (Jupiter, 
Saturnus, Uranus, Neptunus), ellenben a kiseb-
bek sűrűsége a Földéhez áll közel: Merkúré 
6"7, Vénusé 5, Marsé 5"3. Összefüggésben áll 
a sűrűség az égitest nagyságával s azzal a 
föltevéssel, hogy az égitestek alakulásukkor 
magas hőmérsékletűek voltak. A kisebb tö-
megű s azért kisebb vonzású égitestek kevésbé 
tudták magukhoz kötni a ritkább anyagokat 
s azért túlnyomólag sűrűbb anyagokból hal-
mozódtak össze ; a magas hőmérséklet elősegíti 
a ritkább anyagok szétszóródását. A nagy 
tömegű Napban mutatja a színképelemzés a 
vasat is, de mutat igen sok hidrogént és 
héliumot, amelyek a legkisebb sűrűségű anya-
gok ; a kicsiny Merkur bolygónak túlnyomólag 
nehéz fémekből kell állania. 

Mindezeket az eredményeket, a világot al-
kotó tömegeknek nagyságát a féltized milliméter 
átmérőjű platinadróttal mérte meg az ember. # 

Említettük, hogy Eötvös torziós mérlegei 
rendkívüli érzékenységük mellett is biztosan 

járnak s szabályos lengéseket végeznek. Esz-
közének érzékenysége és megbízhatósága arra 
indította Eötvöst, hogy a tömegvonzás fentebb 
leírt mérését mellékes célnak tekintve, főcélul 
a nehézségmérő helyi változásainak mérését 
tűzze maga elé. A nehézségmérő helyi válto-
zásaiból ismerjük azokat, amelyeket a Földnek 
a gömbtől eltérő szferoidos alakja és tengely-
körüli forgása okoz ; amelyeknek együttes 
eredménye az, hogy a nehézségerő az egyen-
lítőtől a sarkok felé menet növekedik, összesen 
mintegy öt ezredrészével az értékének. Sza-
bályos szferoid-alakot és abban a tömegek 
egyenletes eloszlását föltételezve, e változások-
nak képletbe foglalható törvény szerint kell 
lefolyniok s akkor azután fölösleges volna a 
további méregetés, hanem papiroson számít-
hatnók ki az egyes földrajzi helyeket meg-
illető értékeket. De már az ingamérések is 
adtak egyes helyekről olyan adatokat, amelyek 
nem egészen illeszkednek be ama törvénybe. 
A különbség oka vagy a szabályos alaktól 
való eltérés, vagy a tömegek egyenlőtlen el-
osztása, vagy mindkét ok együttesen is lehet. 
A szabálytól eltérő változások igen kis mér-
tékűek, annyira, hogy mérésükre, az inga mái-
nem eléggé érzékeny eszköz. Épen ezeknek 
a kicsiny változásoknak a mérésére alkalmas 
— és eddigelé egyedül alkalmas — eszköz az 
Eötvös torziós mérlege. 

A felszínen levő tömegegyenetlenségeket 
látjuk. Egyik helyen tenger van, másikon 
szárazföld ; a szárazföld egyik helyen sík, 
másutt kiemelkedő hegyek borít ják; egyik 
hegy sűrűbb, másik ritkább kőzetekből van; 
egyiket barlangok szaggatják, a másik tömör. 
Egy ilyen hegytől okozott szabálytalanság 
szolgáltatta — amint fentebb láttuk — az 
első alkalmat a Föld tömegének megmérésére. 
A Föld belsejében levő ilyen egyenetlenségek 
nem láthatók, de ha vannak, akkor helyileg 
épen úgy módosítják a nehézségerő irányát és 
nagyságát, mint ahogy a felszíni egyenetlen-
ségekről tudjuk, hogy módosítják. 

Képzeljünk egy tisztán gömbalakú Földet, 
de egyik félgömbje legyen ólomból, a másik 
agyagból. Tiszta dolog, hogy a tökéletes gömb-
alak mellett sem lenne ennek a súlypontja a 
középpontján; a felületén függő ingák nem a 
gömb középpontja felé mutatnának, hanem 
valamely az ólmos felében levő pont felé; az 
ólmos oldalon gyorsabban lengenének ; a leg-
gyorsabban lengő ingával meg lehetne keresni 
az ólmos félgömb közepét anéíkül, hogy geo-
lógiai kutatással kellene azt kikeresnünk. így 
a tényleg meglevő, de sokkal kisebb egyenet-
lenségek is felismerhetők a felszínen végzett 
nehézségmérésekből, ha azok elég érzékenyek 
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a kicsiny különbségek feltüntetésére. A felszín 
alatt levő, a többinél sűrűbb kőzetterület maga 
felé kell hogy térítse a fölötte levő környéken 
a nehézségi irányokat s meg kell hogy nö-
velje a nehézségerő hatását a rajta túleső 
környezethez viszonyítva ; ellenkező hatása 
van a többinél ritkább kőzetterületnek vagy 
pedig földalatti üregnek. 

Eötvös készülékei a kis helyi változásokat 
is annyira pontosan mutatják, hogy egy terem 
területén belül ki tudta velük mutatni a falak 
hatását, a terem alatti pince tömeghiányát ; 
egy alkalommal pedig a Dunától 100 m.-nyire 
felállított műszer megmutatta a Duna vizének 
1 cm.-nyi emelkedését. Eddigelé — szorgalmas 
munkatársaktól segítve — nagyobb szabású 
méréseket végzett a Balaton jegén két télen 
át, Arad és Versecz környékén, a Fruska-Gora 
körül. Versecz körüli mérései pl. kimutatták, 
hogy a város mellett emelkedő hegy a homok-
terület alatt lefelé folytatódik mintegy 30 
kilométeres átmérőjű területen szétterjedve. 
Az alföldi homoktól elborított hegynek a 
rétegvonalait épen úgy meg lehetett jelölni, 
mint a térképek rétegvonalai jelzik a kiemel-
kedő hegyeket. 

Azt lehet mondani, hogy amit a nehézség-
erő nagyjában való változásaiból ingával meg 
lehetett mérni, azt már megmérték. Az inga 
előtt rejtve maradt finom változások kimuta-
tása a torziós mérleg feladata lesz. Az veszi 
át az inga szerepét a Föld alakjának további 
puhatolásában. Azért az 1906-ban Budapesten 
ülésező Nemzetközi Fokmérő Kongresszus 
ajánlotta Eötvös készülékét az efféle vizsgála-
tokra, különösen kiemelve, hogy geológiai 
szempontból, a kőzeteknek a Föld belsejében 
való eloszlásáról várhatók az eszköztől kiváló 
eredmények. 

Ha elgondoljuk, hogy ez az eszköz, habár 
egyelőre csak mintegy fátyolon keresztül is, 
betekintést enged a szilárd földkéreg alá, a 
legnagyobb várakozással lehetünk az azzal 
tehető fölfedezések iránt. 

Bevezetés «1 geológiába. 
írta: Kocli Ferenc dr. 

(Nyolcadik közlemény.) 

A geológiai jelenkor első felében a történe-
lem előtti vagy ősember legszükségesebb esz-
közeit csupán csak kőből vagy csontból készí-
tette, de értett már ezeknek kicsiszolásához is; 
a fémekből pedig csak azokat ismerte, melye-
ket termés-állapotban kapott a természetben. 
Az emberiségnek ezt az idejét újabb kőkornak 
(neolit) nevezzük ; a létrejött üledékek összes- : 

ségét pedig ó-alluvium név alá foglalhatjuk. 
Az újabb kőkori ősembernek is rendes lakó-
helyei, vagyis telepei voltak már és hogy 
magát a vadállatoktól és ellenségeitől köny-
nyebben védhesse, kunyhóit, ahol csak lehe-
tett, víz fölé, cölöpökre építette. Ilyen cölöp-
építményeknek nyomait megtalálták a svájci 
tavakban. Hazánkban a Fertő-tavában akad-
tak rájuk. 

A geológiai jelenkor későbbi, második felé-
ben, mely már a históriai korba esik, az em-
ber először bronzból vagy helyenként tiszta 
vörösrézből készíté házi eszközeit és fegyvereit 
(bronz- vagy rézkor) és azután fokozatosan 
művelődve, megismerkedett ^ a vasnak előállí-
tásával és használatával. így jutott a vas-
korba, amelyben még most is vagyunk. Az 
üledékek összegét, melyek a bronz- és vas-
korban létrejöttek, új-alluviumnak hívjuk. 

A történeti geológiának vázlatos ismerteté-
sét befejezve, ez, kapcsolatban az általános 
geológiáról nyújtott ismertetéseimmel, szolgál-
jon tájékoztatásul mindazoknak, akik nem 
szakszerűen, hanem az általános műveltség 
szempontjából rendkívüli képző hatással bíró 
és a gyakorlati életre is lépten-nyomon kiható, 
fontos és a természettudományoknak már meg-
izmosodott ágával foglalkozni kívánnak. Álta-
lános képző hatásáról és a gyakorlati életbe 
vágó fontosságáról akarok még egyet-mást 
elmondani, mielőtt cikksorozatomat befejezném. 

A geológia kiválóan képző hatása, az álta-
lános műveltség szempontjából, főleg abban 
áll, hogy elénk tárja a természetes jelenségek 
és folyamatok olyan világát, amelyre a leg-
többen ügyet sem vetnek. Geológiai tényektől 
függenek ugyanis az egyes vidékek geográfiai 
tájképei, a hegyek és völgyek kialakulásai, a 
vízben bővelkedő és vízszegény, tehát száraz, 
a termékeny és a terméketlen, meddő talaj 
eloszlása, a folyók iránya és esése. Ugyancsak 
geológiai tények befolyásolják a növények 
bizonyos helyeken való kedvező elterjedését, 
az állatok az emberek lakóhelyeit, a telepíté-
seket és a népesedési arányt, vagy valamely 
vidéknek nemzetgazdaságtani állapotát és ebből 
kifolyólag gazdagságát vagy szegénységét, sőt 
befolyásolják valamely országnak történelmi 
fejlődését is. A természet titokzatosan működő 
erőinek tevékenysége lépésről-lépésre követ-
hető és értelmezhető a szántóföld rögétől a 
klíma geológiai változásáig és a Föld fejlődés-
történetének vázolt nagy átalakulásáig. Geoló-
giai megfigyelések teszik érdekessé és tanul-
ságossá a legunalmasabb vidékeken is egy-
hangú kóborlásainkat, mert jelentéktelen tüne-
mények is nagyszabású, világraszóló törvények-
hez fűződnek. 
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Gyakorlati és az életre kiható jelentősége 
a geológiának az, hogy megjelöli nekünk azo-
kat a helyeket, ahol érc- és kőbányákat nyit-
hatunk, ahol agyagot, márgát, tőzeget és egyéb 
iparilag értékesíthető anyagokat áshatunk vagy 
szén- és sótelepekre kutathatunk. A geológiai 
térképekről azonnal leolvashatjuk, hogy hol 
keressünk kavicsot vagy burkolatkövet, hogy 
a vasutak, az országutak, a házak, a gyárak 
építésénél mikre kell különösen ügyelnünk, 
hogy hol kutassunk források után. De kellő 
tájékoztatást és magyarázatot nyújtanak egy-
úttal a mezőgazdaságtan és az erdészet okszerű 
műveléseinek alapfogalmairól is. 

Nem csoda tehát, ha a kulturnemzetek éven-
ként nagy összegeket áldoznak geológiai fel-
vételekre és arra, hogy ezen felvételek alap-
ján gondosan kidolgozott geológiai térképek, 
szelvények és pontos, magyarázó leírások meg-
jelenhessenek. Egyetemek és bányászakadémiák 
geológiai intézetei, részvénytársaságok és privát-
vállalatok sokszor tetemes összeggel támoga-
tott expedíciói, de főleg az egyes országok 
állami geológiai intézetei azok a helyek, 
ahonnan a geológiai kutatások és rendszeres 
felvételek szálai kiindulva, a Föld felületeinek 
nagy részét már behálózták. Illő, hogy e 
helyen első sorban a m. kir. áll. földtani 
intézetről szóljak. Ez nagyon szegényes viszo-
nyok között már a múlt század ötvenes évei-
ben megkezdette szerény működését és pedig 
inkább a már virágzó „Geologische Reichs-
anstalt" által támogatva, mint önállóan, de 
lassanként, különösen a kiegyezés után mind-
inkább megizmosodott és hála az állam és 
egyes pártfogók (dr. Semsey Andor) áldozat-
készségének és a derék geológ-szakemberek 
lassanként felnevekedett gárdájának, ma már 
kiállja a versenyt a külföld hasonló irányú 
intézeteivel. Budapesten, a Stefánia-úton emelt 
fényes és a külföldön is párját ritkító palota, 
a palotában lévő óriási termek és a termek-
ben a célszerű szekrényekben átnézetesen és 
gyakorlatilag kiállított rendkívül gazdag gyűj-
temény a szaktudást, a gyakorlati embert és 
általában minden művelt magyar embert 
egyaránt büszkeséggel tölt el. Használhatja a 
gyűjteményt mindenki : a szaktudós, hogy fel-
dolgozandó tudományos anyagát összehason-
líthassa, a gyakorlati ember (iparos, technikus, 
mezőgazdász, erdész stb.), hogy a szükséges 
nyers anyagokat tanulmányozhassa, a nagy 

. közönség, hogy az általános műveltség terén 
okuljon. 

Az intézet jelenleg a külföldön is elismert 
jeles tudós profeszorunk, dr. Lóczy Lajos igaz-
gató vezetése alatt áll és számos fő-, osztály-
és segéd-geológust, valamint gyakornokot fog-

lalkoztat. Május vagy júniusban kellően fel-
szerelve útra indúl a tudós gárda és mindegyik 
tagja felkeresi a neki kiosztott vidéket, hogy 
ott késő őszig geológiai felvételeket téve, 
anyaggal és feljegyzésekkel, rajzokkal és fény-
képészeti felvételekkel gazdagon megrakodva 
visszatérjen a palotába és annak célszerűen 
berendezett dolgozó-helyiségeiben, laboratóri-
umaiban a téli hónapok folyamán az észlele-
teket és a gyűjtött kincseket feldolgozza. 

A gyűjtött és tudományosan feldolgozott 
anyag a gyűjteményt gazdagítja, a szakleírá-
sok (értekezések), rajzok, térképek pedig nap-
világot látnak az intézet évkönyveiben vagy 
az intézettel szerves kapcsolatban álló „Magyar-
honi Földtani Társulat" szakfolyóiratában: a 
„Földtani Közlöny "-ben. 

Az intézet egy nagytermében elhelyezett 
igen gazdag szakkönyvtárban a világ összes 
nagyobb szakfolyóiratai, tudományos intézetek 
évkönyvei, a speciális szakmunkák mind fel-
találhatók és egyaránt rendelkezésére állanak 
szaktudósnak és gyakorlati embernek. 

Bánya- és iparvállalatok, részvénytársaságok 
és magánkutatók, mezőgazdászok és erdészek 
számos esetben fordulnak szakvéleményadásért 
az intézethez, mielőtt a tervbe vett vállalatba 
pénzüket befektetnék. Az intézet ez esetekben 
kiküldi geológusait a helyszínre, akik alaposan 
tanulmányozzák a kérdéses vidék geológiai 
szerkezetét és ennek alapján megírják szak-
jelentésüket és mondanak kedvező vagy ked-
vezőtlen szakvéleményt. Tény, hogy miihókat 
lehet megtakarítani és milliókat elpazarolni, 
aszerint, amint a különböző vállalatoknál a 
geológiai térképeken feltüntetett természetes 
viszonyok helyesen vagy helytelenül értelmez-
tetnek. Nem túlzás, ha állítjuk, hogy a geológia 
az állam pénzügyi háztartásában az összes 
tudományok között a legfontosabb szerepet 
játszik és azért nemcsak ideális, hanem főleg 
gyakorlati szempontból minden művelt ember-
nek bizonyos geológiai ismerettel bírnia kellene. 

Ha már olyan fontos tudomány a geológia, 
akkor az iskolai oktatásban is, különösen a 
felsőbb osztályokban arra kellene törekedni, 
hogy az iskolából kikerülő növendékeket a 
szükséges gyakorlati ismeretekkel lássuk el. 
Főleg a tanítóképző-intézetekből kikerülő taní-
tók jutnak leginkább abba a helyzetbe, hogy 
működésük helyén elsősorban hozzájuk for-
dulnak tanácsért és útbaigazításért. Másrészt 
fontos szolgálatot tehetnek a tudománynak, 
ha kellő elméleti és gyakorlati ismeretekkel 
ellátva, önálló geológiai megfigyelésekre és 
különösen gyűjtésekre, bennük a kedvet fel-
élesztjük. Az ország különböző, sokszor igen 
érdekes geológiai viszonyokat feltüntető vidé-
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kein működő tanítók teljesen kiaknázhatnák 
egyes palaontológiai lelőhelyek faunáját és 
flóráját és az anyagot a geológiai-intézetbe 
beküldve, a szakemberek a becses anyagot 
tudományosan feldolgoznák. 

Nem tartozik e helyre, hogy részletes neve-
lés-oktatástani fejtegetésekbe bocsátkozva, a 
geológia tanítását illetőleg tanácsot adjak és 
a már megállapított tantervbe óratöbbletet 
felvenni kérjek; elégnek tartom, ha a termé-
szetrajz tanításával megbízott szaktanárok 
figyelmét felhívom az utasításokra, ahol kellő 
részletességgel szó van arról, hogy miként 
lehet különösen az őszi és tavaszi hónapokban 
rendezendő kirándulások alkalmával, a nyert 
elméleti ismeretek alapján, a gyakorlati isme-
reteket megszerezni és megfigyelésekre, gyűj-
tésekre a növendékeket szoktatni. 

Az iskolai kert. 
Irta: Pinkert Zsigmond. 

(Második közlemény.) 

Megfigyelések a növényeken. 
E cím alatt a már felsorolt növények ama 

fontosabb élettüneményeiről szólok, melyek meg-
figyelésünk tárgyát képezik. A növényi élet 
alaptüneményeinek megismerésére nem egyszer 
kísérleteket is kell végeznünk, melyek mind 
a legegyszerűbb eszközökkel, még a gyerme-
kek által is végrehajthatók és értékes mara-
dandó ismeretekhez vezetnek. Mint a kísér-
leti módszernél általában, itt is a természet-
nek beható és tartós megfigyeléséről s az 
észlelt tünemények magyarázatáról van szó. 
Mellőzzünk tehát minden sablonos leírást, 
mert maga a természet veti fel egyik kérdést 
a másik után, melyre válaszolnunk kell, s így 
a praktikus heurisztikai módszer szerint hala-
dunk előre. 

A gyakorlatiasság elvének megfelelőleg, kü-
lönösen kiemeljük ama tüneményeket, melyek 
a növénytermelésnél végzett teendőket tuda-
tossá teszik s ezáltal a gyakorlati élet szem-
pontjából is értékesek. 

Keressük fel tehát a természetet, vizsgáljuk 
és magyarázzuk élettüneményeit és merítsünk 
belőle tanulságot. 

1. Mezei surló. 2J
r. 1 m2. Az ágy végére 

helyezzük, hol időnként könnyen írthatjuk, 
mert tőkéjének gyors fejlődése miatt alkal-
matlan gyommá lehet. Szereti a nedvesebb 
agyagos homoktalajt. 

Fekete, bütykös tőkéje sokszor 1 m. mé-
lyen fekszik és vízszintes irányban sokfelé 
elágazik. Egyes ágai gömbös gumókká vas-
tagodnak, melyekben — mint tartaléktáplálék 

— keményítő van felhalmozva. A keményítőt 
mikroszkóp alatt, szemecskék alakjában ismer-
hetjük fel, melyek jod-jodkáliumos-oldattal 
kékre festődnek (1. a búzánál). 

A tőke csúcsrügyeiből március-április hó-
napban pirosas-barnaszínű ágatlan termőszárak 
fejlődnek, melyeknek végén, a tobozszerűen 
csoportosult hatszögletű pajzsok alatt vannak 
a spóra-tartók. Minden pajzslevél alatt 6 spo-
rangium van elhelyezve. Ez a termőszár a 
tőke tartaléktápláléka rovására fejlődött ki és 
mivel kloroSlt nem tartalmaz, azt újra pó-
tolni nem képes. Miképen történik a spórák 
szétszórása? Rázzunk egy érett termőszárból 
spórákat fehér papírlapra és leheljünk rá. 
A spóra-tömeg porszerű lesz, mert a spóráknak 
négy parittyaszerű nyúlványa (1. mikroszkóp 
alatt) a nedves levegőből vizet vesz fel 
(higroszkópos) és a spóra teste körül fel-
csavarodik. Nemsokára, amint a spórák szárad-
nak, nyúlványaik újra szétágaznak és az egész 
tömeg mozogva nagyobbodni látszik és gyapot-
szerű lesz. Száraz időben ily módon duzzad 
fel a spóratömeg a spóratartóban is; annak 
falát felrepeszti és a levegőbe jutva, a szél 
által könnyen tovavitetik. Amint a spórák 
nedves földre jutnak, összezsugorodva oda-
tapadnak és továbbfejlődnek. Ha egy csészé-
ben megnedvesített turfa-lemezre spórákat szó-
runk és azt üveglappal lefedve, napos helyre 
állítjuk, már két hét múlva zöld csomókban 
fejlődnek a turfán az előtelepek. Vizsgáljuk 
meg őket. 

A tenyészetet igen gyakran zöldszínű mosza-
tok vagy penészgombák lepik el, mi ellen úgy 
védekezhetünk, hogy a turfát használat előtt 
forró vízzel kifőzzük és a nedvesítésre is 
mindig forralt vizet használunk. Az előtelep 
zöldszínű klorofilt tartalmaz, tehát már maga 
képes áthasonítani, táplálékot készíteni. Erősen 
behasogatott és szétágazó levélhez hasonlít, 
mely 1 cm. nagyra is nőhet. Beható vizsgá-
latra kétféle előtelepet különböztethetünk meg. 
Az egyiknél az ágak hegyének alsó részén 
gömbös antheridiumokat találunk, a másiknál 
az elágazás tövében palackformájú archegoni-
umok vannak. Az antkeridiumhan fejlődött 
csillangós rajzó-spórák egy vízcseppben tova-
úszkálva jutnak az archegoniumos előtelephez, 
hol annak petesejtjét megtermékenyítik. E meg-
termékenyített petesejtből fejlődik az új surló. 
Érthető, hogy a surló miért fordul elő nedvesebb 
helyeken. 

A tavaszi termőszár a spórák érése után 
elszárad s a földből a zöldszínű, erősen el-
ágazó meddő szár tör elő, melynek csak az 
a feladata, hogy áthasonítása által a tőkében 
megfogyott tartalékkeményítőt újra pótolja. 
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A szár zöldszínű ; ez végzi az áthasonítást 
míg a barna pikkelyszerű levelek, melyek a 
szárt a bütyköknél örvösen körülveszik, a 
növekedő zsenge szárrészt védik meg. (Mint 
a búzánál a büvely.) A szár itt is, mint a 
szalmaszárnál, a bütykök fölött növekedik. 
A szár felületén bordás lefutásban láthatók 
az erősítésére szolgáló edénynyalábok, a kö-
zöttük lévő barázdákban vannak az áthaso-
nítást végző zöld sejtek és a szájnyílások. 
A szár felülete érdes a kovaszemecskéktpl, 
melyek a sejtek falában vannak lerakodva és 
az állatok rágása ellen védelmet nyújtanak. 
Az állatok foga a surlótól erősen kopik, ezért 
kellemetlen gyom a legelőn és a szénában. 
Régen használták a cin-edények súrolására, 
miért surlónak vagy cin-mosófűnek nevezik. 

2. Közönséges búza. (1) 1 m2. Lazaszer-
kezetű televényes anyag- és vályogtalajt sze-
reti. Vetési ideje szeptember hó vége. Sikeres 
termeléséhez elegendő meleg és nedves éghaj-
lat szükséges, ahol a tél nem nagyon hosszú 
és zord. Hazánk éghajlata termelésére igen 
kedvező s ezért az északi vármegyéket kivéve, 
mindenütt megterem. A legtöbb búzát mégis az 
Alföld adja s itt is a legjobb a tiszavidéki, fehér-
megyei, bácsbodrog- és torontálmegyei. Alföl-
dünk homokos területein szebben díszlik a rozs. 

Mivel a búza mezőgazdaságunk legfonto-
sabb növénye, szükséges, hogy vele részlete-
sebben foglalkozzunk. 

A búza adja mindennapi kenyerünket. 
A kenyér lisztből készül. Hogyan őrlik a 
búzát ? Tegyünk kirándulást a malomba. Őrlés 
alkalmával a búzaszem héját, az alatta lévő 
barnásszínű fehérnye-réteget (protein-réteg) és 
a csírát lehántják, ez adja a korpát. Mi teszi 
a korpát táplálóvá? Mire használjuk? 

A szem belső fehér része, mely keményítőt 
és sikért tartalmaz, adja a fehér - lisztet. 
Szemléltessük e részeket. A barna-lisztben a 
korpa egy része is benne van, több fehérnyét 
tartalmaz s így táplálóbb. A lisztnek két 
fontos táplálóanyaga a keményítő és a sikér. 
Válasszuk szét e két anyagot egymástól. 

Két evőkanálnyi liszttel és kevés vízzel egy 
tányérban keményebb tésztát készítünk s ezt 
— miközben két kezünk újjai között folyto-
nosan gyúrjuk — ráfolyó vízsugárral hosszabb 
ideig kimossuk. A lefolyó víz a tésztából ki-
mossa a keményítőt, ezt egy tálban felfogjuk. 
Mikor a víz az összes keményítőt már ki-
mosta és kezünkről tisztán folyik le, kezünk-
ben a sikér maradt vissza. A sikér tulajdon-
ságait jobban ismerhetjük meg, ha belőle a 
fölösleges vizet eltávolítjuk. Hol egyik, hol 
másik kezünkben gyúrjuk tovább és meg-
nedvesített újjainkat mindannyiszor száraz 

kendőhöz töröljük. Amint a sikért ily módon 
szárítjuk, piszkos sárga színű lesz és erősen 
ragad. A sikér, mint növényi fehérnye, a liszt 
legfontosabb táplálóanyaga, melytől a liszt 
minősége függ. Ez teszi a tésztát nyújthatóvá 
(rétestészta). A magyar búza gazdag sikér-
tartalma miatt világhírű. A külföldi, sikerben 
szegény lisztből jó minőségű tésztát nem lehet 
készíteni. Különösen a szikes talajban termő, 
pirosas barna színű, gyantás kinézésű acélos 
búzában van sok sikér. Hasonlítsunk össze 
többféle búzát és állapítsuk meg színéről, hogy 
melyikben van több sikér, melyik jobb minő-
ségű. A tésztából kimosott keményítő — mint 
a homok — az edény aljára ülepedett le ; 
róla a vizet óvatosan leönthetjük. Nagyító 
alatt láthatók a gömbölyű keményítőszemecs-
kék. Jód-jódkáliumos oldat (0'5 gr. jód, 2 gr. 
jódkálium, 150 gr. víz) a keményítőt kékre 
festi. Boltban vásárolt keményítőt is keverjünk 
vízzel és cseppentsünk hozzá jódoldatot. A 
keményítő is fontos táplálékunk. 

A búza szemében levő sikér és keményítő 
arra való, hogy a kis csíra belőle táplálkozva 
ú j növénnyé fejlődjék; mint a tojás csírája, a 
fehérjéből és sárgájából. Minél nagyobb a 
mag, annál több táplálék van benne fölhal-
mozva és annál erőteljesebb növény fejlődhetik 
belőle. Vetőmagul tehát mindig a legnagyobb 
magvakat választjuk ki. Magának a csírának 
is életerősnek kell lennie, különben nem fej-
lődhetik a magból növény. Vizsgáljuk meg, 
hogy a vetőmag hány százaléka csíraképes. 

Virágcserepet nedves homokkal töltünk 
meg és hogy állandóan nedvesen tartsuk, 
vízzel telt cseréptányérba állítjuk. A homok 
tetejére 100 búzaszemet téve, üveglappal le-
fedjük és meleg helyen csíráztatjuk. Négy-öt 
nap múlva megolvassuk a kicsírázott magvak 
számát. A csíraképességtől függ a vetőmag 
jósága s ez alapon számítsuk ki, hogy egy 
holdra mennyi vetőmagot használunk. 

Ügyeljünk arra is, hogy a mag, különösen 
az üszöggomba spóráitól ne legyen meg-
fertőzve. A búza szemének a csírával szemben 
lévő hegye pamatszerűen szőrös; ezen szőrök 
közé tapadnak az üszöggomba spórái és azt 
bepiszkítják. Az ily búzát „üszköshegyű"-nek 
mondjuk. Hasonlítsunk össze tiszta és üsz-
köshegyű búzaszemeket. Tisztátlan vetőmagtól 
egész vetésünk üszkös lesz. Hogyan védekezünk 
ellene? A tisztának látszó búzaszemeket is áz-
tassuk 12 óráig V2°/o-os rézgálic-oldatban (csó-
vázzuk). A spórák a rézgálictól elpusztulnak. 

A magot szórva vetjük 1 m2 helyére. A 
szántóföldön legegyenletesebben géppel vetünk. 
Miért nem jó a ritka, vagy a nagyon sűrű 
vetés ? Milyen mélyen legyen a földben a mag ? 
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A mélyre került magból tud-e a csíra a föld 
színére bújni ? A nagyobb magot mélyebben, 
a kicsit sekélyebben vetjük. A búzát 4—5 cm. 
mélyen vetjük. 

Kísérjük állandóan figyelemmel az elvetett 
búza fejlődését és vizsgáljuk meg különösen a 
csírázás folyamatát. 

A magvak csírázásához 3 tényező szükséges : 
víz, levegő és meleg. Miért nem csírázik a mag 
a magtárban? Miért nem vethetünk télen? A 
talaj legyen tehát nedves, laza és meleg. 

Behatóbb megfigyelés céljából vessünk egy 
nagyobb virágcserépbe, nedves fűrészpor közé 
búzát. A cserép kétharmadát töltsük meg lazán 
nedves fenyőfa-fűrészporral és a bevetett mag-
vakat takarjuk be vele 1 cm. vastagságban. 
A cserepet üveglappal lefedve, állítsuk meleg 
helyre. Két nap múlva már észlelhetjük, hogy 
a magvak sokkal nagyobbak ; vizet szívtak 
fel és megduzzadtak. Hasonlítsuk össze száraz 
magvakkal. Három nap múlva az egész csíra 
már szépen látható és jól megkülönböztet-
hető rajta a gyököcske és a rügyecske. A 
gyököcskéből fejlődik a főgyökér, mely kez-
detben gyorsan növekedik, de csakhamar el-
satnyul, mihelyt tövéből először két, későbben 
több mellékgyökér tör elő. Az egyforma erős-
ségű mellékgyökerek bojtos gyökérzetet alkot-
nak. Négy nap múlva a rügyecske is a fel-
színre tör. Zsenge levelei — mint egy tőr — 
össze vannak csavarva s hogy őket a föld 
éles porszemei meg ne sértsék, hártyás hüvely-
levélbe vannak burkolva. A hüvely a föld szí-
nén felpattan s az első zöldszínű lomblevél 
(nem sziklevél) sértetlenül bújik elő. Hogyan 
növekszik a csíra ilyen nagyra? 

A búzaszem maga a földben marad, meg-
puhul és a benne lévő keményítő és sikér 
cukortartalmú, tejszerű folyadékká változik át, 
melyet a csíra felszív. Kóstoljuk meg a csíra 
rttgyecskéjét és gyökereit. A csíra tehát a mag 
tartaléktáplálékaból él és fejleszti ki leveleit és 
gyökereit. Mindaddig, míg ezek kifejlődve nin-
csenek, önállóan nem tud megélni. Hogyan 
szívja fel a csíra a táplálékot? 

Gombostű segítségével válasszuk le a nö-
vényke oldaláról a magot; ekkor előtűnik a 
kiemelkedő kis pajzsocska, mellyel a csíra a 
maghoz tapad és belőle táplálékát szívja (mint 
az emlős állatok embriója a méhlepénnyel). E 
kicsiny pajzsocska a sziklevélnek felel meg. 
Egyszikű. Amint a magból a táplálék fogy, 
összeráncosodik, majd elszárad; de ekkor már 
kifejlődtek a növény gyökerei és levelei és 
önálló táplálkozásra képes. Hogyan történik ez ? 

A növény gyökerei segítségével szívja fel a 
földből a vizet és a benne feloldott sókat. 
Vizsgáljuk meg a gyökereket közelebbről. 

Vízzel telt pohár száját kössük le tüllel 
úgy, hogy a tüll kissé bemélyedve a vízbe 
érjen. Területére 8—10 búzaszemet teszünk 
és az egészet nagyobb üveggel leborítjuk. Az 
elpárolgott vizet naponként pótoljuk. A csírák 
gyökerei 4—5 nap múlva a tüll szálai között 
a vízbe nőnek és felületük a finom haj szál-
gyökerektől egészen pelyhes. A gyökér hegyén, 
hol a növekedés történik, még hajszálgyökerek 
nincsenek. E hajszálgyökerek szívják fel a 
földből a táplálékot. A föld legparányibb por-
szemeit veszik körül, hogy azokat kiszívják. 
Vegyünk ki a földből egy fiatal növényt, 
gyökereire föld tapad. A finomabb porszemek-
ből könnyebben táplálkozhatik. Miért fontos a 
talaj porhanyósága ? Hogyan tesszük porha-
nyóvá ? A mélyen felszántott talaj ősszel nagy-
mennyiségű vizet vesz fel, mely télen jéggé 
fagyva, még a legapróbb porszemeket is még 
apróbbakra repeszti szét. Átfagy. Faültetésnél 
miért kell a gödröt ősszel megásni és az át-
fagyott földet a fa gyökeréhez tenni? 

Mikor a gyökérzet a behálózott földet már 
kihasználta, gömbsugaras irányban tovább nő 
és újabb földtömeget kerít hatalmába. Ekkor 
a gyökérzet idősebb részein a hajszálgyökerek 
el is pusztulnak és a fiatalabb részeken újra-
fejlődnek. Miért fontos a mély szántás ? Miért 
ásunk faültetésnél mély és széles gödröt ? Miért 
védjük a növény vékony ép gyökereit s átülte-
tésnél miért nem szabad ezeket visszametszeni ? 

A gyökerek által felszívott sóoldat a levelekbe 
jut, honnan a víz elpárolog, a sók pedig vissza-
maradva, az áthasonítás útján feldolgoztatnak. 

A tápláléknak a szárba és levélbe való veze-
tését és feldolgozását más alkalmasabb helyen 
demonstráljuk. 

A víznek a levélből való eltávozását a fiatal 
búzán igen szépen szemléltethetjük. A meg-
locsolt fiatal búzát borítsuk le üvegharanggal. 
Cserépbe vetett búza 5—6 nap múlva e célra 
nagyon alkalmas. Minden levél hegyéből nem-
sokára egy-egy csillogó vízcsepp szivárog elő. 
A levél hegyén vannak különösen a vizet el-
bocsátó szájnyílások. Az eltávozó víz a nedves 
levegőbe nem tudván elpárologni, cséppé gyűl 
össze. Kora reggel, mikor nedves a levegő, e 
jelenség magától is eltűnik, s a nép azt tartja, 
hogy nagy volt a harmat. Vájjon harmat ez? 
Mi a harmat? Miért nem látjuk e jelenséget 
nappal? A fűszál végén megjelenő vízcsepp 
a levegő párateltségét árulja el. 

A csírának és a kifejlett növénynek is leve-
gőre van szüksége, mert lélegzik. Ha egy idő-
sebb levél alső lapjáról késsel a bőrt hártya 
alakjában lehúzzuk és mikroszkóp alatt meg-
nézzük, látjuk a szájnyílásokat a két duzzadt 
ajakkal. Ezekkel veszi fel a növény a levegőt 
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és bocsátja ki a szénsavgázt és vizet. Nedves 
itatóspapír között csíráztatott búzával töltsünk 
meg félig egy magasabb hengerüveget és zár-
juk el dugóval. Másnap meggyőződhetünk, 
hogy a hengerüveg levegőjében az oxigén 
helyét szénsavgáz foglalta el. Egő gyertya 
benne kialszik, üvegbot végére vett mészvíz-
csepp zavaros lesz. A szénsavgáz a lélegzés 
végterméke. (Folyt, köv.) 

Angol közoktatásügyi tanul-
mányok. 

(Könyvismertetés.) 
Irta : Nógrádi László dr. 

A kiváló képzettségű és szorgalmú fiatal 
tudós Horváth Jenő dr. egy évi angolországi 
tanulmányútja alatt beható tanulmány tárgyává 
tette az angol közoktatásügyet is. Ezen irányú 
tapasztalatai egy részét adta ki fenti címen. 
Ebben az angol közoktatásügy fejlődését és 
irányelveit ismerteti az idevágó irodalom tel-
jes felhasználásával. Munkája éppen emiatt 
kiválóan becses forrástanulmány is mindazok 
részére, akik az angol nevelésüggyel szaksze-
rűen akarnak foglalkozni. 

Szerzőnk müve első fejezetében az 1689 
előtti angol nevelést ismerteti. A nemesség a 
középkorban Angliában is ép úgy, mint a 
csatorna innenső oldalán, az egyházi és világi 
iskolákban helyezte el gyermekeit, a polgári 
emberek pedig a világi papság katedrális és 
parochiális iskoláiba. Ezen iskolák jellegét nem 
egy iskola megtartotta ma is. Ilyen például a 
két legrégibb egyetem az oxfordi és kambridgei 
is, melyekben a gyermeket az olvasásból a 
tudományok legmagasabb fokozatáig nevelik; 
a tanítás fő eleme a latin s a vizsgákon 
a trivium s quadrivium valamennyi tárgyát 
megkövetelik. Oxfordban például még mindig 
szerepel a zene a vizsgálati tárgyak között s belőle 
doktoratus is szerezhető. A renaissance az angol 
iskolák ezen középkori alakjába öltötte az 
előadott anyag szigorúan klasszikus jellegét, 
anélkül azonban, hogy a vallási köteléket meg-
lazította volna : Ciceró és Vergilius mellett 
szépen megfértek a zsoltárok is. A reformáció 
sem tett nagyobb hatást az angol iskolákra, 
míg az európai protestánsok nemzeti iskolákat 
alkotnak, addig az angol iskolák hűen ragasz-
kodnak a középkori jelleghez s kitartanak a 
klasszikus latinság mellett. A scholasztikus okta-
tás megszűnik ugyan, de az iskolák szervezete 
a régi marad s ezzel a nevelés is. A refor-
máció hatása inkább abban nyilvánul, hogy a 
klasszikus oktatás látókörét kiterjeszti, Cam-
bridgeben például 1540-ben tanszéket kap a 

görög nyelv is. Mindazonáltal a reformáció 
erősen éreztette hatását az angol társadalom-
ban, amelyből kiemelkednek Bacon a Novum 
Organum s Milton az Elveszett paradicsom 
szerzői, kik az angol oktatásügy terén is 
korszakot jelölnek, előbbi az Advancement 
of marning (1605), az utóbbi a Tractate of 
education (1644) című munkájában lerakja a 
tanítás reformelveit. Kivülök még a nagy 
Locke mondja el észrevételeit a nevelésről, 
mikor bezáródnak mögötte az oxfordi egyetem 
kapui. De Locke már munkáival két kor határ-
vonalán áll. Következik a haladás kora. Hor-
váth dr. nagy irodalmi készültséggel szól erről 
a korról. A társadalmi összetartozás érzete 
kezdi áthatni a közéletet. Mindjobban belátják 
azt, hogy a nevelés ügye társadalmi szükség-
let, hogy nem elégséges csak a társadalom 
kiváltságainak sáncai közt születettek nevelé-
séről gondoskodni, hanem szegény Péntekeket 
is részesíteni kell a műveltség áldásaiban. 
Locke ép az első angol, aki a nevelést, mint 
közszükséget teszi szóvá. Elvei csakhamar 
visszhangra találnak, ha nem is az isko-
lák falai között, de abban az irodalmi kör-
ben, melynek tagjai Newton, Beutley, Swift, 
Bolingbroke s Addison voltak. Addison s 
más kiváló írók a Locke eszméihez híven 
oly törekvéseket hoznak létre, melyek egész 
a mai napig irányítják az angol közoktatás-
ügyet. A társadalom veszi kezébe a nevelés-
ügyét s minden politikai támogatás nélkül 
megalakítják a vasárnapi iskolákat (Sunday 
Schools), melyekben a nép gyermekei együtt 
tanulnak. Ezen iskolák adják az első angol 
néptanítókat oly módon, hogy a növekedő 
szükséghez képest a tanításra alkalmas növen-
dékeket kiképezik tanítókká. 

így végezi egymaga a társadalom a neve-
lés ügyét, mígnem 1815-ben Brougham, kit 
Széchenyi az emberiség egyik legnagyobb jói-
tevőjének nevez, parlamenti bizottság kikül-
dését kéri a londoni nevelésügy tanulmányo-
zására s 1825-ben megíija híres munkáját a 
népnevelésről (Observations on the education 
of the people), mely nagy hatással volt Szé-
chenyi nevelésügyi felfogására is. 

Lord Brougham indítványára a parlament 
1883-tól kezdve húszezer fontot adományoz az 
elemi iskoláknak államsegélyként (ez 1898-ban 
már 4 millió fontra emelkedett). Ugyancsak 
ő indítványozza, hogy a londoni népoktatás 
szervezésére központi hatóság állíttassák fel. 
1844-ben egy ú j iskolarendszer alakul az 
úgynevezett Ragged Schools (rongyos iskola) 
a londoni utcagyerekek nevelésére, 1846-ban 
a tanítóképzést nagy állami ösztöndíjak segítik 
elő s 1870-ben megszületik az első törvény 
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az elemi oktatásról. (Elementary Education 
Act.) Ez a törvény megadta a jogot minden 
angol gyermeknek arra, hogy tényleges elemi 
oktatást nyerjen. E törvény értelmében helyi 
iskolaügyi bizottságok alakulnak a tankötele-
zettség ellenőrzésére s az 1880-iki törvény 
elrendeli az angol királyság egész területére 
az iskolák kötelező látogatását, míg az 1891 ki 
parlament megteszi az első lépést az ingye-
nes elemi oktatás felé. 

A népnevelés ügye mellett erős haladás 
tapasztalható a középiskolákban is. 1861-ben 
a parlament a public schoolok megvizsgálá-
sára bizottságot küld ki, ugyancsak bizottsá-
gok veszik vizsgálat alá az egyházi s magán-
valamint a tulajdonképeni középoktatást (Se-
condary Education) is. 

Az egyetemi oktatás is lényeges változtatá-
son megy keresztül, az oxfordi és cambridgei 
egyetemek szigorúan egyházi jellege megszűn-
vén, félszázad alatt háromszoros lett a hall-
gatók száma ; ez a körülmény új egyetemek 
felállítását tette szükségessé. A nőnevelés terén 
az első lépés a Victoria királynőről elnevezett 
Queen's College alapítása volt. Ezt csakhamar 
több új intézet követette. Az egyetemek is 
megnyílnak a nők előtt, 1867-ben a cambridgei, 
1869-ben a londoni bocsátja be őket, 1882-ben 
a londoni egyetem megengedi az orvosdoktori 
fokozat elérését. A 80-as években már több 
női college és tanító- s tanárképző-intézet 
alakult s az 1873-ban alapított Girls' Public 
Day School Company évente két millió koro-
nával segíti az angol tanítónőket. 

A társadalom nevelését sem hanyagolják el, 
munkás tanfolyamok s népies előadások egész 
sora, melyen kiváló egyetemi tanárok az elő-
adók, buzgólkodik azon, hogy a műveltség 
minél szélesebb körben terjedjen el. 

Szerzőnk könyvének első fejezetét a kiválóbb 
nevelésügyi írók és Spencer, Ruskin s Thring 
hatásának, továbbá az 1885 óta támadt iro-
dalom ismertetésével végzi. 

A második fejezet a korunkbeli angol köz-
oktatásügy irányelveiről szól. Az angol nevelés-
ügy különös módon alkalmazkodott mindig a 
társadalmi tagozódáshoz s még ma is vannak 
olyan iskolák, melyek mint középkori alapítá-
sok, saját alkotmányuk szerint élnek tovább 
s csak egyes régi egyetemeknek nevelnek. 
Egy-egy család évszázadokon keresztül ugyan-
egy ilyen iskolában neveltette gyermekeit s 
nevelteti ma is. A családi generációk egész 
sora töltötte tanulóéveit ugyanabban az ala-
pítványi szobájában az iskolának ! Ezen arisz-
tokrata-iskolák mellett kifejlődött az elemi 
iskolák azon fajtája, melyek egyenes összeköt-
tetésben nincsenek az egyetemekkel s az újabb 

osztály arisztokratáit, a müveit szakembereket 
neveli. Az ingyenes iskolák a nép műveltségét 
szolgálják. Községek, egyházak, magánosok az 
iskolák kegyurai s a részvénytársaságok egész 
sora alakult a tanügy gondozásara. Szóval az 
angol tanügy, a nevelés, a társadalom köz-
ügye. A sokféle közoktatási szerv hatalmas 
működését csak újabban igyekeznek valamelyes 
összhangba hozni. Ne gondoljuk, hogy ez 
Angliában az államosítást jelenti. Angliában 
az állam s nemzet egy ethikai fogalom, az 
iskolák államosítását a társadalom végzi foe-
deralo szervével a nemzetesítéssel (nationali-
sation). Ez azonban még nem a nálunk is 
ismert egységes állami közoktatás. S ha-
bár Angliában a közoktatást nem ellenőrzi 
mindenütt ottlévő gyámkodó megbizottaival 
az állam, mindazonáltal az angol iskolák 
Európa legjobb iskolái s régi iskolái a kon-
tinens bármely legjobb intézetét is felülmúlják. 
Érdekes, hogy nálunk az iskola tanárai szinte 
vetekednek azután, hogy állami intézethez 
kerüljenek, ezzel szemben az angol tanárok a 
közelmúltban is többször tiltakoztak az ellen, 
hogy az állam szolgálatába kerüljenek ! 

Az állami és társadalmi szempontokat egy-
aránt szolgálják az 1899., 1902. s 1903-iki 
közoktatásügyi törvények. Az 1899. törvény 
felállítja az angol közoktatásügy központi 
szervét, a közoktatásügyi minisztériumot; ez 
azonban nem záija ki a községek ellenőrzési 
jogát sem. Az 1902-iki közoktatásügyi törvény 
megalkotja a kerületi-vidéki szerveket, melyek 
együtt működhetnek ugyan a közoktatásügyi 
minisztériummal, de mint helyi hatóságok tag-
jaikat saját kebelükből választják. Az 1903-iki 
törvények pedig London nevelés-reformját 
alkotják meg. 

Szerzőnk munkája harmadik fejezetében 
az angliai neveléstudomány mai állásáról, 
a negyedik fejezetben pedig a korunkbeli 
angol nevelés irányelveiről ad ismertetést. Ez 
a két fejezet sok praktikus vonatkozásánál 
fogva megérdemli, hogy részletesebben ki-
vonatoljam. 

„Sturm és Comenius és velük a kontinens 
többi pedagógusai — mondja Horváth dr. — 
iskolákat kerestek, hogy elveiket e gyakorlati 
élethez alkalmazzák. Angliában viszont ma 
is az élő-, nevelő- és oktatóiskolától kiindulva 
keresnek általános szabályokat, melyek soha-
sem adtak és ma sem adnak európai érte-
lembe vett elméletet. Angliában elméleti s 
gyakorlati pedagógusok egymással semmi 
vonatkozásban nincsenek. A gyakorlati peda-
gógus keveset törődik az elmélettel.. . A peda-
gógia szó is idegenként hangzik." A pedagó-
gus szót nehezen veszi az angol komo-
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lyan, inkább megvetett értelemben használja, 
idézi szerzőnk egy kiváló angol pedagógus 
cikkéből. 

„Hacsak az utolsó évtized mozgalmai tet-
ték is közüggyé a nevelésügyet — folytatja 
szerzőnk — és ha az angol népet nem is 
tudták felmelegíteni a nevelés- és oktatásügy 
európai eszményei iránt, az elméletet annyira 
nem értékelő tanerők végre évszázadok óta 
először is hova-tovább inkább közösséget kez-
denek érzeni az iskolán kívüli élettel és fel-
fogásokkal. Ma először keresnek angol tanárok 
módszereket és elveket ; a tanítás vezetése és 
az ellenőrzés gyakorlása közben szerzett köz-
vetlen benyomásokat összevetik, nézeteiket 
kicserélik. Itt is, ott is — kongresszusaikon, 
lapjaikban és alkalmi beszédeikben — meg-
csillan egy-egy elméleti kérdés a nevelés 
fogalmáról, fontosságáról és módszereiről..." 

Ezen elméleti meghatározások közül átvesz -
szük a szerzőtől, mint különösen jellemző 
angolos felfogást, a következőket: „A nevelés 
oly praktikus művelet, melyet a családok 
gyermekeik jövője érdekében arra alkalmas 
erőkkel végeztetnek. A községeknek a család-
ban, államban, az egyházban és egyéb társa-
ságokban szervezett felnőtt része óhajt ja a 
fiatal nemzedék jóléténtek előmozdítását. Ezt 
a környezet és körülmények hatása mellett 
egyéb befolyások alkalmazásával óhajtja elérni ; 
e külön hatást nevelésnek nevezik és gyakor-
lati eszközeit tanítóknak." 

Angol felfogás szerint a nevelés a gyerme-
ket kezénfogva az ő saját külön világából az 
életbe vezeti s épen ezért Anglia mindenkitől 
s így a nevelőtől is megköveteli, hogy prak-
tikus legyen. így aztán a neveléssel együtt az 
oktatás is a praktikus célt követi. Átlag sehol 
sem tanulnak sokat, mondja szerzőnk s ha az 
egyes tárgyakhoz kötött nagy ösztöndíjak ki is 
fejlesztették az oktatásban a specializációt (hogy 
az egyes tárgyak túltengtek a többivel őzem-
ben), ma már erősen érezhető a törekvés az 
oktatásban a synthesis felé. Nem csoda, hogy 
az életnek nevelő iskola gyermeke „több ve-
szélyt ismer, többet tűr és több bátorsággal 
rendelkezik, mint más népeknél tapasztalható, 
hogy az angol gyermek arcát korán éles szél 
csapja meg, küzdeni s kitűnni vágyik ; lánggá 
csap benne a szenvedély, hogy vele is úgy 
bánjanak, mint a nagyokkal; már közel érzi 
magához a nagy tetteket, jutalmakat és élet-
példákat, már elérni véli őket és feléjük nyújtja 
kezét." Az angol tanár, ki fölött a dúsgazdag 
igazgató egész napjainkig élet-halál ura volt 
s aki nem egyszer alkalmazott képesítetlen 
tanárokat, — mégis hagyományos belátással, 
féltékeny gonddal nevelte az angol nemzedé-

keket. A collégiumok növendékeinek „arcaüde, 
izmai acélosak ; tiltott vágyai s összeköttetései 
nincsenek s mikor az életbe lépnek, a gyer-
meki lélek minden himporával együtt viselik 
az erőt s rendszeretetet." 

A fentiekben akartuk rövid ismertetését 
adni dr. Horváth Jenő ama könyvének, 
mely a magyar természethez oly közel álló s 
annyira rokonszenves angol népnevelés ügyével 
foglalkozik. Sok megszívlelésre méltó s értékes 
és valljuk meg a mi nevelésünkben értékesí-
tésre méltó eszmét találtunk a könyvben, melyet 
egy kiváló képzettségű, éles megfigyelő s erősen 
gondolkozó egyéniség a maga becses írói kvali-
tásával kétszeresen értékessé tesz. A nagymun-
kásságú szerző ezen tanulmányának folytatása 
lesz, amint könyvében jelzi, az iskolázás jelene 
Angliában, Walles és Skócia s Írország okta-
tásügye s a történettudomány tanítása az angol 
iskolákban. Ismertetett tanulmánya így magá-
ban is igen értékes s amint már jeleztem, az 
összeállított bibliografiánálfogva, szinte nélkülöz-
hetetlen forráskönyv mindazoknak, kik az angol 
nevelésüggyel bővebben foglalkozni óhajtanak. 
Szerző kitűnő tapintattal emelte ki mindazon 
mozzanatokat, melyek az angol nevelésügy 
fejlődésében jellemzők s fontosak. Jó áttekin-
tést nyerünk a hatalmas nemzet iskoláinak 
sajátságos helyzetéről, melyet egyenest a nem-
zet egyéni sajátsága fejlesztett olyanná, a milyen. 
Olvasva ezt a tömör rövidséggel írt, gyakran 
súlyos gondolatokkal tele könyvet, nem egyszer 
jutott eszünkbe, hogy milyen boldog lehet 
annak a nemzetnek az ifjúsága, melyet nem-
zeti egyéniségeivel s hajlamával nem ellenkező 
iskolai talajba átültetve fejlesztenek s nevelnek 
annak az életnek, melyet a nemzeti aspirációk év-
századok folyásán át megteremtettek. Eszünkbe 
jutottak a mi régi iskoláink, melyeket a viharos 
idők zivatara fejlődésében megzavart, nem 
egyet teljesen elpusztított. S vágy támadt 
bennünk arra, vajha iskoláink reformját minden 
vonalon a mi speciális nemzeti egyéniségünk 
vezetné s hatná át és teremtené meg ezzel a 
magyar iskolát, mely ép úgy hozzásimulna a 
magyar gyermek egyéniségéhez, mint az angol 
s ép úgy szolgálná a mi történeti szerepünknél 
fogva előállott nemzeti életünket, céljainkat, 
törekvéseinket s haladásunkat, mint az angol. 

T a r t a l o m . A magyar nyelv tanítása a nem-magyar 
tanítási nyelvű népiskolában. Molnár Oszkár. — El-
beszélő-költészetünk fejlődése. Lengyel Miklós dr. — 
A Föld megmérése. Kovács János dr. — Bevezetés a 
geológiába. Koch Ferenc dr. — Az iskolai kert. Pin-
kert Zsigmond. — Angol közoktatásügyi tanulmányok. 
Nógrádi László dr. 

Felelő* szerkesztő: Benedek JElek. 
Budapest 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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™ Új Olvasókönyvek. ™ 
N E M Z E T I OLVASÓKÖNYV 

a n é p i s k o l á k II. é s III. o s z t á l y a i s z á m á r a -
Az új Tanterv szerint szerkesztették : 

RADNAI REZSŐ, GYULAI ÁGOST, TIIÓTT REZSŐ, 
vallás-és közoktatásügyi miniszteri pedagógiumi tanár ; leánygimnáziumi tanár, a Népisk. 

osztálytanácsos ; líönyvt. Int. Biz. előadója. 

A TI. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 04 f, nettó-ára 48 f. 
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f. 

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 190Í). évi 47.107. sz. rendeletével. 

E könyveket minden megrendelőnek nettó-áron szolgáltatjuk ki. 

A négy kötetre tervezett műből, mely a gyakorlati pedagógia minden becses tanulságát 
értékesíteni kívánja s mely Rakssányi Dezső festőművész rajzai után a nemrég elhunyt jeles 
fametsző, Moreili Gusztáv által számos eredeti illusztrációval van élénkítve, eddig két kóírt 
jelent meg. Ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a Hivatalos Közlöny 1909. évi 
május hó 1. számában megjelent bírálat: 

„Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagó-
giai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai ol-
vasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze. 
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti iro-
dalomnak olyan termékeiből vegye, amelyek a gyer-
meki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Meg-
követelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen. 
Az eszménykép olyan olvasókönyv, mely egészen iro-
dalmunk remekeiből van összeállítva. Csakhogy az 
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen 
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során oly 
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy 
pár ilyen mintaszerű olvasmányt; ezeket az utána 
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a 
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön 
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizo-
mánya. Az időrendben legutolBÓ olvasókönyv játssza 
a majoreazkó szerepét. Ilyen ez a két kötet. Ami iro-
dalmilag és pedagógiailag abszolút értékű olvasmány 
az eddig megjelent olvasókönyvekben összegyülemlett, 
azt a szerzők majdnem kivétel nélkül átvették. Át 
kellett venniök, mert olvasókönyveinknek épúgy köz-
kincse ez, mint a költeményeknek a/, a kánonja, ame-
lyet minden osztály számára kötelezőleg megállapított 
az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg 
nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél az a 
biztos ítélet érdemel elismerést, amellyel az ilyen 
becses olvasmányokat a kevésbé értékesek sokasá-
gából ki tudták választani. 

l)e már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, 
Iiogy úgy régi irodalmunk porlepte thékáiból, mint 
különösen újabb irodalmunkból jelentékeny meny-
nyiségben vettek olyan olvasmányokat, amelyekkel 
az értékes olvasmányoknak előbb említett állókin-
csét gyarapították. Már ez a körülmény is jogosulttá 

teszi, hogy a szerzők nemzetinele nevezik az olvasó-
könyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is. 
Nemcsak a történeti, a népi-ajzi, a földrajzi olvas-
mányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel 
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gon-
dolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudo-
mányok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült 
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy 
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják 
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar 
nép kedvelt fáit; bemutatják a háziállatokat úgy, 
amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar 
ember bánik velük. Részben szintén a nemzeti momen-
tumot érinti, de főként esztétikai és stiláris szem-
pontból érdemel dicsérő említést az az igazi műgond, 
amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. 
Ama helyes elvük mellett, hogy az olvasókönyvet 
nem ími, hanem szerkeszteni kell, a szerzők minden 
erejüket éB képességüket — az új olvasmányok meg-
szerzésén és a meglevők közt való választáson kívül — 
az anyag művészi átalakítására fordították. E két 
kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és 
legszebb jogcíme. A nemzeti jelzőn kívül meg-
érdemlik az irodalmi jelzőt is, nemcsak azért, mivel 
olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses 
termékei teszik, hanem azért is, mivel mindeu soruk 
irodalmi színvonalon á l l . . 

„Mindezekhez járul még az is, hogy a szerzők az 
Utasításnak ide vonatkozó részét minden ízében át-
értették és megvalósították." 

„...Végül megemlítem akönyvek nyomdai kiállítását 
és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom, hogy 
e tekintetben e könyvek nemcsak minden eddigi 
olvasókönyvünket felülmúlják, hanem hogy méltán 
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez." 

E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel s gazdagon illusztrált köny-
veket a legmelegebben ajánljuk a t . Tanító urak Ügyeimébe, megjegyezvén, liogy mutatváuypéldá-
ny okkal készségesen szolgálunk. Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben, 
az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni. 

Âx egyetemi nyomda iyazyatóm'uja. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Az i g ló i ág. hitv. ev. egyház polgári leányiskolá-

jánál egy .segédtanítónői vagy segédtanítói állás be-
töltendő. A folyó évi szeptember elsején elfoglalandó 
állásra okleveles, a mennyiség- és természettudo-
mányi szakcsoportra vagy rajzra képesített ág. hitv. 
evang. vallású polgári iskolai tanítónők vagy tanítók 
pályázhatnak, előnyben azok részülnek, akik esetleg 
a francia nyelvet is képesek tanítani. A megválasz-
tandó tanítónő csak hajadon lehet. A megválasztott 
oktatónak kötelessége leend a reábízott tantárgyakat 
heti, legfeljebb 23 órában tanítani. Az állás java-
dalma : 1. 600 korona az egyházközség pénztárából, 
2. 800 korona az 52.303/1909. számú vallás- és köz-
oktatásügyi miniszteri rendelettel engedélyezett fize-
téskiegészítési államsegély, mely által a kezdőfizetés 
évi 1400 korona s ez a fizetés azon arányban emel-
kedik, amint azt az 55.556/1906. számú miniszteri 
rendelet megállapítja, 3. 100 korona ötödéves kor-
pótlék, 4. 300 korona lakáspénz. Az egyház a segéd-
tanítói állásnak rendes állásá való átszervezését ter-
vezi. A kellőleg felszerelt kérvények folyó évi július 
hó 25-ig alulírott egyházi és iskolai felügyelőhöz 
Iglóra küldendők be. Münnich Kálmán, egyházi és 
isk. felügyelő. (797—III—3) 

70.984. szám. Iskolai hirdetés. Az Amizoni Károly 
által alapított Orsz. Magyar Nönevelő- intézet 
az 1909/10. tanévre pályázatot hirdet. E nőnevelő-
intézet célja és feladata, hogy a növendékek jövő 
hivatásukhoz képest derék magyar háziasszonyokká 
és értelmes magyar családanyákká készíttessenek elő. 
A tanítás elméleti és a gazdaságból és háztartásból 
gyakorlati. Elméleti tárgyak : neveléstan, magyar tör-
ténelem, magyar, német, francia nyelv és irodalom, 
természettudományok, számtan, könyvvitel, gazdaság-
tan, rajzolás, ének, zene. Gyakorlati tárgyak: 1. A 
háztartás körébe tartozó összes munkák : takarítás, 
főzés, befőzés, mosás, vasalás. 2. Női kézimunka : fehér-
nemű-, gyermekruha- és női felsőruha-varrás, pipere, 
mű-kézimunka és géphímzés, háziipari munkák. 3. Ker-
tészet : konyha-, virág- és gyümölcskertészet, hajtatás. 
4. Állattenyésztés : tejgazdaság, sertés- és baromfi-
tenyésztés, nyúl- és selyemhernyótenyésztés. Az inté-
zet internátussal van szervezve és három évfolyamú. 
Fölvétetnek : a polgári iskola és felsőbb leányiskola 
[V. osztályát végzett, bármely keresztény felekezetű, 
magyar honosságú leányok, akik 14. életévüket be-
töltötték. Az Amizoni Károly által alapított Orsz. 
Magyar Nőnevelő-intézet nem tanítónőképző-intézet és 
így oklevelet nem is ad végzett növendékeinek, azon-
ban oly sokoldalú s főként gyakorlati képzést nyújt, 
hogy a művelt úrileány vagy asszony szükség esetén 
saját háztartásában, vagy gazdasági irányú vállalatok-
nál, tanulmányai alapján megélhetést biztosíthat ma-
gának. Évi tartásdíj : 600 korona, mely összeg év-
negyedes részletekben fizetendő. A vallás- és közokt. 
miniszter a növendékek egy részét, különös méltánylást 
érdemlő esetekben, beigazolt vagyontalanság esetén 
évi 500 korona, illetve 400 korona tartásdíjjal is fbi-
veszi. Az 1 koronás bélyeggel ellátott kérvények a 
vallás- és äßzokt. miniszterhez címezve, Mosdóssy Imre 
kir. tan., tanfelügyelőhöz (Budapest, Rottenbiller-
utca 5. sz.) nyújtandók be f. évi július 15-ig. Mellék-
lendő okmáfiyok : a) keresztlevél, b) utolsó iskolai 
bizonyítvány, c) orvosi bizonyítvány. Beíratási díj : 
10 korona. Kivételesen fölvétetnek a föntebb meg-
jelölt előképzettséggel rendelkező leányok bejáró 
növendékekül is. Ezek évi 250 korona tandíjat fizetnek. 
Az intézet saját, modern, e célra épített s minden 
pedagógiai s higiénikus követelményeknek megfelelő 
épületében, Budapest, VI. ker., Amerikai-út 32. sz. a. 
fog az 1909/10. iskolai évben megnyílni. 

(55/h —III—3) 

A nagyb icsese i polg. iskola keres nyelvészt vagy 
rajztanárt, ki képes az alsó 4 osztályban latint taní-
tani. Feltételek egyezkedés szerint. Okmányok egye-
lőre nem küldendők. (801—II—2) 

Tiszaszent imrei református egyház kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Évi javadalom : tisztességes 
lakáson és nagy kerten kívül készpénzül 168 korona, 
18 köböl párbér-búza, 18 köböl árpa, tandíjban átlag 
75 gyermek után : 1 véka árpa, 1 kánikuláris csirke, 
15 hold 661 négyszögöl (1200) szántóföld, stóla átlag 
240 korona. Minden, az ingatlanok után kivetett adót 
az egyház fizet. Hivatalos összes értékelés 1229 ko-
rona 90 fillér. Kötelesség : Il—VI. osztályú gyerme-
kek tiszántúli tanterv szerinti oktatása, nevelése, 
orgonista-kántori teendők végzése, kánonikus órákon 
és lelkész akadályoztatása esetén prédikálás. Pályáz-
hatnak okleveles, orgonázásban teljesen jártas refor-
mátus néptanítók folyó évi augusztus hó l-ig ; augusz-
tus 8-án pedig d. e. 9 órára saját költségükön jelen-
jenek meg, hogy hangjukat és orgonázásukat bemu-
tassák a gyülekezet előtt. Nős pályázók, vagy azok, 
kik kötelezik magukat, hogy megválasztás esetén lel 
év alatt megnősülnek, előnyben részesülnek Fölsze-
relt kérvények Kádár Antal református lelkészhez, 
Tiszaszentimrére küldendők. (802—11—2) 

Nagyméltóságú báró Wodianer Albert úr által fenn-
tartott magánjellegű ódögösi pusztai iskolában, szep-
tember elsején betöltendő tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Szabad lakás, 1000 korona évi fizetés, 
20 köbméter tűzifa, egy magyar hold kert, ingyenes 
orvosi kezelés és ötödéves korpótlék. Pályázhatnak 
magyar, okleveles tanítók, kik a tót nyelvet is értik. 
Folyamodványok egyszerű bizonyítványmásolatokkal, 
melyek nem adatnak vissza, július végéig a jószág-
felügyelőséghez, Komjáth (Nyitra megye), intézendők, 
hol a díjlevél összes feltételei megtekinthetők. 

(811—III—2) 
Betöltendő Mályinkán (Borsod megye) a reform, 

kántortanítói állás. Javadalma : ezerszáz korona kész-
pénz, kétszobás lakás melléképületekkel ; húsz méter 
kemény tűzifa behordva, felvágva és temetési stóla. 
Kötelessége : a mindennapi és ismétlős növendékeket 
a tiszáninneni református egyházkerület tanterve sze-
rint tanítani ; vasárnap, hétköznap, esketéseken a 
szokásos templomi éneklés vezetése ; hat kánonikus 
órán és lelkész akadályoztatása esetén, szószéki teen-
dők végzése ; összhangzatos egyházi énekkar vezetése. 
Pályázati határidő : július 16. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pályázati kérvények Pataki János, ref. 
lelkészhez küldendők Mályinkára, u. p. Dédes. 

(799—II— 1) 
Zichy Nándor gróf adonyi uradalmi kezelősége 

pályázatot hirdet az uradalomhoz tartozó alsó-
cz ikolai uradalmi magániskolában üresedésben levő 
tanítónői állásra. A tanítónő évi fizetése : készpénzben 
1000 korona. Kap két szoba és 1 konyhából álló 
lakást, 250 négyszögölnyi kertet, naponként 3 liter 
tejet és évenként 28 köbméter puha tűzifát. Csak 
római katholikusok pályázhatnak. Kötelessége leend : 
az I—VI. osztályú tanulókat a magyar róm. kath. 
püspöki kar által helybenhagyott tanterv alapján 
tanítani s az ismétlő-iskolát is heti 5 órában vezetni, 
mi azonban nem tehető ünnep- vagy vasárnap dél-
előttre. A pályázatok Zichy Nándor gróf adonyi 
uradalma intézőségéhez küldendők 1909 augusztus 
l-ig. Kelt Adonyban, 1909. évi június hó 24. Gémesl 
Károly, uradalmi intéző. (817—II—1) 

A l iptónémetporubai ev. leányegyház II. tanítói 
állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadal-
mazása : lakás, tandíjból 100 korona. Az állás elfog-
lalása után államsegély kérelmeztetik. Tannyelv : tót-
magyar. Pályázati határidő : 1909 július 24. Király 
Kálmán, iskolaszéki elnök, Liptószentiván. 

(839—III—1) 
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A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr által a Klot i ld-szeretetházzal kapcso-
latban létesített szeretetházi nevelőképző-tanfolyamon 
1909/10. iskolai év elején egyenként 800—800 borona 
ösztöndíj-élvezettel járó két nevelőgyakornoki állás 
fog betöltetni. Csakis oki. elemi iskolai tanítók pá-
lyázhatnak a fölvételért. Az ösztöndíjas nevelőgyakor-
nokok a Klotild-szeretetházban a növendékekkel egy ült. 
laknak, egy-egy 15—20 tagból álló családhoz lesznek 
beosztva, ennek nevelésében részt vesznek s emellett 
az intézet többi teendőiben az igazgató és a felügyelő-
bizottság utasítása szerint járnak el. Lakásért és tel-
jes ellátásért a szeretetházat fenntartó egyesületnek 
400 koronát fizetnek, a megmaradó 400 koronával 
szabadon rendelkezhetnek. Hetenként egy előre ki-
jelölt délután eltávozhatnak nz intézetből, ezenkívül 
havonként egy szabad vasárnapjuk van. A gyakorno-
kok tartoznak állásukat a meghatározott napon el-
foglalni s az év végén a felügyelőbizottság előtt sze-
retetházi nevelőképesítő-vizsgálatot tenni. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett 
kérvények tanítói oklevéllel, születési, orvosi és elő-
tanulmányaikat igazoló bizonyítványokkal fölszerelve 
f. év július 20-ig terjesztendők be a Klotild-szeretet-
ház igazgatóságához, (Budapest, I., Budakeszi-út 8.) 
hol részletes fölvilágosítást ad az igazgató. Budapes-
ten, 1909 június hó. Neményi Imre dr., s. k. felügyelő-
bizottság elnöke. P. H. (57/h—II— 1) 

A budapesti Ferenc József Tanítók Házában 
létesített Apáczai Cseri János alapítványi helyre ezen-
nel pályázat hirdettetik. Ezen alapítványi helyért 
folyamodhatnak felekezeti különbség nélkül olyan 
ifjak, kik a budapesti fő- és szakiskolákban óhajtják 
tanulmányaikat folytatni, és az ehhez szükséges elő-
tanulmányaikat példás magaviselet mellett kitűnő 
eredménnyel végezték. Igazolniok kell emellett azt 
is, hogy apjuk, illetőleg anyjuk a magyar királyság 
területén lévő népiskolák bármelyikében mint tanító, 
illetve mint tanítónő működött vagy működik és az 
„Eötvös-alap" jótéteményeire egyébként is jogosult, 
azaz annak alapszabályszerű kötelességét teljesített 
tagja. Egyenlő minősítés esetén a királyhágóntúli 
részből származó ifjak elsőbbségben részesülnek. És 
ugyancsak egyenlő minősítés mellett, ha a folyamo-
dók között brassóvármegyei Apácza községi illetőségű 
is találtatik, ezen esetben az ösztöndíj ennek fog oda-
ítéltetni. A folyamodók kérvényüket a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumnál tartoznak benyújtani és 
a következő okmányokkal fölszerelni: 1. születési bi-
zonyítvány ; 2. végzett tanulmányaikról és erkölcsi 
magaviseletükről szóló bizonyítvány ; 3. okirat, hogy 
a „Tanítók Házába" a fölvételt jogosan kérik ; 4. va-
gyoni és családi viszonyokról szóló hiteles és kime-
rítő bizonyítvány ; 5. igazoló okmány arról, ha bár-
mily oldalról, bármily csekély összegű segélyt vagy 
ösztöndíjat már élvez, vagy hiteles írásbeli nyilatko-
zat arról, hogy ilyent nem élvez. A fölvett ifjú élvez 
ingyen lakást, fűtést, világítást, mosatást, felügyele-
tet és orvosi kezelést. A köztartásért azonban köteles 
az „Eötvös-alap" közgyűlése által mindenkor meg-
állapítandó köztartiisi díjnak felét fizetni. A köztar-
tásnak az intézetben való igénybevétele a fölvett 
ifjúra nézve kötelező. A fölvétel csak egy tanévre szól 
Pályázati határidő: 1909. évi július hó 15. A m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztertől. Budapest, 1909 
június 23. A miniszter meghagyásából : Neményi, 
osztálytanácsos. (58/h—I—1) 

Vésztő községben ref. segédtanítót keresek. Fize-
tése : havi hatvan korona, bútorozott szoba fűtéssel, 
világítással. Kötelesség : három alsó fiosztály tanítá-
sánál segédkezés. Július huszadikáig pályázhatnak 
okleveles, esetleg IV. képzőt végzett egyének. 
Bencze Dániel, ref. tanító. (842 -1—1) 

Az 1909/10. tanév elején magnyíló új áll. el. nép-
iskoláknál folytatólagosan a következő tanítói és 
tanítónői állásokra nyittatik pályázat. Betöltendő : 
1. A belényesi kir. tanfelügyelősági kirendeltség terü-
letén: a márkaszéki áll. el. iskolánál egy tanítói 
állás. 2. Bereg vármegyében : a kopári áll. el. isko-
lánál egy tanítói állás. 3. A brádi kir. tanfelügyelő-
ségi kirendeltség területén : a t é m á v a l áll. el. isko-
lánál egy tanítói állás. 4. Máramaros vármegyében : 
a fe l sösze l i s tye i áll. el. iskolánál egy tanítói és 
egy tanítónői állás. 5. Nyitra vármegyében : az alsó-
vásárdi áll. el. iskolánál egy tanítói "állás, az alsó-
vesztenicz i áll. el. iskolánál egy tanítói és egy 
tanítónői állás (ez utóbbi vármegyében hirdetett állá-
sokra csakis róni. kath. folyamodók tarthatnak igényt), 
ti. Pest stb. vármegyében : a pi l isborosjenői áll. el. 
iskolánál két tanítói és egy tanítónői állás. 7. Szilágy 
vármegyében: a somlyócseh i i áll. el. iskolánál egy 
tanítónői állás. 8. Tolna vármegyében : a bölcskei 
áll. el. iskolánál egy tanítói és egy tanítónői állás. 
9. Túrócz vármegyében : akrepel láni áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás (ág. ev. hitvallás igazolandó). 10. Zala 
vármegyében : a muracsányi áll. el. iskolánál két 
tanítónői állás (róm. kath. vallás igazolandó). Betöl-
tendő továbbá üresedés következtében : a zaj gól 
(Bereg vármegye) áll. el. iskolánál egy tanítói állás, 
az ó-turai (Nyitra vármegye) áll. el. iskolánál egy 
tanítónői állás (tót nyelv bírása igazolandó), a hajdú-
dorogi (Hajdú vármegye) áll. el. iskolánál két tanító-
női állás, a köpcsény i (Moson vármegye) áll. el. 
iskolánál egy tanítói állás, a l ippai (Ternes vármegye) 
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (iparostanonc-isko-
lákban való rajztanításra jogosított egyének előnyben 
részesülnek), a hatvan-be lközség i (Heves vármegye) 
áll. el. iskolánál egy tanítói állás (róm. kath. vallás 
igazolandó), a korponai (Hont vármegye) áll. el. 
iskolánál egy tanítónői állás (ág. ev. hitvallás iga-
zolandó), a jahodniki (Túrócz vármegye) áll. el. 
iskolánál egy tanítói állás. Valamennyi állással az 
1907. évi XXVI. törvénycikkben megállapított illet-
mények vaunak egybekötve. A kellően fölszerelt kér-
vények f. évi július hó 31-ig bezárólag azon vármegye 
kir. tanfelügyelőségi hivatalához nyújtandók be, amely-
nek területéhez az iMető iskola tartozik. Budapest, 
1909 július 5. A miniszter meghagyásából: Halász 
Ferenc, min. tanácsos. (61/h—I—1) 

A fényest községi elemi népiskolánál a tanítónői 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bé-
lyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi 
július hó 22-ig Krussószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909 június hó 
29-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (59/h—I—1) 

A jászkiséri ref. egyház pályázatot hirdet a 
nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói 
állomásra az alábbi javadalmazással : Szabad lakás, 
esetleg a törvényben megállapított lakásbér. Előleges 
évnegyides részletekben fizetendő 1150 korona taní-
tói, 200 korona kántori fizetés. Díjlevélileg megálla-
pított temetési stóla. A törvény által megállapított 
korpótlék. Kötelességei: az iskolaszék által időnként 
kijelölendő osztályok vezetése. A templomi éneklés 
végzése orgona-kísérettel ; temetések végzése. Egy-
házi éneklőkar szervezése, vezetése és azzal kívánatra 
temetéseknél való közreműködés. A kellőleg fölszerelt 
pályázati kérvények f. évi július 20-ig küldendők be 
alulírott lelkészhez. Pályázók az augusztus 1-én dél-
előtt tartandó versenyéneklésen és orgonázáson meg-
jelenhetnek, de az útiköltségek csak az egyház által 
meghívottaknak fognak megtéríttetni. Fejes Dániel, 
ref. lelkész. (835 —II—1) 
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A p l u g o v a i községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. 
évi július hó 25-ig Krassószörény vármegye közigaz-
gatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi 
június hó 28-án. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(60/h— I—1) 
A győrszerű erei ref. orgonista-kántortanítóságra 

pályázatot hirdetek. Javadalom : 600 korona készpénz, 
330 korona államsegély, tandíj 70 korona, 2 öl fa, 
hazahordva, 1 hold kert, stóla 20 korona, esetleg még 
magántanulók tandíja, 2 szobás lakás, mellékhelyi-
ségekkel. I—VI. osztályt kell tanítania. Határidő: 
augusztus 1. Személyesen megjelenők előnyben része-
sülnek. Vasút helyben. Jakab János, ref. lelkész. 

(823—1-1) 
E l e k i (Arad megye) róm. kath. kántori állásra 

pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. Természetbeni 
lakás. 2. 10(10 korona készpénz. 3. 10 magyar hold 
szántóföld haszonéi vezete, a hozzátartozandóival együtt. 
4. Körülbelül 100 korona az alapítványos misék után. 
Ezen járandósággal a stólailleték meg van váltva. 
A nép-ének német. A gregoriánus zeneismeretbeni 
jártasság megkívántatik. A kántori képesítéssel fölsze-
relt kérvények Kramp János dr. főespereshez július hó 
13-ig küldendők be. A választás július hó 14-én délelőtt 
10 órakor, a szokásos próbaéneklés után fog meg-
történni. (824—1—1) 

A h u n f a l v i (Szepes m.) ág. hitv. evang., hatosz-
tályú elemi népiskolában megürült kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Évi javadalma : készpénz 
750 korona, negyedéves részletekben ; termények be-
váltása fejében 150 korona ; 1 hold 1228 [ '-öl szántó-
föld használata ; 24 méter tűzifa saját és 24 méter a 
tanterem fűtésére, befuvarozva ; szabad legeltetési jog ; 
a szokásos stóla ; szabad, kényelmes lakás. Tanítás 
nyelve : német-magyar. Kellően fölszerelt folyamod-
ványok nagyt. Székely Gyula főesperes-lelkészhez, 
Kakaslomniczra, f. évi július hó 25-ig küldendők. 

(825—II—-1) 
A t a p o l c z a l izr. iskolaszék a hitközség elemi isko-

lájánál, egyik tanítójának nyugalomba vonulása foly-
tán megüresedő állást ideiglenesen segédtanítóval 
kívánja betölteni. Az illető fizetése : évi 800 korona 
és lakásbér. Ez állápra nőtlen, oki. férfitanítók pá-
lyázhatnak. Pályázati kérvények f. évi augusztus l-ig 
alulírt elnökhöz beküldendők. Megjegyeztetik, hogy 
a rendszeresített tanítói állás betöltése iránt annak 
idején az iskolaszék új pályázat útján fog intézkedni. 
Tapolcza, 1909 június 24. Varjas Gábor dr., iskola-
széki elnök. (826—1—1) 

A t i s z a d e r z s i református egyház orgonista-kántor-
fitanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : készpénz 
140 korona; 10 köböl kétszeres; 10 köböl á rpa ; 15 
hold föld,. minden adóját egyház fizeti ; tandíj reform, 
gyermektől 4 korona, idegen vallásútól 8 korona ; 
3 öl puha tűzifa. Értéke : 1300—1400 korona. Minden 
fizetését gondnoktól, negyedévenként kapja. Három-
szobás lakás, melléképületekkel. Stóla. Kötelessége : 
I—VI. fiúosztály vezetése, ismétlősök tanítása, orgo-
nálás templomi és temetési alkalomkor, lelkész aka-
dályoztatásakor helyettesítés. Legátus tartása. Okle-
véllel fölszerelt kérvények júliuB 24-ig lelkészi hiva-
talhoz beadandók. Próbaorgonálás július 25-én tartatik, 
útiköltség megválasztottnak megtéríttetik. Állás szept. 
1-én elfoglalandó. (832—II—1) 

Végzett gör. kath. tanítóképezdész, ki a róm. kath 
kántoraidban is jártas, tanítói állást keres. Címe : Oláh 
Dezső, A l s ó k á l i n f a l v a iu. p. Máramaros-Dombó). 

(865—III—1) 

Pályázat a c s a l l ó k ö z a r a n y o s i reform, orgonista-
kántortanítói állásra. Javadalom : lakás és kerten 
kívül 1200 korona; vizsgadíj 4, diáktartás 4, tandíj 
másvallású 25—35 iskolásoktól fejenként 5 korona; 
ismétlősöktől fejenként 1 korona; temetésektől 1, 
énekkarral 4 korona. Kötelessége : a III—VI. elemi 
osztályú és ismétlő-iskolások tanítása a dunántúli ref. 
egyházkerületi tanterv szerint, egyházi jegyzőkönyv 
vezetése, szükség esetén a lelkész helyettesítése. Az 
állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó. Fölszerelt 
kérvények augusztus 5-ig adandók be Tóth Kálmán 
espereshez, Deáki (Pozsony megye). (827—I — 1) 

A „Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársa-
ság" s a l g ó t a r j á n i kerülete nép- és iparostanonc-
iskoláinál egy 1400 korona kezdőfizetéssel, lakás s 
fűtéssel egybekötött tanítói állásra pályázatot nyitunk. 
A pályázóktól megkívántatik, hogy rajztanfolyam-
végzettséggel és zt._ való jártassággal bírjanak: 
Megfelelő működés esett»., fennálló fizetési szabály-
zat szerint, 2200 koronáig terjedő szabályszerű elő-
léptetés s kedvező üzemév esetén fizetési pótlék van 
kilátásban. Fölszerelt kérvények az acélgyári iskola-
székre címezve, július hó 20-ig Salgótarjánba külden-
dők. Salgótarján, 1909 június hó 27-én. Az iskolaszék. 

(828—II—1) 
Róm. kath., oki. óvó- és tanítónő bármilyen állást 

sürgősen elfogad. Cím : „Nevelőnő", N y i r a c s á d . 
(831—II—1) 

A l o s o n c z i izr. hitközség elemi népiskolájánál a 
tanító nyugdíjaztatása folytán megüresedő, évi 1400 
korona töi zsfizetéssel és 420 korona lakbérrel (esetleg 
természetbeni lakással) javadalmazott egyik tanítói 
állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Csakis oly 
okleveles férfitanítók pályázzanak, akik a magyar 
és német nyelvet tökéletesen bíiják, a héber nyelv-
ben is jártasak s mindezt okmányokkal igazolhatják. 
A képesítést, eddigi működést, kort és családi álla-
potot feltüntető eredeti avagy hitelesített okmányok-
kal felszerelt pályázati kérvények f. é. augusztus hó 
l-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. A 

jelölteket az iskolaszék próbatanításra fogja meghívni, 
az ebből eredő utazási költségeket azonban csak a 
megválasztottnak téríti vissza. A megválasztott tanító 
ideiglenes minőségben egy próbaévre és pedig az 
19li!t 910-ik tanévre alkalmaztatik s egy évi sikeres 
működés után véglegesíthetik. Az állás szeptember 
hó 1-én elfoglalandó. Losoncz, 1909 június 25. Az 
iskolaszék határozatából : Hoífmann Lipót dr., iskola-
széki elnök. Domber József, iskolaszéki jegyző. 

(833—IH—1) 
Az a l sóerdöfa lv i (Szepesség, Tátrafüred mellett) 

ev. leányegyházban a rendes kántortanítói állás sz p-
tember elsejével betöltendő. Tannyelv: magyar-német. 
Az 1000 korona törzsfizetés 326 korona állami kiegé-
szítéssel biztosítva van. Az ötödéves korpótlékok szin-
tén államsegélyből nyernek fedezést. A magyar és 
német nyelvet teljesen bíró pályázók, kik esetleg 
próbára is meghívatnak, kellően felszerelt folyamod-
ványaikat július végéig alulírotthoz küldjék be. Nagy-
8zalók 1909 június 28. Faix Mihály, ev. lelkész. 

(834-11—1) 
A v e l e m é r l (Vas m.) református leányegyház taní-

tói állomására pályázatot hirdetek. Javadalom : 1. 
kétszobás lakás és kert gazdasági épületekkel; 2. 11 
hold föld vagy megfelelő kárpótlás; 3. tandíj, termé-
szetbeliek s különfélék megváltásából államsegéllyel 
együtt 1200 korona készpénz ; 4. iskolafűtésre 5 öl fa 
behordva és fölvágva. Kötelesség : a mindennapi és 
ismétlő-iskolások törvényszerű oktatása, temetési szol-
gálat a leányegyházban, anyaegyházban, ha szükség 
van rá, kántori segédkezés. Pályázatok július hó 20-ig 
az esperesi hivatalhoz (Egyházasrádócz, Vas m.) kül-
dendők. Kercza, 1909 június 29. Hodossy Lajos, ref. 
lelkész. (860—1—1) 
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Az akli ref. elemi iskola kántortanítói állása 
okleveles, állandó rendes férfitanítói hivatal, refor-
mátus egyénnel szeptember elsőre betöltetik. Java-
dalma: 5hold szántó föld, adóját az egyház fizeti. Munka-
váltsága 24 korona évenként. 12 Va köböl rostált tiszta 
búza. Borváltság 36 korona. Szőlőváltság 6 korona. 
10 szekér széna. 32 korona erdőváltság. 5 öl száraz 
tűzifa. Minden tandíjköteles iskolásgyermek után 2 
korona, egy véka szemes kukorica és egy csirke. A 
korpótlék és tanítói fizetés állami kiegészítése meg-
nyerhetése iránti intézkedés folyamatban. A pályá-
zók kérvényeiket jövő július hó 18-ig alulírt lelkészi 
hivatalhoz terjesszék be. Nevetlenfalu, 1909 június 
27. Szentpétery Pál, ref. lelkész. (836—1—1) 

A peny íge i ref. egyház egy tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetése : termények, földjövedelem, 
tandíj ós államsegélyből 1382 korona, stóla, szabad 
lakás kerttel. Kötelessége : a teljes elemi és ismétlő-
iskola vezetése, kántori teendők végzése, káuonikus 
órákon prédikálás. Az állás szeptember elsején elfog-
lalandó. Pályázatok (keresztelési, helyhatósági, esetleg 
szolgálati bizonyítvánnyal, oklevéllel) július 20-ig 
alantírt lelkészhez küldendők. Penyige, Szatmár m. 
Jakab Antal, lelkész. (837—1—1) 

Pályázat a t i szapalkonyai ref. kántortanítói 
állásra. Javadalom : jelenleg pénzben, földben, szolgál-
mányban 1277 korona 96 fillér, mely fizetés, ha 
az egyházhatósági jóváhagyást megnyeri, legalább 
1300 korona készpénzre változtat tátik Kötelességek : 
az egyházkerületi tanterv értelniében egyelőre a 6 
osztályú vegyes iskola, a tervezett 2-ik iskola felépü-
lésével a kijelölt osztályok tanítása, orgonista-ének-
vezéri teendők, énekkar vezetése. Kellőleg fölszerelt 
pálvázatok július 25-ig a ref. lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (844—1—1) 

Siketnémák fe lvéte le . A siketnémák budapesti 
állami országos intézetének I. osztályaiban a jövő 
tanévre 30 új növendék számára van üresedés. Fel-
vételt nyernek elsősorban a székesfővárosban és a 
szomszéd falvakban élő teljesen siketnéma, részleges 
hallással és némi beszédmaradvánnyal bíró, később 
megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés 
egész idejére eltartási- és útisegélyt kaphatnak az 
intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből 
is felvétetnek olyan a fentiekhez hasonló fogyatkozá-
sokban szenvedő gyermekek, akiknek eltartási díjait 
egészben vagy részben biztosítják a hozzátartozók, 
vagy akik segélydíjra érdemesek. Felsőbb osztályokba 
való felvételért is lehet folyamodni. Érdeklődőknek 
díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet 
"VI11- ker., Mosonyi u. 8. sz. alatt működő igazgató-
sága. Pályázati határidő : július 20. A később beér-
kező folyamodványok nem vétetnek figyelembe. 

(845—11—1) 
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi kollé-

giumának tanítóképző-intézetébe fölvételért folya-
modni július hó 31-ig lehet. Felvilágosítást szívesen 
ad Gerhard Béla igazgató (846—II —1) 

A pankotai réf., osztatlan, vegyes elemi iskola 
kántortanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 
tisztességes lakás, kerttel ; 16 hold szántóföld haszon-
béréből származó javadalom, az egyház által évnegye-
des részletekben előre fizetve : 600 korona ; tűzifa-
átalány 80 korona ; állami iskolába járó növendékek 
hitoktatásáért 60 korona ; kántori stóla 30 korona ; 
államsegély 628 korona. Kötelessége : a VI osztály 
tanítása, kántori, lelkész akadályoztatása esetén s  
kánoni órákon templomi szolgálat. Kérvények f. évi 
augusztus hó l-ig benyújtandók, mely alkalommal 
fog a választás a próbaéneklés és orgonálás után meg-
tartatni. Az állás augusztus 20-ig elfoglalandó, a fize-
tés teljes élvezetébe azonban csak szeptember 1-én 
lép. Pankota (Arad m.), 1909 június hó 28. Kócsa 
Károly, ref. lelkész. (847—I—1) 

A dunántúli református egyházkerület pápai leány-
nevelő-intézetének igazgató-tanácsa pályázatot hirdet 
képezdei gyakorló-iskolai tanítói állásra. Pályázhat-
nak református vallású, okleveles tanítók és tanító-
nők. A megválasztandó tanító vagy tanítónő köteles 
lesz a tanítónőképezde gyakorló-iskoláját vezetni és 
az ezzel járó összes teendőket végezni. Kötelezett, 
rendes tagja lesz az országos tanítói nyugdíjintézet-
nek. Javadalmazása: évi 1200 korona fizetés, 500 
korona lakbér és öt ízben 100 koronás pótlék Fize-
tése a tőrvény által megállapított fokozatokban emel-
kedik. Az életkort, vallást, képesítést, eddigi műkö-
dést és egészségi állapotot igazoló okmányokkal föl-
szerelt és a főtiszt és nagyméltóságú egyházkerületi 
elnökséghez intézett kérvények 1909. évi augusztus 
l-ig Pápára, a tanítóképző-intézet igazgatóságához 
küldendők be. Az állást 1909 augusztus 29-én kell 
elfoglalni. Pápa, 1909 június 28-án. Czike Lajos kir. 
tanácsos, a pápai reform, főiskola és leánynevelő-
intézet igazgató tanácsának elnöke. (838—1—1) 

A dunántúli református egyházkerület pápai leány-
nevelő-intézetének (tanítónőképző-intézet >s polgári 
leányiskola! igazgató-tanácsa pályázatot hirdet egy 
rendes kézimunka-tanítónői állásra. Pályázhatnak refor-
mátus vallású, okleveles kézimunka-tanítónők. A meg-
választandó tanítónő köteles lesz az intézetben a kézi-
munka-tanítást heti 24 órán ellátni s ezenkívül az 
internátusi felügyeletben is részt venni. Kötelezett, 
rendes tagja lesz a/, országos tanítói nyugdíjintézet-
nek. Javadalmazása évi 800 korona turzsfizetés, öt 
ízben évi 100 koronás ötödéves pótlék és az intézet-
ben teljes ellátás. Törzsfizetését a nm. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 55.556/1906. sz. 
rendelete szerint legalább 1400 koronára egészíti ki. 
Az életkort, vallást, képesítést, eddigi működést és 
egészségi állapotot igazoló, okmányokkal fölszerelt 
és a főtiszt ób nagyméltóságú egyházkerületi elnök-
séghez intézett kérvények 1909. évi augusztus l-ig a 
leánynevelő-intézet igazgatóságához küldendők be. Az 
állást 1909. évi augusztus 29-én kell elfoglalni. Pápa, 
1909 június 28-án. Czike Lajos kir. tanácsos, a pápai 
református főiskola és leánynevelő-intézet igazgató-
tanácsának elnöke. (838—1—1) 

Az abdai (Győr mellett) róm. kath. népiskolánál 
a II. osztálytanítói állásra július 16-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : 900 koi'ona államsegély, 100 korona 
a községtől, 20 korona kertpótlék és egy bútorozatlan 
szoba. Kötelessége : az ismétlősöket felváltva tanítani 
és a kántori teendőkben segédkezni. Állását f. évi 
szeptember 1-én tartozik elfoglalni. Hóbor Ferenc 
plébános, iskolaszéki elnök. (848—I—1) 

Az a sszonyvására i (Bihar m.) ref. egyház pályá-
zatot hirdet szeptember 1-én elfoglalandó leánytanítói 
állásra. Javadalma: lakás és 1000korona. Kötelessége : 
hat leányosztályt tanítani; fitanítóval felváltva a 
templomi éneklést orgonával vezetni ; kánonikus órá-
kon esetleg isteni tiszteletet végezni. Szemelyescn meg-
jelenő előnnyel bír. A fölszerelt pályázati kérvények 
július 25-ig adandók be Vecsey Sándor lelkészhez. 

(849—I- Í j 
Kitűnő bizonyítványokkal, magánúton vizsgázó csa-

ládos ember ref. tanítói állást keres. Korponai, Buda-
pest, Hungária-körút 59/B., I. em. 44. (852—1—1) 

A dévaványa i református egyház pályázatot hir-
det egy tanítónői állásra. Fizetése : az egyháztól 100 
korona, az államtól 900 korona, lakás és kert vagy 
ezek helyett 250 korona. Kötelessége : azon népiskolai 
elemi osztályok tanítása, melyeket az egyháztanács 
reá bíz, általában mindaz, mit a törvények és szabály-
rendeletek kötelességéül szabnak s az egyháztauács 
kívánatára a kertészeti és háztartási ügyességek taní-
tása. Fölszerelt kérvények folyó hó 22-ig adandók be 
az egyháztanácshoz 8 az állás folyó évi szeptember 
1-én elfoglalandó. A református iskolaszék. (861-1-1) 
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Pályázat a s z e g e d i református egyházközség újon-
nan szervezett elemi leányiskolái tanítónői állására. 
Javadalom : 1200 korona, melyből 1000 korona állam-
segély,420 korona lakbér, 20 korona kertváltság, melye-
ket azonban az egyházközség jogosult barmikor termé-
szetbeni lakással és kerttel helyettesíteni. Díjlevél sze-
rinti bizonyítvány- és magánvizsgadíjak. Kötelességek : 
osztatlan I—VI. leányosztály, valamint ismétlő-leány-
iskolások tanítísa, ugyanott kézi munkatanítás, a sze-
gedi népiskolák református tanulóinak, valamint a 
szórványokból bejáróknak is hitoktatása és egyházi 
énektanítása az egyháztanács által meghatározandó 
óraszámban és helyen, fiútanítónak akadályoztatása 
esetén helyettesítése. Díjlevélmásolat kívánatra meg-
küldetik. Oklevéllel, működési bizonyítványokkal, 
valamint teljes egészségi állapotot igazoló tiszti-
orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1900 
augusztus 10-ig Bereczk Sándor, relonnátus lelkész-
hez Szegedre küldendők. Az állás 19u9 szeptember 
1-én elfoglalandó. A megválasztottnak úti- és költöz-
ködés! költségei nem téríttetnek meg. Szegedi refor-
mátus egyháztanács. (864 —III—1) 

Árva-I i jeszekre okleveles III. tanító kerestetik. 
Fizetése : 1000 korona, mely azonban cBak szeptember 
1-ével lesz folyósítva. Előadási nyelv: tót. Pályázati 
határidő : július 20. Rendes lakás Csak férfiak pályáz-
hatnak. Hittan és ismétlő-iskola vezetése kötelező. 
Iskolaszék. (807 — 1—1) 

V a g y ó c z (Nyitra m.) ág. hitv. evang. leányegy-
ház második újonnan szervezett tanítói állásra pályá-
lyázatot hirdet. Javadalom : lakáson és kerten kívül 
928 korona (államsegéllyel) készpénzben és 3 öl tűzifa 
I be hordással és tölvágatással) 72 korona értékben. 
Tannyelv : tót-magyar. Kérvények Trokan Sándor 
lelkészhez Kosztolnára, pósta Ó-Tura, aug. l-ig kül-
dendők. (859—1—1) 

A töki református egyház pályázatot hirdet a 
másodtanítói állásra. Javadalma: 1. egyháztól 800 
korona, mely az állam által nyújtandó 200 koroná-
val fog kiegészíttetni 1000 koronára, 2. kertváltság 
Ö0 korona, 3. természetbeni lakás. Kötelessége : az 
I—II., esetleg III. vegyes osztály vezetése, kántor 
akadályoztatása esetén annak helyettesítése, gazda-
sági ismétlő-iskola tanítása, melyért a községtől évi 
60 koronát kap. Pályázati határidő: augusztus 20. 
Farkas Sándor, református lelkész. (862—1—1) 

D i v é n y o r o s z i róm. kath. elemi népiskolánál az 
újonnan szervezett második tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Ez állás javadalma : 100 korona a köz-
ség pénztárából, 900 korona államsegély, természet-
beni lakás. A pályázati kérvények (oklevél, születési, 
esetleg működési bizonyítvány, fénykép) f. évi július 
hó 15-ig az iskolaszéknek küldendők. Êz állásra csak 
okleveles tanítónők pályázhatnak. Az állás szeptem-
ber 1-én elfoglalandó. Divényoroszi, u. p. Krivány. 
Pázmán Antal tanító, iskolaszéki jegyző. (863—1—1) 

A l e k e n y e i ref. leányegyház előkönyörgő-kántor-
tanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 
korona, ebből 400 korona készpénz; fa, tandíj, ter-
mény, föld és stóla. Okleveles tanító részére állam-
segélyért, 1000 koronáig, folyamodva lesz. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázatok július 25-ig 
Sélley László ref. lelké.-zhez, Beretke (Gömör m., u. p. 
Gömörpanyit), küldendők. (872—II—1) 

A k e m e n e s s z e n t p é t e r i róm. kath. osztálytanítói 
állásra augusztus 1-én reggel 8 órára pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása : 600 korona államsegély, 
400 korona hitközségtől, továbbá egy bútorozott szoba. 
Kötelessége : az osztályának minden alkalommal való 
teljes vezetése, a kántori teendőkben segédkezés. Sze-
mélyes megjelenés szükséges. Az állás szeptember 1-én 
foglalandó el, amely naptól a fizetés esedékes lesz. 
A folyamodványok július 25-ig az iskolaszék elnökségé-
hez beterjesztendők. (874—1—1) 

A füzesgyarmati (Békés megye) községi iskolaszék 
Füzesgyarmat községhez tartozó k e r t é s z s z i g e t i 
p u s z t á n újonnan szervezett községi iskolához egy 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma : 
1. 1000, azaz egyezer korona készpénz, előleges, egyenlő 
évnegyedes részletekben a község közpénztára által 
fizetve. 2. Tisztességes lakás, mely áll : 2 szoba, konyha, 
kamra s a szükséges melléképületekből. 3. 600 -öl 
kert. Kötelesség : egy osztatlan elemi s ismétlő-iskola 
lelkiismeretes, pontos vezetése, kifogástalan maga-
viselet. Kellően fölszerelt kérvények július hó 25-ig 
a községi iskolaszékhez intézve, Stépán József tanító, 
községi iskolaszéki jegyzőhöz küldendők. A megválasz-
tott állását f. évi szeptember l-ig köteles elfoglalni. 
Domokos Kálmán dr., elnök. (854—11—1) 

Pályázati hirdetés a k i s k o s z m á l y i reform, leány-
egyház tanítói állására. Javadalom : különböző címek 
alatt 600 korona, mely állami hozzájárulással 1000 
koronára egészíttetik ki. Kötelessége : mindennapi és 
ismétlő-iskolások oktatása, vasárnap délután isteni-
tisztelet tartása, anyaegyházbeli tanító akadályozta-
tása esetén annak, esetleg lelkésznek istenitiszteletek-
nél helyettesítése. Pályázati kérvények fölszerelten 
az esperesi hivatalhoz, Alsószecsére (Bars megye) be-
zárólag július 25-ig küldendők. Állás 1910 szept. 1-én 
foglalandó el. Űjbars, 1909 június 30. Varannay La-
jos, ref. lelkész. (856—II—1) 

K o c s é r (Pest m.) róm. kath. iskolaszéke egy új 
tanyai tanítói állásra augusztus 4-ig pályázatot hirdet. 
Javadalom : 1000 korona, szép új lakás, melléképü-
letekkel, 500 G-öl kert. Kötelessége a püspöki tan-
tervben van előírva. Gazdasági tanfolyamot végzettek, 
vagy gazdaság és faiskola kezeléséhez értők előnyben 
részesülnek. Megválasztandó 200 koronáért az összes 
ismétlőket a gazdasági ismétlő tárgyaiban gyakorlati-
lag oktatni és a faiskolát kezelni köteles. Ha ezen 
állásra valamelyik helybeli tanyai tanító választatnék 
meg, úgy annak állására is ezennel pályázat hirdet-
tetik a fenti határidővel, s annak javadalma: 1000 
korona, lakás, kert. Pályázók tüntessék ki, hogy me-
lyik, vagy mindkét állásra pályáznak-e. Az állás 
október 1-én foglalandó el. Takáts Mihály, esperes-
plébános, elnök. (875—1—1) 

A n a g y b r i s é r d i róm. kath. osztálytanítói állásra 
július 25-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 824 
korona a hitközségtől, 172 korona állami segély, egy 
bútorozott szobából álló lakás. Tannyelv : magyar. 
Kötelme : a IV—VI. osztályok önálló vezetése, az 
ismétlő-iskolások oktatása, a kántoriakban segédkezés, 
esetleg helyettesítés. Gazdasági tanfolyamot végzettek 
előnyben. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kérvények a plébános iskolaszéki elnökhöz, Nagy-
brisérd (u. p. Szabadszentkirály), küldendők 45 filléres 
bélyeg melléklettel, az okmányok visszaküldése cél-
jából. (876-1—1) 

HIRDETESEK. 

H A R M O N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR R E Z S Ő és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek kiilön százalékengedmény. (63—52—20) 
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A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővéaz terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle i)ustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 1 7 1 - 4 8 - 2 3 ) 

I S f o r v ÓO M a r ó i tudományos műszerek gyára 
lu dl A Co lUCI Cl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—13) 

P o f i r ó l lakbérosztályú, felvidéki, gimnáziummal 
Üdül Cl és felsőbb leányiskolával bíró megyei szék-
helyről az Alföld, vagy Dunántúl valamelyik II. lak-
bérosztályú városába Petrás Sára, áll. tan., Trencsén. 

(870—1—1) 

23 méter 82 cm. 
széles 12 korona. 
Lepedővászon 14 

méter 150 cm. széles 14 korona. Kész lepedő darabja 
2 korona. 10 méteres vászonmaradék méterje 50 1111. 
S Z A B A D I vászonvállalata, L E N G Y E L T Ó T I . 

(820—11-2) 

remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 
Krausz F. és Társa 

áriszal)ó-üzlete, VIII. ker., Rákóc«i-át 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20—52—27) 

15 forintért 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (208—40—20) 

Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének h a r m ó -
niumról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről,VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(64—30—26) 

CIMBALMOK 
legújabb szabadalmazott 
acél belső szerkezettel, 
melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány 
meg sem közelítheti. Tel-
jes jótállással, részlet-
fizetésre is kaphatók. 
Harinóiiiumok, beszé-
lőgépek, gramofonok, 
fonográfok bámulatos 
szép hanggal. Hegedűk, 
harmónikák, fuvolák, 

citerák, kitünőhúrok stb. 
Tanítóknak és tanító-
nőknek 10°/o enged- _ 
mény v. jntulék. Árjegyzéket kívánatra Inirren 
küld: MOGYORÓSSY GYULA m. kir. szab. ha l ő -
szergyára, Budapest, VIII. ker., Rákóczi-út 71. 

( 7 - 2 6 - 2 6 ) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. ( 52 -6 ) 
Fiklzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és V m . , Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villámot erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Okleveles tanítónőt keresek 
4 gyermek mellé, elemi iskolai tantárgyak tanításá-
hoz. Alkalmazás állandó. Fizetés megegyezés szerint. 
Ajánlkozhatnak bármily vallásúak. Szűcs József, városi 
jegyző, Karczag. (841—I—1) 

Ál l f lmCPO'plwkéréshez nyomtatványok 1 K. Ma-
m i a i l l d O g d J gyarázófüzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Far kasaszó 
(Szatmár m.). (873—X— 1) 

Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna-
készülékek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
K í r ána t r a 
megküldi 

ú jonnan ki-
ado t t árjegy-
zéké t , iiiff)«' 
és bérmcJii ve. 

( 9 — 6 2 — 2 7 ) 

FEIWEL LIPÓT utóda 
BUDAPEST, IX. , Ipar-utca. 7. 
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TM 0JA n v / v n n o Maros tordamJód fiókegyházban. 
Eldl lU UI gUI lû . Értekezés Magyaron, ref. lelkész-
nél, vagy Iíatosnyán, László Tamás presbitérnél. 

( 8 5 3 - 1 - 1 ) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
tanszerbeli fö lszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 
E R D É L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Telefon 42—05. ( 1 7 - 1 6 - 1 4 ) 

P I Z I N G E R - féle szab. állítható 
iskolapad 

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17. 
(753—XI-2) 

P e p r Á l p f r Erdélynek gyönyörű vidékén fekvő 6 
t í s c l ClCÛ. tanerős, városi, áll. iskolától oly fő-
városi, kolozsvári, vagy dunántúli városi áll. tanítóval, 
ki a róm. kath. kántorságot is képes lenne ellátni. 
Mellékes (fix-fizetés) ezer korona, stóla 400 korona. 
Levelek „Csak zenészek" jeligére, Kolozsvár, főposta 
poste restante kéretnek. (668—11—2) 

Tanárok 
a szünidők alatt könnyen kereshet- O i ( | f | U * 
nek egy tekintélyes intézetnél havonta J ' ^ t v U IV" l , 
kellék : társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Nagy 
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV., 
Sütő-utca 6., küldendők. (821—II—1) 

Tanítók és tanítónők 
a szünidők alatt könnyen kereshet- Q J | | f j 17 4-
nek egy tekintélyes intézetnél havonta *J Il."l, 
kellék : társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Nagy 
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV., 
Sütő-utca 6., küldendők. (822—II—1) 

í j orgona és pedálharmónium. 
Egy 9 változatú, csőrendszerű, 6 mellékváltozattal, 
kellemes és erőteljes hangú templomorgona és egy 
3 sípsoros, 10 változatú pedálharmónium iskola vagy 
kápolna részére jutányos áron eladandó. Továbbá 
mindennemű orgonahangolás, átalakítás, újjáépítés 
bármily stílusban elfogadtatik Unger Endre és Fia 
orgonaépítőnél, B.-Mágocs, vasúti állomás via Dom-
bovár. ( 8 2 9 - 1 1 - 1 ) 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár 

Stowasser János, 
cs. és kir. udvari szállító, 

a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és szín-
házak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai 

és a Rákóczi-tárogató feltalálója 

BUDAPEST. 
Főüzlet: II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánlja saját gyárában készült hangszereit, 
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket. 

Specialista: 
vonóshangszerek készítésében és 

javításában. 
Árjegyzék minden hangszerről kí-

vánatra bérmentve. 
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-27) 

£ S : tanítónőt keresek, 
működött, a német nyelvet jól bírja és zongorán taní-
tani tud, két leánykámat a polgári iskola II. osztá-
lyára és egyet az első elemire előkészítene és levizs-
gáztatna. Házias magaviselet megkívántatik. Fizetése: 
havi 50 korona, teljes ellátás, külön szobával. Fény-
képpel ellátott ajánlatok Vörösmarty Elekné, intéző 
neje címére, Tót m egy erre (Nyitra m.) küldendők. 

( 8 5 7 - 1 - 1 ) 

Felkérem a Hódmezővásárhelyen, 
1899 júliusban gazdasági tanfolyamot végzett kartársai-
mat, aug. 2-án reggel 8 órakor a Petőfi-szobornál való 
találkozásra. Géczy Alajos. (807—1—1) 

Perfekt német nevelőnöt 
zongoratanítással keresek, első polgárit tanuló 
leányom mellé. Boda Sándor, Abán. (806—II—1) 

KÉZIMUNKA 
Gobelinek, 
kimző-anyagok és szövetek rendkívüli 
nagy választékban, szabott gyári árak-

ban. Kérjen képes árjegyzéket. 

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény ! 

BÉRCZI D. SÁND0I1 
nöi kézimnnka-n»gyiparo8, 

Budapest, TI., Dessewffy-utca 5. sz. 
(Váczi-körúti sarokház mellett, vili. megálló.) 

- S a j á t á r ú h á z á b a n . 
Madeira-hímzésre PTTTTA'CAQ7fVWnaSy választékban, 

alkalmas fehér T e a a ^ k mintát kérni. 
(16—26-14) 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tucL-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK l a p j a 
K I A D J A A V A I i L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M . K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VI II. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIB. EGYETEMI NTOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem a,clu.iils: vissza-. 

Metianu. 
(—r.) A két Küküllőtől messze elesik 

Czibin völgye. A szász faji medencének 
végső nyúlványa már ez a régi, híres 
város, melyet száz karjával — minden 
oldalról átölelve — szorít keblére a 
terjeszkedő románság. Tán e pillanatban 
nem szárnyalja még túl Szeben román-
sága a szász népet, de a jövőt elvenni 
tőlük nem lehet. A szászok ősi Herman-
stadtja — hogy úgy mondjuk — las-
sanként már csak a köveiből él. A kő 
fölött az élet már nem a régi. Román 
kultúr-élet fakad ott ki a kövek rései 
közül. Hiába a német külszín; a fű 
kinő a réseken, és a gyep be fogja lepni 
az utcákat és a tereket. A keleti metro-
polita gyönyörű temploma és a román 
nemzeti ház a szapora faj erejét hir-
deti. 

Nagyszeben képe már ma is román. 
Piacai és az i t t lefolyó heti vásárjai 
tipikus román jelleget vettek föl. A 
város fölszívja vidékét. Ahol egy ház 
eladó, vagy ahol gazdátlanná lesz egy 
telek, ott azonnal megjelenik a romári 
vevő. Az utcák feliratai németek ugyan, 
de akik a fölirat alatt járnak-kelnek az 
utcákon, azoknak nyelve már leginkább 
román. Brassónak székely cselédjei van-
nak, s a szász gyermek korán hallja a 
magyar szót; a szebenieknek csupa 
román cselédséget szolgáltat vidékük 

és úgyszólván ráragad a szász cseme-
tére a román beszéd . . . 

Ez a keret, amelynek tán legkima-
gaslóbb oszlopa a gör. kel. román 
metropolita. Gyönyörű, új palotájából 
innen törekszik Metianu fölvirágoztatni 
egyházát. De nemcsak egyháza vagyoni 
ügyeit gondozza szép sikerrel a metro-
polita, hanem éberen vigyáz népe szel-
lemi vagyonának gyarapítására is. Fő-
gondját a gör. kel. felekezeti iskolákra 
fordítja. A magyar sajtó mostanában 
sokat foglalkozik Metianuval; nem a 
beszédeivel vagy nyilatkozataival, hanem 
a tettéívéi. 

A vérbeli diplomatát árulja el az, 
hogy míg lapjában, a nagyszebeni „Tele-
graphul"-ban a magyarsággal szemben 
való békés megértés politikájáért száll 
naponként síkra, addig kiadja papjaihoz 
körlevelét, hogy a vallástant magyar 
nyelven tanítanioh nem szabad. Nem sza-
bad az állami, magyar tannyelvű elemi 
iskolákban sem. A krónika szempont-
jából mint érdekességet jegyezzük meg 
azt, hogy a romániai orvosok sokat 
emlegetett memoranduma nem vette 
tudomásul Metianunak ezt a rendelkezé-
sét. Ez a memorandum ugyanis, mely 
az összes európai orvos-egyesületekhez 
elment, jóval a metropolita körlevelé-
nek szétküldése után a magyarországi 
románok állítólagos sérelmei közt azt 
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is panaszolja, hogy a magyar kormány 
elrendelte, hogy az iskolákban a hittant 
is magyarul keü tanítani. Nem veszi tudo-
másul azt, hogy Metianu ennek épen az 
ellenkezőjét rendelte el. És még nincs 
eldöntve az, hogy Metianunak ez a ren-
delkezése törvényes-e vagy törvénytelen. 

Távol áll tőlünk a szándék, hogy a 
metropolitával it t vitatkozzunk. Metianu 
törvényre hivatkozik; ezt teszi az ellen-
tétes álláspont is. Bizonyára azonban 
jól tudja a román főpásztor, hogy ameny-
nyiben az Í909. évi XIII. t.-c. 5. §-a 
alapján a magyar közigazgatási bíróság 
rendelkezését törvénytelennek, illetve az 
ellentétes kormányrendeletet törvényes-
nek ismerné el, úgy egyházát, jobban 
papjait, összehasonlíthatatlanul nagyobb 
anyagi kár érné, mint amikor a magyar 
iskolában románul tanító hitoktatók 
csekély tiszteletdíját vonja meg a kincs-
tár. Nem hisszük, hogy kellemes volna 
a román metropolitára, ha a kongruá-
nak tömegesebb megvonása esetleg az 
ő nevéhez fűződnék. Azt sem hisszük 
Metianuról, hogy akként gondolkodnék, 
hogy a hitoktatás kérdése ügyének 
végleges rendezése mindörökre függőben 
marad. 

Nagy érdemei vannak Metianunak a 
nemzetiségi béke propagálása körül; 
elismerjük és hangoztatjuk, hogy mindig 
a mérsékelt irányzatnak volt őszinte 
híve. így tehát alig lehet körlevelének 
támadó szándéka. A közoktatásügyi kor-
mány eddig akkora tapintattal és oly 
mérsékletességgel já r t el e kérdésben, 
hogy valóságosan alkalmat nyújtott 
Metianunak az őszinte megértés törek-
véseinek viszonzására. 

A román kultúra fölvirágoztatására 
Nagyszebenben és másutt is nagy tér 
nyílik még. A magyar kormánynak 
most alig van ideje arra, hogy a sok 
függő kérdést hamarosan és véglegesen 
rendezze. Ha tehát azt látná a román 
metropolita — a magyar főrendiház 
tagja — hogy körülötte egy hagyo-

mányos szász város történeti hamvát 
készül letörölni a könyörtelen élet, lássa 
meg azt is, hogy ez az ország, melyben 
az ő népe is él, ezer sebből vérzik. 

A hazafias nevelés eszköze. 
írta: Szalay Pál. 

(Két közlemény.) 
Az a hazafias felbuzdulás, mely manapság 

minden téren tapasztalható, Magyarország taní-
tóságát sem hagyhatja érintetlenül s hogy e 
hazafias korszellemhez méltó nemzeti munkás 
lehessen, minden erejével ki kell aknáznia azon 
eszközöket, melyek a hazaszeretet ápolására 
alkalmasak. Ilyen eszköznek tartom én a föld-
rajzi kirándulásokat, melyeket bizony mi nem 
aknáztunk ki oly mértékben, mint azt más 
nemzetek teszik s az azokban rejlő nagy erkölcsi 
hajtóerőt nem használtuk fel a hazaszeretet 
tüzének élesztésére. 

Miért van az, hogy a tengermelléki és ten-
gerrel minden oldalról körülzárt népek meg-
tudták őrizni hazájuk függetlenségét ? Nemcsak 
azért, mert a tengerben kitűnő szövetségest 
nyertek nemzeti aspirációik megvalósításához, 
hanem mert a víz a legalkalmasabb közleke-
dési út levén, már a serdülő ifjú, mint a szikla-
fészkéből kirepült sasfiók, megismeri hazája 
határait, bekalandozza a szomszédos tájakat, 
hogy azután gazdag tapasztalatait, széles értelmi 
látókörének előnyeit, honfitársaival összefogva, 
hazája javára értékesítse. 

A kis Japán legyőzte a hatalmas Orosz-
országot, mely lidércnyomásként ült a szabad-
ságért lihegő Európa mellén. Legyőzte, mert 
a legutolsó harcos is ismerte a tengert, a szige-
teket, a szelek járását, a vihar előjeleit stb., 
szóval az egész természetet, mert a japán 
nevelés a természetben szerzett impressziókból 
táplálkozik. Ez a nemzeti tradícióktól megter-
mékenyítve váltja ki a japán ember lelkéből 
azt a nagy önfeláldozást, hogy odarakja min-
denét a haza oltárára, ha fölötte felhők mutat-
koznak. 

A természeti szépségek megértésére, a hazai 
földhöz való ragaszkodásra, a helyhez kötött 
történelmi emlékeknek hazafiúi kegyelettel pá-
rosult tiszteletére azonban talán sehol jobban 
nem nevelik a gyermeket, mint a kis Helvéciá-
ban. Talán a természet rajongó szeretetén és 
a történelmi emlékek bálványozó tiszteletén 
épült föl az a nagy nemzeti ellentállás, melyen 
megtörtek a hatalmas Habsburgoknak szabad-
ságtipró törekvései. 

Pedagógus figyelmét — ha Svájcban utazik — 
nem kerülhetik ki azok a gyermekcsoportok, 
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kik tanáraik, tanítóik vezetése alatt mindenütt 
föltalálhatok, hol természeti szépség vagy tör-
ténelmi emlék alkalmai szolgál, hogy a gyer-
mek szépérzékére, kedélyére hazafiúi lelkesedé-
sére gazdag impressziók hassanak. 

Svájci tartózkodásom alkalmával, természe-
tesen engem is azok a dolgok vonzottak leg-
inkább, melyek hivatásommal kapcsolatban 
voltak. Zürichben első dolgom volt a nagy 
filantróp, Pestalozzi szobrát megtekinteni. Az. 
eszme, melyet a művész az élettelen kőben 
kifejezésre juttatott, valóban megkapó. Egy 
mezítlábas, rongyosruhájú gyermeket a mester 
jobbjával gyengéden átölel. A szobor terveze-
tében az emberszeretet eszméje uralkodik s aki 
soha sem hallott Pestalozziról, a szobor láttára 
rögtön tisztában van azzal, hogy életének egye-
düli célja volt árvákat gyámolítani, a nyomort 
enyhíteni s eközben az értelmi világosságot 
terjeszteni. 

Csak az első hatás elmultával vettem észre, 
hogy mintegy 30 főből álló gyermekcsoport, 
a hubertsburgi — Svájc vasiparának a közép-
pontja — fémipariskolának a növendékei állják 
körül a szobrot. Tanárjuk tűzzel beszélt nekik 
Pestalozziról. Elete célját rajzolta. Beszédének 
súlypontja azonban mégis Pestalozzi burgdorfi 
működése volt. Midőn ugyanis a franciák 1799-
ben Untervalden kantont földúlták, ő az árva-
házzá alakított Orsolya-zárdában a csatában 
elesettek árváinak gyámolítója volt. A gyer-
mekek arcán a fölhevülés pírja égett s látszott 
rajtuk, mint ébredezik az emberszeretet csírája 
lelkükben. S ki tudja, vájjon a hazaszeretet 
a különféle nemes érzelmeknek nem olyan 
konglomerátuma-e, melyben az emberszeretet 
jelentős szerepet visz. 

Az emberszeretet és tanítói hivatás eszmény-
képével lelkemben távoztam Zürichből, hogy 
fölkeressem a Svájcban túristáskodók főhadi-
szállását, a bájos fekvésű Lucernt. Hogy Lucern-
ben és környékén az ember milyen csodás 
természeti szépségekben gyönyörködhetik, azt 
csak annyiban érintem, amennyiben tárgyam-
mal, a hazafias neveléssel összefügg. 

Lucernnek művészeti szenzációja a „Löwen-
Denkmal." A várost északnyugati oldalán 
övedző sziklafalba egy vízszintes irányban 
húzódó, 14 méter hosszú, 8V2 méter magas s 
3 méter mély üreg van vájva, melyben 9 mé-
ter hosszú oroszlán fekszik, az üreg közepén 
meghagyott sziklacsomóból kifaragva. Derékon 
lándzsával van átdöfve, fejét pajzson nyugtatja. 
Nagy mérete és művészi alkotása bámulatba 
ejt. Thorwaldsen készítette. Nem kerestem, 
hanem véletlenül jutottam oda. Egy csapat 
iskolásgyermeket láttam a Reuss folyócska 
hídján áthaladni s utánuk iramodtam. Vezető-

jük beszédjéből az emlékmű jelentőségével is 
megismerkedtem. A svájci gárda halálát apo-
logizálja. XVI. Lajos francia királyt 1792 au-
gusztus 10-én a Tuilleriákban fegyveres tömeg 
támadta meg. A svájci testőrség — mely meg-
adásra szóllíttatott fel — esküjéhez híven a 
király védelmében egy szálig — 26 gárdatiszt 
és 760 testőr — elvérzett, történeti alapot 
szolgáltatva a költemény refrainjének : „Agárda 
meghal, de meg nem adja magát." 

Itt tehát svájciak az abszolút hatalom védel-
mében estek el, mely ellen a helvét nemzet 
évszázadokon át küzdött. Mennyiben lehet ez 
az esemény nevelő hatással a gyermekek lelkére 
s a hazaszeretet tüzének élesztésére? Csillogó 
szemük, kipirult arcuk elárulta, hogy igenis 
lehet. A gárda hűséget esküdött s esküjéhez 
híven hősi halált halt. Ez büszkeséggel tölt-
hetett el minden helvét embert s ez a nemzeti 
büszkeség emelte az ő lelküket is. Nemzeti 
önérzet nélkül pedig nincs igazi hazaszeretet. 

Másnap korán reggel Veggis felé vitt a hajó. 
A fedélzeten egymás mellé simulva ültek ismét 
csak iskolás gyermekek. Mindegyiknek mellére 
Svájc email-címere volt tűzve. Míg hajónkat 
a Yierwaldstádti-tó vize szelíden ringatta, a 
gyermekek ábrándos melódiájú nemzeti dalokat 
énekeltek, tanúbizonyságát téve a hegyi nép 
kitűnő zenei érzékéről. A csengő hangok végig-
futottak a tó smaragdzöld színén s a tavat 
koszorúzó hegyek az egész völgyben elterjedő 
visszhangját küldték vissza az elhaló akkor-
doknak. 

Weggisben, a Vierwaldstadti-tó keleti part-
ján fekvő kies nyaralóhelyen kiszálltunk. A 
tanuló - csoporthoz csatlakoztam, hisz célunk 
egy volt, mindnyájan a Rigi tetejére igyekez-
tünk. A túrista-botok kopogtak s egy-egy 
tájképrészletnél fölzendült az ének, mint mikor 
Orchester kíséri a színpadi látványosságot. A 
bázeli gimnázium tanára kollégiális előzékeny-
séggel adta meg a fölvilágosítást mindenre, 
ami iránt érdeklődtem. A Szövetségtanács tanul-
mányútra menő tanulócsoportok számára a 
szövetséges-vasútakon (Bundesbahn) szabad-
jegyet engedélyez. így mozdítja elő a svájci 
kormány, hogy a helvét ifjúság a honi föld 
szépségeit megismerhesse. 

A három órai út fáradalmait bőségesen kár-
pótolta az, ami a Rigi tetején szemünk elé 
tárult. A keresztalakú Vierwaldstadti-tó, a Zugi 
és Loverzi tavak mint fényes tükörlapok terül-
tek el a virágos mezők, Küssnacht és Schwyz 
városkák piros-fedelű házai között Délkeleti 
irányban a Tödi hegycsoport terpeszkedett, 
magasan fekvő, naptól bevilágított völgyeivel, 
míg délen, a távolság ködébe vesző hegyek 
előtt büszkén mered ég felé a Jungfrau, a 

38* 
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Finsterarhorn csillogó gletsereivel. Mikor a 
gyermekek lelke a látottaktól megtelik gyönyö-
rűséggel s fogékonyabb lesz minden iránt, ami 
szép és nemes, akkor előáll a vezető : 

— Látjátok ! Ez itt Helvéciának, a mi 
hazánknak egy darabja. Messze idegenből jön-
nek ide, hogy a mi hazánk szépségeit bámul-
ják. Mert Isten kegyelme olyannak teremtette, 
mint a bibliabeli paradicsomot. Telerakta tavak-
kal, sziklaágyban kígyózó folyókkal, égbenyúló 
ormokkal s ezekre tündöklő jégmezőkből tett 
koronát. 

A gyermekek áhítattal hallgatják s szemük-
kel az elragadó tájékon csüggenek. Egyszerre 
fölhangzik a svájciak nemzeti dala s Európa 
minden népéből összeverődött csoport hallgatja 
azt a dalt, melybe a svájci ifjúság lelkének 
összes érzéseit önti. 

(Befejező közlemény következik.) 

A vakáció. 
írta : Kóródy Miklós. 

Abban a nagy reformgondolatban, amelynek 
az iskolaszervezetre vonatkozó kereteit „Egy-
séges közoktatásügyi rendszer" cím alatt ebecses 
lapok hasábjain épen most egy éve volt sze-
rencsém kifejteni, nemcsak a külső száraz épít-
mény foglaltatik, hanem messzeható belső tar-
talma van, s ha majd a napi teendők kevesbedése 
alkalmat nyújt, hogy könyvben megindokolhas-
sam, részletesen is kifejezésre juttatom. E kér-
dések pedig a vakációval a legszorosabb össze-
függésben állanak. A mezőgazdasági foglal-
kozással bíró népeket az jellemzi, hogy kora 
tavasztól késő őszig súlyos munkában vannak, 
ellenben a téli idő szabad, ilyenkor pihennek 
a munkáskezek s csak kisebb házi teendők el-
végzése szükséges. A magyar népnek tehát, mint 
elsősorban agrikultúr ország népének vakációja 
decemberben, januárban és februárban van s 
erre az időre esik a mulatós farsang is. Ellen-
ben iskoláink tanításideje úgy van megállapítva, 
hogy szeptembertől kezdve egészen június hó 
végéig a tanulás, vizsgázás, szóval a komoly 
munka köti le az ifjúságot, s nyáron, a leg-
nagyobb mezei munka idejében, amikor hazánk 
népe a milliárdokra menő termények feldolgo-
zásával foglalkozik, az ifjúság szünetel, mint 
falun mondják: uraskodik. 

Még nem olvastam közleményt arról, vájjon 
e kérdésnek az egyénre és a társadalomra minő 
hatása van, s ha vájjon helyes-e akkor, mikor 
az emberek egy része mulat, t. i. farsangon, az 
emberek másik részét munkára szorítani, s viszont 
mikor a mezei munkások százezrei izzadnak, 
akkor az ifjúságnak uraskodásra alkalmat nyúj-
tani. Tiszteletteljes véleményem szerint, a nemzeti 

fizikai és szellemi munkának ilyen éles elkülö-
nítése úgy az egyének nevelésére, mint a tár-
sadalom kialakulására órási hátrányai vannak. 
Felfogásom ugyanis az, hogy minden ember 
munkára született és munkára nevelendő. To-
vábbá, hogy a szellemi és fizikai munka között 
bár igen nagy, de csupán fokozati és nem lényeg-
beli különbség van. Ha ifjúságunk úgy nevelődik 
fel, hogy előtte a nagy fizikai munka, a rend-
kívül becses mezei gazdasági termelés olyan 
dolog, amelyet úriember nem végez s az úri-
ember ilyenkor pihen, akkor a munkáról alko-
tott fogalma rendkívül téves alapokon képződik 
ki. Merném állítani, hogy a nagy társadalmi 
munka ilyetén kettéválasztása az oka, vagy leg-
alább egyik oka annak, hogy ifjúságunk a fizikai 
munkát igénylő pályáktól elszokik és irtózik. 
Mihelyt a mezei gazdaságban előforduló külön-
féle munkáktól tartózkodni kezd az ifjú, s mi-
helyt a szülők is ezt jogosultnak ismerik el, 
mindjárt megfogamzik az ifjúság lelkében a 
gondolat, hogy ő másvalaki, mint azok, akik 
fizikai munkát végeznek, s ő különbnek, úrnak 
érzi magát. Ez a diákvakáció mostani formájának 
erkölcsi és társadalmi hátránya. Viszont a mezei 
munkások vakációjának is megvan az ifjúságra 
vonatkozó veszedelme. Egész januárban, egész 
februárban, sokszor csaknem március végéig 
farsangol a közönség, egymást érik a báli, hang-
versenyt táncestélyi, maszkabáli s egyéb hirde-
tések, meghívók, s az ifjúság 15—16 éves 
korában már vágyakozik, hogy azokban ő is 
részt vegyen, sőt a tánciskolákban és úgyneve-
zett ártatlan mulatságokban az ifjúság is tényleg 
részt vesz. Maszkába öltözik a diáksereg s a 
legélesebb szemű osztályfőnökök kijátszásával 
bebarangolja a városokat, udvarol, szerelmi viszo-
nyokat köt s érzelemvilágát lefoglalván, termé-
szetesen, szellemének egész erejével nem fekszik 
neki a tanárok által sürgetett tanulásnak. Amíg 
tehát egyrészt nyáron az ifjúság jóformán el-
ellustálkodja az időt, addig télen munkájában 
zavartatik és sok tekintetben a farsangokon is 
uraskodáshoz szokik. így nevelődik a magyar 
intelligens osztály, mindig azzal a gondolattal, 
hogy ő nem munkás, hogy ő úr, hogy őneki 
elsősorban a múlatás jár, s ahol csak lehet, ebből 
ki is veszi a maga részét. Aztán újságokban, 
könyvekben szüntelenül olvasunk közleményeket 
a nagy igényekről, a csekély fizetésről, a meg-
élhetés nehézségeiről, de megfeledkezünk arról, 
— s ezt nem is szokták említeni — hogy az 
iskolai év felosztása és berendezése egyenesen 
az igények felszöktetésére és az élvezetek haj-
hászására vezeti rá mindkétnemü intelligens 
osztályunkat. Mindazonáltal, ha én most nyíltan 
és egyenesen elmondom véleményemet arról, 

I hogy miként kellene a tanítás idejét meghatá-
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rozni, bizonnyal óriási visszatetszést idéznék fel. 
Miként lehet a nyári szünidőt, az ifjúság pihenő-
jét, a tanárok és tanítók idegeinek kipihenteté-
sére szolgáló szünidőt megtámadni ? Ám legyen, 
utasíttassák vissza gondolatom, mégis bátorságot 
veszek magamnak, hogy idevonatkozó véle-
ményemet a maga egészében kifejtsem. 

Az elemi népiskolai tanításidő beosztása ellen 
kifogást tenni ezidőszerint, ebből a szempontból, 
nem lehet. A népiskolák legtöbbje falun van. 
A falusi nép már zsenge gyermekkorában mun-
kára neveli az ifjúságot. A majorság őrzése, a 
nagyobbaknak a szántásnál, vetésnél, aratásnál 
való részvétele állandó. Már maga a gyermek-
munka lényeges gazdasági értéket képvisel, s 
amint ezt a gyermekek létrehozzák, hozzá is 
szoknak a munkához. A farsangolás alatt pedig, 
miután még fiatalok, noha kétségen felül lehet 
megállapítani a gyermeknevelést rontó eseteket 
is, az a gondolat, hogy mulatni kell, nagyobb 
arányokat nem ölthet, mert a gyermekeket mula-
tozásaikban inkább a játékösztön vezeti s azok 
a motívumok, amelyek a serdülő ifjúság érzelem-
világát befolyásolják, a 6 —12 éves gyermekek-
nél szerepet nem játszanak. Ellenben a közép-
iskolai ifjúság tanításidejének beosztása hatá-
rozottan hibás. Nézetem szerint, legcélszerűbb 
volna: a tanévet március hó 1-én kezdeni és 
december lió 31-én befejezni. Ebbe, természe-
tesen, a karácsonyi ünnepek is beleértetvén, a 
nagy szünidő körülbelül december 21-ével, tehát 
épen a csillagászati tél kezdetével esnék össze, 
az ifjúság a családok szent ünnepére, amelyet 
ma már a zsidó családok is kezdenek magukévá 
tenni, visszavonulna a családba s ott töltené úgy 
a karácsonyi ünnepeket, valamint a farsangi 
napokat is. Mindazokért a morális tényekért, 
amelyek farsangi időben az ifjúság nevelésében 
fölmerülnek, a felelősség a családokra hárulna 
át. Miután pedig minden elmélet ellenére a leg-
bátrabban merjük hangoztatni, hogy még nap-
jainkban is, mikor a család lazulásáról beszélnek, 
az erkölcsi nevelést legtökéletesebben a család 
tudja keresztülvinni, egészen bizonyosnak tekint-
hetjük, hogy a farsang hátrányai a serdülő 
ifjúság nevelésében elveszítenék mai, eléggé káros 
hatásukat. De ezenkívül élettani és lélektani, 
valamint fizikai körülmények is szólnak amellett, 
hogy a munka ne a téli, hanem a nyári időre 
essék. 

1. Nemrégiben volt közzétéve a Természet-
tudományi Közlöny-ben egy kimutatás, amely 
arra vonatkozik, hogy mikor legnagyobb az 
embernek fizikai és szellemi ereje s csaknem 
30—40%-nyi előny jutott a nyári időszaknak. 
Télen ugyanis a testnek még a legjobb ruház-
kodás és fűtés, valamint táplálkozás mellett is 
nagyon sok erőt kell felhasználnia a szükséges 

meleg termelésére. Szerveink pedig vastag ruhák-
ban elzárva, korlátok közé vannak szorítva, s 
ez is jelentékeny munkaveszteséget okoz. 

2. A téli nap átlag 8 óra, a nyári nap ellen-
ben 16 óra, s ennélfogva nyáron a napnak s 
általában a légkör állapotának hatása a szer-
vezetre rendkívül energiafejlesztő. A természet 
eme hosszú napokon fejti ki leginkább erejét. 
Az ember előtt áll a nagy, nyilt természet, ezer 
és millió irányú működésének kifejtésével, 
amely eszmék ébresztésére, gondolatok föl-
keltésére s a testi és lelki tevékenység mozgásba-
hozatalára kiszámíthatatlan erővel hat. 

3. Télen a táplálkozás sem olyan tökéletes, 
mint nyáron. A nyersen élvezhető, tehát ter-
mészetes táplálékok sorrendben vonulnak el 
nyári időben. Újabb és újabb szezonok kelet-
keznek s a változatos táplálkozás felfrissíti, s 
ma még ki nem derített módon, de szemmel 
láthatóan működésre készteti az egész szervezetet. 

4. Rátérve tisztán a tanulók munkálkodására, 
télen a tanuló be van szorítva a szűkös négy 
fal közé, mesterséges világítás mellett szemének 
túlfeszítésével végzi munkáját. Ellenben nyáron, 
a természetes világítás, a könnyű ruha, a test 
szabad mozgása és a léghő állapotának egyen-
letessége nyugodtabb, tartalmasabb munka vég-
zésére teszi az embert képessé. 

5. Mindenekfelett azonban a modern szellemi 
fejlődés arra utal a nevelésben, hogy ma már 
ne az embereknek, hanem a Teremtőnek a ter-
mészetben letett gondolatait ismerjük meg, s 
amit az emberektől tanulunk, az csak arra szol-
gáljon, hogy a Teremtő gondolatait megért-
hessük. A tavasz elérkeztével megindul a növény-
világ fejlődése. Előjönnek a mindenféle állatok, 
tavakban, folyókban, réteken, erdőkön-mezőkön, 
légtengerben megindul az élet, harcolnak, küz-
denek az erők, s mivel ilyenkor ifjúságunk a 
tétlenségnek van átadva, ezt a nagyszerű fej-
lődésmenetet nem szemlélheti, vagy kellő vezetés 
hiányában nem képes szemlélni. Gondoljunk arra, 
hogy a betű-emlézés helyett jól kiképzett taná-
rok szüntelenül arra vezetik az ifjúságot, hogy 
érzékeit a természet szemléletében, felfogásában 
s a szemléltek és felfogottak kifejezésében gya-
korolja, — általánossá lesz. Ezzel szemben gon-
doljuk át a mai tanulást, a négy fal között, 
könyvekből, jegyzetekből, s mérlegeljük az ered-
ményeket. Rögtön felismerjük, hogy az egyik, 
a zárt, a korlátokhoz kötött, inkább arra hat, 
hogy az emberi tehetségeket eltompítsa, vagy 
legalább egyoldalúvá tegye, a másik pedig az 
összes érzékszervek használata felé s arra vezet, 
hogy mind az öt érzékünk hatása útján tar-
talmas gondolatok és helyes természetbölcselet 
képződjék ki a lélekben. Egyik teremt szolgákat, 
a másik nevel szabad embereket, akik előtt a 
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nagy világ nyitott könyv s nem az, amit egyes 
emberek saját szűk látókörükben összeírtak. 
Természetes, bogy e felfogás mellett a tanítás 
helyének is lényegesen kellene változnia. A meleg 
nyári idő nem alkalmas arra, bogy szobában 
ülve, a forróságtól eltespedve, hallgassa a tanuló 
a tanár előadásait. Ilyenkor a tanulás kiterelődik 
a szabadba, a természetbe, tehát nemcsak a 
tanítás idejének, hanem az év egy jelentékeny 
szakában „a tanítás helyének" is meg kellene 
változnia. 

Erről azonban legközelebb külön fogom tisz-
teletteljes véleményemet elmondani. 

Szemelvények új adótörvényünkből. 
írta: Móczár Elemér dr. 

Adótörvényeink régi elavult intézkedések, a 
mai viszonyoknak meg nem felelő igényeken 
és elveken épültek fel, a méltányosabb és ará-
nyosabb teherviselés szempontjából is nagyon 
megértek már a reformálásra. Az új adótörvény 
szellemét az vezeti, hogy akinek jövedelme 
nagyobb, aránylag több adót fizessen, mint a 
kis jövedelmű állampolgár. Ezen elv a pro-
gresszív adózás eszméje. Természetes, hogy 
ezen fokozás elvét, illetve a fokozás arány-
számát végletekig fejleszteni nem lehet s ez 
csak bizonyos határig terjeszthető, amíg az 
adózók anyagi tönkrejutása, illetve teherbírása 
kockáztatva nincsen. 

Új adótörvényünk szerencsés kézzel meg-
szüntette az általános jövedelmi pótadót, a 
másodosztályú kereseti adót és a családtag-
adót, melyek különösen a kisebb adózókat 
sújtották aránytalanul. Ezzel szemben ugyan 
behozta a jövedelemadót, de viszont ennek 
előnye az, hogy ezt a 800 korona jövedelmen 
alul álló adózók épen nem fizetik, ezen a 
minimumon felül levők is csekély százalékkal 
járulnak az új adónemhez, mely csak igen 
magas jövedelemnél áll arányban a régi álta-
lános jövedelmi pótadó magas kulcsával. 

Vegyük külön az adónemeket. Elsősorban a 
föld- és házadót veszem, mert ez leginkább 
érdekli hazánk legkisebb embereit is és érdek-
kel nézheti minden adófizető polgár, milyen is 
lesz 1911 január 1-től az új adója. De meg-
láthatja azt is, hogy nem olyan fekete az 
ördög, mint ahogy festik. 

Földadó. 
Földadó címén az 1907. évi zárszámadás 

szerint 68 millió korona Íratott elő és a hátra-
lékok befizetésének figyelembe vételével tényleg 
76 millió korona folyt be. Az új törvény le-
szállította az eddigi 25'5%-os kulcsot 20%-ra 
s ez által mérsékelte qz adóterhet, de lényege-

sebb, nagyobb visszaesés talán még sem fog 
ebben az adónemben beállani, mert a ponto-
sabb földadó-kataszteri felvételek, művelés alá 
vett eddig parlagon fekvő területek és belter-
jesebb gazdálkodás által hasznossá tett földek 
adója, részben a jövedelemadó, ki fogják egészí-
teni a százalék leszállítása által várható 10—15 
millió apadást. Nagy nyereség a kisebb birto-
kosoknak a 30% általános jövedelmi pótadó, 
a másodosztályú kereseti adó és családtag-adó 
eltörlése, mert most az évi 800 korona mini-
mumon alul levők csak földadót fizetnek. A 
jövedelemadó alapjául szolgáló kataszteri tiszta 
jövedelem azonban két és félszeresen számít-
tatik és ha ezen összeg nem üti meg a 800 
korona minimumot, lesz mentes a földbirtokos 
a jövedelemadó fizetése alól. Teljes áttekintést 
nyújt a túloldali táblázat, melyben össze van 
hasonlítva a régi törvényen alapuló adóteher 
és az új törvény alapján majdan fizetendő 
adóösszegek és a kettő között mutatkozó 
különbözetek. 

Ezen táblázatból láthatjuk, hogy nemcsak a 
földadó összege lesz kisebb, hanem a másod-
osztályú kereseti adó, családtag-adó és az álta-
lános jövedelmi pótadó eltörlése következtében 
a kis adózók aránytalanul kevesebbet fognak 
fizetni. A jövedelmi adó csekély progressziója 
sem növeli ezen terhet a kisebbeknél, de a 
nagyobb jövedelmeknél már ezen adó nem a 
nagyobb kulcs szerint számíttatván, behozza 
azt az államkincstár részére a vámon, amit a 
réven elveszített. Azonkívül, hogy leszállítják 
a kis emberek földadóját, ez magával hozza 
az állami és községi egyéb terhekben való 
kisebb részesedését is. 

Házosztályadó. . 
Érdekel mindenkit a házadónak jövendő ala-

kulása is. Sokkal jobban megérthető az általunk 
jövőben fizetendő adóösszeg mennyisége, ha pár-
huzamot vonunk a régi és az új adótételek, 
illetve terhek között. 

Két részre van jelenben osztva a házadó, ház-
osztályadóra és házbéradóra. Az 1868. évi XXII. 
t.-cikk szerint házosztályadó alá tartoznak mind-
azon községekben és városokban tényleg bérbe 
nem adott lakrészek, ahol a bérbeadott lak-
részek az összes lakrészek felét sem teszik ki, 
házbéradó alá pedig tartoznak a tényleg bárhol 
haszonbérbe adott lakrészek utáni jövedelem s 
azon községekben és városokban levő lakrészek 
jövedelme, ahol felénél több a bérbeadott lak-
részek száma. Nézzük a házosztályadót. 

A házosztályadó elsősorban is a községek és 
városok nagysága, népessége arányában 3 osz-
tályba volt sorolva, a lakrészek szempontjából 
pedig IX-féle alapon van megállapítva. 
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A régi adótörvényeink alapján a házosztály-
adó összege fizetésének kulcsát az előző oldali 
táblázat mutatja, melyhez még; hozzájárult a 
40ü/o-os általános jövedelmi pótadó, s a II. osz-
tályú kereseti adó, családtag-adó, végül az or-
szágos betegápolási adó. Megjegyeztetik, hogy 
a táblázatban az 1908/ évi január 1-je óta ér-
vényben levő adóösszeg van feltüntetve, mert 
az 1908. évi V. t.-cikk 1908 január 1 tői a 
II. osztályú kereseti adót a 10 koronánál kisebb 
adótételeknél eltörülte, illetve 40 korona jöve-
delemig évi 2 koronában állapította meg. Az 
új adótörvényünk azonban eltörülte az általá-
nos jövedelmi pótadót, a családtag-adót és a 
II. osztályú kereseti adót, behozta ugyan ezek 
pótlására a jövedelmi adót, de ez utóbbi adót 
már csak a meghatározott legkisebb jövedel-
men felül (vagyis a 800 koronát) élvezők fize-
tik, mely eszerint már csak a VIII-ik fokozatba 
eső házosztályadót fizetőket fogja terhelni. 

Egyébként közgazdasági szempontból nagy 
teherkönnyebbülést jelent az új adótörvénynek 
a kisebb adózókra vonatkozó teherkönnyítése, 
melyet különösen a legszegényebb falusi adózók 
fognak élvezni. 

Házbéradó. 
Amint már a házosztályadónál általánosság-

ban előadtam, minden tényleg kibérelt ház 
haszonbére házbéradó alá esik, ha azonban a 
községben a helyiségek fele bérbe van adva, 
minden lakás után házbéradó fizetendő. Ha 
azonban felénél kevesebb volna a bérbeadott 
lakások száma, a bérbeadott helyiségekért ház-
béradó, a bérbe nem adottak után pedig ház-
osztályadóval lesznek rováson. Ezen elvet az 
új adótörvény is fenntartja, de néhány fonto-
sabb módosítást eszközöl, mely ezen adónem 
igazságosabb, méltányosabb megállapítását és 
kivetését teszi lehetővé. 

Eddig ugyanis nagy aránytalanságok ural-
kodtak ezen a téren, mert a nagy kiterjedtség-
gel bíró, de túlnyomóan mezőgazdasági jellegű 
gazdag városok vagy külső, de bérbe nem adott 
helyiségei, megmentették az ottani lakósokat 
az általános házbéradó alá tartozástól, míg az 
aránytalanul kisebb, de az ipar, kereskedelem, 
állami, megyei hivatalok gócpontját képező 
községek általános házbéradó alá soroltattak és 
500—600%-kal viseltek nagyobb adóterhet, 
mint a fentebb említett városok. Például Kas-
sán, a saját házában 5 szobás lakást élvező 
háztulajdonos 800 koronás évi házbérérték be-
vallása után fizet évi 120 korona házbéradót, 
Szegeden, Szabadkán, Hódmezővásárhelyen stb. 
városokban 24 korona évi házosztályadót vetnek 
ki rá, s ennek arányában viseli az egyéb tekin-
télyes közterheket is. 

Ezen aránytalanságokon az új törvény oly 
módon intézkedik, hogy nagyobb városokban, 
ott, ahol a kereskedelem, ipar, hivatalok stb. 
miatt nagyobb forgalom, élénkebb társadalmi 
élet miatt a helyiségeknek több mint fele bérbe 
van adva, belső körzetté nyilvánítja és házbér-
adó alá eső körzetnek mondják ki. 

Az 1911 január 1-én életbe lépő adótörvény 
ezen intézkedése mellett leszállítja a házbéradó 
kulcsát, mely intézkedését előnyösebbé teszi 
még az általános jövedelmi pótadó eltörlése, 
ennek helyét ugyan a jövedelmi adó foglalja 
el, de viszont 80Ö koronán alul levő bér után 
jövedelmi adó nem járván, a kisebb házzal bíró 
tulajdonosok,^ szóval a kisemberek nyernek ezen 
a téren is. Újítás a házadó terén azon intézke-
dés is, hogy annak kivetése a bevallott bruttó-
jövedelem után, az eddigi 3—3 év helyett éven-
ként állapíttatik meg és vettetik ki, Az ide-
mellékelt tábla átnézetet nyújt a régi és az új 
törvény alapján viselendő házbéradó-terhekről, 
melyekhez még a 800 korona bérminimumon 
felül eső összegekhez a jövedelmi adó növekvő 
százalékos kulcsa járul. 

Házbéradó a régi adótörvények szerint. 

Budapesten 

Óbudán és az ál-
talános házbér-
adó alá tartozó 
községek és vá-

rosokban 
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bérbeadva 
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Ha a lakósság száma az utolsó nép-
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száma 3000-nél nem 
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9°/» 
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A házadó alá tar tozó összegek a tel jes való-
ságukban évenként bejelentendők, ennek el-
mulasztása 2 — 1 0 0 koronáig ter jedő b í r ságga l 
büntet te t ik , ha pedig a házbér összegének ki-
töltése e lőt t í rat ta volna alá a vallomási ívet 
a bérlővel, minden egyes esetben 5 — 2 0 0 ko-
ronáig ter jedhető bí rsággal súj tható. Házadó 
címén (házbéradó és házosztályadó) az 1907. 
évi zárszámadás szerint tényleg befolyt 37 
millió korona, mely összeget az ú j adótörvény 
által leszállított százalék ellenére is nemcsak 
el fog ják érni, hanem meg is fog ják ha ladni a 
jövőben előálló eredmények a múl tban befolyt 
összegeket. 

Lapszemle. 
(A szellemi erők típusai. — Az értelmi nevelés hiá-
nyai. — Gyermekmegfigyelés. — A gyermek érdeke. — 

A törvény tisztelete és ismertetése.) 

Derekas munkát végzett Nógrádi László dr. 
szolnoki tanár. Egy beszédes képet s szobrot 
mutatot t nép- és polgári iskolai valamint gimná-
ziumi tanulóknak s bevette véleményüket azokról. 
Lásd — de igazán lásd, mert megérdemli — 
„A Gyermek" III. évf. 5. számát. Összesen 692 
tanulótól kapott felhasználható adatot. A szellemi 
erők hat t ípusát különbözteti meg, aszerint, amint 
a leíró, a megfigyelő, az elmélkedő, az érzelmes, 
az ismeretközlő, vagy a képzelet eleme túlnyomó 
a csoportban. Általában a leíróképesség nyomul 
előtérbe, mely apad a korral. „Az egyéniség 
ugyanazon típusfajait lá t juk a leányoknál s fiúk-
nál, de a típusfejlődés egyenletesebb vonalban 
történik a leányoknál, mint a fiúknál, mert a 
leányoknál a 9 —10 éves korban csak a leíró s 
megfigyelő t ípusfaj mutatkozik, már a 1 1 — 1 2 
éves korban feltűnik az elmélkedő típus is, a 
1 3 — 1 4 éves korban pedig a tudós t ípust kivéve, 
mindenik t ípusfaj t megtaláljuk. Megjegyzem, hogy 
a leányoknál tudós (ismeretközlő) t ípus nincs. 
Legalább én nem találtam." Az efajta vizsgálat 
jókora ablak, melyen át betekinthetünk az egyéni-
ség alapvonásaiba és amelyen át a jellemfejlesztés 
szelleme árad tanulmányi rendszerünkbe. Beval-
lották az értelmi nevelésnek világbajnokai, hogy 
nem válik be mai tanulmányrendszerünk. „Ki-
derült, — maguk a németek bevallják — hogy 
az értelmi erők fejlesztése és a velejáró fegyelem 
elterelte a figyelmet az erkölcsi problémáktól", 
írja Friml Aladár dr. (Magyar Középiskola, 5. sz.) 
a londoni morál-pedagógiai kongresszus tanulságait 
fejtegető cikkében. Hozzá is fogtak az egyoldalú 
értelemképzés ostromához. Vagy harmadfélezren 
gyűltek össze a német fővárosban ez év április 
havában, hogy az eddigi felfogással szemben a 
nemzeti nevelés eszméjét propagálják. „A mai 
iskola úgy a célkitűzésben, mint oktatási eljárá-

sában a legnagyobb részben elavult, s kirívó ellen-
tétben áll úgy a tudománnyal, mint az élettel 
szemben." így szólnak a német nemzethez intézett 
szózatukban. (Nemzeti Iskola, 22. sz. Tamás Károly 
tudósítása.) Pedig még korántsem érte el tető-
pontját a kikezdett nevelőirány. Hiszen még sem 
nem elég általános, sem nem elég intenzív. Mert 
ugyan micsoda nevelt értelem az, mely a bal-
hitnek gyászos sötétségében botorkál. „Hunyad-
megyében a te je t nem adó tehenet megfüstöltetik 
a pappal", tuda t ja Dénes Károly, Hunyad vár-
megye kir. tanfelügyelője. (Déva és Vidéke.) 
„Elgyik nagyméltóságú gör. keL dignitáriusnak 
beszéltem egy ízben — úgymond a tanfelügyelő 
úr — ezen szomorú állapotokról. Nagy meglepe-
tésemre kijelentette, hogy ő is ismeri ezen álla-
potokat, azonban — sajnos — ő sem tud ra j tuk 
segíteni. El is mondotta, hogy egy alkalommal 
az utolsó kenet kiszolgáltatása körül támadt vissza-
élések kiirtása került komolyan szóba. A pópák 
nagy része az utolsó kenetet a nép anyagi viszo-
nyaihoz mért áron szolgáltatta ki. Kiment a ren-
delet, hogy ezentúl a szentséget ingyen kell ki-
szolgáltatni. Nosza, hamarosan jöttek mindenfelől 
a jelentések, hogy a rendelet végrehajtása lehe-
tetlen, a nép lázong s a papjá t fenyegeti. A 
jelentések természetesen a rendelet visszavonását 
követelték. Állítólag a nép azért lázongott, mer t 
szerinte amit ingyen kap, az nem ér semmit, így 
lévén ez megírva a szentírásban. Természetesen 
kiderítetlen maradt mindmáig, hogy ezen jelen-
tések indokaiban mennyi szerepet játszott a pópák 
kapzsisága s mennyit a nép tudatlansága? A tény 
az, hogy az utolsó kenetet mai is drága pénzen 
szállítják az oláh parasztnak." 

Oh, ez csak a tudatlan nép ! No igen, a tudat lan 
nép, lássuk a művelt köröket. „Most minden nő 
az akar lenni, amire őt a Teremtő nem teremtette ." 
(Biharvármegyei Népmívelés, 7. sz. Soós László 
cikke.) „A jövő asszonyát nem abban a komikus 
s minden jellegéből, minden nőiességéből kivet-
kőzött nőben kell keresnünk, aki az általános 
titkos női választói jogokért száll szélmalomharcba, 
hanem a jövő asszonya, igenis asszony lesz a szó 
nemesebb értelmében, asszonyabb a mai kor asz-
szony-típusánál, akiben jóval több lesz a női vonás 
a férfias tempóknál és tökéletesebb lesz a női 
karakter a ma, sok enervált férfi jelleménél." (Nép-
nevelési Közlöny, 14. sz.) 

A műveltség első föltétele az olvasás. „Olvasni 
bizony olvasnak az emberek eleget, legnagyobb-
részt nem azért, hogy gondolkozzanak az olva-
sottak fölött, hanem, hogy mások gondolkozzanak 
helyettük." (Népnevelő, 19.sz.Giesswein Sándor dr. 
elmélkedése.) Mindez és töméntelen hasonló je-
lenség nem csüggeszti a mai tanulmányi rend 
híveit ; „. . . azt állítják, hogy a civilizáció egykor 
a lehető legtökéletesebb moralitás áldásaiban fogja 
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részesíteni az emberiséget, s bogy a művelődéssel 
a bűnök fokozatos mérvben fognak kevesbedni. 
Ennek a véleménynek, sajnos, sem a társadalmi 
élet, sem pedig a bűnügyi statisztika nem ad 
igazat. Azt tapasztaljuk ugyanis, hogy amíg a 
művelődés előrehaladásával a bűnök azon nemei, 
melyek erőszakoskodással járnak, kevesbednek, 
addig az értelem által raffinált ravaszság és a 
kapzsisággal összefüggő bűnök aránylag sokasod-
nak". (Népnevelési Közlöny, 17. sz. Farkas Etelka 
fejtegetése.) 

Mindjárt nem volna olyan fanyar képe az ér-
telmi nevelésnek, ha az egyéniség elvére alapí-
tanók. Ákos Is tván arra alapítja. (Magyar Gyógy-
pedagógia, 4. sz.) Természetesen megfigyeli a 
gyermeket, hogy kitanulja. „A megfigyeléseknél 
a következőkre terjeszkedem k i : 1. Testi állapot 
általában. 2. Érzékszervek állapota. 3. Eszrevevő-
és megfigyelőképesség. 4. Beszédbeli képesség." 
Mindenesetre követhetnők Ákost mi tanítók, csak-
hogy ez nem elég. Ott a családban kell meg-
kezdeni a megfigyelést. A testi , értelmi, erkölcsi 
vonásokét egyaránt. Nemcsak a kicsinyek látnák 
hasznát, hanem a család önnevelésére is vezetne. 
Sok tekintetben megóvna attól, hogy erőnkön 
felül nyújtózkodjunk. CsánJci Mariska tovább 
szövi azokat a gondolatokat, melyeket az „Erőnkön 
felül" című cikk szerzője vete t t fel a Néptanítók 
Lapjában. Ajánl ja többek között, hogy korlátoz-
zuk, irányítsuk a hiúság, nagyravágyás érzetét . 
Most hogy csinál juk? Rosszul. Úgy, hogy: „mikor 
a baba még alighogy karon ül, díszesnél díszesebb 
ruhácskákat kap, s amint a kicsike nő, ez csak 
fokozódik, mer t hisz' oly kevés kell egy ilyen 
csepp ruhára, hát legyen neki sok". (Kisded-
nevelés, 11. sz.) Önálltatás az, hogy a gyermek-
cicoma a gyermek érdeke. Ped ig ez a fő. A gyer-
mek érdekének kellene döntenie az egész neve-
lésben. Abban az iskolai részletkérdésben is, 
mellyel mostanában foglalkozik a székesfőváros 
tanítósága : 8 vagy 9 órakor kezdődjék-e a délelőtti 
tanítás ? Jól mondja Kohnerné Haslinger Gizella 
(Magyar Népiskola, 20. sz.) : „A döntés joga sem 
az iskolát, sem az otthont, hanem szülő és taní tó 
helyett a legérdekeltebb felet, magát a gyermeket 
illeti meg." A gyermek érdeke döntsön abban a 
régóta és sokat vitatott nagy kérdésben is, mely-
nek szociális jelentősége immár égetni kezd, s 
cigánykérdés címén szerepel. Fölötte figyelemre 
méltó Gramma Döme javaslata (Nemzeti Iskola, 
17. sz.): „Minden vármegye létesítsen valamely 
községében internátust. A vármegye terüle tén 
lévő cigányok tanköteles gyermekeit hatósági 
kényszerrel ezekbe az internátusokba kellene uta lni 
és egész tanköteles koruk alat t ott benntartani. 
Az ismétlő-tanköteles korban pedig mesterségre 
adandók és így megmentenők ezekét a züllésnek 
elébe néző gyermekeket a társadalomnak, a mun-

kának és ezáltal a becsületes életnek." Bizonyára 
a gyermek érdekével egyezően járnak el nem-
magyarajkú tanítótársaink, amikor az államnyelvre 
és a magyar haza szeretetére tanítják meg növen-
dékeiket. Hiszen kétségtelen, hogy jövő boldo-
gulásukat munkálják vele. Nem csoda tehát, ha 
jobb meggyőződésüket követve, nem hallgatnak 
a csábító szóra, mely le akarja őket téríteni az 
egyedül helyes még hozzá törvényes útról. A 
Szatmárnémetiben megjelenő Tanügyi Értesítő 5. 
számában olvassuk, hogy a gör. kath. egyház 
kiküldöttje azt kívánta a tanítóktól, hogy ha már 
magyar nyelven oktatják is gör. kath. tanítványai-
kat, azért oláh érzésűeknek neveljék őket. Ugyanez 
a cikk örömmel konstatálja, hogy a tanítóság hű 
kötelességtudással ellentállott a csábításnak és 
híven teljesíti esküjét. Lelkesítsen mindnyájunkat 
közös jelszavunk : a gyermek érdeke ! Ugyanez 
az érdek vezette halhatatlan Eötvösünket nevelés-
tani ideálja felé. „A nővérek című regényében 
megmutatja, hogyan gondolja egy gyermek neve-
lését. Rousseau müvében leginkább azt kifogásolta, 
hogy Emil t az élettől elkülönítve, a külvilág hatá-
saitól, a lé tér t való küzdelemtől elzárva neveli." 
(Magyar Pedagógia, 3. sz. Gálos Rezső cikke.) 
Az iskola csak az esetben oldhatja meg szeren-
csésen feladatát, ha működése összhangban áll az 
eleven élettel ; ha úgy tetszik, az életre készít 
elő. Ez az igazság lebeghet és lebegjen is ama 
tanítók szeme előtt, kik a törvényt tisztelik s a 
törvény szelleméhez alkalmazkodnak. Kívánatos 
volna, hogy magukat a törvényeket is megismer-
tessük az iskolában. Sajnos, nem érünk rá. Módot 
kell keresnünk a hiány pótlására. A Népiskolai 
Tanügy (23. sz.) talál is. Azt indítványozza, illesz-
szük a törvények tanítását az iskolán kívül eső 
oktatás keretébe. Felhívjuk ez indítványra az 
illetékes körök figyelmét! —ma. 

— 25 éves jubileum. A kolozsvári áll. mill, 
iskola tanítótestülete június 23-án, az iskolai év-
záró-ünnepéllyel kapcsolatosan ünnepelte az ez 
évben Wodiáner-jutalommal is ki tüntetet t igaz-
gató, Elek Gyula 25 éves tanítói működését. A 
szűk keretben rendezett ünnepséget a megjelent 
hatóságok, egyesületek, iskolák képviselői, vala-
mint a nagyszámú, díszes és előkelő közönség 
valóságos tanügyi ünnepéllyé emelték. Adi József 
a tanítótársak nevében üdvözölte az ünnepeltet 
s egyszersmind átadván a mill, iskola tanítótes-
tülete által festetett arcképét s a nevére te t t 
200 — 200 koronáról szóló alapítólevelet. Majd 
Váró Béni, kir. tanfelügyelő és mások méltatták 
elismerő szavakban Elek Gyula érdemeit. Levél-
ben üdvözölték Szvacsina Géza udv. tan., polgár-
mester, Kenessey Béla dr. ref. püspök stb. Elek 
Gyula meghatottan mondott köszönetet az ünnep-
lésért. Es te az ünnepelt tiszteletére bankett volt. 
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Községi és egyéb helynevek. 
Zala Tármegye. 

(Befejezés.) 

VI. Nagykanizsai járás (eddig Kanizsai já-
rás néven): Galambokhoz tartozó Aszópuszta 
(eddig Ságodpuszta néven is). — Karos =: Zala-
karoshoz tartozó Zalakarosi puszta (eddig Pap-
csalit és Újmajor neveken). — Kiskomáromhoz 
tartozó Kiskomáromi hegy (eddig Behiáki szőllő-
hegy néven). Langviz = Hosszúvölgy. — Mura-
keresztúr-Kollátszeg - Murakeresztúrhoz tartozó 
Apátság (eddig Keresztúri puszta néven). — 
Német-Szent Miklós = Magyarszentmiklós. — Obor-
nok=Obornak. — Pölöskefő-Duzsnak=Pölöskefő.— 
Rigyócz = Rigyáczhoz tartozó Valériamajor (eddig 
Rigyácz külsőmajor néven). — Sárszeg = Zalasár-
szeg. — Szent-Jakab = Zalaszentjakab. — Szepet-
nekhez tartozó Vöröshegy (eddig Szepetneki 
szőllőhegy néven). 

VII. Novai járás: Bollahida = Barlahida. — 
Döme'föld — Dömefölde. — Gutorföld = Gutoifölde 
községhez tartozó Füzespuszta (eddig Fercsák-
puszta néven is). — Iklód = Kerkaiklód, — Lenti-
szombathelyhez tartozó Gálosmajor (eddig Galis-
major néven is). — Milej-Egyházszeg = Milej. — 
Náprádfahoz tartozó Himföld (eddig Újmajor né-
ven is). — Nova községhez tartozó Krisztina-
major (eddig Boezkómajor néven is). — Paisszeg = 
Pajzsszeg — Pördeföld = Pördefölde. — Szent-
Péterföld = Szentpéterfölde. — Tárnok-Oroklán = 
Zalatárnok községhez tartozó Terézmajor (eddig 
Jankómajor néven. 

VIII. Pacsai járás: Alsó-Hahót és Felső-Hahót= 
Hahót községhez tartozó Apátmajor (eddig Viz-
várpuszta II. néven), Lajosmajor (eddig Sibrik-
erdőmajor néven), Lászlómajor (eddig Rinlódi-
major néven). — Bucsa = Kisbucsa. — Felsőrajk-
hoz tartozó Felsőtöllöspuszta (eddig Tölös néven).— 
Hetés = Nemeshetés. — Hosszúfalu = Zalahosszú-
falu. — Igricze = Zalaigricze községhez tartozó 
Tulipánmajor (eddig Vörrűi major néven). — 
Nagyrada községhez tartozó Alsóbarkoczás Felső-
barkoczás (e kettő eddig Barkoczáspuszta né-
ven). — Orosztony-Baksaháza = Qrosztony köz-
séghez tartozó Nyiresimalom (eddig Barkoczási 
gőzmalom néven). — Rád = Nemesrádó. — Sán-
dorház=Nemessándorháza. —• Szabar-Zalaszabar.— 
Szent-András = Nemesszentandrás. — Szent-Már-
ton - Zalaszentmárton. 

IX. Perlaki járás : Alsó-Hráscsán=Harastyán.— 
Alsó-Mihályevecz = Alsómihályfalva. — Alsó-Pusz-
tákovecz =Alsópusztafa.—Benko vecz =Zalabenkő. — 
Csehovecz=Csehlaka.— Csukovecz^Drávasiklós.— 
Dekánoveez = Dékánfalva. — Derzsimorecz=: De-
zsérlaka. — Domasinecz = Damása. — Drásko-
vecz = Ligetvár. — Hemusevecz = Henisfalva. — 
Hodosán= Hodosány.— Jurcsevecz^Györgylaka. — 

Kotorhoz tartozó Tüskésimalom (eddig Germie-
malom néven). — Nagy-Stefanecz és Kis-Stefa-
necz := Drávaszentistván. — Novákovecz = Mura-
újfalu. — Opporoveez = Drávafüred községhez t a r -
tozó Piroskő (eddig Cserlenikamen néven). — 
Orehovicza=Drávadiós. — Palinovecz=Alsópálfa.— 
Pálovecz=Felsőpálfa. — Podbreszt= Drávaszilas. — 
Szent-Mária = Muraszentmária. — Szoboticza = 
Kisszabadka. — Sztrelecz = Muralövő. — Tur-
csiscse-Dvoriscse = Törökudvar. — Vullária = 
Drávaollár. 

X. Sümegi járás : Csehi = Sümegcsehi. — 
Galsa = Zalagalsa. — Gyömörő — Zalagyömörő. — 
Hany = Nemeshany. — Medgyes = Zalameggyes. — 
P r á g a i Sümegprága, j— Sárosd^Szentimrefalva. — 
Sümeghez tartozó Jánosmajor (eddig Erekmajor 
néven is), Vinczemajor (eddig Kórházmajor né-
ven is). — Szegvár = Zalaszegvár. 

XI. Tapolczai járás : Gulács = Nemesgulács — 
Gyulakeszihez tartozó Csobánczhegy (eddig Cso-
báncz és Keszi külön neveken). — Haláp = Zala-
haláp. — Köves-Kálla = Köveskál. — Mindszent-
Kálla-Kisfalud = Mindszentkálla. — Nemesvita 
községhez tartozó Nagyházamajor (eddig Nagy-
háza és Szunyogvár külön neveken). — Petend = 
Zalapetend. — Szent-Békálla - Szentbékkálla. — 
Tördemicz = Nemestördemicz. 

XII. Zalaegerszegi járás : Bakhoz tartozó 
Csalitmajor (eddig Szőkevölgy néven is), Hanna-
major (eddig Annamajor néven is). — Besenyő = 
Zalabesenyő. — Boczfüld = Boczfölde. — Bol-
dogfa — Zalaboldogfa. — Bonczodföld = Bonezod-
földe. — Csatárhoz tartozó Kiscsatár (eddig Külső-
csatár néven is). — Cséb = Zalacséb. — Csődé = 
Csöde. — Döbréte = Babosdöbréte. — Egyházas-
Ozmánbük = Ozmánbük. — Háshágy = Zalaháshágy 
községhez tartozó Belsőmajor (eddig Backmajor 
néven is). — Hóttó = Hottóhoz tartozó Töllesi-
puszta (eddig Pityei-puszta néven). — Keménfa 
községhez tartozó Keresztúrpuszta (eddig Keresztúr 
és Kövespart külön neveken), Tikmonyasfalu (ed-
dig Tikmonyasfalu és Nagymajor külön neveken).— 
Pusztaedericshez tartozó Miklósmajor (eddig 
Hadászymajor néven). — Szent-Lőrincz = Zala-
szentlőrincz. — Szent-Mihályfa = Zalaszentinihály-
fa. — Vaspörhöz tartozó Fenyősközimajor (eddig 
Festetichmajor és Vaspörmajor külön neveken). — 
Zalapataka-Fernekág = Zalapataka. 

X n i . Zalaszentgróti járás : Almás = Almás-
háza. — Alsó-Aranyod és Felső-Aranyod = Ara-
nyod. —Alsó- Ku ítány és Felső-Kustány=Kustány. — 
Döbrőcze = Döbröcze. — Kallós = Kallósd. — Nagy-
görbőhöz tartozó Gyepsimajor (eddig Vértesmajor 
néven). — Szent-Grót (polgárváros) - Kisszent-
grót. — Tilajhoz tartozó Józsefmajor (eddig Cseri-
major néven). Tüskeszentpéterhez tartozó Irma-
major (eddig Csárdamajor néven). — Udvarnok = 
Zalaudvarnok. — Véged = Zalavég. 
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SZÉPIRODALOM. 
Egy kis bokréta. 

Picike hangya. 
Apró fűszálak, gyengék, vékonyak; 
Alattuk rejtve csendes hangyaboly : 
Mint egy várkastély, melyre titkolón 
A százados fák lombja ráhajol. 

A rengetegnek országútjain 
Ezernyi hangya futkos, dolgozik. 
A váruk épül s kincsük egyre nő 
Fehér reggeltől barna alkonyig. 

Föléjük hajlok . . . Nézem, mily serény 
A legkisebb is, bár útját szegi 
A gyenge fűszál és kerülni kell ; 
Oregszemű por szikla már neki. 

Látom, közöttük én is ott futok 
Sziklás, bozótos útakon tova ; 
Viszek morzsát a hangyaboly felé . . . 
Elém kő gördül. . . vállon sujt a fa. 

Föléjük hajlok s arra gondolok: 
Ki alkotott a kezdet reggelén, 
Mi célja volt a hangyával s velem? 
Ki hát kisebb: a hangya-é, vagy én? 

Kántor Mihály. 

l'Jton. 
Kattogva dübörg a tűzszemü gép 
Ködös, fehérlő réteken át, 
Egy kocsizugban, félrevonulva 
Hallgatom álmos, durva zaját. 

Vágtat a durva, fekete mozdony, 
Zajba, zsivajba zúgva rohan. 
Ködbe mosódnak gyorsan a rétek, 
Elnézem őket szomorúan. 

Fölsír a sok-sok egyszerű emlék, 
Hívogat búsan vissza a táj, 
Csókol a rétek illatos lelke, 
Valamit érzek, valami fáj. 

Közéig a fényes, fekete város, 
Látom, a pára mint kavarog, 
Ingnak az átkos, utcai ködben 
Vérszegény, sápadt árnyalakok. 

Vár a kegyetlen, ostoros Élet, 
Vár a hatalmas, nagy küzdelem; 
Kattog a mozdony, imbolyog szennyes, 
Fekete füstje a réteken. 

Finta Sándor. 

Május. 
Ma fehér rózsák erdejébe járok. 
Csupa virág meg illat a vidék. 
Meghitt, fiatalos, aranyos álmok, 
Azúrkék, tiszta, mély tavaszi ég. 

Mint messze álom, olyan ma az élet. 
A lelkem szent és tiszta némaság. 
Egy-egy álomra, halk dallamra ébred; 
Titkos csöndben hallom szívem szavát. 

És jő az alkony. Jörinek, tűnnek árnyak, 
E színes alkonyatba körülállnák. 
Ma rózsás álmok ünnepnapja van. 

Harangszó száll a légbe csengve-bongva. 
Én sírva szállnék eltűnt álmaimba — 
Az alkony messze — Hol az én utam? 

László Tstván. 

Szívein kertjében . . . 
I. 

Szívem kertjébe' két madárka. 
Egyiknek éjsötét a szárnya, 
S ha zeng : pilláimon könycsepp rezeg. 
E kis madárka — az emlékezet . . . 

Másiknak hófehér a szárnya, 
Elfeledem édes szavára, 
Hogy oly sokat szenvedtem én. 
E kis madárka — a remény . . . 

II. 
Szívem kertjébe' két virágszál, 
Drágábbak nékem a világnál ! 
A nefelejts szirmán harmat rezeg; 
Szelíd sugár a rózsa levelén . . . 
Egyik virágszál — az emlékezet, 
Másik virágszál — a remény . . . 

(1909.) Szalay Gyida. 

Fény. 
Az égbolt, mint a porlepett selyem, 
Libeg mögötte halvány gyertyafény. 
Lelkembe tévedt kicsi sudara 
Meleg verőfényt hinteget s a vén, 
Kopott lélek ujjong önkéntelen. 

Fakó érzések lángba kapnának, 
De hamulepett a régi szikra; 
Az idő mást is összemorzsolt rég, 
S éveket egyik percről másikra 
Nem, nem hazudhat a szív magának. 
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Köd, csak szitáld lelkemre fátyladat, 
A napsugár a szív me'lye't bántja, 
Megöli, ha romok közül fakad 
Bimbózó vágyak kis hóvirágja — — 
Oh, köd, szitáld lelkemre fátyladat. 

Lelioczky Béla. 

Lelkem ! 
Gunnyasztó árnyak ülnek felette. 
Elől a gond, egy sápadt, bús legény. 
Rongyos palástján ahány lyuk, annyi 
Kölke mered rá — mind halvány, szegény. 

Amint megmoccan, megmozdul a had. 
Lebbenni próbál . . . már nyújtja kezét 
Az egyik árny és jégujjaival 
Megfogja halkan habkönnyű mezét. 

Beléhanyatlik jégölelésbe. 
Kihűl és megfagy benne valami. 
Talán az volt a legszebbik da la . . . 
Talán nem az . . . csak Isten tudja mi ? 

Bérczy Lajos. 

Tanítók tanácsadója. 
B. Á. Yistnk. Az özvegynek joga van a teljes félévi 

fizetésre, tehát a korpótlékokra is. Forduljanak ebben 
az ügyben a kir. tanfelügyelőhöz. Nyugdíj fejében az 
özvegy a férj legutóbbi beszámítható fizetésének 50°/o-át 
kapja a fizetés 1200 K-jáig, az 1200 K-t meghaladó 
résznek pedig 20°/o-át. A korpótlék után járó részt is 
megkapja az özvegy, tekintet nélkül arra, vájjon az 
elhunyt befizette-e már a nyugdíjalapba az esedékes 
járulékokat, vagy sem. Az özvegyi ellátás iránt be-
nyújtandó folyamodványban kéljék. Ha elutasítanák, 
fölebbezzék meg a közig, bíróságnál. — K„ M. Bszt-
lászló. Mi tegyünk önök között igazságot, vájjon 
Árpád „csak honszerző", vagy „talán honalapító is" 
volt. ön tud németül. Olvassa el a „Des Kaisers Bart" 
című költeményt. Szent István nem volt vallásalapító. 
Tanító hogy állíthat ilyent!? — Tudakozó. 1. Az 
iskolaszék jogait és kötelességeit megszabja az Uta-
sítás. Nincs terünk, hogy ezt itt lenyomassuk. Szíves-
kedjék azt az Egyetemi nyomdánál beszerezni. Az izr. 
hitfelekezeti iskoláknál az állami iskolák számára 
készült Utasítás az irányadó. 2. Az iskolaszéki tagnak 
nincs joga a gyermekeket az órarendben kitüntetett 
időn túl ottfogni, a tanítót és a taneredményt „klasszi-
fikálni", az órarendben fel nem tüntetett tárgyból 
kérdezni stb. A látogatási könyvbe csak nevét írhatja 
be, minden bíráló megjegyzés nélkül. 3. Általános-
ságban benyújtott kérvényt nem tárgyalnak. Meg kell 
nevezni a helyet. — Becsehely. Az iskolafenntartó 
maga is bérelhet tanítói lakást. A fő, hogy a törvé-
nyes kellékeknek mindenben megfeleljen. — V. J. 
Szcs. Ha az iskolafenntartó már élvez arra az állásra 
államsegélyt, akkor az új tanító személyére vonatkozó 
adatok fölterjesztésével kéri, hogy ezentúl az új tanító 
nevére utalványozzák azt. Ha azonban eddig nem folya-
modtak még államsegélyért, akkor ezt annak rendje 
és módja szerint kell megtenniök. — M. W. 1. A 
bizonyítványt az állítja ki és úja alá, aki az osztályt 
tényleg vezette s nem a szabadságon levő tanító. 2. 
A nyugdíjba esetleg beszámítják; a fizetésbe — kor-
pótlékba — aligha. — L, t . Fgymt. A lakáspénzt és 

kertilletményt az iskolafenntartónak kell megadnia. 
E célból államsegély nem jár. Már többször meg-
üzentük, hogy a minisztérium megerősített több olyan 
határozatot, mely a tanítónak az államsegély élvezete 
napjától kezdődőleg a lakáspénzt is megítélte. Kérje. 
Ha megtagadnák, forduljon a közig, bizottsághoz. — 
Szakrendszer. Elemi iskolában a „szaktanításnak„ 
nincs helye. — B. Gí. Molvány. A törvény s végre-
hajtása tárgyában kiadott Utasítás nem állapítja meg 
szorosan a tanítói lakás térfogatát. A vkm. 1897. évi 
december hó 15-én 72.370. sz. a. kelt körrendelete a 
tanítói lakás méreteit következően szabja meg : „A 
tanító lakása álljon legalább is két tágas (25—30 m2) 
szobából, konyhából (20 m2), kamrából (12 m2), pincé-
ből (20 m2), saját padlásból és külön árnyékszékből." — 
B. S. Nagyvárad. Nyugdíjaztatása ügyében jelent-
kezzék a kir. tanfelügyelőnél, aki ott van helyben. — 
ífyitra. Mi nem vagyunk illetékesek a törvényt ma-
gyarázni. Forduljon kérésével a közig, bizottsághoz, 
s ha ennek határozatát sérelmesnek találja, a vkm.-
hez, kinek végzése a közig, bírósághoz fölebbezhető 
meg. - D. L. Egyházasrádócz. Az államsegélyt az 
iskolafenntartó kapja, azért nem is lehet egyik iskolá-
tól a másikhoz átutalni. Uj állomás helyén annak 
rendje és módja szerint kell majd eljárni. Olvassa el 
a V. J. Szcs.-nek szóló üzenetet. — K. Szíveskedjék 
elolvasni az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tár-
gyában kiadott Utasítás 25. §-át. Ez szól az állam-
segélyes kérvények mellékleteiről. — Kételkedő. Az 
állami iskolánál töltött szolgálatot a felekezeti isko-
lánál beszámítják. A befizetett nyugdíjjárulékokat nem 
kapja vissza. Ugyanannak a nyugdíjintézetnek marad 
tagja ezután is. 10 év után a fizetés 40° o-a jár nyug-
díj fejében. A fizetés lakbérosztályok szerint 1000, 
1100, 1200 K és lakás; 5 évi szolgálat után 200 K 
korpótlék. Ennyire tájékozatlan hogy lehet tanító, ha 
mindjárt nő is ? Állami tanító hitfelekezeti tanítóval 
nem cserélhet. Az egyiket a miniszter nevezi ki, a 
másikat az iskolaszék választja. — Előfizető. 1. Honos-
ságát illetőségi bizonyítvánnyal igazolhatja ; ezt pedig 
az a község állítja ki, ahol illetőséggel bír. 2. Cseréért 
mindkettőjüknek az illetékes tanfelügyelő útján kell 
folyamodniok — D. L. Kp lak. Ha van is szegény-
ségi bizonyítványa, ezzel nincs fölmentve az alól, hogy 
a nyugdíjazás iránt benyújtandó okmányait ne legyen 
köteles kellően fölbélyegezni. — F. A. Slvő. Az iskola-
fenntartónak törvényes joga van ahhoz, hogy a tan-
évet tíz hóban állapítsa meg. Önre nézve nem lehet 
irányadó, hogy a „szomszédban" korábban fejezik be 
a tanévet. Ha önöknél régi gyakorlat alapján — amit 
követendő példa gyanánt csak helyeselni lehet — még 
júniusban is tanítottak, önnek ettől fegyelmi vétség 
nélkül eltérni nem lehet. Az nagyon lényegtelen kér-
dés, hogy ön abban az esetben, ha korán fejeztetnék 
be a tanév, anyagi előnyökhöz juthatna. Csak sajnála-
tunkat tudjuk kifejezni azon kijelentése miatt, hogy 
miután a tankötelesek nem járnak be teljes számban 
és mivel haza nem távozhat, szemfényvesztésnek minő-
síti az egész júniusi oktatást. És ha tényleg az volna 
vájjon kinek a rovására írható az a szemfényvesztés ? — 
Felekezeti. Ha mégannyit is változtatta állomáshelyét, 
5 évi szolgálat után kijár az első korpótlék. Igényét 
szolgálati bizonyítványával igazolja. Korpótlékra való 
igényét nem csorbítja, ha felekezeti iskolától községi-
hez megy át. — Jogos. Nem a mi véleményünk, ha-
nem a törvény itt a mértékadó. Fizetés és tiszteletdíj 
között nagy a különbség, mert utóbbi a nyugdíjba 
nem számít. — M. K. Hvölgy. A fajárandóság és 
föld értéke az alapfizetésbe beszámítandó, úgyszintén 
az ismétlő tanításáért járó díj is. Ha azt hiszi, hogy 
sérelem esett önön, megfölebbezheti a közig, bír.-hoz. — 
L. L. Ponor. Az iskolafönntartó akkor is köteles 
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fizetni a 24 K-t a nyugdíjalapba, ha az illető tanítói 
állás nincs betöltve. A visszatérítés iránti kérelem 
nem fog sikerrel járni. — A. Gy. 1. A vizsgálat napját 
az iskolaszék határozza meg. 2. Szegénységét kell rolnia. — Fa. îiemeske. A díjlevél az irányadó, 

nem adják meg, amit ez biztosít, forduljon pa-
nasszal a közig, bizottsághoz. — V. K. Vajdej. 1. A 
tanítókat, ha megfelelő képesítésük van, rendszerint 
át szokták venni. 2. A községi iskolaszék választott 
tagjainak száma legalább 5. Ezeken kívül hivatalból 
tagja a tanítótestület képviselője, a bevett és törvé-
nyesen elismert vallásfélekezetek helyben lakó lelkésze 
és a közs. orvos. 3. A választott tagokat a közs. kép-
viselőtestület, az elnököt az iskolaszék saját kebeléből 
választja. 3. Rendszerint az ig.-tanító lakik az iskolában, 
de más tanítónak is adható. 4. A közs. iskolák részére 
kiadott Utasítás kapható az Egyetemi nyomdában. 

H i v a t a l o s rész. 
Körrendelet. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 5S.000/909. szám.) 

Az állami elemi népoktatás nagyarányú ki-
fejlődése ezen népoktatás szervezetét és tantervét 
érdeklő ú jabb rendelkezések, főleg pedig az 
állami elemi népiskolai taní tók illetményeinek 
szabályozásáról és az állami népiskolák helyi 
felügyeletéről szóló 1907. évi XXVI . t.-c. végre 
az elemi iskolai népoktatás ingyenességéről szóló 
1908. évi X L V I . t.-c. életbeléptetése indokából 
szükségesnek tartom, hogy az állami elemi nép-
iskolai gondnokságok és az állami elemi nép-
iskolai taní tók számára ú j Utasí tás adassék ki. 

Ezen ú j Utasí tást a népiskolai hatóságokról 
szóló 1876. évi XXVIII . t.-c. 15. §-a a lap ján 
megállapítván, azt ezennel kiadom és életbe-
léptetését az 1909/10. tanévtől kezdve ezennel 
elrendelem. 

Ennek következtében az 1901. évi május hó 
21-én 32.055. sz. a. kiadott gondnoksági U t a -
sítást, továbbá az 1907. évi 73.776. sz. a. k i -
adott pót-Utasítást , valamint az ú j gondnoksági 
Utasítással ellenkező minden eddigi rendeletet 
és szabályzatot ezennel hatályon kívül helyezek. 

Felhívom a Tanfelügyelő urat , hogy az ú j 
utasítás rendelkezéseinek pontos és lelkiismeretes 
életbeléptetése iránt a kellő intézkedéseket a 
maga részéről tegye meg és hivatalos el járá-
sában az állami elemi népoktatást illetőleg min-
denben az ú j Utasításhoz alkalmazkodjék. 

Végül értesítem a Tanfelügyelő urat, misze-
rint a M. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatóságát 
egyidejűleg utasítottam, hogy minden egyes 
állami népiskola részére egy-egy példány ú j 
Utasítást közvetetleníil kü ld jön meg. 

Budapest, 1909 április 30. 

A miniszter helyett : 

Tóth, 
államtitkár. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
E l ő l é p t e t t e : Bács György bánffyhunyadi áll. 

el. isk. tanítót a népnevelés terén szerzett érde-
meinek elismeréseül mostani állomáshelyén az 
1907. évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igaz-
gató-tanítóvá. 

Kinevezte : Szeitz Bernát oki. tanítót az 
udvarszállási álL el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bihari 
Béla oki. tanítót a szudrics-gyártelepi ú j áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Szécsi Lajos oki. tanítót a 
domasineczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Stein-
auer József, Dergovics György, Kuh ár Ernő és 
Steinauer Gérics Mária oki. tanítókat, illetve 
tanítónőt a murac3ányi ú j áll. el. isk.-hoz r. 
tanítókká, ill. tanítónővé ; Szabó Lajos és Bene-
dek Ida oki. tanítót, ill. tanítónőt az ikafalvi ú j 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Kosz-
tándi János és Peitl Emma oki. tanítót, ill. 
tanítónőt a bélafalvi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Bretz Ede, Stojanovits Zavisa, 
Markovics György, Karner Pál, Paunovitsné 
Radulovics Darinka oki. tanítókat, ill. tanítónőt 
a sajkásszentiváni ú j áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónővé ; Wass Dénes és Szőcs Amália 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a szörcsei ú j áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Szi'ágyi 
Erzsébet oki. óvónőt a zurányi állami óvóhoz 
óvónővé ; Tessényi Vilma oki. óvónőt a zombori 
III. sz. áll. óvóhoz óvónővé ; Csapó Erzsébet 
oki. óvónőt a bethlenházai áll. óvóhoz óvónővé. 

Szo lgá la t t é te l re b e r e n d e l t e : Madarász 
Andor rudolfsgnádi áll. el. isk. tanítót a kecske-
méti kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez. 

Jelen m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : Kuliszeky 
Ernő udvarhely m egyei kir. tanfelügyelőt Baranya 
vármegyébe, Rhédei János beregvármegyei kir. 
segédtanfelügyelőt Udvarhely megyébe s az udvar-
helymegyei tankerület ideiglenes vezetésével 
megbízta ; Kurdy Sándor mezőtúri áll. gazd. 
szaktanítót a dévaványai újonnan szervezett ön-
álló gazd. isk.-hoz ; Bán Hugó győrszigeti és 
Vranich Károly bönyrétalapi áll. el. isk. tanító-
kat kölcsönösen; Tarant Kálmán köpcsényi áll. 
el. isk. tanítót a mosoni áll. el. isk.-hoz ; Deutsch 
Kálmán ménesi és Karlik József komlóbánya-
telepi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Lipcsey 
Károly miskolczi - vasúttelepi és Funk Etelka 
kaposvári áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt köl-
csönösen ; dr. Láng Mihályné szül. Homa Gabri-
ella stájerlaki áll. el. isk. tanítónőt a lugosi áll. 
el. isk.-hoz 1909 szeptember 1-i hatállyal ; 
Biharyné Szabó Paula algyői és Kovács Mária 
szaplonczai áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Nyugdí jat u ta lványozot t : Cárcu János beth-
leni munkaképtelen gör. kath. tanítónak évi 
620 K-t ; Balázs József madarasi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1760 K-t. 
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K ü l ö n f é l é k . 
A t a n í t ó k M o n t e n e g r ó b a n . 

Ez alábbi közlemény az „ In ternac ia Pedagó-
gia Revuo" című esperanto nyelvű tanügyi lap-
ban jelent meg. Riszo M. lelkész írta Danilov-
gradból (Montenegró): Az 1907-iki nagy nép-
képviselési ülés törvényt alkotott a montenegrói 
elemi iskolákról. Ez a törvény 83 §-ból áll s a 33. § 
a tanítókról szól. Eme törvény szerint Montene-
gróban lehetnek állandósított és még nem vég-
legesített tanítók. Csak azok a tanítók és tanítónők 
nyernek véglegesítést, akik montenegrói honosak 
és akik rendes tanulói voltak a tanító- vagy a 
tanítónőképzőnek (szeminárium) és akik azokban 
letették a tanítói érettségi vizsgát. Akik tanítók 
akarnak lenni, azoknak 4 éves elemi iskolai és 
4 éves gimnáziumi végzettség kell ahhoz, hogy 
felvegyék őket a tanítóképzőbe, ahol szintén 4 
évig tanulnak. Nem véglegesített tanítók lehetnek 
azok, akik elvégezték a képzőt, de az érettségi 
vizsgát nem tet ték le. Továbbá azok, akik vagy 
a felsőbb női iskolát, gimnáziumot, vagy teoló-
giai iskolát végeztek, de nem érettségiztek. Mind-
ezek csak akkor véglegesíthetők, ha ama tanítói 
érettségi vizsgát is letették. A véglegesített taní-
tók szolgálatuk első 5 évében 960 korona fize-
tést kapnak. Azután négyévenként kapnak 240 
koronás pótlékot. Összesen 6 ízben kapnak pót-
lékot s 26-ik szolgálati évükben teljes fizetésüket 
(2400 koronát) élvezik s 32 éves szolgálat után 
mehetnek nyugdíjba teljes fizetéssel. Minden ta-
nító 10 éves véglegesített szolgálati évvel 4 0 % - o s 
nyugdíjigényjogosultságot szerez meg s azután 
évenként 2 '72%-ka l nagyobbodik nyugdíjigénye. 
Amely tanító még nem szolgált 10 évig s beteg-
sége miatt nyugdíjazni kell, 3 0 % - o s nyugdíjat 
kap. A tanítók özvegyei a tisztviselők nyugdíj-
törvényei szerint kapják járulékaikat. A nem 
véglegesített tanítók 720 korona fizetést kapnak 
s 5 éven belül kötelesek letenni a tanítói érett-
ségi vizsgát, mert ellenesetben el kell hagyni 
állásukat. A fizetést és nyugdíjat minden tanító 
a montenegrói állampénztárból kapja. Az elemi 
iskolák ellenőrző közegei : 1. Az iskolai bizottság. 
2. Az iskolai igazgató. 3. Az iskolai tanács és 
4. az elemi iskolai inspektor. Minden olyan isko-
lánál, ahol legalább 2 tanító van, kinevezi a 
miniszter az egyik tanítót igazgatóvá. Ahol csak 
egy tanító működik, ott az maga végzi az igaz-
gatói teendőket is. Az igazgató-tanítók külön fize-
tést kapnak ezen munkájukért . Az 5 tanítónál 
több tanítóval rendelkező iskoláknál az igazgató 
tiszteletdíja 100 korona évenként. Az ennél ke-
vesebb tanítóval bíró iskoláknál 60 korona. Az 
elemi iskolai inspektorok középiskolai tanári ran-
got és fizetést kapnak. A járásukba eső iskola-
látogatásért, melyet évenként háromszor kötele-

sek végezni, utazási díj fejében 400 koronától 
1000 koronáig terjedő tiszteletdíjat kapnak. Há-
rom ilyen inspektor van Montenegróban, akiknek 
állomáshelyét a miniszter jelöli ki, de maga a 
fejedelem nevezi ki őket. Az inspektor mellet t 
az irodalmi munkát valamely, az inspektor által 
választott tanító végzi, aki ezen munkájáért évi 
240 korona juta lmat kap. Montenegróban je lenleg 
160 tanító működik 130 iskolában. A mostani 
nevelésügyi miniszter S. Drlevic dr., aki fiatal-
ember ugyan, de igen képzett és jó szónok. 

— N e m é n y i I m r e . Ö felsége a m a g y a r 
király Neményi Imre dr. min. osztálytanácsost 
— minisztériuma V I b. ügyosztályának főnökét — 
miniszteri tanácsosi c ímmel és jelleggel t ü n -
tet te ki. Fölösleges volna életrajzi adatokat kö -
zölnünk a tanácsos úrról, k i még élő és n a g y 
energiájú munkása amagya r kul túrának. Neményi , 
ki a taní tóképzők ügyeivel foglalkozik, nemcsak 
hivatali működése révén, hanem épen a N é p -
taní tók L a p j á b a n megjelent jeles cikkei révén 
is jó ismerőse olvasóinknak. A magyar t an í t ó -
világ sokat köszönhet a ki tüntetet tnek, oly é r t e -
lemben is, hogy Neményi n a g y munkával, szívós 
küzdelemben, tan í tóságunk színvonalát m ind ig 
magasabb és magasabb nívóra emelni törekedet t . 
A nemzeti ku l tú ra előretörésében nagy jövő j u t 
osztályrészül a taní tóképzőknek ; nagy jövő f o g 
tehát osztályrészül jutni annak a tetterős, komoly 
férfiúnak is, aki ezen fontos tanintézetek sorsát 
irányít ja. E n g e d j e meg a miniszteri tanácsos úr , 
hogy régi hívei ez ú j ki tüntetéséhez abban a 
hi tben gra tulá l janak, hogy e ki tüntetés min tegy 
záloga már ennek a nagyra tö rő , szép jövőnek. 

— K e d v e z m é n y e s vasút i j e g y . Az E ö t v ö s -
alap elnöksége a f. évben is kedvezményes vas -
út i jegyért folyamodik azon tagok számára, 
akik az augusztusi közgyűlésen résztvenni ó h a j -
tanak. A kedvezményes u tazás ra igényt t a r t ók 
legkésőbb július hó 31-ig jelentkezhetnek Székely 
Károly t i tkárnál (VIII., Szentkirályi-utca 47). 
A jelentkezésnél jegyenként 3 0 fillér mellék-
lendő (lehetőleg póstabélyegekben) a kiállítási 
illeték és postaköl tség fedezésére. Olvashatóan 
kiírandó a kedvezményre igényt tar tók neve, a 
kiindulási állomás (a vaspályatársaság, pl. Máv., 
Dv. stb. megjelölésével) és az a hely (utolsó 
pósta, megye), ahová az igazolvány küldendő. 
Elkésve érkezett jelentkezések nem vehetők 
figyelembe. 

— Ösztöndí jpályázat . A „Nemessányi János 
alapítvány" 1909. évi kamataira pályázat hirdet-
tetik. Ezen alapítvány kamatait Komárom megye 
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területén működő, nyugdíjas vagy elhalt tanítónak 
jó magaviseletű és szorgalmas gyermeke nyeri , 
a négy középiskolai osztályon tú l folytatott fel-
sőbb iskolai tanulói pályáján. Akik ezen osztön-
díjra igényt tartanak, iskolai bizonyítvánnyal föl-
szerelt, bélyegtelen kérvényeiket 1909 július 31-ig 
Lőrinczy György, Komárom megye tanfelügyelőjé-
nél nyújtsák be. A kamatok két részletben fog-
nak kifizettetni. 

— Állami tan- és nevelőintézet ideges 
és gyengébb szervezetű gyermekek részére. 
E címen a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
hézagpótló, a higiéné követelményeinek megfelelő 
internátust állí tott fel a budai oldalon, árnyékos 
kert közepén fekvő, fedett és nyitott terraszok-
kal, zárt és nyíl t munkahelyiségekkel rendelkező 
villában. Ezen internátusba felvétetnek olyan álta-
lános szervezeti vagy ideges gyengeségben szen-
vedő gyermekek, kik egyrészt a rendes menetű , 
egészséges tes t i és pszichikai alkatra számító 
iskolákban meg nem tarthatók, vagy akikre, saját-
lagos állapotuknál vagy a körülményeknél fogva, 
az otthon ha t állandóan izgatólag. Az intézet 
egyelőre legfeljebb 10 növendéket vesz fel s így 
lehetővé lesz a gyermekek teljesen individuális 
oktatása s nevelése, szakképzett, elsőrangú tan-
erők út ján s állandó felügyelet alatt. Megfelelő 
orvosi felügyeletről is gondoskodás történt , az 
intézet tanácsadó főorvosi t isztét pedig Ransch-
burg Pál dr., idegorvos volt szíves vállalni. A 
rendes iskolai oktatás, a külföldön kitűnően be-
vált erdei iskolák, illetve falusi nevelő-otthonok 
(Landerziechungsheime) mintájára, lehetőleg sza-
bad levegőn történik, a tanulók munkakedvének, 
akaraterejének, ügyességének s gyakorlati érzé-
kének fejlesztésére pedig szlöjd, valamint meg-
felelő ipari, kertészeti s kisebb gazdasági foglal-
kozások szolgálnak. A test és szellem fejlesztésére, 
a gyengeségi állapot javítására, egyéb szükséges 
gyógyeszközök mellett a fü rdők és svéd gimnasz-
tika, sportok, játékok is alkalmazásba jönnek. A 
felvétel alól kizáratnak : gyengeelméjűek, elme-
betegek, súlyosabb betegségben szenvedő, test i 
vagy lelki fertőzés terjesztésére gyanús gyerme-
kek. Az intézet működését f. év szeptember ha-
vában kezdi meg. Jelentkezni lehet az intézet 
igazgatóságánál (Budapest, I., Alkotás-utca 53). 

— Nyugtatvány — ismeretlen jótevőnek. 
Fogarasból í r ják nekünk : Szabó Elemér, fogaras-
vármegyei kir. tanfelügyelő a folyó évi jún ius 
hó 17-én ajánlott levelet kapott . A levélben, min-
den írás nélkül, 100 (egyszáz) koronát talált. 
Mivel így a beküldő sem a nevét, sem a bekül-
dött összeg hovafordítását nem jelezte, a kir. tan-
felügyelő ezen összeget a Fogarasmegyei Hiva-
talos Tanítóegyesület által a Tanítók Házában 
létesítendő szobaalapítvány javára ajánlotta fel. 
A kir. tanfelügyelő ezen cselekedetéért a tanító-

egyesület köszönetet mondott * mi pedig nyug-
tat juk az ismeretlen 100 koronáját a magyar 
tanítóság előtt is. 

— H í r e k Fogarasbó l . Fogaras vármegye jú-
nius havi rendes ülésén a kir. tanfelügyelő je-
lenté, hogy Zernest község képviselőtestülete a 
II. áll. óvoda szervezésére és az áll. el. iskolának 
IV. tanteremmel való fejlesztésére a szükséges 
hozzájárulásokat megajánlta. Csókán György ku-
csulátai és Recher János zernesti áll. el. isk. 
igazgató-tanítókat a vármegye alispánja járási fa-
iskolafelügyelőkké nevezte ki. Az elmúlt hó folya-
mán a vármegyebeli elemi iskolákban a tüdő-
betegek József-szanatóriuma javára 138 korona 
58 fillér, az elhagyott gyermekek javára pedig 
256 korona 68 fillér folyt be ; két gör. kel. el. 
isk. tanító részére összesen 1195 korona állam-
segély utalványoztatott. Meglátogatott 12 elemi 
iskolát 22 tanteremmel, résztvett a vármegyei 
ált. tanítóegyesület alsó járáskörének Lisszán tar-
tott gyűlésén s az alsószombatfalvi áll. el. isko-
lánál t a r to t t analfabéták tanfolyamának vizsgáján. 
A tanfelügyelői jelentés u tán a zernesti gör. kel. 
iskolának kormányhatósági megintése és az iskola 
tanítóinak fegyelmi alá való vonása iránt a köz-
oktatásügyi miniszterhez javaslat fölterjesztése 
határoztatott el. 

— H a l á l o z á s . JBucsy József, balatongyöröki 
r. kath. kántortanító, életének 52-ik, tanítói műkö-
désének 29-ik évében Balatongyörökön, hol 27 évig 
működött, június 30-án elhunyt. Áldás emlékére ! 

Szerkesztői üzenetek. 
V. M. (Nagy fogadást tettem ... stb. Versek.) Az 

elsőre alkalmasint sor kerül. A másik kettő bizony 
egy kicsit gyenge. — K. M. (Tiszavirág stb. Verselt.) 
Bizony, mind a két vers sorsa — tiszavirág. Életük 
csak a papírkosárig tartott. — T. M. (Találkoztam 
véled.) Nem közölhető. Bátran búcsút mondhat a verse-
lésnek. A10 f-es bélyeget az Eötvös-alapnak juttatjuk.— 
Cs. Gy. (Ne sírj!) Nem üti meg a mértéket egészen. — 
V. E. (Pecsétes levél.) Nem közölhetjük. — Sz. P . 
(Temetés.) Régi téma új fordulat nélkül. — Sz. Gy. 
(Árpád stb. Versek.) A hazafias — történeti — téma 
nem válott be. A többi közül válogatni fogunk. — 
R. L. (Temetőben.) Itt-ott van benne gondolat ; de a 
formával hadilábon áll. — Sz. M. (Sáska-dal.) Meg-
kaptuk. Közelebb jönni fog. Üdvözlet! — V. Gy. (Mit 
kérünk mi a miniszter úrtól.) Bármit kérnek is, az ily 
formális kérelem nem láthat napvilágot — nyomtatás-
ban, a nagyközönség előtt. Forduljanak folyamodvány 
útján a miniâzter úrhoz. — Dr. M. E. (Az új adókról.) 
Lapunk 28. számában közöljük. Reméljük, hogy ígért 
cikkei számáraalkalomadtán szintén helyet szoríthatunk. 

Tarta lom : Metianu. (—r.) — A hazafias nevelés 
eszköze. Szalay Pál. — A vakáció. Kóródy Miklós. — 
Szemelvények új adótörvényünkből. Móczár Elemér dr. — 
Lapszemle. —ma. — Községi és egyéb helynevek. — 
Szépirodalom : Egy kis bokréta. (Picike hangya. 
Kántor Mihály. Úton. Finta Sándor. Május. László 
István. Szívem kertjében. Szalay Gyula. Fény. Lelwczky 
Béla. Lelkem ! JBérczy Lajos.) — Tanítók tanácsadója.— 
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
EoTatveielő . J A N C 8 Ó B E N E D E K . 

A népművelési egyesületek és a 
tanítóság. 

írta: Asztalos Gyula. 

Az elemi és ismétlő-népiskola az ismereteknek 
csupán az elemeit adja útravalóul, amely gon-
dos elraktározás mellett sem elegendő, hogy 
arra széles és erős alapon az ember jövője 
bizton felépülhessen. A népnek sok ismeretre van 
szüksége, ami tantervbe nem foglalható, mert a 
legnagyobb mester — az élet — sokszor meg-
lepetésszerűen dobja az ember elé problémáit. 

A nagyobb városainkban alakuló szabad 
líceumok, különféle kurzusok ezt a célt sike-
resen szolgálják. A falusi és kisvárosi közsé-
gekben azonban — a kultúrális intézmények 
nagy fogyatékos1 ágánál fogva — más nyomokon 
kell haladnia a népművelésnek. Bármennyire jó 
véleménnyel legyünk is kultúrális haladásunk-
ról, mégsem állíthatjuk, hogy a nép nagy 
tömege — csak az írni és olvasni tudókat 
tekintve is — a tudásnak arra a színvonalára 
emelkedett, amely mellett nyugodtan láthatnák 
legféltettebb közjavainkat, illetve az azok sor-
sára való döntő befolyást a nép kezében. 

Ebben leli magyarázatát az a lázas készség, 
amellyel kiváló és nagytudású férfiak meg-
jelennek az egyre szaporodó munkásgimnáziu-
mokban, szabad líceumokban, népegyesületek-. 
ben s megnyitják a tudás világát a sötétben 
tapogatódzók előtt. Ám a következményeiben 
kiszámíthatatlan fontosságú politikai esemé-
nyekhez képest, nagyon kevés az — egy csöpp 
a tengerben — ami a népművelés érdekében 
történik. Nem volna szabad, hogy legyen az 
országnak olyan félreeső községe, ahol nép-
művelési egyesület ne buzgólkodnék a nép 
szellemi érlelésén, anyagi boldogulásán. Ezek 
segítségével megsokszorozódnának szellemi és 
gazdasági javaink. Valóságos megújhodás volna 
ez a kultúra jegyében. 

A magyar tanítóság feladata lenne előmoz-
dítani e népnevelési egyesületek alakulását. 

Ezzel betetőzi magasztos hivatását, és a szó 
legnemesebb értelmében néptanítóvá lesz. 

Ez okok miatt a népegyesületek vezetése leg-
méltóbb helyen a tanító kezében van. Kétség-
telennek tartom, hogy az itt elmondottak igaz-
sága elevenen él a magyar tanítóság lelkében 
s hogy mégis oly lassan alakulnak népművelési 
egyesületeink, annak oka talán abban a félénk 
tapogatódzásban rejlik, mely nem talál kielé-
gítő feleletet a megalakítás módozatára nézve. 
Nincs kialakult vélemény arra a munkálko-
dásra nézve sem, amely az egyesületi műkö-
désnek kellő becsű tartalmat kell, hogy adjon. 
Szolgálatot vélek tehát tenni az ügynek, ami-
kor egy harmadéve fennálló fővárosi népműve-
lési egyesület munkálkodását vázlatosan ismer-
tetem. Az I. ker. Istenhegyi Népművelési Egye-
sület cz, amelyről a Néptanítók Lapja 1908. 
évi 12. számában is szó volt. Ez a közlemény 
azonban csak az al ipozási munkálatokat mu-
tatta be. A jelenlegi működésének teljességé-
ben akarja feltüntetni. 

* * * 

Az „I. ker. Istenhegyi Népművelési Egye-
sület" Egri Tóth Kálmán iskolaigazgató kez-
deményezése folytán alakult meg. Oldalán 
tevékeny részt vesz a munkában az iskola 
tanítótestülete. A jobbára szegény majoros és 
napszámosokból álló németajkú tagok anyagi 
és szellemi érdekeinek odaadó szolgálata, vála-
mint azon magasabb társadalmi és nemzeti 
érdekeknek sikeres ápolása, amelyek az ily-
nemű egyesületek működéséhez méltán fűződ-
nek : megszerezte az Egyesület számára a köz-
élet számos jeles férfiának anyagi és erkölcsi 
támogatását, sőt tényleges közreműködését is. 

Az Egyesület a folyó ciklusban november 
hó 8-án kezdte meg kultúrális és közgazda-
sági téren mozgó tevékenységét. 

Ismeretterjesztő élőadások tartatnak a magyar 
történet és irodalom köréből. Kiváló gondot 
fordít az Egyesület azon legfontosabb állam-
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polgári jogok és kötelességek megismertetésére, 
amiknek ismerete és gyakorlása mellett, a 
tagok a magyar hazához és annak törvényeihez 
mindinkább öntudatosan és fokozódó szeretettel 
fognak ragaszkodni. 

Népszerű előadásokban orvosolc ismertetik 
meg a titkos gyógyszerekre, a gyermekápolásra, 
fertőző betegségekre vonatkozó közhasznú tudni-
valókat. Tartatnak előadások, amelyek a fő-
város szociális és egyéb közhasznú intézményeit 
ismertetik. Ugyanezen cél szolgálatában állanak 
a tavasszal vasár- és ünnepnaponként rende-
zendő kirándulások is. Télen a vasárnap dél-
utánokat Uránia-előadások töltik be. Tüzetesen 
foglalkozik a programm a helyes táplálkozásnak 
és a főváros élelmezésének megvilágításával. 

Hatni kíván az Egyesület tagjai vagyoni jó-
létének emelésére is. Minthogy a tagok jórésze 
majoros és kertészmunkás, ezért ily irányú 
előadásai a virág- és gyümölcskertészet, zöld-
ségtermelés, okszerű tejgazdaság és méh-
tenyésztés köréből valók. 

A kormány támogatása lehetővé tette az 
ingyenes kosárfonó-tanfolyam megújítását, amely 
télen keresetet biztosít az arra rászoruló csa-
ládoknak s hivatva van csekély befektetéssel 
űzhető háziiparágot meghonosítani. 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Ta-
nácsa adományozása folytán 1000 koronás, a 
m. kir. földmívelésügyi miniszter úr őnagy-
méltóságának adományozásából pedig 300 ko-
ronás könyvtár birtokába jutott az Egyesület. 
Öröm megfigyelni, mily gyors tempóban emel-
kedik a tagok olvasási kedve s e*zel karöltve 
tudásvágya. 

A vasárnaponkénti TJránia-előadásokon kívül 
a folyó ciklusban (téli évadban) az ismeret-
terjesztő előadások száma : 52. 

Emellett az Egyesület részint a tagok nemes 
szórakozása céljából, részint, mert a magyar 
beszédre szoktatásnak, a magyar érzésnek 
értékes tényezőjéül bizonyult, vegyeskart (dalos-
kört) alakított tagjaiból. Hogy pedig a mun-
kájából hazatérő iljút a léha, erkölcstelen 
mulatozástól, korcsmai tivornyázástól elvonja, 
a hideg idő beálltáig vasár- és ünnepnap dél-
utánonként testedző és ügyesítő játékdclutánokat 
rendes. A játékdélutánok a daloskörhöz ha-

sonlóan hasznos segédeszköznek bizonyultak a 
magyar nyelv megszerettetésére is. 

Ezen előadásokon kívül tanfolyamot rendez 
írni-olvasni nem tudók részére, továbbá a szá-
molás és fogalmazás elsajátítására. 

Az egyesület munkáját kiegészítik az időn-
kénti , ünnepélyek, melyeknek műsora ének, 
zene, szavalásból vagy műkedvelői színielő-
adásból áll. Az ünnepélyek között kiváló jelen-
tőségűek a hazafias célzattal rendezett elő-
adások, nemzeti ünnepségek. 

A főváros által az Egyesület céljaira áten-
gedett iskolai helyiségekben szépirodalmi és 
napilapok, valamint szórakoztató játékok állanak 
a tagok rendelkezésére. A szerencsejátékok ter-
mészetesen tiltva vannak. 

* 

Egyetmást a szervezés mikéntjéről. 
Az első tennivaló, hogy a helybeli értelmiség 

rokonszenvét megnyerjük az Egyesület eszmé-
jének. Ez nagyon könnyű dolog. Művelt em-
berek között ritka kivétel az, aki a népművelés 
magasztosságát, nemzeterősítő fontosságát ne 
ismerné. Második és legfontosabb tennivaló a 
nép hajlandóságának megnyerése. Ez már nem 
olyan könnyű, de nem is nagyon nehéz dolog, 
ha tudjuk, hogy a haszon, a vagyoni jólét 
az, aminek legcsábítóbb hatása van a népre. 
A hasznot, az anyagi jólétet kell szemük elé 
tárni. Ezt cselekedve, nem is játszunk hamis 
jelszavakkal, mert a népegyesületek egyik na-
gyon fontos feladata a gazdasági jólét emelése. 
Ez t a gondolatot kell megragadni s a tömö-
rülés, egyesülés alapeszméjévé tenni. E köré, 
mint középpont köré kell sorakoznia az egye-
sület különböző irányú tevékenységének. Az 
egyesületbe mindkét nemet bevonhatjuk, ideértve 
a serdülő ifjúságot is. Kivihetetlen dolgokkal 
csábítani, kecsegtetni a népet természetesen 
célszerűtlen, sőt vétkes könnyelműség volna. 

Tekintve a népművelés országos fontosságát, 
nagyon kívánatos volna, hogy tanítótestületeink 
általános és köri közgyűléseiken behatóan foglal-
kozzanak országszerte ezzel a dologgal. 

Az egyesület működésének köre a rendelke-
zésre álló munkaerőkhöz képest bővül vagy 
szükül. Kevés ma már az olyan hely, ahol a 
tanító volna az egyetlen müveit ember. Pap, 
jegyző, ügyvédek, kertészek, orvosok, értelmes 
gazdák, mindmegannyian készséges munka-
társai lesznek. De ha a tanító egymaga áll is, 
szűkebb körben ugyan, értékes munkát végezhet, 
amely méltó mindenkinek az elismerésére. 
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A felnőttek oktatása és az if jiísági 
egyesületek. 

A felnőttek oktatásánál sok körülmény 
veendő tekintetbe. Ott, hol a lakosság tekin-
télyes része — pl. városokban — ipari foglal-
kozást űz — meg aztán egyébként is szak-
szerű oktatásról lévén szó — szükség van 
fokozatokba, hogy úgy mondjam, osztályokba 
osztásra. I t t a hallgató megfelelő alapismere-
tekkel rendelkezik a továbbképzéshez, amit 
részben az iparostanonc-iskolában, részben az 
ismétlőben nyert. 

Másként áll a dolog tanyán, pusztán, sőt 
kisközségekben is, melyekre nézve — mint 
Szabó Elemér úr is egy hasonirányú cikkében 
jelezte— külön gondoskodás kellene — rend-
szerint osztatlan népiskolák lévén — az elemi 
népoktatás részére megszabott tanterv keresz-
tülvitelére, mivel az osztatlan és osztott nép-
iskolák munkaideje között óriási különbség van. 

Ily helyeken a kötelező iskolázás mellett 
is — sajnos — nagyon sokan vannak, kik 
vagy nagyon kevés, vagy semminő elemi okta-
tásban nem részesültek és pedig azért, mert 
iskola nem volt, vagy ha volt is, olyan téli 
iskola, hol minden pedagógiai ismeretet nélkü-
löző paraszt napszámosok tanítottak az év téli 
hónapjaiban, úgyszólván minden eredmény 
nélkül, sőt tanítanak ma is. 

Már most lehet képzelni, micsoda művelt-
ségi állapotok uralkodnak ilyen helyeken, sőt 
elképzelni sem lehet. 

A vezetésem alatt álló állami népiskolában 
— mely egészen újkeletü — az elmúlt iskolai 
évben 7ö beiratkozott mindennapi növendék 
közül hat, 13—14—15 éves kora dacára sem 
írni, sem olvasni nem tudott, bár 7—8 éves 
korától rendesen jár t az ott eddig fennállott 
téli iskolába — mint nevezni szokták. 

Ismétlő-iskolába beiratkozott tanköteleseim 
közül 5 nélkülözi eddig az írás-olvasás isme-
retét. Kérdem, mi történjék ezekkel s hozzájuk 
hasonló emberekkel? 

Részemről a megoldást a következőkben 
találnám. 

Legyen kötelezővé téve minden népiskolában 
az ifjúsági egyesületek szervezése. Rendeletileg, 
vagy törvényben köteleztessék minden 15. élet-
évét meghaladott ifjú az egyesületbe lépésre. 
Ez már csak azért sem ütközhetik akadályokba, 
mert, ha cseléd is az illető — pláne kötele-
zettség révén — módjában áll az egyesületi 
— rendesen esti — összejöveteleken hetenként 
kétszer-háromszor megjelenni. 

Az analfabéták részére az ifjúsági egyesü-
letek keretében rendeztessék mindaddig tan-

folyam, míg analfabéta kerül azon vidéken, 
mely esetben az analfabéták száma rövid időn 
belül 0-ra redukálódnék. Ez analfabéta tan-
folyamra korkülönbség nélkül felveendő minden 
jelentkező. Az ifjúsági egyesületek általános 
alapszabályzata szerint minden korosabb egyén 
is felvehető pártoló tagul, a megállapított 
tagsági díj lefizetése mellett. Ott, hol ez 
akadályt képezne, engedtessék el a siker ér-
dekében a tagsági díj és így inkább a m. kir. 
kormány gondoskodnék a dologi kiadásoknál 
megfelelő fedezetről. 

Tudom jól, hogy a közokt. kormány mennyire 
szívén viseli a népoktatás sorsát s ép azért 
hiszem, hogy az amúgy is nem nagy számban 
szervezendő analfabéta-tanfolyamok vezetői 
részére — kik valóban fontos, a magyar 
nemzeti állam érdekeit mélyen érintő munkát 
végeznek — módot fog találni, dacára a pénz-
ügyi nehézségeknek, megfelelő, pl. 100 korona 
tiszteletdíj kiutalására. Hogy ez mennyire 
fontos azok előtt, kik ismerik a néptanító 
helyzetét, bővebben magyarázni nem szükséges. 

Már most a fentebb említett körülményeket 
véve tekintetbe, miután ezen állapotok nem 
specialiter a mi vidékünkön találhatók, sőt 
egyebütt még silányabbak, úgy hiszem a falusi 
és tanyai oktatásnál — az analfabétákat sem 
véve ki — csakis egy egységes csoportban 
lenne vezetendő a tanítás. 

Az analfalbéták is épúgy értelmes emberek 
lévén, misem gátolja őket, hogy az általános 
ismereteket elsajátítsák. A taní tás amúgy is 
meglehetősen szabad határok között mozog-
ván — mint ahogy szükséges is — csak 
használ az oktatásnak, mert az ugyanazon 
csoportosítású oktatás keretében, ugyanazon 
anyagot évről-évre többoldalú megvilágításban, 
bővebben és alaposabban is adhatni elő. 
Elvégre nem a magasabb, hanem a minden-
napi ismeretekben való alaposabb kiképzés a 
cél. Mindenesetre szabály marad, hogy az 
oktatás itt is a helyi viszonyokhoz alkalma-
zandó. 

Célom lévén a felnőttek oktatását és az ifj . 
egyesületek szervezését kapcsolatba hozni, még 
azt említem fel, hogy a felnőttek oktatásá-
nak szervezése igazán eredményes csak úgy 
lehet, ha az az ifj. egyesületek keretében tör-
ténik. 

Ismerem a nép gondolkodását. Faji büszke-
ségből, álszeméremből sem menne hallgatni 
olyan oktatást, melynek megszabott határok 
között, iskolaszerű jellege van. Egy magyar 
kisbirtokos — bár analfabéta is — nem fogad 
el szabályokba foglalt utasítást. 

Legyen az önálló, látszólag is bár, önkor-
mányzattal, szabad rendelkezési joggal ellátott 
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testület, abba szívesen lép be. Megfelelő veze-
tés mellett szívesen tesz bármit is, ha az egye-
sület érdeke, tehát az övé is úgy kívánja. 

Az egyesületet szeretik. Ott önállóknak, 
szabadnak érzik magukat, s a tanító tapinta-
tos vezetése nem teher, hisz ismerik a tanítót, 
s tudják, hogy attól csak jót és szépet vár-
hatnak és nyernek, s így öntudatlan is szíves 
készséggel adják magukat mégis a lassanként 
szinte megszokott iskolai fegyelem alá. 

Ismétlem ezt, tapasztalásból állíthatom, s 
ezért mondom, hogy sikeres oktatás csak az 
ifj. egyesület keretében történhetik, hisz leg-
magyarabb költőnk is mondja a magyarra 
vonatkoztatván : 

Hogyha vele bánni tudnak 
Az ingét is odaadja. 

Csikós József. 

Szabadtanítás egy alföldi vár-
megyében. 

(Vége.) 
XI. K o n d o r o s . 

(Tartottak 3 előadást.) 

1. A kenyér és só. Előadó: Mocskonyi József, 
főgimn. igazgató (1908 dec. G.). 2. A magyar 
történelem kiváló korszakai. Előadó : Czirbusz 
Endre, ág. hitv. tanító (1909 febr. 28.). 3. A 
víz. Előadó : Krecsmarik Endre képzőint. tanár. 
(1909 márc. 7.). 

a X I I . ÖCSÖd. 

(Tartottak 2 előadást.) 

1. Petőfi hazafias és szerelmi költészete. Elő-
adó: Pataki, János tanító (1908 dec. 13.). 
2. jLz új választási törvényről. Előadó : dr. 
Danes Szilárd, ügyvéd (1909 febr. 21.). 

X I I I . Békéss ,?entandrás . 
(Tartottak 4 előadást.) 

1. A hő szerepe és fontossága a mindennapi 
életben. Előadó: Krecsmarik, Endre -képzőint. 
tanár (1908. nov. 29.). 2. Az adóról az adó-
zóknak. Előadó: Illés István adótárnok. (1909 
jan. 17.). 3. Az alkohol. Előadó: dr. Faragó 
Mór, orvos (1909 jan. 31.). 4. Magyarország. 
1514-ben. Előadó: Bencsik József, tanárjelölt 
(1909 febr. 13.). 

XIV. Szegha lom. 
(Tartottak 13 előadást.) 

1. A honfoglalás. Előadó : Szeghalmy Gyula, 
ev. ref. tanító (1908 nov. 15.). 2. A gyümölcs 
termelése és értékesítése. Előadó : Szeghalmy 

Gyula, ev. ref. tanító (1908 nov. 25.). 3. A Tisza 
vidéke. Előadó : Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító 
(1908 dec. 9.). 4. A társadalmi rend keletkezése 
és fejlődése. Előadó : Szeghalmy Gyula, ev. ref. 
tanító (1908 dec. 20.). 5. A keletázsiai világ-
forgalom útvonalán. Előadó : Szeghalmy Gyula, 
ev. ref. tanító (1908 dec.,28.). 6. A teriilet és 
köbszámítás gyakorlati alkalmazása. (I.) Elő-
adó: Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító (1909 
jan. 6.). 7. A terület és köbszámítás gyakorlati 
alkalmazása. (II.) Előadó : Szeghalmy Gyula, 
ev. ref. tanító (1909 jan. 13.). 8. Az ember. 
Előadó : Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító 
(1909 febr. 12.). 9. Jézus élete. Előadó: 
Szeghalmy Gjula, ev. ref. tanító (1909. febr. 
18.). 10. A kurucvilág. Előadó : Szeghalmy 
Gyula, ev. ref. tanító (1909 febr. 24.). 11. A 
hadsereg. Előadó: Szeghalmy Gyula, ev. ref. 
tanító (1909 febr. 28.). 12. A szentföld. Elő-
adó: Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító (1909 
márc. 7.). 13. A szabadságharc. Előadó: 
Szeghalmy Gyula, ev. ref. tanító (1909 
márc. 13.). 

XV. K ö r ö s l a d á n y . 
(Tartottak 2 előadást.) 

1. A honfoglalás. Előadó : Szeghalmy Gyula, 
ev. ref. tanító (1908 nov. 17.). 2. A Tisza 
vidéke. Előadó : Szeghalmy Gyula, ev. ref. 
tanító (1908 dec. 4.). 

XVI. Csorvás. 
(Tartottak 3 Előadást.) 

1. Az alkohol pusztítása. Előadó: Horváth 
Lajos, el. isk. igazgató-tanító (1908 nov. 29.). 
2. Az állattenyésztés. Előadó : Fecske Pál, 
tanító (1908 dec. 13.). 3. Tüdővész és trachoma. 
Előadó : dr. Molnár Lajos, közs. orvos (1909 
febr. 21.). 

XVII . Gádoros . 
(Tartottak 4 előadást.) 

1. A kolera és a tifusz. Előadó: dr. Láng 
Jenő, közs. orvos (1908 dec. 6.). 2. A tiidővész 
elleni védekezés. Előadó : dr. Láng Jenő, közs. 
orvos (1908 dec. 20.). 3. A magyarok bejöve-
tele. Előadó : Kolbenheyer Kálmán, tanító 
(1909 jan. 24.). 4. Az Arpádházi királyok. 
Előadó: Szilágyi Ferenc,tanító(1909. febr. 21.). 

X V n i . Nagyszénás . 
(Tartottak 2 előadást.) 

1. Hogyan védekezzünk a kolera és a tifusz 
étlen. Előadó : dr. Láng Jenő, közs. orvos 
(1908 nov. 28.). 2. Védekezés a gümőkór ellen. 
Előadó: dr. Láng Jenő, közs. orvos (1908 
dec. 13.). 
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XIX. Tótkomlós. 
(Tartottak 3 előadást.) 

1 . Az alkoholizmus. Előadó : Balázs Béla, 
tanító (1908 nov. 29.). 2. Jézus élete. Előadó: 
Herdlincska Lajos, ág. lelkész (1908 dec. 27.). 
3. A méhészet. Előadó : Szokolay Pál tanító 
(1909 jan. 17.). 

XX. Pusztaföldvár. 
(Tartottak 4 előadást.) 

1. A szegény ügy rendezése és a földmívelők 
nyugdíjegyesületínek terjesztése. Előadó : Ver-
sényi Elemér, segédjegyző (1908 dec. 8.). 
2. Természeti tünemények Izland szigetén. 
Előadó : Keller József, el. iskolai igazgató. 
(1908 dec. 22.). 3. Kossuth Lajos élete. Elő-
adó: Dobozi János, tanító (1909 jan. 5.). 
4. A fertőző betegségek ellen való védekezésről. 
Előadó : Keller József, el. iskolai igazgató 
(1909 jan. 19.). 

XXI. Szentetornya. 
(Tartottak 4 előadást.) 

1. Az éneklőmadarak haszna és védelme. 
Előadó: Macher Lajos, tanító (1908 dec. 20.). 
2. Az akarat nevelése. Előadó : Pápai Zsófia 
tanítónő (1909 jan. 17.). 3. A nemzeti küzdel-
mek kora. Előadó: Szedlacsek István, igazgató-
tanító (1909 jan. 27.). 4. Védekezés a trachoma 
ellen. Előadó: Keller Ferenc, tanító (1909 
febr. 27.). 

XXII. Gyopárhalom. 
(Tartottak 3 előadást.) 

1. Honfoglalás. E lőadó: Sin István, tanító 
(1908 dee. 6.). 2. Az egészség legfőbb kincs. 
Előadó: Sin István, tanító (1908 dec. 20.). 
3. Szakszerű szőlőmívelés. Előadó: Sin István, 
tanító (1909 febr. 7.). 

X X i n . Orosháza külterület. 
(Tartottak 4 előadást.) 

1. A tatárjárás és az utolsó Ar pádházi kirá-
lyok. Előadó: Szabó Márton, tanító (1909 jan. 
10.). 2. Az alkohol. Előadó: Szabó Márton, 
tanító (1909 jan. 24.). 4. A gyümölcsfa-tenyésztés. 
Előadó : Szabó Márton tanító (1909 jan. 31.). 
4. A fertőző betegségek. Előadó : Szabó Márton, 
tanító (1909 márc. 21.). 

XXIV. Orosháza. 
(Tartottak 24 előadást.) 

1. A gép az ember szolgálatában. Előadó: 
Gaal Mózes, író (1908 nov. 15.). 2. A villamos 
világítás. Előadó: Harsányi József, polg. isk. 
tanár (1908 nov. 21.). 3. Első királyaink kora. 
Előadó: Rencsisovszky Ferenc, hírlapíró. (1808 
nov. 29.). 4. A csillagok világa. Előadó : Pál 
Ernő, polg. isk. tanár (1908 dec. 6.). 5. Dal-

mácia földje, népe és politikai fejlődése. Elő-
adó: Pál Ernő, polg. isk. tanár (1908 dec. 13.). 
6. A Hunyadiak kora. Előadó : Ivánovics Vik-
tor, polg. isk. tanár (1908 dec 20.). 7. Páris 
nevezetességei és környéke. Előadó : Fabiczy 
Pál, tanító. 8. Vörösmarty élete és költészete. 
Előadó: Balázs Béla, tanító.- (1909 jan. 3.). 
9. Gyermekápolás és gyermekvédelem. Előadó: 
dr. Steiner Zsigmond, orvos (1909 jan. 10.). 
10. Művészettörténet a XVIII. és XIX. szá-
zadban. Előadó Pál Ernőné: (1909 jan. 17.). 
11. A nemzeti sülyedés korszaka. Előadó: 
Fürs t János, tanító (1909 jan. 24.). 12. Kos-
suth Lajos élete és működése. Előadó: Fürst 
János, ev. tanító (1909 jan. 30.). 13. 1908. évi 
közgazdaságunk. Előadó : R ncsisovszky Ferenc, 
hírlapíró (1909 febr. 7.). 14. A baromfi-tenyész-
tés iránya és értékesítése. Előadó : Fabiczy Pál, 
tanító (1909 febr. 14.). 15. Lakás és egészség. 
Előadó : Ivanovich Viktor, polg. isk. tanár 
(1909 febr. 21.). 16. Az új Magyarország. 
Előadó: Rencsisovszky Ferenc, hírlapíró (1909 
febr. 28.). 17. Fiume. Előadó: Szél István, 
mérnök (1909 márc. 7.). 18. Petőfi Sándor. 
Előadó : Pál Ernőné (1909 márc. 14.). 19. A 
Tisza. Előadó: Kiss László, ev. ref. lelkész 
(1909 márc. 21.). 20. A Balaton. Előadó: 
Kiss László, ref. lelkész (1909 márc. 28.). 
21. Az Al-Duna. Előadó: Pál Ernőné (1909 
ápr. 4.). 22. A Magas-Tátra és vidéke. Elő-
adó : Fabiczy Pál, tanító (1909 ápr. 11.). 
23. Hazai gyógyfürdőink. Előadó: Ivánovicli 
Viktor, polg.'isk. tanár (1909 ápr. 18.). 24. 
Hazai gyógyfürdőink (II.) Előadó: Ivánovich 

Viktor, polg. isk. tanár (1909 ápr. 25.). * 

E kimutatás világos képét nyújt ja a köz-
művelődési bizottság tevékenységének. I t t -ot t 
az elért eredmény, ha nem is volt feltűnő, de 
tekintettel a kezdőév nehézségeire, elismerést 
érdemel a helyi bizottságok tevékenysége is. 
A kezdőév munkája megtörte a közönyt s a 
vármegye müveit társadalma a bizottság törek-
vését megértette és a hatóságokkal karöltve, 
igazi szellemi otthonokat alapított a tanulni 
vágyó népnek. Az a közel félszázezer hallgató, 
kik a rendezett közművelődési előadásokat 
végighallgatták, azzal az érzéssel távoztak 
mindannyiszor, hogy az előadások útján fel-
lelték azt a helyet, hol szeretetet és világos-
ságot terjesztenek. 

A 131 előadás tárgyak szerint a következő-
képen oszlott meg: 

1. Történelmi élőadás 22 
2. Magyar irodalmi élőadás . . 10 
3. Természettani élőadás . . . 13 
4. Természetrajzi előadás . . . 10 
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5. Közegészségügyi előadás . . 21 
6. Művelődéstörténeti előadás . . 8 
7. Művészettörténeti élőadás . . 1 
8. Régészeti előadás 1 
9. Földrajzi dőadás 16 

10. Az ipar köréből vett előadás . 6 
11. Mezőgazdasági élőadás . . . 13 
12. A gyakorlati méréstanból . . 2 
13. Társadalomtudományi előadás 8 

Összesen 131 
* 

A közművelődési bizottság működését a 
legszerényebb anyagi körülmények között kez-
dette meg. Békés vármegye törvényhatósági 
bizottsága e célra 1000 koronát adott a bi-
zottság rendelkezéséi-e. Helyiségről, annak 
fűtéséről, világításáról és rendbentartásáról az 
egyes községek gondoskodtak. Omeya. 

A népkönyvtárak a Skandináv-
állaiiiokban. 

Irta : Ispánovics Sándor. 

A felnőttek oktatása érdekében országosan 
szervezeit iskolán kivüli tanítás egyik hathatós 
eszköze a jól felszerelt népkönyvtár. Ott, hol 
rendszeres tanfolyamokat, vagy sorozatos elő-
adásokat nem tarthatnak egy vagy más körül-
mények miatt, a népkönyvtár van hivatva e 
mulasztásokat pótolni. De az előadások mellett 
is szinte nélkülözhetetlen egy könyvtár, külön-
ben az önképzés fölgerjedt vágyát nem lehet 
sem kielégíteni, sem tovább fejleszteni. 

De a könyvtárak közül is csak az felel meg 
igazán céljának, amely elsősorban kifogástalan 
jó, igazán a népnek való, hasznos, népiesen 
írott tudományos ismereteket foglal magában. 
Ugy kell összeállítani a népkönyvtárt, hogy az 
teljes lexikon legyén, melyben az egyszerű 
polgár, a katalógus és a könyvtárnok segít-
ségével megtalálhassa mindazt, amire szükségé 
van, amire kíváncsi. 

A helyesen vezetett s a jól fölszerelt nép-
könyvtár kulturális haszna végeredményében 
nagy és kiszámíthatatlan. Az államok legtöbbje 
fölismerte már a népkönyvtárak nagy jelentő-
ségét s gondjaiba veszi, támogatja, segélyezi 
azokat. Csakhogy míg egyik országban a nép-
könyvtárügy tisztán állami feladat, addig a 
másikban a társadalom is segíti az államot 
missziójában. Felemlítem az európai államok 
közül azokat, melyek különösebb pártfogásban 
részesítik népkönyvtáraikat és ezek a Skandináv-
államok. 

Svédországban már 1905. év óta ország-
gyűlésiig szavazzák meg a népkönyvtárak 
segélyezésére fordítandó összeget, ami évenként 

70.000 K. Ebből az összegből jut a "nép-
könyvtárakat intéző bizottságnak" 15.000 K. 
Ez a bizottság intézi az ország népkönyvtárai-
nak központi ügyeit. Kiválasztja a könyvtárak 
részére a könyveket és közvetíti azok vételét, 
azonkívül vándorkönyvtárakat tart fönn. A többi 
55.000 K-t, a kerületi elöljárók útján, a külön-
féle könyvtárak kapják. S pedig ezen segélyből 
részesülnek a „tanítói, a falusi és városi 
könyvtárak", továbbá az „iskolák és ^külön-
féle egyletek könyvtárai". Természetesen a 
70.000 K-t csupán a könyvtárak segélyezésére 
fordítják, ú j könyvtárak szervezéséről egy másik 
összeg gondoskodik. 

Norvégia jelenleg 50.000 K-t fordít évenként 
népkönyvtáraira, melynek száma 734 s így az 
évi segélyből egyre-egyre jut körülbelül 70 K 
állami segély és ugyanekkora összeggel tarto-
zik támogatni minden egyes megye is a terü-
letén lévő.népkönyvtárakat. A népkönyvtárakat 
intéző bizottságok „Kirke departemen"-tek 
szerint igen jó szervezetűek s működésük egy-
öntetű. A bizottságok központi szerve adja ki 
a könyvjegyzéket, végzi a könyvvásárlást és 
azok elosztását. Az utolsó évben 34.700 K-ért 
vásárolt könyveket. Az iskolai könyvtárak 
(gyermek és ifjúsági) fönntartása mindig a 
tanítóság- és elöljáróságból választott bizott-
ságra van bízva. Ez alapít új iskolai könyv-
tárakat is a már engedélyezett kedvezményes 
árú könyvekből, vagy azon adományból, melye-
ket a központi bizottság három egymásutáni 
évben juttat neki. 

Dániában évenként 36.000 K-t költ az állam 
a nép- és iskolakönyvvtárakra és 38.000 K-t 
ád az „Aarhus" központi kölcsönkönyvtár 
segélyezésére. Evenként 528 könyvtár kér se-
gélyt az állami összegből s így egyenként 
70 K segélyben részesülnek. 

Finnország. Ebben az országban, mint a 
kulturális intézmények legtöbbjét, úgy a nép-
könyvtárakat is, a kerületek, társaságok, magá-
nosok, szóval a társadalom istápolja. Különösen 
nagy szerepe van ebben a „Népmívelő társa-
ságnak" melynek jegyzék szerint összeállított 
kész népkönyvtárai vannak saját kiadványaiból 
és más könyvekből, melyeket a helyi intéző 
körök meghallgatása után, díjmentesen adomá-
nyoz az egyes kerületéknek. De az állam is 
juttat évenként 25.000 Mk-t a népkönyvtárak-
nak, még pedig a „Népművelő társaság" útján. 

Tartalom. A népművelési egyesületek és a taní-
tóság. Asztalos Gyula. — A felnőttek oktatása és az 
ifjúsági egyesületek. Csikós József. — Szabadtanítás 
egy alföldi vármegyében. (Vége.) — A népkönyvtárak 
a skandináviai államokban. Ispánovics Sándor. 

Felelős szerkesztő: Tien eÀlel; ~E%ek. 
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Figyelmeztetés ! 
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számaimik pótlólag leendő meg-

küldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Gy. III. r. 
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdaliivatalhoz kell 
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni 
kellett volna. 

Egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Betöltendő Mályinkán (Borsod megye) a reform, 

kántortanítói állás. Javadalma : ezerszáz korona kész-
pénz, kétszobás lakás melléképületekkel ; húsz méter 
kemény tűzifa behordva, felvágva és temetési stóla. 
Kötelessége : a mindennapi és ismétlős növendékeket 
a tiszáninneni református egyházkerület tanterve sze-
rint tanítani ; vasárnap, hétköznap, esketéseken a 
szokásos templomi éneklés vezetése ; hat kánonikus 
órán és lelkész akadályoztatása esetén, szószéki teen-
dők végzése ; összhangzatos egyházi énekkar vezetése. 
Pályázati határidő : július 24. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pályázati kérvények Pataki János, ref. 
lelkészhez küldendők Mályinkára, u. p. Dédes. 

(799—II—2) 
Zichy Nándor gróf adonyi uradalmi kezelősége 

pályázatot hirdet az uradalomhoz tartozó alsó-
czikolai uradalmi magániskolában üresedésben levő 
tanítónői állásra. A tanítónő évi fizetése : készpénzben 
1000 korona. Kap két szoba és 1 konyhából álló 
lakást, 250 négyszögölnyi kertet, naponként 3 liter 
tejet és évenként 28 köbméter puha tűzifát. Csak 
római katholikusok pályázhatnak. Kötelessége leend : 
az I—VI. osztályú tanulókat a magyar róm. kath. 
püspöki kar által helybenhagyott tanterv alapján 
tanítani s az ismétlő-iskolát is heti 5 órában vezetni, 
mi azonban nem tehető ünnep- vagy vasárnap dél-
előttre. A pályázatok Zichy Nándor gróf adonyi 
uradalma intézőaégéhez küldendők 1909 augusztus 
l-ig. Kelt Adonyban, 1909. évi június hó 24. Gémesi 
Károly, uradalmi intéző. (817—II—2) 

Siketnémák fe lvéte le . A siketnémák budapesti 
állami országos intézetének I. osztályaiban a jövő 
tanévre 30 új növendék számára van üresedés. Fel-
vételt nyernek elsősorban a székesfővárosban és a 
szomszéd falvakban élő teljesen siketnéma, részleges 
hallással és némi beszédmaradvánnyal bíró, később 
megsiketült gyermekek. A szegénysorsúak a képzés 
egész idejére eltartási- és útisegélyt kaphatnak az 
intézettől. Másodsorban az ország távolabbi részeiből 
is felvétetnek olyan a fentiekhez hasonló fogyatkozá-
sokban szenvedő gyermekek, akiknek eltartási díjait 
egészben vagy részben biztosítják a hozzátartozók, 
vagy akik segélydíjra érdemesek. Felsőbb osztályokba 
való felvételért is lehet folyamodni. Érdeklődőknek 
díjtalanul küld felvételi nyomtatványokat az intézet 
VIII. ker., Mosonyi u. 8. sz. alatt működő igazgató-
sága. Pályázati határidő : július 20. A később beér-
kező folyamodványok nem vétetnek figyelembe. 

(845—II—2) 
A l iptónéraetporubai ev. leányegyház II. tanítói 

állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadal-
mazása : lakás, tandíjból 100 korona. Az állás elfog-
lalása után államsegély kérelmeztetik. Tannyelv : tót-
magyar. Pályázati határidő : 1909 július 24. Király 
Kálmán, iskolaszéki elnök, Liptószentiván. 

(839—III—2) 

A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter úr által a Klot i ld-szeretetházzal kapcso-
latban létesített szeretetházi nevelőképző-tanfolyamon 
1909/10. iskolai év elején egyenként 800—800 korona 
ösztöndíj-élvezettel járó két nevelőgyakomoki állás 
fog betöltetni. Csakis oki. elemi iskolai tanítók pá-
lyázhatnak a fölvételért. Az ösztöndíjas nevelőgyakor-
nokok a Klotild-szeretetházban a növendékekkel együtt 
laknak, egy-egy 15—20 tagból álló családhoz lesznek 
beosztva, ennek nevelésében részt vesznek s emellett 
az intézet többi teendőiben az igazgató és a felügyelő-
bizottság utasítása szerint járnak el. Lakásért és tel-
jes ellátásért a szeretetházat fenntartó egyesületnek 
400 koronát fizetnek, a megmaradó 400 koronával 
szabadon rendelkezhetnek. Hetenként egy előre ki-
jelölt délután eltávozhatnak az intézetből, ezenkívül 
havonként egy szabad vasárnapjuk van. A gyakorno-
kok tartoznak állásukat a meghatározott napon el-
foglalni s az év végén a felügyelőbizottság előtt sze-
retetházi nevelőképesítő-vizsgálatot tenni. A vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz intézett 
kérvények tanítói oklevéllel, születési, orvosi és elő-
tanulmányaikat igazoló bizonyítványokkal fölszerelve 
f. év július 20-ig terjesztendők be a Klotild-szeretet-
ház igazgatóságához, (Budapest, I., Budakeszi-út 8.) 
hol részletes fölvilágosítást ad az igazgató. Budapes-
ten, 1909 június hó. Neményilmre dr., s. k. felügyelő-
bizottság elnöke. P. H. (57/h-II—2) 

Nagyméltóságú báró Wodianer Albert úr által fenn-
tartott magánjellegű ódögösi pusztai iskolában, szep-
tember elsején betöltendő tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Szabad lakás, 1000 korona évi fizetés, 
20 köbméter tűzifa, egy magyar hold kert, ingyenes 
orvosi kezelés és ötödéves korpótlék. Pályázhatnak 
magyar, okleveles tanítók, kik a tót nyelvet is értik. 
Folyamodványok egyszerű bizonyítvány másolatokkal, 
melyek nem adatnak vissza, július végéig a jószág-
felügyelőséghez, Komjáth (Nyitra megye), intézendők, 
hol a díjlevél összes feltételei megtekinthetők. 

(811—III—3) 
A jászkisér i ref. egyház pályázatot hirdet a 

nyugdíjaztatás folytán megüresedett kántortanítói 
állomásra az alábbi javadalmazással : Szabad lakás, 
esetleg a törvényben megállapított lakásbér. Előleges 
évnegytdes részletekben fizetendő 1150 korona taní-
tói, 200 korona kántori fizetés. Díjlevélileg megálla-
pított temetési stóla. A törvény által megállapított 
korpótlék. Kötelességei : az iskolaszék által időnként 
kijelölendő osztályok vezetése. A templomi éneklés 
végzése orgona-kísérettel; temetések végzése. Egy-
házi éneklőkar szervezése, vezetése és azzal kívánatra 
temetéseknél való közreműködés. A kellőleg fölszerelt 
pályázati kérvények f. évi július 20-ig küldendők be 
alulírott lelkészhez. Pályázók az augusztus 1-én dél-
előtt tartandó versenyéneklésen és orgonázáson meg-
jelenhetnek, de az útiköltségek csak az egyház által 
meghívottaknak fognak megtéríttetni. Fejes Dániel, 
ref. lelkész. (835-11—2) 
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A hunfalvi (Szepea m.) ág. hitv. evang., hatosz-
tályú elemi népiskolában megürült kántortanítói ál-
lásra pályázat hirdettetik. Évi javadalma: készpénz 
750 korona, negyedéves részletekben ; termények be-
váltása fejében 150 korona ; 1 hold 1228 [_ -öl szántó-
föld használata ; 24 méter tűzifa saját és 24 méter a 
tanterem fűtésére, befuvarozva ; szabad legeltetési jog ; 
a szokásos stóla ; szabad, kényelmes lakás. Tanítás 
nyelve : német-magyar. Kellően fölszerelt folyamod-
ványok nagyt. Székely Gyula főeaperes-lelkészhez, 
Kakaslomniczra, f. évi július hó 25-ig küldendők. 

(825—II—2) 
A „Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársa-

ság" sa lgótarjáni kerülete nép- ós iparostanonc-
iskoláinál egy 1400 korona kezdőfizetéssel, lakás a 
fűtéssel egybekötött tanítói állásra pályázatot nyitunk. 
A pályázóktól megkívántatik, hogy rajztanfolyam-
végzettséggel és zenében való jártassággal bírjanak: 
Megfelelő működés esetén, a fennálló fizetési szabály-
zat szerint, 2200 koronáig terjedő szabályszerű elő-
léptetés s kedvező üzemév esetén fizetési pótlék van 
kilátásban. Fölszerelt kérvények az acélgyári iskola-
székre címezve, július hó 20-ig Salgótarjánba külden-
dők. Salgótarján, 1909 június hó 27-én. Az iskolaszék. 

(828—II—2) 
Róm. kath., oki. óvó- és tanítónő bármilyen állást 

sürgősen elfogad. Cím : „Nevelőnő", Nyíracsád. 
(831—II—2) 

Atlszaderzs i református egyház orgonista-kántor-
fitanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : készpénz 
140 korona ; 10 köböl kétszeres ; 10 köböl árpa ; 15 
hold föld, minden adóját egyház fizeti ; tandíj reform, 
gyermektől 4 korona, idegen vallásútól 8 korona ; 
3 öl puha tűzifa. Értéke : 1.300—1400 korona. Minden 
fizetését gondnoktól, negyedévenként kapja. Három-
szobás lakás, melléképületekkel. Stóla. Kötelessége : 
I—VI. fiúosztály vezetése, ismétlősök tanítása, orgo-
nálás templomi és temetési alkalomkor, lelkész aka-
dályoztatásakor helyettesítés. Legátus tartása. Okle-
véllel fölszerelt kérvények július 24-ig lelkészi hiva-
talhoz beadandók. Próbaorgonálás július 25-én tartatik, 
útiköltség megválasztottnak megtéríttetik. Állás szept. 
1-én elfoglalandó. (832—II—2) 

A losoncz i izr. hitközség elemi népiskolájánál a 
tanító nyugdíjaztatása folytán megüresedő, évi 1400 
korona törzsfizetéssel és 420 korona lakbérrel (esetleg 
természetbeni lakással) javadalmazott egyik tanítói 
állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Csakis oly 
okleveles férfitanítók pályázzanak, akik a magyar 
és német nyelvet tökéletesen bírják, a héber nyelv-
ben is jártasak s mindezt okmányokkal igazolhatják. 
A képesítést, eddigi működést, kort és családi álla-
potot feltüntető eredeti avagy hitelesített okmányok-
kal felszerelt pályázati kérvények f. é. augusztus hó 
l-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. A 
jelölteket az iskolaszék próbatanításra fogja meghívni, 
az ebből eredő utazási költségeket azonban csak a 
megválasztottnak téríti vissza. A megválasztott tanító 
ideiglenes minőségben egy próbaévre és pedig az 
1909/910-ik tanévre alkalmaztatik s egy évi sikeres 
működés után véglegesíttetik. Az állás szeptember 
hó 1-én elfoglalandó. Losoncz, 1909 június 25. Az 
iskolaszék határozatából: Hoffmann Lipót dr., iskola-
széki elnök. Domber József, iskolaszéki jegyző. 

(833—III—2) 
A l e k e n y e l ref. leányegyház előkönyörgő-kántor-

tanítói állomására pályázat hirdettetik. Fizetése : 800 
korona, ebből 400 korona készpénz; fa, tandíj, ter-
mény, föld és stóla. Okleveles tanító részére állam-
segélyért, 1000 koronáig, folyamodva lesz. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Pályázatok július 25-ig 
Sélley László ref. lelkészhez, Beretke (Gömör m., u. p. 
Gömörpanyit), küldendők. (872—II—2) 

Az a lsóerdöfalvl (Szepesség, Tátrafüred mellett) 
ev. leányegyházban a rendes kántortanítói állás szep-
tember elsejével betöltendő. Tannyelv: magyar-német. 
Az 1000 korona törzsfizetés 326 korona állami kiegé-
szítéssel biztosítva van. Az ötödéves korpótlékok szin-
tén államsegélyből nyernek fedezést. A magyar és 
német nyelvet teljesen bíró pályázók, kik esetleg 
próbára is meghívatnak, kellően felszerelt folyamod-
ványaikat július végéig alulírotthoz küldjék be. Nagy-
szalók 1909 június 28. Faix Mihály, ev. lelkész. 

(884-11—2) 
A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjes i kollé-

giumának tanítóképző-intézetébe fölvételért folya-
modni július hő 31-ig lehet. Felvilágosítást szívesen 
ad Gerhard Béla igazgató (846—II—2) 

A füzesgyarmati (Békés megye) községi iskolaszék 
Füzesgyarmat községhez tartozó ker té sz sz ige t i 
pusz tán újonnan szervezett községi iskolához egy 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Az állás javadalma : 
1. 1000, azaz egyezer korona készpénz, előleges, egyenlő 
évnegyedes részletekben a község közpénztára által 
fizetve. 2. Tisztességes lakás, mely áll : 2 szoba, konyha, 
kamra s a szükséges melléképületekből. 3. 600 [ J-öl 
kert. Kötelesség : egy osztatlan elemi s ismétlő-iskola 
lelkiismeretes, pontos vezetése, kifogástalan maga-
viselet. Kellően fölszerelt kérvények július hó 2á-ig 
a községi iskolaszékhez intézve, Stépán József tanító, 
községi iskolaszéki jegyzőhöz küldendők. A megválasz-
tott állását f. évi szeptember l-ig köteles elfoglalni. 
Domokos Kálmán dr., elnök. (854—II—2) 

Pályázati hirdetés a k i skoszmályi reform, leány-
egyház tanítói állására. Javadalom : különböző címek 
alatt 600 korona, mely állami hozzájárulással 1000 
koronára egészíttetik ki. Kötelessége : mindennapi é3 
ismétlő-iskolások oktatása, vasárnap délután isteni-
tisztelet tartása, anyaegyházbeli tanító akadályozta-
tása esetén annak, esetleg lelkésznek istenitiszteletek-
nél helyettesítése. Pályázati kérvények fölszerelten 
az esperesi hivatalhoz, Alsószecsére (Bars megye) be-
zárólag július 25-ig küldendők. Állás 1910 szept. 1-én 
foglalandó el. Űjbars, 1909 június 30. Varannay La-
jos, ref. lelkész. (856—II—2) 

Pályázat a s zeged i református egyházközség újon-
nan szervezett elemi leányiskolái tanítónői állására. 
Javadalom: 1200 korona, melyből 1000 korona állam-
segély, 420 korona lakbér, 20 korona kertváltság, melye-
ket azonban az egyházközség jogosult bármikor termé-
szetbeni lakással és kerttel helyettesíteni. Díjlevél sze-
rinti bizonyítvány- és magán vizsgadíjak. Kötelességek : 
osztatlan I—VI. leányosztály, valamint ismétlő-leány-
iskolások tanítása, ugyanott kézimunkatanítás, a sze-
gedi népiskolák református tanulóinak, valamint a 
szórványokból bejáróknak is hitoktatása és egyházi 
énektanítása az egyháztanács által meghatározandó 
óraszámban és helyen, fiútanítónak akadályoztatása 
esetén helyettesítése. Díjlevélmásolat kívánatra meg-
küldetik. Oklevéllel, működési bizonyítványokkal, 
valamint teljes egészségi állapotot igazoló tiszti-
orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1909 
augusztus 10-ig Bereczk Sándor, református lelkész-
hez Szegedre küldendők. Az állás 1909 szeptember 
1-én elfoglalandó. A megválasztottnak úti- és költöz-
ködési költségei nem téríttetnek meg. Szegedi refor-
mátus egyháztanáca. (864—III—2) 

Végzett gör. kath. tanítóképezdész, ki a róm. kath. 
kántorságban is jártas, tanítói állást keres. Címe : Oláh 
Dezső, Alsókál infa lva (u. p. Máramaros-Dombó). 

(865—III—2) 
Perbálra (Pest mellett) kath., magyarul-németül 

beszélő osztálytanító kerestetik. Javadalma : 1000 kor. 
fizetés és bútorozott szoba. Kérvények a kath. iskola-
székhez intézendők. Választás 1909 július 25-én lesz. 
Az állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó. 

( 8 8 3 - 1 - 1 ) 
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A czikói (Tolna m.) róm. kath. iskolánál újonnan 
szervezett 4-ik tanítói állásra augusztus hó l-ig pályá-
zatot hirdetünk. Javadalma : 900 korona államsegély, 
a hitközségtől 100 korona fizetés, 100 lakpénz és 
20 korona kertváltság. Kötelessége : az iskolaszék által 
évről évre kijelölendő mindennapi és ismétlő-iskolát 
vezetni, a kántoriakban mindenkor és díjtalanul segéd-
kezni és helyettesíteni a mindenben az iskolaszék uta-
sításait követni. Tannyelv : magyar, a német nyelvben 
való jártasság okvetlen szükséges. Az állás 1910. évi 
január 1-én foglalandó el, mely naptól a fizetés is 
folyósíttatik. Felszerelt kérvények az iskolaszéki elnök-
höz intézendők. Rausz Alajos plébános, iskolaszéki 
elnök. (868—1—1) 

N y í r e g y h á z a vároB községi polgári leányiskolájá-
nál szervezett két segédtanítói (tanítónői) állásra pá-
lyázatot hirdetünk. Mindkét állásra a nyelv- és törté-
nelemtudományi szakcsoportból a magyar és német 
nyelv tanítására képesített egyének pályázhatnak. Az 
állás betöltésénél a francia nyelv tanítására képesek 
előnyben részesülnek. Javadalmazásuk : évi 1400—1400 
kor. ; ebből államsegély 1200—1200 kor. és 300 kor. 
lakáspénz. Rendszeresítés esetén 2000 korona fizetés, 
a negyedik, nyolcadik és tizenhatodik évben 200 kor. 
fizetésemelkedés, öt ízben 200 kor. évötödös korpótlék 
és 400 kor. lakáspénz. Pályázati határidő : augusz-
tus 1. A községi iskolaszékhez címzett kérvények Prok 
Gyula dr., iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

(877-1—1) 
N y í r e g y h á z a város községi polgári fiúiskolájánál 

szervezett két segédtanítói állásra pályázatot hirde-
tünk. Az egyik állásra pályázhatnak a nyelv- és törté-
nelemtudományi szakcsoportból a magyar és német 
nyelv tanítására képesített egyének. Az ének tanítá-
sára képesítettek előnyben részesülnek. A másik állásra 
a rajzból képesített tanerők pályázhatnak. Javadalma-
zásuk : évi 1400—1400 korona ; ebből államsegély 
1200—1200 korona és 300 korona lakáspénz. Rend-
szeresítés esetén 2000 korona fizetés, a negyedik, 
nyolcadik és tizenhatodik évben 200 korona fizetés-
emelkedés, öt ízben 200 korona évötödös korpótlék és 
400 korona lakáspénz. Pályázati határidő : augusz-
tus 1. A községi iskolaszékhez címzett kérvények Prok 
Gyula dr., iskolaszéki elnökhöz intézendők. 

( 8 7 7 - 1 - 1 ) 
Somogy megye N a g y g o m b a községében, a róm. 

kath. felekezeti népiskolánál rendszeresített 3-ik tanítói 
állás betöltése céljából pályázatot hirdetünk. Az állás 
következő javadalommal van egybekötve: 1000 kor. 
évi fizetés, természetben egy bútorozott szobából álló 
lakás, takarítás és télen fűtés. Pályázati kérvények 
1909 évi július 25-én d. u. 5 óráig nyújthatók be. A 
választás 1909 augusztus hó 8-án d. e. 11 órakor fog 
megejtetni. Pályázhatnak nők és férfiak. Ha férfi 
választatik meg, úgy a kántori teendőkben segíteni 
köteles leend. Marczali, 1909 július 5. Ádám János, 
apátplébános. (878—II—1) 

A marczal i i polgári iskolaegyesület az általa fenn-
tartott és államilag segélyezett polgári fiúiskolánál 
a mennyiségtani és természettudományi szakra egy 
új tanítói állást rendszeresített, melynek betöltése 
céljából ezennel pályázatot hirdet. Az állás az első 
évre ideiglenesen töltetik be és ezen évben 1600 
korona fizetés és 400 korona lakbér élvezetével van 
egybekötve. Pályázati kérvények Ádám János apát-
plébános elnökhöz, Marczali (Somogy m.), címezve, 
1909. évi augusztus hó l-ig adandók be. 

(879-1—1) 
Pozsonymegyei Böös nagyközségben osztálytanítói 

állás szeptember elsejére megürült. Fizetés : 1000 ko-
rona, szerény bútorzatú szoba. Kántoriakban köteles 
segédkezni. Választás július 25-én. Iskolaszék. 

( 8 8 4 - 1 - 1 ) 

N a g y k á t á r a (Pest megye) egy kitűnő hangú, a 
kántorságban tökéletesen jártas, okleveles segéd-kán-
tortanító kerestetik ; megjegyzendő : szükség esetén 
neki kell a kántori teendőket végezni. Fizetése : évi 
800 korona és minden kis temetéstől 40 fillér, nagy 
halottaktól 1 korona és egy szobából álló lakás, az 
állás augusztus 1-én elfoglalandó. Gerecs János, kán-
tortanító. (880—1—1) 

A nyírábrányi (Szabolcs m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra, július 26-iki határidővel, pályázat hir-
dettetik. Javadalma : államsegélykiegészítéssel 1000 ko-
rona, 2 szobás lakás és kert. Kérvények Reisinger 
Alajos plébánoshoz küldendők. (885—I—1) 

Á barátfalvai (Vas m.) róm. kath. iskolaszék 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés: hit-
község pénztárából 100 kor., államsegélyből 900 kor. 
Kötelessége : az I—II. osztályt és az általános ismétlő-
iskolában fölváltva tanítani ; ha nő választatik meg, 
az iskolaszék kívánságára a nagyobb leánygyermeke-
ket heti egy órában kézimunkára oktatni. Német 
nyelv szükséges. Pályázati határidő : július 25. Kér-
vények iskolaszéki elnökségnél benyújtandók. 

(886-1—1) 
A b i c s k e i ref. iskola harmadik tanítói állására 

pályázat hirdettik. Javadalom : egyháztól 800 korona, 
havi részletekben előre, négy méter fa fölvágatással, 
ezidőszerint egy bútorozott szoba lakásul. 1000 koro-
náig való kiegészítésért egyház folyamodni fog. Köte-
lessége : az iskolaszék által reábízott osztály vagy 
osztályok vezetése, kántort szükséghez képest helyet-
tesíteni, miért is fölhívatnak pályázók, hogy orgoná-
lásbani jártasságuk bemutatása céljából július hó 28-án 
délelőtt 10 órára személyesen jelenjenek meg. Meg-
választottnak útiköltsége megtéríttetik. Okleveles pá-
lyázók kérvényei július 25-ig a lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Balogh György, lelkész. (887—II—1) 

Fürjes (volt határőrvidék) magyar-szerb tannyelvű 
községi iskolánál tanítónői állás betöltendő. Az állo-
más javadalmai : 1000 kor. fizetés, 4 [j-öl I- osztályú 
kemény bükkfa, melynek pénzbeli értéke 128 kor., 
12 kor. írószerátalány és természetbeni lakás. Az állásra 
gör. kel. szerb vallású tanítónő fog kineveztetni. Folya-
modók a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez cím-
zett, felszerelt és kellően bélyegeit kérvényeiket a 
verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez, a ma-
gyar honosságot igazoló helyhatósági bizonyítvánnyal 
együtt, f. hó 30-ig nyújtsák be. Versecz, 1909 július 
hó 2-án. Molnár József s. k., kir. s.-tanfelügyelő. 

(888—1—1) 
Krus ioza (volt határőrvidék) magyar-szerb tan 

nyelvű községi iskolájánál újonnan szervezett tanítónői 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 600 korona, 
a községi pénztárból ; 336 korona államsegély ; 20U 
korona lakbér ; 4 öl tűzifa és 4 korona 20 fillér iroda-
átalány. Az állás gör. kel. szerb vallású és a szerb 
nyelvet is beszélő tanítónővel lesz betöltve. Folya-
modók kellően fölszerelt és bélyegeit kérvényüket 
— melyhez a magyar állampolgárságot igazoló hely-
hatósági bizonyítvány is csatolandó — a vallás- és 
közokt. miniszter úrhoz címezve, f. évi július hó 20-ig 
a verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez küld-
jék be. Versecz, 1909. évi július hó 1-én. Molnár 
József s. k., kir. segédtanfelügyelő. (889—I—1) 

A pa t tás l községi elemi népiskolánál az újon-
nan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állo-
más járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven 
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is föl-
szerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. 
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok folyó évi július hó 31-ig Krassószörény vár-
megye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1909. évi július hó 10-én. Berecz Gyula, kir. 
tanfelügyelő. (63/h—I—1) 
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Pályázat. A zso lnai róm. kath. iskolaszék nyug-
díjaztatás folytán megüresedett férfitanítói állásra 
f. évi augusztus hó 10-ére pályázatot hirdet. Fizetése : 
1100 korona, kertilletmény 20 korona, a törvényes 
évötödös korpótlék és lakbér címén 360 korona ; ezen-
kívül stoláris mellékjövedelem. Tannyelv: magyar, 
de a tót nyelv tudása is okvetlenül megkívántatik. 
A megválasztott köteles: f. évi szeptember hó 1-én 
állását elfoglalni, az iskolaszék által reábízott osztályt 
vezetni, ünnepnapokon a templomban énekelni és a 
temetési szertartásoknál közreműködni. Személyes 
megjelenés ének- s orgonapróba miatt kívánatos. Kér-
vények f. évi augusztus hó 7-ig nagys. Podivinszky 
Ferenc apát-plébános, iskolaszéki elnöknél benyúj-
tandók, mert a később érkezettek figyelembe nem 
vétetnek. A választás f. évi augusztus hó 10-én délelőtt 
megtartatik és a megválasztott csak egy sikeres próbaév 
letelte után fog végleg megerősíttetni. Zsolnán, a róm. 
kath. iskolaszék f. évi július hó 3-án tartott üléséből. 

(890—II-1) 
A pakodi (Zala m.) közs. elemi népiskolánál meg-

üresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : államsegély 900 korona, a községtől 100 
korona, 1 régi öl fa, szobatakarításra 24 korona, egy 
bútorozott szoba. Kötelességek : az iskolaszék által 
kijelölt osztályokban tanítani, az ismétlősöket felváltva 
oktatni, a gyermekeket templomba vezetni és ott rájuk 
felügyelni, kántorságban felszólításra segédkezni. Állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Csak róm. kath., ok-
leveles férfitanítók pályázhatnak. Kérvények f. évi 
július 31-ig Vizvári József iskolaszéki elnök címére 
küldendők. Személyes megjelenés előny. (891—1—1) 

A t i szadorogmai református egyház orgonista-
kántorsággal, kórusvezetéssel egybekötött, 111—VI. 
vegyes osztályt vezető tanítói állomására pályázatot 
hirdet szeptemberre. Fizetés: 800 korona készpénz, 
egyházi pénztárból, és földbirtok, melyért kívánatra 
400 korona fizettetik ; temetési stóla, lakás, kert. Föl-
szerelt kérvények július 26-ig Tiszadorogmára (u. p. 
Ároktő, Borsod m.), Halászy József lelkészhez külden-
dők. Személyes bemutatkozás előnyben részesíttetik. 

(892—II—1) 
A s ik lósnagyfa lu i és k is tapolczai közös községi 

kántorsággal egybekötött taníióságra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmai a közigazgatási bizottság 782/1909. 
kb. számú határozatával jóváhagyott javadalmi jegyző-
könyv szerint : 1. Lakás (2 szoba, 2 konyha, kamra, 
pince, fakamra, ólak, 170 Q-öl kerttel) = 200 korona. 
2. Készpénz (Siklósnagyfalu 7«, Kistapolcza Vs) 872 
korona. 3. Tandíj (mindennapi iskolásoktól évenként 
és fejenként 2 korona 40 fillér, tanulók száma 37) 
88 korona 80 fillér. 4. 3 hold és 364 D-öl ingatlan 
(adójából 6 kor 26 fillér a tanítót terheli) értéke 65 
korona. 5. Stóla 20 korona. Kötelességei : a minden-
napi és ismétlő-iskolások díjtalan tanítása, az isteni-
tisztelet és temetések alkalmával az éneknek orgoná-
val való vezetése, kánonikus órákon és lelkész távol-
létében vagy akadályoztatása esetén az istenitisztelet 
végzése Pályázatok fölszerelten alulírott iskolaszéki 
elnökhöz (Dombi Vince lelkész, Siklósnagyfalu, Baranya 
megye) küldendők augusztus l-ig. Az ének- és orgona-
próbákon megjelenők előnyben részesülnek. Az állás 
augusztus 29-ig elfoglalandó. Dombi Vince, iskolaszéki 
elnök. (893—1—1) 

Földsz ige tpuszta (Sopron m.) róm. kath. iskola 
gondnoksága pályázatot hirdet egy nőtlen osztály-
tanítói állásra. Javadalma : 1000 korona törzsfizetés, 
törvényszerű korpótlék és 1 bútorozott szoba fűtéssel. 
A kérvények főtisztelendő Poller Endre gondnoksági 
elnökhöz címzendők, Csorna. A tanító állását és a 
tanítást illetőleg a hercegi szabályzat mérvadó, mely 
beletekintés végett az elnöknél megtekinthető. Határ-
idő július 31. Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Grüner 
Géza, gondnoksági jegyző. (897 — 1—1) 

A ráczhidasi ág. hitv. ev. egyházközség II. sorsz. 
tanítói állására pályázhatnak ág. hitv. ev., okleveles 
tanítók. Fizetés : egyházközségtől 600 korona s 1 öl fa, 
államsegély 388 korona, egyelőre 1 szobás lakás, kert 
helyett 20 korona, törvényszerű korpótlék. Kötelesség : 
reábízott 3 osztály tanítása, kántori teendőkben segéd-
kezés, esetleg helyettesítés. Német nyelv tudása szük-
séges. Az állás augusztus 29-ig elfoglalandó. Pályázati 
kérvények 1909 július 17-ig alulírotthoz küldendők. 
Hidas (Baranya m.), Schöll Lajos, ev. lelkész. 

(894—1—1) 
K e c s k e m é t th. város községi iskolaszéke három 

pusztai rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom: egy tanítónak 1100 korona, kettőnek 1000— 
1000 korona készpénzfizetés, egyenként 2 hold föld 
haszonélvezete 60 korona értékben, a törvényes kor-
pótlék ós természetbeni lakás, végre 60 korona fűtte-
tési és tisztogatási átalány. A megválasztott tanítók 
mindegyike a 2 hold földből '/« holdat faiskola cél-
jaira köteles használni. Megyjegyzendő, hogy egy 
tanító (kismatkói-úti) 1100 korona készpénzfizetését 
az államtól, kettő pedig 1000—1000 korona fizetését 
a várostól kapja. A fizetéseknek 1200 koronára leendő 
kiegészítéséért a közs. iskolaszék a megválasztás után 
azonnal folyamodik az államhoz. A megválasztott 
tanítók tartoznak a reájuk bízott iskolát mindenben 
lelkiismeretesen ellátni és minden tárgyat a tanterv 
szerint tanítani. A folyamodványhoz csatolandók: 
keresztlevél, oklevél, szolgálati bizonyítványok, vagy 
ilyenek nem létében erkölcsi bizonyítvány, továbbá 
legújabb keletű orvosi bizonyítvány ; mindez eredeti-
ben vagy hiteles másolatban. Csak férfitanítók pályáz-
hatnak. A kérvények f. évi július hó 24-ig Gömöry 
Sándor, iskolaszéki elnökhöz intézendők. (898-1-1) 

Brettye l in község (Hunyad m.) községi iskolaszéke 
pályázatot hirdet egy újonnan létesült elemi tanítói 
állásra július hó 31-iki lejárattal. Évi járandósága az 
1907. évi XXVII. t.-cikkben meghatározott illetmény. 
Az állás felszólításra azonnal elfoglalandó. A kellően 
fölszerelt kérvények alulírt iskolaszéki elnök címére 
küldendők. Brettyelin (u. p. Déva), 1909. évi július 
hó 4-én. Onkos George, iskolaszéki elnök. 

( 9 0 0 - 1 - 1 ) 
Pályázatot hirdetek az ungnyárádi (Ung m.) ref. 

kán1 ortanítói állásra. Az állás jövedelme: búza és 
gabona 16 köböl; föld 8 hold; 4 db marhára legelő; 
5 öl test-fa ; tandíj ; mindennapiaktól 4 korona, ismétlő-
söktől 2 korona, személyenként ; gyermekek száma 
100-on felül, de a jövő év folyamán fölépül az állami 
iskola és akkor 60 körül lesz ; stóla ; államsegély 487 
korona és korpótlék ; díszes, új lakás (3 szoba, konyha, 
spájz, kamra, melléképületek), kert. Kötelessége : a 
népiskola I—VI. oszt. növendékeit és az ismétlősöket 
oktatni, kántori teendőket végezni, kánonikus órákon 
és a lelkész akadályoztatása esetén templomi szolgálat 
végzése. Énekkar vezetése kívánatos. Pályázati kér-
vények Nyomárkay Sándor ref. lelkészhez (Ungnyárád, 
u. p. Nagykapos) küldendők, július hó 28-ig. 

( 9 0 1 - 1 - 1 ) 
Magyara lmás! református egyház kántortanítói 

állomására pályázatot hirdet. Fizetés : 3 padlós szoba, 
gazdasági épületek és 2 kerten kívül készpénz 31'50 
korona, rozs 20 pozsonyi mérő, hús 14 kg., kemény 
tűzifa 14'5 köbméter, föld 18 hold, adóját az egyház 
fizeti, só 14 kg., tandíj minden gyermektől 2'60 ko-
rona (65—70 gyermek). A fizetés 1908-ban 1158 ko-
ronára értékeltetett. Kötelessége : a dunántúli refor-
mátus egyházkerület tanterve szerint 6 osztályt vezetni, 
ismétlősöket oktatni, kánonikus órákon, lelkész aka-
dályoztatása esetén az istenitisztelet végzése. Okmá-
nyokkal fölszerelt kérvények 1909 aug. 5-ig nagytiszt. 
Medgyasszay Vince, esperes úrhoz Balatonfőkajárra 
(Veszprém vármegye) küldendők. Az állás szept. 1-én 
okvetlenül elfoglalandó. (902—1 -1) 
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A vorbói (Nyitra vm.) polgári fiú- és leányiskolá-
nál betöltendő egy tanítónői és két tanítói állás. 
Okleveles matematikusok f. hó 25-ig küldjék be 
ajánlataikat Deák István, igazgató címére. 

(895—II—1) 
Németújvár nagyközség (Vas m.) róm kath. 

iskolájánál osztálytanítói állásra, július 30-ig pályá-
zat hirdettetik. Jövedelem : 1000 korona, 20 korona 
fapénz, 20 korona kertilletmény, bútorozott szoba, 
ágyneműn kívül, vagy a szoba helyett a bútorral 
80 korona évi lakbérátalány. Kötelessége : kisebbeket 
és ismétlő-tanköteleseket tanítani, kántoriakban díj-
talanul segédkezni. Tannyelv : magyar-német. Az 
állás szeptember 1-én elfoglalandó. Csak okleveles, 
nőtlen férfitanítók pályázhatnak. Kérvények Maitz 
Jácint, iskolaszéki elnök címére küldendők. 

(903-1—1) 
A borsi (Bihar m.) reform, elemi leányiskolái tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénz 20 
korona ; kétszeres búza 7 köböl ; 11 hold szántóföld 
egy tagban, melynek adóját az egyház fizeti, szántás-
díjul a községtől 20 korona; 1 öl tűzifa, beszállítva; 
minden növendéktől 1 véka kétszeres búza és egy 
csirke ; tandíj felsőbb rendelet szerint ; elegendő őr-
letés ; fizetéskiegészítés címén 159 korona államsegély ; 
alkalmas lakás, házikerttel. Orgonista-kántori gyakor-
lattal bírók előnyben részesülnek. Pályázatok július 
30-ig Papp László ref. lelkészhez, Bors (póstahely), 
küldendők. Az állás 1909 szeptember l-ig elfoglalandó. 

(904—1—1) 
Fiatal, okleveles, zeneértő tanító nevelőnek vagy 

házitanítónak ajánlkozik. Levelek „Tanító" címre 
Sz i lágycseh ibe küldendők. (907—1—1) 

A be sencze i ref. leányegyház kántortanítói állo-
mására. Fizetése : 1000 korona, évnegyedenként előre 
fizetve; stóla 1 korona, verses búcsúztatóért4 korona; 
épülőfélben levő modern úri lakás, jó karban levő 
melléképületekkel, udvar és kert 1200 • - ö l . Köteles-
sége : hogy tanításon kívül vasár- és ünnepnapokon 
könyörgésből álló istenitiszteletet tartson a templom-
ban, hétköznap is néhányszor. Pályázati határidő : 
1909 július 31. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Oklevéllel, szolgálati bizonyítványokkal fölszerelt pá-
lyázatok Dányi Gábor espereshez, Kiscsányba (u. p. 
Oszró. Baranya megye) küldendők. (908—II—1) 

A peéri (Győr m.) református leányegyház tanítói 
állására pályázat hirdettetik. Javadalmazása : külön-
féle terménybeli járandóságok és készpénz címen 
körülbelül 1100—1200 korona, szabad lakás, mellék-
épületek és egy nagy konyhakert. Kötelessége : min-
dennapi és ismétlő-iskolakötelesek oktatása, isteni-
tiszteletek elvégzése, gondnoki és magtári számadás 
vezetése. Pályázati határidő : július 31. Állás azonnal 
elfoglalandó. Kérvények reform, egyházhoz Pázmándra 
(Győr m.) küldendők. (909—1—1) 

Bél lye i (Baranya m.) róm. kath. iskolaszék pályáza-
tot hirdet kán tortanítói állásra. Javadalmazása 1893. 
javadalmi jegyzőkönyv szerint, mely újraértékelés 
alatt áll : 1816 korona 82 fillér. Tanítói 1114-96, kán-
tori 701*86. Kötelessége : a törvényes teendőkön kívül, 
a plébánia egész területén a kántori teendők végzése, 
istentisztelet alatt való orgonálás mindennap, a Pécs-
egyházm. tanítóegyesületbe való belépés. Magyar és 
német nyelv tudása szükséges. Pályázat beadásának 
határideje : július 25. Választás 27. Pályázók személyes 
megjelenése kántorpróbára a közbeeső vasárnapok 
egyikén kívánatos. Állás elfoglalandó augusztus 5. 

( 9 1 0 - 1 - 1 ) 
A g á c s f a l v i róm. kath. kántortanítói állásra 

július 3I-ig pályázat hirdettetik, az 1907. évi XXVII. 
t.-c.-ben biztosított javadalom élvezete mellett ; 
augusztus 7-én orgona- és énekpróba után választás. 
Folyamodványok Miessl Zsigmond, prépost címére 
- Gács, Nógrád megye — küldendők. (916—I—1) 
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A Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
rozsnyóbányai magyar tannyelvű elemi nép- és 
iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segéd-
tanítói állásra 1200 korona kezdő-fizetéssel (utólagos havi 
részletekben fizetve), szabad garszon-lakás és szabály-
szerű fűtési illetmény élvezetével egybekötött járan-
dóság mellett pályázat nyittatik. Okleveles és nőtlen 
tanítók kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó 
évi augusztus hó 5-ig a Rimamurány-salgótarjáni 
vasmű-részvénytársaság rozsnyóbányai iskolaszékéhez 
Rozsnyóbányára (u. p. Rozsnyó, Göniör megye) nyújt-
sák be. Egyenlő képesítés mellett előnyben részesül-
nek oly pályázók, akik a rajz-, ének- és kézügyes-
ségi gyakorlatok tanításában kellő jártassággal bír-
nak. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az 
elnökség. (911—III—1) 

A német-czernyai róm. kath. felekezeti magyar-
német tannyelvű iskolában üreresedésbe jött kántor-
tanítói állásra július 31-ig tartó pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 1076 korona tanítói, 320 korona kántori 
készpénzfizetés, 4 hold kántorföld, melynek évenkénti 
adóját a megválasztott fizeti. Rendes lakás kerttel és 
megállapított stólajövedelem. Kötelessége : a minden-
napi oktatáson kívül az ismétlősöket, valamint a 
plébánia összes tanulóifjúságát a hívők nyelvén az 
egyházi énekben oktatni és vasár- és ünnepnapokon 
azt vezetni. Az augusztus 3-án 9 órakor tartandó 
kántori próbára a pályázók saját költségükön köte-
lesek megjelenni. Kérvények a német-czernyai róm. 
kath. plébánia-hivatalhoz küldendők. Geiger Alajos, 
plébános. (913—1—1) 

Pályázat. Rumi róm. kath. iskolaszék R u m b a n (Vas 
m.) újonnan létesített III-ik osztálytanítói állásra, férfi-
tanítók részére pályázatot hirdet. Javadalom : egy 
bútorozott szoba, 900 korona államsegélyből és 100 
korona a hitközségtől. Kötelességei: az iskolaszéktől 
kijelölendő osztályok tanítása, az ismétlő-iskolásokna,k 
felerészbeni tanítása, a gyermekeknek templomba 
vezetése és ott rendbentartása és szükség esetén a 
kántoriakban való segédkezés. A választás megejté-
sére július hó 25-ike, délutáni 3 órája tüzetett ki. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. A kérvé-
nyek bezárólag július hó 24-ig Könczöl István plébá-
nos, iskolaszéki egyházi elnökhöz küldendők. (Pósta 
és vasútállomás helyben. Rum (Vas m.), 1909 július 
hó 7-én. (918—1—1) 

Sarkadon (Bihar vm.) a községi polgári fiúiskolá-
nál egy segédtanári állásra pályázatot hirdetünk. Pá-
lyázhatnak okleveles polgári iskolai tanárok, kik 
mennyiségtan-természettudományi szakcsoportra van-
nak képesítve, mellékképesítésük énekre vagy tor-
nára lehet. Javadalmazás : a községtől évi 200 korona 
törzsfizetés és 320 korona lakbér ; államsegélyből 
fizetéskiegészítésül: évi 1200 korona. Az állás 1911-ben 
lesz rendes tanári állássá átszervezhető. Pályázati 
határidő : 1909 augusztus 10. Pályázati kérvényeket 
keresztlevéllel, oklevéllel, esetleg szolgálati bizonyít-
vánnyal alulírott elnökhöz lehet küldeni. Balog Ambrus, 
iskolaszéki elnök. Buttel Károly, iskolaszéki jegyző. 

(919—1-1) 
A veresegyház i (Pest megye) református egyház 

pályázatot hirdet az újonnan felállított második taní-
tói állásra. Javadalma: 100 kor. az egyháztól, 900 kor. 
államsegély, évnegyedenként fizetve, lakás és kert 
természetben. Kötelessége : az egyháztanács által reá-
bízandó osztályok tanítása a dunamelléki református 
egyházkerület tanterve szerint, továbbá a kántortanító 
esetleges helyettesítése. Pályázhatnak okleveles, orgo-
nálásban teljesen jártas református tanítók. A felsze-
relt pályázati kérvények augusztus 10-ig lelkészi hiva-
talhoz küldendők. Bemutatkozás (aug. 15-én) előnyös. 
Az állás szeptember 15-én foglalandó el. Viczián An-
tal, főgondnok, Nagy Ferenc, lelkész. (920—1—1) 

NÉPTANITÓK LAPJA. 
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Az ohababisztrai községi elemi népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, 
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, ma-
gyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nagy m. vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. 
évi július hó 25-ig Krassószörény vármegye közigazga-
tási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi 
július hó 1-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(62/h- I— 1) 
Gajar (Pozsony m.) róm. kath. népiskolájához taní-

tói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: a hitköz-
ségtől 600 kor., államsegély 400 kor., tanonctanításért 
40 kor., kertilletmény 20 kor. Bútorozott szoba, 4 m. 
fa. Szükség esetén a kántornak segédkezni. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Pályázati határidő : augusztus 5. 
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Főt., Oláh Miklós, 
iskolaszéki elnök. (925—II—1) 

A ga sz tony l róm. kath. népiskola osztálytanítói 
állására pályázhatnak okleveles, nőtlen férfitanítók. 
Fizetés : a községtől 400 kor., államsegély 600 kor. 
Kertilletmény fejében fűtés, takarítás. A rábízott osz-
tályt vezetni, az ismétlősöket tanítani, a kántorságban 
pedig segédkezni köteles. Kántorságban jártasak előny-
ben részesülnek. Határidő : július 24. Kérvények fő-
tisztelendő Szakáll József plébános, iskolaszéki elnök 
címére, Vas m., Szentmihályra (pósta Yas m., Rátót) 
küldendők. Gasztony, 1909 júliuB 8. Az iskolaszék. 

(926-1—1) 
Az a l sónyéki református egyház Il-ik tanítói állo-

mására pályázatot hirdetek, július 31-iki határidővel. 
Kötelesség : az I—II. vegyes osztályok tanítása ; szük-
ség esetén a kántor, illetve lelkész helyettesítése. 
Javadalom : 1000 kor. készpénz törzsfizetés, 200 kor. 
lakbér, havi előleges részletekben és az esedékes kor-
pótlék. Az állomás szeptember 1-én elfoglalandó. Pá-
lyázati kérvények alulírotthoz (Alsónyék, utolsó pósta 
Báttaszék, Tolna megye) küldendők. Szabó Károly, 
református lelkész. (927—1—1) 

A nyéger fa lva i református leányegyház előkö-
nyörgői tanítói állására, augusztus 1-iki határidővel, 
pályázat hirdettetik. Fizetése : az egyház pénztárából 
600 korona, havonként 50 koronával előre fizetve, az 
államtól 400 korona és a megfelelő korpótlék. Lakás 
és kétvékás kert, gyümölcsfákkal körülvéve. Tanköte-
les 30 gyermek. Kellően fölszerelt kérvények Soós 
Mihály, gondnok címére (Nyégerfalva, u. p. Belényes, 
Bihar'megye) küldendők. (928-11—1) 

A ny í regyháza i ág. h. ev. egyház az 1909/10. 
tanévben betöltendő 7 új tanyai tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Javadalmazás: 1100 korona törzsfizetés, 
mely összegből 1000 korona az állampénztárból, 100 
korona az egyházpénztárból folyósíttatik ; természet-
beni lakás. Á kellően fölszerelt kérvények Geduly 
Henrik ev. lelkész, iskolaszéki elnökhöz, f. évi július 
24-ig bezárólag küldendők. (932-1—1) 

Pályázat a szamoskóródl református kántor-
tanítói állásra. Fizetés : lakás természetben, kerttel, 
16 köblös szántóföld, melyből hat holdért az egyház, 
10 holdért a tanító fizeti az adót, 10 köböl tiszta, 
rostált búza, 5 véka szemes tengeri, 16 korona széna-
pénz, négy öl test-fa. Minden iskolaköteles gyermekért 
2 korona 40 fillér és '/s véka szemes tengeri, stóla 
az egyházkerület által megállapítva, 632 korona 
állami kiegészítés. Kötelessége : VI. osztályú és ismétlő-
iskola tanítása, kántori teendők, kánonikus órákon és 
lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet végzése. 
Állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó. Teljesen 
fölszerelt kérvények augusztus 10-ig alulírotthoz kül-
dendők. Szamoskóród, Szatmár megye, 1909 július 9. 
Utolsó pósta : Ombod. Balajthy Károly, református 
lelkész. ( 9 3 5 - 1 - 1 ) 

A v a r b ó i református kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Javadalom : készpénzben 340 korona, 
terményben 30 köböl gabona, tandíjban (jelenleg 
még természetben) átlag 100 gyermek után körül-
belül 800 korona, 4 darab erdő-legelőilletőség, 6 
szekér fa, 20 hold föld és lakás. Kötelesség: I—VI. 
osztály tanítása, kántori teendők végzése, énekkar 
vezetése. Orgonázni tudók előnyben részesülnek. Pá-
lyázati határidő : augusztus 1. Személyes megjelenés 
csak az arra fölszólítottaknak kötelező. Áz állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Pályázatok a ref. lel-
készi hivatalnak adandók be. Kún József, iskolaszéki 
elnök. (936—1—1) 

Csongrád vármegyébe kebelezett s zentes i róm. 
kath. egyháznál nyugdíjazás folytán megürült elemi 
iskolai tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 
840 korona évi fizetés az egyháztól és fizetéskiegé-
szítés címén 260 korona államsegélyből és a törvé-
nyes lakbérilletmény, esetleg természetbeni lakás. 
Kötelességévé tétetik a női kézimunkát és az ismétlő-
iskolásokat is tanítani. A pályázók oklevéllel vagy 
hiteles bizonyítvánnyal fölszerelt folyamodványukat 
a szentesi róm. kath. egyháztanácshoz címezve, folyó 
évi július hó 24-ig küldjék be. Szentesen, 1909. évi 
július hó 5-én. Bíró Pál, egyházi jegyző. 

(937—II—1) 
A baranyakisfa ludi róm. kath. osztálytanítói 

állásra f. é. július 25-ig pályázat nyittatik. Fizetése : 
polgári évre 978 korona és egy öl fa 22 korona 
értékben. Kötelességei : az iskolaszék által kijelölt 
osztályok oktatása, a kántoriakban segédkezni és a 
kántortanítót, ha akadályozva van, díjtalanul helyette-
síteni. A német nyelv bírása szükséges. Aki szemé-
lyesen megjelenik és kántori próbát tesz, előnyben 
részesül. Csak férfitanítók pályázhatnak. Iskolaszék. 

( 9 3 8 - 1 - 1 ) 
Kinek szeptemberre házi-tanítónőre van szüksége, 

írjon Havas Lajos, áll. tanító címre, Türkös, Brassó 
megye. (942—III—1) 

HIRDETESEK. I HIRDETESEK. 1 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy- fé l e Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Dustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 171 -48 -24 ) 

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

készülékek é» 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjetrj 
zekét, ingyo 
é« bérmentYf 

(9—62—28) 
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P „ '1 Munkács mellett, 3 tanerős áll. iskolánál 
U8CI151 működő tanító. Cím : „Tanító", Beregszász, 
Széchenyi-utca 93. (915—1—1) 

Allamc«oívÁlwk® r®s l i ez nyomtatványok 1 K. Ma-
M l û W a C g e i j f gyarázófüzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
(Szatmár m.). (873-X—2) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 
K r a i i N x F . é s T á r s a 

úriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20-52-28) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88-59 . (208—40—21) 

Tanárok 
a szünidők alatt könnyen kereshet- 0 17 i. 
nek egy tekintélyes intézetnél havonta xUU i i " l j 
kellék : társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Nagy 
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV., 
Sütő-utca 6., küldendők. (821—II—2) 

Tanítók és tanítónők 
a szünidők alatt könnyen kereshet- O A f j A l* 4-
nek egy tekintélyes intézetnél havonta I i " l , 
kellék : társadalmi összeköttetés. Ajánlatok „Xagy 
kereset 1395" alatt Blockner hirdető-irodába, IV., 
Sütő-utca 6., küldendők. (822—II—2) 

Orgona-Harmóninmok, 
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 

szállít : 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J . 
csnsz. és kir. udvari szállító, a 
liangfokozó-gerenda. az ücskai-
és ailákóczi-tárogató feltalálója. 

B U D A P E S T . 
Főiizlet : II., Lánchíd-u.5. 
Gyár : II., Öntőház-u. 2. 
Továbbá ajánlja saját gyá-
rában készült, elismert leg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit. 
Wag} arorsz. legnagyobb vonós 

és fúróhungszerek gjáru. 
Árjegyzék mrnuen hangszerről kívánatra bér-

mentve. (35—52—28) 
Tanerőknek külön kedvezmény. 

ATOSTER JÓZSEF ÉS F I Á 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Baktáron 
kitűnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (655-26—4) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mü- és kötszerésznél 
(Bpest, VII.,Erzsébet-kőrút 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú sérv-
kötök, összes betegápolási 
eszközök és kötszerek, has-
kötők, egyenestartók, ortho-
pédlal fűzők és járógépek, 
valamint műláb és mükéz 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. ( 449-20-8 ) 

N e v e g y e n z o n g o r á t ! ! ! 
míg (64-30—27) 

legújabb, zongorákról szóló 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

R E M É N Y I 
zongora-osztálya, 

Bpest , Király-u. 
ezen lapra hivatkozva in-
gyen és bérmentve küld. g ^ g 
Új és használt zongorák,  
pianlnók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zon* 
gorák 280 frttól följebb, 36 havi részletfizetésre ia. 
Régi pianinék és zongorák újakra becseréltetnek. 
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f i„ p r A1 fürdőhely közelében levő állami tanítónő 
v o C l C l két tanerős iskolától, Háromszék megyéből 
nagyobb helyre. „Tanítónő" poste restante, Kézdi-
vásárhely. (774—1—1) 

Oki., keresztény tanítónő kerestetik 
IV. oszt. polg. iskolai magántanuló leányhoz. Állás 
azonnal elfoglalandó. Fényképpel és fizetési föltéte-
lekkel ellátott ajánlatok Ambro Nándor dr.-hoz, Nagy-
magyarra (Pozsony m.) küldendők. (840—I—1) 

Egy tanítónő kerestetik, 2 SSffiftS 
polgári iskolásleány mellé. Levélbeni megkeresések 
Zvonár Gyula, gazdatiszt címére küldendők. Draucz, 
Arad megye. (858—1—1) 

f o o r p l n í m e l P k tanító hajlandó, oly helyről, 
l /ÚClCl i l l hol áll. polg. leányiskola van,oly megye 
székhelyén működő áll. tanítóval, hol gimn., reál-, 
kollégium, polg. iskola van. Előnyben részesülnek : 
Szepes, Gömör, Zólyom, Sáros, Abaúj, Zemplén me-
gyebeliek. Cím : „Jövő", Székelyudvarhely (poste 
restante). (881—1—1) 

p „ „ „ A l áll. tanító családi okokból, Torontál megyé-
UoCI Cl bői, 6 tanerős iskolától, Dunántúlra. Ipar-
iskola s egyéb mellékjövedelem. Győr, Sopron, Moson 
megye előny. Cím: Sz. J., Győr, H., Rába-utca 50. 

( 8 7 1 - 1 - 1 ) 

p . „ „ l | szatmárvármegyei áll. tanítónő, szabolcs-, 
l lúCl 01 szilágy-, bereg-, ugocsa- vagy hajdúvárme-
gyei állami tanítónővel. Cím : „Tanítónő" poste 
restants, Szatmár 1. (905—1—1) 

P o o r pl pl? ^ tanerős iskolától Budapest közelében 
Ubttl ülGIY bárhová, vagy Dunántúl nagyobb váro-
saiba. Levelek „Papp" jeligére, Komárvárosra, poste 
restante kéretnek. (906—H—1) 

Eladó - egy jókarban levő, régi fajta zongora 100 
koronáért. Perpéth, Balkány. (914—I—1) 

erdélyi, 4 tanerős iskolától, járási székhely-
város közeléből, hasonló vagy nagyobb Cserél 

helyre. Cím : „Áll. tanítónő" Kibéd. (921—1—1) 

f c p r p l n p a óváros vidékéről, 6 tanerős iskolától, 
l loCi ClllO áll. igazgató-tanító, hasonló minőségben, 
erdélyi vagy más nagyobb, magyar helyre. Vasút 
előny. Ajánlatok „Erdős" jeligével, poste restante, 
Székesfehérvárra küldendők. (941—I—1) 

M a r v PC M p f p i tudományos műszerek gyára 
UldlA. OÄ MCI Cl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—14) 

Perfekt német nevelőnőt 
zongoratanítással keresek, első polgárit tanuló 
leányom mellé. Boda Sándor, Abán. (806—II—2) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, lianem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalának 

Budapest, 
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám. 
Új orgona és pedálharmónium. 
Egy 9 változatú, csőrendszerű, 6 mellékváltozattal, 
kellemes és erőteljes hangú templomorgona és egy 
3 sípsoros, 10 változatú pedálharmónium iskola vagy 
kápolna részére jutányos áron eladandó. Továbbá 
mindennemű orgonahangolás, átalakítás, újjáépítés 
bármily stílusban elfogadtatik Unger Endre és Fia 
orgonaépítőnél, B.-Mágocs, vasúti állomás via Dom-
bovár. (829—II—2) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIK. UDVAB1 SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. ( 52 -7 ) 
Fmlzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VHL, Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villámot erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. ^ 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen éa bérmentve. 

MOGrTOBÓSST 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrál lamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-

CIMBALOM 

ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26—1) 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, YiU. KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem adunlc vissza.. 

Nehéz idők. 
(—ó—) A nagy politikati válságban 

rövid időre szünet állott be. Az ország 
nyugodtan lélegzik föl, mintha arra 
gondolna, hogy a rövid fegyverszünetet 
tartós béke fogja követni. Mindnyájan 
megkönnyebbültünk, mert tudtuk, hogy 
nem kormányválságról volt szó, hanem 
a nemzet került a legválságosabb hely-
zetbe. Mi sohasem politizáltunk e lap 
hasábjain. Most sem tesszük azt. De 
azt hisszük, hogy kötelességünk néhány 
olyan dolgot megemlíteni, mely a poli-
tikai válsággal szorosan összefügg. 

Szomorú helyzetünk a válság idején 
világosan állott mindnyájunk szeme 
előtt. A bizonytalanságot megelőző hó-
napokban s a bizonytalanság heteiben 
egy hatalmas gyártelepre emlékeztetett 
az ország, melynek gépei megállottak. 
Megállottak akkor, mikor a leglázasab-
ban kellett volna dolgoznunk, hogy a 
multak mulasztásait pótolhassuk s a 
jobb jövőnek az alapjait lerakhassuk. 
Ráemlékeztünk arra a népre, melynek 
számtalanszor kellett letenni kezéből az 
építés eszközeit, hogy megvédelmezze 
életét. Mi is építettünk. A jövőt bizto-
sítottuk intézményekkel s félbe kellett 
szakítani a munkát, mert válságos idők 
következtek. Ránk nézve pedig a meg-
maradás kérdése, hogy nagy válság 
csak akkor következhessék be, mikor 

nemzetfönntartó intézményeinken meg-
törik minden erő; mikor alkotásaink 
új erőt fognak mindenkor szolgáltatni 
a küzdelemben belefáradtaknak. 

A bizonytalanságnak, a válságnak az 
volt a legszomorúbb következménye, 
hogy nem alkothattunk. Hogy csak 
egyetlen példát említsünk, nem lehetett 
tárgyalni a gazdasági népoktatásról 
szóló törvényjavaslatot. Pedig, ha e ja-
vaslat törvénnyé válik, talán néhány 
évtized alatt egészen átalakul népünk 
mai termelési módja. De ez csak egyet-
len példa. Mennyi javaslat várt csak a 
kultusztárca körében elintézésre, mennyi 
volt születőfélben, mennyit ölt meg 
csírában a bizonytalanság előrevetett 
árnyéka ! 

Szomorúbb helyzetet el sem képzel-
hetünk. íme egy nemzet, melynek örö-
kös bizonytalanság az élete. Mely soha-
sem tudja, hogy mire ébred — holnap. 
Gazdaságilag fejlettebb, műveltebb álla-
mok is nagyon sokat szenvednek, ha 
gyakori válságok kínozzák őket. Szen-
vedésük a mienkhez képest eltörpül. 
Bennünket állandóan sorvaszt az, hogy 
a zavaros politikai helyzet következté-
ben nem tudjuk bizonyosan, törvény-
erőre emelkednek-e javaslatok, melyekre 
égető szükség van; nem tudjuk, végre-
hajtják-e az előbbi kormánytól örökölt 
nagy gondolatokat azok, kik utánuk 
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következnek. Ez az esztendők óta tartó 
kínos bizonytalanság, zaklató nyugtalan-
ság állandóan sorvaszt bennünket. 

A válság tetőpontján, mikor az aggo-
dalom-szülte rémképek már-már testet 
öltöttek, igen sok levelet kaptunk olva-
sóinktól. E levelek telve voltak aggoda-
lommal, telve keserűséggel. íróik leg-
nagyobb részének az fájt, hogy a köz-
oktatásügy mai vezetői eltávoznak he-
lyükről s árván hagyják a tanítóságot. 
Elpusztult illúzióikat, meghiúsult remé-
nyeiket siratták tanítóink. Csak a válás, 
a rémítő gyorsasággal közeledő válás 
pillanataiban látták igazán, mit veszí-
tenek a letűnő kormányférfiakban. Sokat 
tett a miniszter és államtitkárja s ők 
még sokat vártak tőlük. 

A válságos helyzetben beálló nyuga-
lom megkönnyebbüléssel töltötte el taní-
tóinkat. Újraéledt remények töltik el 
lelküket, a jövő nagy alkotásainak képei 
lebegnek szemük előtt. A nyugalom nap-
jait a bekövetkező béke előkészítőinek 
tekintik. Velük együtt óhajtja a békés 
munka korszakát mindenki, aki a mul-
tak mulasztásainak pótlására és a jövő 
előkészítésére törekszik. 

A Néptanítók Lapja jogosan hirdet-
heti, hogy személyi kultusznak nem 
adott helyet hasábjain, de most az 
egész magyar tanítóság nevében meg 
kell írnia, hogy a kultúra munkásai azt 
kívánják: bár Apponyi Albert gróf és 
Tóth János államtitkár vezetnék sokáig 
őket a nemzet jövőjéért vívott küzdel-
mükben. 

A 9 órakor kezdődő tanításról. 
írta : Lázár Riza. 

Kétségtelen, hogy a legjobb szándék s a 
gyermekek iránti nagy humanitás indította a 
székesfőváros hatóságát arra, hogy a tanítás 
kezdetének megváltoztatásával kísérletezzék. Mái-
évekkel ezelőtt is megpróbálkoztak vele. Kutat-
tam, hogy vájjon micsoda konklúzióra jutottak 
az egyes kísérletek után. De, sajna, nem akad-
tam nyomára sem a pedagógiai lapokban, sem 
azon jegyzőkönyvekben, melyekbe bepillant-
hattam. A múltra nézve tehát csak következtet-

hetünk. Ez a következtetés pedig nagyon egy-
szerű. Ha bevált volna a kísérlet, bizonyára nem 
kerül le évekre a felszínről. Állandósították volna. 

Amint elrendelték az újabb próbálkozást, el-
határoztam, hogy első perctől fogva élénk figye-
lemmel kísérem s nyílt szemekkel vizsgálódom. 
Kiterjeszkedem minden momentumra, melyre 
hatással lehet az új rend. Jó eleve eldöntöttem, 
hogy megfigyeléseimet három irányba terjesz-
tem ki. Azzal kell ugyanis tisztában lennünk, 
mit szólnak hozzá a szociális viszonyok, mit a 
higiénia s a pedagógia. Igaz, hogy már eljutot-
tunk mi is odáig, ahol belátjuk, mily elválaszt-
hatlan e három szempont egymástól. S valódi 
hivatást teljesítő iskola lobogójára ma ezt a 
hármas jelszót írja. Ugy összeforrtak ezek egy-
mással, hogy egyik negligálása föltétlenül bosszút 
áll a másik s harmadikon. 

A 9 órakor kezdődő tanításnak erőssége az, 
hogy a gyermekek tovább alhatnak s így tel-
jesen kipihenve, friss aggyal és idegekkel jön-
nének iskolába. Ezt készséggel koncedálnók, ha 
nem' ismernők iskoláink anyagát. Ha kizárólag, 
vagy legalább is túlnyomóan előkelő, úri csalá-
dok gyermekei járnának iskoláinkba. Ismerve 
ezen osztály életbeosztását, szívesen küzdenénk 
a 9 órakor kezdődő tanítás mellett. De a mi 
iskoláink népiskolák. Tanítványaink Vio -része a 
nép rétegéből kerül ki. Tehát szabad-e a fenti 
arány mellett, mely leginkább felel meg az átlag-
nak, 50—60 tanulóból álló osztályban 5 — 6 
gyermeknek amúgy is előnyösebb helyzetét még 
kedvezőbbé tenni s ezalatt a nagy többség élet-
viszonyainak kívánalmait figyelmen kívül hagy-
nunk ? ! 

A népiskola a népért van. Eminens köteles-
sége a nép, a nagy tömeg gyermekeinek iskola-
látogatását minél könnyebbé tenni. A 9 órai 
kezdés megnehezíti azt. 

De kezdjük legelői a dolgot. Tekintsünk 
tanítványaink otthonába. Nem bocsátkozom rész-
letekbe, csak annyit mondok, gondoljunk azokra 
az adatokra, melyeket a lakáskérdés most le-
zajlott tárgyalásainál egyik-másik szociológusunk 
hozott nyilvánosságra. 

Tanítványaink közül a szerencsésebbek azok, 
akik csak szüleik- s testvéreikkel laknak. De 
hányan válaszolják kérdezősködéseinkre, hogy 
egy-két albérlő is van az egyetlen szobában. 
Ezek pedig már 5—6 órakor kelnek az apával 
s munkába járó testvérekkel együtt, hogy 6 — 7 
órára műhelyeikben lehessenek. Elképzelhetjük-e, 
hogy a sietve készülődök, az idegen emberek 
lábujjhegyen járnak-kelnek, nehogy fölébresszék 
az alvó gyermekeket ? ! De, ha még a zajra nem 
is reagálna, nemsokára fölkeltik. Az anyának 
szüksége van reá. A konyhai munka el végezet-
len, pedig a pólyásgyermek már sírni kezd. A 
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kicsinek tehát hamarosan föl kell kelnie, hogy 
foglalkozzék a picivel. Iskolásgyermekeinknek 
ezzel megkezdődik a csaknem speciális fővárosi 
foglalkozása : a dajkálás. Ha a gyermek 8 ól ára 
jön iskolába, egy órával kevesebbet görnyed. 
Ha 9 órára, egy órával hosszabb cipelkedés után 
kimerültebben kerül elénk. 

De menjünk tovább. Az anyának nincs veszte-
getni való ideje. Vngy takarításhoz lát, vagy 
piacra megy. Ha nem akarja a gyermekre zárni 
az ajtót, legyen bármily korán, elküldi hazulról, 
s ácsorog szegényke az utcán, hidegben, hóban. 
Ha takarít, ott lábatlankodik körülötte a fűtet-
len szobában, vagy konyhai munkát ad neki, 
s bizony 9 órára elcsigázottan, lankadtan, nem 
pedig felüdülve jön iskolába. 

De sok esetben az anya is munkába jár. 
Akkor elmenetele előtt felöltözteti a gyermeket 
s a szomszédasszonyra bízza. Ez dologra fogja, 
s akkor igazán édes-keveset törődik a?zal, vájjon 
eljött- e már az indulás ideje. Ha azonban sokat 
alkalmatlankodik, elzavarja hamarosan. Ügyet 
sem vet arra, hogy még csak 8 óra körül van 
az idő. 

Ellene szól a 9 órai kezdésnek még egy 
körülmény. I. és II. osztályos gyermekek leg-
többnyire nagyobb testvéreikkel mennek isko-
lába. Mit csinál a szülő az új rend mellett? 
Sokszor nem törődve semmivel, elküldi a kicsit 
is 3/i8 órakor. Ha mégis sajnálja, hogy annyi-
val előbb menjen el, otthon tartja azzal a bíz-
tatással, hogy majd elkíséri. De gyakran meg-
történik, hogy 9 óra körül époly munkát végez, 
melyet nem hagyhat félbe, s így a gyermek, 
alapjában véve ok nélkül kénytelen mulasztani. 

Ugyan proponálta-e már valaki, hogy az óvo-
dákban 9 órakor kezdjék a foglalkoztatást? 
Pedig, lia a 6 — 8 éves gyermekre veszedelmes, 
ha télen 8 óra körül megy az utcára, mennyivel 
több bajt okozhat ez a 3—5 éves apróságnak. 
Ezt a körülményt nem hagyhattam fölemlítés 
nélkül, mert a szociális szempontból való meg-
ítélést erősíti. Az óvodákba ugyanis csaknem 
kivétel nélkül a szegény nép küldi gyermekeit. 
Ennek az osztálynak életviszonyai nem engedik, 
hogy 9 óráig otthon tartsa őket. A népiskolá-
ban a helyzet csak alig 6 — 8 percenttel ked-
vezőbb. Ez azonban nem oly szám, mely az 
elemi iskolák számára más felfogást involválna. 

Mielőtt áttérnék a higiénia szempontjaira, 
még elmondom, hogy tanítványaim szüleivel 
kérdőlapokat töltettem ki. A kérdés ez volt: 
„Viszonyainak mi a megfelelőbb: ha 8 vagy 
9 órakor kezdődik a tanítás? Miért?" 48 lapot 
kaptam vissza. Hat udvariasan azt írta, tel-
jesen bíznak bennem s kérnek, intézkedjek be-
látásom szerint. Tizenkettő 9 órakor szeretné 
küldeni gyermekét, de csak télen. Egy egész 

éven át, de azt kívánja, hogy a III—IV. osz-
tályban is később kezdődjék a tanítás. A 9 óra 
híveinek megokolásai között volt, hogy gyakran 
vendégeskednek s a gyermek csak későn fek-
szik le. Volt, aki azt írta, akkor nyugodtan 
mehet piacra, mert a kisleány dajkálja addig 
a picit. Egy orvos azért pártolja a 9 órát, hogy 
megvárhassa, míg gyermeke magától ébred fel. 
Kettő szeretné a későbbi időt, mert akkor a 
kisleány hazaviheti minden reggel a kész mim- * 
kát, egy pedig tejet küldhet vele. Huszonhét a 
nyolc óránál akar maradni. Megokolásul jórészt 
azokat a szociális viszonyokat említik, melyekre 
már föntebb kiterjeszkedtem. De többen azzal 
is érvelnek, hogy a gyermekek 1 órakor men-
nek haza, s így nem ebédelhetnek a szülőkkel, 
akiknek 1 órakor már a műhelyben kell lenni. 
Pedig veszít a családi élet melege, ha az a 
gyermek sem ülhet asztaluknál, aki csaesogásaival 
felüdíti őket. Volt olyan is, aki pedagógus-
érzéket árult el s azt írta, hogy aludni úgy sem 
alhat a gyermek, a rendes időben kel föl. De 
ha 9 óráig otthon vau, annyit jön-megy, ugrál, 
hogy mire iskolába jut, okvetlen fáradtnak kell 
lennie. S ha már fáradtan megy oda, mi haszna 
lesz az egész tanításból. 

A higiéna elsősorban elegendő alvást követel 
a gyermek számára. 9—10 órát kell aludnia, 
hogy a fáradtságot, a testi-lelki kimerültséget 
okozó vegybomlás termékei a szervezetből ki-
küszöböltessenek s visszanyerje üdeségét. De a 
legnagyobb szaktekintélyek azt kívánják, hogy 
lehetőleg korán, de föltétlenül 9 óra előtt fek-
tessék le őket. Ezt kellene minél jobban propa-
gálni. Akik erre az álláspontra helyezkednek, 
azoknak a gyermekei 7 órára alaposan kialusz-
szák magukat s felüdülten, munkára képes test-
tel, lélekkel mennek az iskolába. 

De hallgassunk a higiénia szavára akkor is, 
midőn felénk kiáltja, hogy a legnagyobb abszur-
dumot követjük el, mikor Vi órai szellőztetés 
után 50—70 gyermeket ültetünk oly termekbe, 
melyekben — a legjobb esetet véve — 'A 9 
órától 1 óráig ült ugyanannyi s fölemésztette a 
levegőnek minden éltető atomját. Micsoda szer-
vezetrontó, miazmás levegőt szívnak ott 3 órán 
á t ! Ha közben szellőztetünk is 10—10 percig, 
az nevetségesen kevés arra, hogy félig-meddig 
is elfogadhatóvá legyen. Ez az egy körülmény 
oly fontos, hogy még az esetben is, ha minden 
érv a 9 óra serpenyőjébe esnék, a váltakozó 
osztályokban föltétlenül a 8 óra javára követeli 
a döntést. 

Hány meghűlés-, betegségnek volt okozója 
az ú j rend azzal, hogy a kötelességtudó gyer-
mek, ha korán zavarták is el hazulról, nem 
mert az iskolába bemenni, ott ácsorgott a hideg-
ben. Nem egy esetben vittük dermedt tagokkal 

29* 
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az osztályba szegényeket. Ezekre gondolva, ön-
kénytelen fölmerül bennünk az a kérdés, vájjon 
ninesenek-e összefüggésben az ilyen jelenségek 
az idei kedvezőlen egészségi állapotokkal? Mint 
tudjuk, évek óta nem volt annyi vörheny, hörg-
hurut, mint a télen. 

Végül rátérek azon megfigyelések elmondására, 
melyeknél a pedagógia lebegett szemem előtt. 

Az iskola rendjét föltétlenül érintette a vál-
tozás. A 8 órakor kezdődő tanítás mellett V28 
órakor kezdődik a jövés-menés. A 9 órára be-
rendeltekkel sokkal rosszabb a helyzet. Ezek a 
tanítás megkezdése előtt nem V2, hanem már 
V* órával is jönnek. 

Mi a korán érkezőket egy közös teremben 
gyülekeztettük s a testület tagjai felváltva inspek-
cióztak. Valami nagy ribillió ugyan nem volt, 
de bizony pedagógiai képtelenség V2 meg 3/± 
óráig összezsúfoltan tartani 100-nál is több, 
tétlenségre kárhoztatott gyermeket. 

A rossz levegő hatása alatt, még ha hazulról 
üdén is jönnek, kedvezőtlen diszpozíciók mellett 
kezdik a tanulást. Hát még, ha eljövetelük előtt 
dolgoztatták, cipeltették velük a kis testvért ? ! 
Mosso már évekkel ezelőtt bebizonyította kísér-
leteivel, hogy testi fáradság mellett teljesen 
redukálódik a figyelőképesség s gyengül az 
emlékezet. Bettmann kísérletei amellett bizony-
kodnak, hogy „a testi munkának sokkal fárasz-
tóbb hatása van szellemünkre, mint a szellemi 
munkának". A Mosso-féle ergograffal való kísér-
letekfényesen tanúskodnak amellett, hogy fáradt ' 
testben az agy csak megerőltetéssel működik.* 

Mire a tanítás első órája megkezdődik, pszicho-
fiziológiai szempontból tehát rosszabb stádium-
ban vannak tanítványaink, mintha 8—9 óráig 
is tanultak volna. 

A 8 órakor kezdődő tanítás mellett 10 óráig, 
tehát 2 órán át élénk a figyelem, ha pihenten, 
üdén jön iskolába a gyermek. Az agy kész a 
működésre, nem enerváltak a sejtjei, fiziológiai 
állapota lehetővé teszi, hogy élénk részt vegyen 
a tanításban s az eredmény nem maradhat el. 
De mikor 9 óráig otthon már dolgozott, s ki-
merült fizikummal jön hozzánk, vagy 3A óráig 
ül 70—80-ad magával, tétlenségre kárhoztatva 
a háromablakos szobában, mire redukálódik be-
fogadási képessége már a tanítás első órájában ! 

Alapos tévedés az is, hogy a 9 órakor kez-
dődő tanítás megszünteti a későnjárást. Későn 
jövő, rendetlen tanulók mindig akadnak. De 
ezek megrendszabályozhatok épúgy a 8, mint 
a 9 órakor kezdődő tanításnál. De mondhatom, 
úgy a saját, mint kollégáim tapasztalatai után, 
hogy több volt a későn jövő 9 órakor, mint 

* L. Lázár Béla : „A tanórák közé ékelt tornajáték 
káros hatásáról". Budapest, Athenaeum. 

8 órakor. S ugyan mit szólhatunk, ha a resz-
kető kisgyermek elkesergi, hogy ne tessék 
haragudni, de anyuskám azt mondta, ha nem 
megyek el 8 órakor, reám zárja az ajtót, mert 
piacra kell mennie. A lakást nem merte nyitva 
hagyni s csak most jött haza. Vagy : ne tessék 
haragudni, de a mamám súrolt, mosott s nekem 
a kistestvéremet kellett dajkálnom. 

Csak a legnagyobb részvéttel hallgathatjuk 
s arra gondolunk, hogy szabad-e hát annak a 
néhány gyermeknek kedvéért, akire talán ked-
vezőbb a 9 órai jövetel, alkalmat adni az ott-
honnak, hogy már kora reggel, gyönge kis 
alkatát meghaladó házimunkára foghassa a túl-
nyomó többséget s megvonjuk szegénykéktől 
azt a lehetőséget, hogy egy órával hamarabb 
jöhessenek az ő azilumukba: az iskolába. 

Szemle-út 
Pozsony vármegye tótajkú iskoláiban. 

írta: Flacht/ Bertalan. 
Hogy közoktatásügyi miniszterünk nem éri 

be az eddigi félrendszabályokkal az 1907. évi 
XXVII. t.-c. végrehajtása tekintetében, mutatja, 
hogy nemesak a kir. tanfelügyelőségeket látta 
el a kellő személyzettel, hanem gondoskodott 
arról is, hogy az orsz. közoktatásügyi tanács 
kiküldöttei időszakonként bejárják az idegen-
ajkú népiskolákat és értékes direktívákat adjanak 
a magyar beszéd, a magyarul tanítandó hazai 
történelem, hazai földrajz, polgári jogok és 
kötelességek és számtan metodikája tekintetében. 

Pozsony vármegyére nézve hasonló minőség-
ben Pccliamj Adolf dr. küldetett ki, miután elő-
zőleg Trencsén és Árva vármegye idegenajkú 
iskoláit a kitűzött feladat érdekében már meg-
vizsgálta. „Kellőbb embert a kellő helyre" az 
orsz. közoktatásügyi tanács nem küldhetett. Mint 
a Slovenske Novmi hazafias tót napilap főszer-
kesztője, a tótság minden viszonyait ismeri, 
folytonos szellemi érintkezésben van a tót gé-
niusszal, s így biztosan megmutatja lélektanilag 
annak az útját, hogy keil azt a magyar géniuszba 
harmonikusan beolvasztani. 

Az orsz. közoktatásügyi tanács kiküldötte 
részint a magam, részint MauTcs Ernő dr. kir. 
s.-tanfelügyelő társaságában a következő iskolá-
kat vizsgálta meg : nagyszombati róm. kath. fiú, 
ottani róm. kath. leány, orth. és kongr. izr., 
bresztováni, zavari, gerencséri, szilincsi, zohori, 
magasfalvi, detrekő-csütörtöki,malaczkai,stomfai, 
máriavölgyi, lábi, morvaszentjánosi, burszent-
györgyi, burszentmiklósi, zavocli, kuklói, szomo-
lányi, nádasi, ezifferi, szőllősi róm. kath. iskolákat. 

Több helyen tapasztalhatta a m agy ir besze'cl 
és nyelv tanításának módszeres ki nem alakulá-
sát, beleértve a törvény értelmében szintén ma-
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gyárul tanítandó, föntebb részletezett tantárgyak 
metodikáját is, hiszen az 1907. évi XXVII. t.-c. 
értelmében az államilag segített elemi népiskolák 
tanterve csak legközelebb jelenik meg, s annalc, 
hogy úgy mondjam, a tanítók vérébe átmenetele 
lesz az idegenajkú népiskola belső életének kor-
szakos dátuma. De sehol sem talált nem aprobált 
tankönyvet, és alig találhatott iskolát, melyet 
a politikai község magyar tankönyvekkel, ház-
tartása terhére, el nem látott volna, mely pont-
ban Pozsony vármegye erre vonatkozó szabály-
rendeletével a többit messze megelőzte. 

Találhatott az orsz. közoktatásügyi tanács 
kiküldötte a kir. tanfelügyelő által már figyel-
meztetett és megintett, esetleg már fegyelmileg 
megtorlandó, nem szűnt hanjagságot is, de az 
élet már ilyen: „sunt bona mixta malis". Sok-
szor csak relatíve nyújt valamit, sokszor érvé-
nyesül az anyag visszaható ereje, s a vezetés 
bölcsesége van hivatva megállapítani, hol kez-
dődik itt az okt'atóképessf'g hiánya, hol jelent-
kezik a makacs nembánomság, és hol a már 
politikai szempontok által befolyásolt dae. 

Hogy '&(, így nagyon lélektanilag kezelendő 
mérleg fel ne billenjen, irányító hatásra van 
szüksége a kir. tanfelügyelőnek, mert ily együttes 
apreciációval lehet csak szilárdul megállani ott, 
hol esetleg az állami felsőbb tanhatóság eljárá-
sának a felekezeti tanítók tekintetében saját 
felekezeti főtanhatóságuk által való tényleges 
megcáfolásáról lehetne szó. 

E szempontból is nemcsak kívánatosnak, de 
egyenesen szükségesnek mutatkozik, hogy az 
orsz. közoktatásügyi tanács kiküldöttei az ide-
genajkú vármegyéket nem időszakonként, hanem 
minden évben, a kitűzött célból beutazzák. Aki 
akarja a célt, annak akarnia kell az eszközöket 
is, és itt az eredmény sokkal mélyebben fekszik, 
mint a felületes szem látja. De azután a kikül-
döttek (mert itt is áll, hogy: „a legjobb csak 
jó") nagy körültekintéssel és tapintattal legyenek 
megválasztva, mert úgy e tekintetben, mint köz-
életünk más területein, ha célt akarunk érni, 
fel kell emelkednünk az eddig el nem ért objek-
tivitás ama magaslatára, melyről a nepotizmus, 
egyéni szimpátiák és kollegiális hajlandóságok 
majdnem mindig lerántanak, nagyon sokszor 
igazolva azt a vádat, hogy törvényeinkben nyugat-
európai elveket proklamálunk, de azok végre-
hajtásának módja keleties, sokszor a Balkánra 
emlékeztető. 

Fölkértem az orsz. közoktatásügyi tanács 
kiküldöttét, legyen szíves a folyó év őszén tar-
tandó tanítói gyűlésekben eszméit és tapasztala-
tait, a magyar beszéd tanítási módszerét illetően, 
az idegenajka népiskolákban kifejteni, amit ő 
készségesen megígért. Ettől nagyon termékenyítő 
hatást várok. 

Pechány dr.-nak az iskolák látogatása alkal-
mával bemutatott gondolatébresztő metodikai 
direktíváira és tett észrevételeire bővebben sze-
retnék kiterjeszkedni, hogy közleményem ez irány-
ban is tanulságos legyen, de csak néhány mar-
kánsabb vonásra szorítkozhatom. így p. o. 
kiemelvén a magyar és tót nyelv között a 
nyelvcsaládi különbséget, követendőnek találta, 
hogy az olvasmányok tárgyi elemzésénél és 
fordításánál, ahol anyanyelven is folyik a tanítás, 
a magyar olvasókönyv mellett a hasonló szövegű 
tót olvasókönyv is használtassák. Előbb olvassa 
a növendék a magyar szöveget, azután a tótot, 
hogy az olvasmány tartalmáról általános fogalma 
legyen, azután jöjjön a magyar szöveg fordítása, 
melynél a tanító minden elvontabb fogalmat 
kimerítően megmagyarázzon, p. o. : mi a szobor. 
Ezt lehetőleg képben mutassa be, ha természet-
ben nem teheti, de nem szükséges, hogy a szobor 
tót nevét (socha) tótul is elmondja, elég a ma-
gyar kifejezés, mert mind a kettő absztrakt 
fogalom a gyermeknek. 

A magyar szövegben előforduló nyelvsaját-
ságokat körülírással, cselekvő szemlélettel kell 
megmagyarázni. P. o. a gyermek elrántotta a 
puska ravaszát, mire tót nyelven úgy sem lehet 
megfelelő kifejezést találni, ezt meg kell mutatni 
pálcikával stb. Azt a magyar nyelvsajátságot: 
„a tűz belekapott a ház fedelébe", tótul úgy 
sem lehet visszaadni, tehát nyelvsajátság nélkül 
kell magyarra áttenni; p. o. „a ház födele égni 
kezdett" és így fordítani tótra. A cselekvő szem-
léltetést, a direkt magyar beszédtanítás mód-
szerébe illesztve, egy helyen következő érdekes 
módon mutatta be. Kihúzott gyufaskatulyát és 
e cselekvéshez fűzve, következő kérdéseket intézte 
a gyermekekhez magyarul : 

— Mit húztam most ki? 
A gyermek: Gyufaskatulyát. 
— Mit vettem ki belőle ? 
A gyermek: Gyufát. 
— Mit csináltam még? 
A gyermek: Meggyújtotta a papirost. 
A cselekvő szemléletbe jól lehet a ragokat 

is belekapcsolni. P. o. : „Hová tettem a kalapot ?" 
„Az asztalra." 

A gyermeket mindig a harmadik személyben 
kell kérdezni a magyar beszédtanítás legalsóbb 
fokán, mert ő is mindig harmadik személyben 
beszél, az „én" tudata csak későbben jelentkez-
vén nála. 

Részletes utasításokat adott a magyar kifeje-
zésbeli ügyesség fejlesztésére, és a direkt mód-
szert ajánlotta a magyar beszéd tanításában. 

Ha a gyermek p. o. arra a magyarul intézett 
kérdésre, hogy „az iskola ablakából kitekintve, 
mit lát az utcán", meg tudja mondani a látott 
tárgyakat és cselekvéseket magyarul, nem kell 



6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 9 . SZI l t . 

ahhoz sem tót kérdést intézni, sem magyar fele-
letének tót értelmét követelni, ami teljesen fölös-
leges. 

Kívánatosnak mondotta, hogy országrészek sze-
rint külön olvasókönyvek is adassanak ki, 
melyekben a gyermek megyéje minden neve-
zetesebb városa, vára, műemléke, nép- és ter-
mészetrajzi különlegessége képes ábrázolatokban 
is helyet találjon, mert ezeket a gyermek ter-
mészetben is látván, az azokhoz fűződő kép-
zeteket és fogalmakat mintegy készen találja. 
Addig is, míg hasonló olvasókönyvek rendel-
kezésre állanának, olvastatni lehet a magyar 
szövegű, illusztrált vármegyei földrajzok egyes 
részleteit. 

Megütődött sok helyen a tanítók mechaniz • 
musán, akik nem a fenti módon, nem organi-
kusan építik fel a magyar beszéd tanításának 
módszerét. 

Az iskolai fegyelmező-jelszavakban, p. o. 
„kezet karba", „csend", „figyelni" stb., nem-
csak fegyelmi szempontokat lát, és így azokat 
magyarul kell alkalmazni, s midőn egy gyer-
meket foglalkoztatunk, szorosan ügyelni kell a 
többi figyelmének ébrentartására. 

Ezek volnának, de csak dióhéjban, azok a 
speciális elvek, melyekkel az általános, már 
ismert metodikai szabályok kiegészítendők lenné-
nek a magyar beszéd tanítása körül az idegen-
ajkú népiskolában, hol a nép- és állatmeséiiek 
is, az alsóbb osztályokban, nagyobb tért kell 
engedni, mert annak naiv tartalma közel áll a 
gyermek fogalomköréhez, s a tanító elmondása 
után azt a gyermek könnyen elmondja magyarul. 

A hazai földrajz tanításánál az utaztató mó 1-
szert ajánlotta, melyet sok helyen nagyon szépen 
kialakulva talált, és itt figyelni kell, hogy a 
gyermek szülőhelyének minden nevezetesebb 
pontját, középületét, hegyét, patakját, folyóját j 
stb. világtájak szerint a táblán lerajzolja, s így ! 
állíttassák a térkép elé, hogy annak olvasását I 
már készen találja. 

A számtan tanításának metodikáját, melynek 
már hosszú múltja van a magyarban is, eléggé 
kialakultnak találta, de tapasztalta, hogy a tör 
ténelem metodikája lassan fejlődik és sok helyen 
mellőzve lett az élet- és jellemrajzokban való 
oktatás módszere és hiányzik az összefoglalás. 
Rámutatott itt a hazai történelem elbeszélő-
elemeire, mint a magyar beszédtanítás nagyon 
értékes anyagára. 

Az olvasás és írás fonomimikai tanítására 
nagy súlyt vetett, mert az szorosan össze van 
kapcsolva a magyar beszéd- és értelemgyakor-
lattal, nem tekintve a nagy időnyereséget, külö-
nösen a mi hazai viszonyaink között, mikor az 
iskolábajárás annyi nehézséggel küzd. 

E pontban tapasztalnia kellett határszéli vár-

megyénk nagy krónikus betegségét: tankötele-
seinknek Ausztriába való szolgálatbaáramlását. 
Az élelmes német a leánykákat kisdedei gondo-
zására alkalmazza, fölmentvén így attól tan-
köteles gyermekeit, kiket iskolába küldeni kény-
telen. 

Mily bántó ellentét ! A német elvonja az; 
iskolázástól a magy.ir tanköteleseket, hogy gyer-
mekei iskolába járhassanak ! 

Ez nem mutat civilizált gondolkodásra, de 
az sem (és már magasabb stílusban), hogy az 
osztrák császári belügyminisztérium a magyar 
közoktatásügyi kormány átirataira, melyek éven-
ként megismétlődnek, mert a vármegyei köz-
igazgatási bizottság évekre visszanyúló akta-
csomója már "nagyon tekintélyes terjedelmű, 
mindig stereotíp modon azt válaszolja, hogy 
hasonló tanköteleseket a polgármesterek útján 
illetőségük helyére visszatoloncolta^ aminek ered-
ményét azonban nem látjuk, mert az osztrák 
kormány intézkedése bizonyára nélkülözte a kellő 
szankciót. 

Ez az ügy végső stádiumában a szakm:nisz-
tériumnál fekszik, s talán a nagy bajon azzal 
lehetne segíteni, ha az iskolából való hasonló 
elvonást kihágásnak minősítené, melyért azután 
a szülőt szabadságbüntetéssel lehetne sújtani. 

Az orsz. közoktatásügyi tanács kiküldöttével 
tett hosszabb körútamban sok aggodalmas gon-
dolat foglalkoztatott. 

Fejlesztjük a nemzeti egybeforradás érdekében 
a magyar beszéd s rokontantárgyak tanításának 
módszerét, de nem fog-e a gyermek a nemzeti-
ségi területeken belül, a pánszláv néplapok által 
megmérgezett családban, visszafejlődni ? Nem 
lesz-e ez erősebb az iskolánál? 

E pontban okvetlenül törvényhozási intéz-
kedést igényel a felekezeti iskolákban is, magyar 
és tót hazafias, erkölcsnemesítő, gazdas ígi isme-
reteket fejlesztő művekből álló ifjúsági könyv-
táraknak államköltségen szervezése a felnőttek 
és a tankötelesek részére, hogy egyrészről ma-
gyarnyelvi tudásukat, másrészről az iskolában 
nyert hazafias szellemüket folytonosan táplál-
hassák. 

As ilyen iskolai könyvtár a rendszer teljes-
ségéhez tartozik, azt betetőzi. Csak ez teszi 
lehetővé fokozatosan az annyira fontos ifjúsági 
egyesületek szervezését. Enélkül, úgy látom, a 
kívánt eredmény nagy részben csonka marad. 

Eszembe jutott a szankciót biztosító állami 
félügyelet szükséges átszervezése is, mert jól 
mondta Diesterweg : „Nem lehet írni a reszkető 
lapra." És ezzel nemcsak nagy pedagógiai, de 
általános nagy lélektani igazságot is mondott ki. 
Hiszen a kir. tanfelügyelő hangulata a politikai 
hivatalnok közigazgatási és a tanár kontemplativ 
hangulata között enerváló módon folytonosan 
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hullámzik és a két hangulat összecsapása (mert 
az adminisztratív mindig zaklató) sehogy sem 
diszponálja a nyugodtabb munkára. Pedig ez nép-
nevelésünk tartalmi fejlesztésének elemi kelléke. 

A rendszer teljességéhez tartozik, hogy el 
kell venni a tanfelügyelőtől a népnevelésügyi 
közigazgatásnak az általánossal összefüggő ré-
szét. Hiszen még a szaporított munkaerők mel-
lett is elég dolga lesz a népiskola folytonosan 
fejlődő belső adminisztrációjával, iskolalátogatási 
jegyzőkönyveinek nyomban való elintézésével, 
s ha némi szabad ideje maradna, ne sajnálja 
azt a magyar állam, épen saját érdekében, ön-
képzésétől, irodalmi és társadalmi működésétől. 

Ha a húrt folytonosan feszítjük, elszakad, 
és ennek a harmónia vallja kárát. Szellemileg 
sem lehet emészteni folytonos feszültségben és 
sietésben. 

Itt fekszik elrejtve népnevelésünk sikerének 
vagy sikertelenségének egyik része. 

E sorokra is,, melyek talán nem egészen 
tanulságtalanok, az időt a nagy aktahalmaztól 
csak úgy loptam el. 

A hazafias nevelés eszköze. 
írta : Szalai Pál. 

(Második befejező közlemény.) 
Svájc természeti szépségeinek egyik közép-

pontjában fekszik Interlaken, a Thuni- és 
Brienzi-tó között levő, modern kényelemmel 
berendezett világhírű nyaraló-telep. Nyár köze-
pén pezseg itt az élet. Különösen feltűnnek a 
csoportosan mutatkozó svájci diákok, kik egy 
nap alatt megismerkednek Interlakennel s más-
nap már a 3—4 ezer méter magas glecsereket 
másszák, hogy lelkükben soha el nem mosódó 
emlékét vigyék haza a nagyszerű benyomások-
nak. Innét indultam én is a 4200 méter magas 
Jungfraura, A Fehér Lütschine keskeny völgyé-
ben, melyet a nap sugarai csak a déli órákban 
világítanak meg, visz a vonat Lauterbrunnen 
állomásig. Innen kezdve fogaskerekű ragadja 
az embert mindig magasabbra. Wengeralp 
magaslati gyógyhely állomásánál zsúfolásig meg-
tölti a kocsikat a felszálló diáksereg. Turista-
botjaik végére havasi rózsákból kötött hatal-
mas bokréták vannak erősítve. Fönt a hó és 
jég regiójában, az Eiger-glecsernél azután 
együtt sétálok velük a glecserbe vágott jég-
folyosókon, melyeknek a jégen áttetsző nap-
sugár csillogó, tündéries világítást ad. Együtt 
bámultam velük a modern technika legmeré-
szebb alkotását, a jungfraui villamos alagút-
vasútat, mely fölfelé kanyargó, csigavonalszerű 
alagútban fölviszi az embert a 4200 méter 
magas Jungfrau csúcsára, hol július 22-én 6 
fokot mutat a hőmérő. 

De szálljunk át képzeletben a Jungfrau égbe-
nyúló ormáról a közszabadság igazi városába, 
a Rhone- és Genfi-tó partjára épült Genfbe. 
A felületesen szemlélődő idegen nemzetközi 
jelleget vehet rajta észre, pedig a nemzeti 
együvétartozás érzete époly szilárd ebben a 
teljesen francia lakosságban, mint a nyugati 
német részben. Genfben különösen három emlék-
mű van, melyekhez a svájci ifjúság zarándok-
útja visz, hogy lelkében a hazaszeretet lángját 
így élesztgesse, mint Veszta oltárán Rómának 
fölkent papnői az örök tüzet. Ez a három 
emlékmű : a Rath-múzeum és színház előtt 
Dufour generális lovasszobra, a tó partján 
elterülő nagy angol kertben a „Monument 
National" és a Rhone szigetén felállított Rous-
seau-szobor. Mind a három emlék tárgya a 
hazafias kultusznak, mely a svájciak lelkében 
sokkal mélyebben gyökeredzik s általános, mert 
úr és pór, öreg és ifjú egyaránt áldoz neki. 
Dufour szobránál egy 70 évesnek látszó Widlisi 
paraszt szólított meg. Azt hittem, először lát ja 
a szobrot. De élénk bőbeszédűséggel és a leg-
nagyobb részletességgel mondta el mindazt, 
ami Dufour t nemzete fölé hely ezé. 

— Eljöttem megnézni, hogy Dufour apánk 
nem szállott-e még le lováról, jegyezte meg 
tréfásan. Különben nálamnál fiatalabb emberek 
mindig találhatók a szobornál, kikr.ek egyet-
mást elmondhatok róla, amit ők talán nem 
tudnak. 

így ápolja maga a társadalom ifjú tagjai-
ban a hazafias eszményeket. 

Nem csodálkoztam, hogy e kérges tenyerű 
egyszerű pór annyira lelkesedik Dufourért, hisz 
ő azért harcolt, ami a pór egész gondolatvilá-
gán uralkodik : a demokratikus eszmékért. Az 
uralomra vágyó arisztokraták nemzetbontó tö-
rekvéseivel szállt szembe, midőn 1841-ben a 
demokratikus szervezetű kantonokat fegyverre 
szólította a Sonderbund ellen, azok élére állt 
s megmentette hazáját a szétbomlástól. Az ő 
emléke Svájcban olyanforma kultusz tárgya, 
mint nálunk Kossuth Lajosé. 

H jsszabb időt töltöttem Genfben s így elég 
időm volt tapasztalni, hogy a svájci ifjúság 
mily hazafias kegyelettel veszi körül az emlé-
keket. Ünnepel s ünnepének mindig ezek a 
középpontjai. 

Rousseaut Genf adta a világnak s erre a 
svájciak fölötte büszkék. A „Monument Natio-
nal" a genfi lakosság lelkében egy régóta érzett 
vágynak a teljesülését jelenti s annak a nap-
nak az emlékét örökíti meg, mikor 1814-ben 
a genfi kantonnak Svájccal való úniója kimon-
datott. 

De a svájciak megtanítják az ifjúságot azon 
eszményekért is hevülni, melyek az egész em-
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beriség közkincsei s ezt is fel tudják használni 
a honpolgári erények gyarapítására. 

Voltaire a felvilágosodás apostola és Svájc 
első volt azon nemzetek között, kik a fölvilá-
gosodás eszméit magukba szívták, azáltal nagy 
lépést tettek előre a művelődésben. A nemzet-
nek Voltaire iránt érzett hálája viszi tömege-
sen a svájci ifjakat Voltaire egykori kedves 
falujába, a Genftől 6 és fél kilométernyire 
fekvő Ferneybe. Ez a tömeges zarándoklás oly 
élénk személyforgalmat teremtett, hogy Genfet 
Ferneyvel villamos-vasúttal kellett összekötni. 
Itt áll Voltairenek ódon kastélya egy park 
közepén, hol életének utolsó húsz esztendejét 
élte le, elérve azt, ami csak kiváltságos nagy 
szellemeknek adaiik meg : a dicsőségnek és 
hírnévnek legmí.gasabb fokát. Dolgozószobája 
érintetlen, a toll, mellyel az egyetemes emberi-
séget lebilincselő gondolatait papírra vetette, 
úgy fekszik íróasztalán, amint azt örökre letette 
kézéből. A kastély mauzóleumában áll emlék-
köve, melynek felső részére francia nyelven a 
nagy elmét karakterizáló következő mondat 
van vésve: Szívem itt van, de szellemem 
mindenütt." És igaza van e mondatnak átvitt 
értelemben is. A zaklatott lélek az epigonok 
üldözései elől íd * menekült. Itt találta meg a 
nyugalmat, itt élhetett szabadon szíve vágyai-
nak, itt foghatta munkába agyának minden 
sejtjét, nom háborgatta senki. Valódi értelem-
ben e felírás azt jelenti, hogy szíve itt volt 
1864-ig, amikor Párisba vitték, hol azóta 
urnába zárva az állami könyvtár őrzi. 

Az a lelkesülés, mely egy ilyen nagy szel-
lem emlékéből táplálkozik, hatással van a nem-
zeti érzület fokozására is. A lélek szárnyakat 
kap s a kegyelet tárgyának ködképe magasztos 
ideálként jelenik meg előtte, mely felé töre-
kedni s melyet elérni a nemzeti önérzet, haza-
fias buzgóság ösztönöz. Ez a törekvés átszivá-
rog lassanként az egész nemzet vérébe s olt-
hatatlan, általánosan érzett vágy lesz belőle, 
kitűnni más nemzetek közül nagy példák után-
zása által. 

így nevelik Svájcban a hazafiakat. Megis-
mertetik a hazát, kifejlesztik az ifjúságban azt 
az érzéket, mely által a természeti szépet meg-
érteni és élvezni tudja s a természeti szép 
keretébe a történeti emlékek kultuszát illesztik. 
Mert igaz az, hogy nincs vágy ismeret nélkül 
s hazaszeretet sem képzelhető a haza ismerete 
nélkül. 

így, bár Svájc nyelvileg nem egységes, az 
erősen kifejlett nemzeti érzület felbonthatatla-
nul kapcsolja egybe a román és germán ele-
met és épen azért is megtörne minden olyan 
kísérlet, mely nemzetiségi kérdést akarna 
támasztani. 

Nekünk van legtöbb okunk utánozni Svájc 
példáját. Igazi, honpolgári erényekkel teljes 
hazafiakat csak így nevelhetünk. A szűk látó-
körű hazafiság nem tudja kiváltani azt az 
áldozatkészséget, mely az igazi hazaszeretet 
kritériuma. 

Es miért ne követhetnők Svájc példáját ? 
Magyarország minden részében vannak olyan 

természeti szépségek, a kedélyt örömie vagy 
gyászra hangoló olyan nemzeti emlékek, melyek-
ért érdemes a magyar ifjúságnak megtenni az 
útat az ország egyik szélétől a másikig, hogy. 
megismerve a hazai földet, a természeti szép-
ségek szemlélete s a nemzeti emlékeknek a 
kultusza erőt adó táplálékul szolgáljon fejlődő 
hazafiságának. 

A középfokú szakiskolák. 
(Az 1906/7. iskolai évben.) 

Ismerteti: JRétlii Lajos. 
1. Tanító- és tanítónőképző-intézetek. Össze-

sen 89 ilyen intézet működött az 1906/7. is-
kolai évben. A minisztérium megállapítja az 
ország közállapotairól szóló jelentésében, hogy 
a férfiképzők száma 11, a nőképzőké 4 év óta 
nem változott. Nem is szükséges a szám növe-
lése, mert főképen az okleveles leányok közül 
igen sok van állomás nélkül. 

A 89 közül 7-ről már megemlékeztünk a 
felsőiskolákról szóló közleményünkben. Azok 
közé kellett sorolnunk a polgári iskolai tanár-
ságra képesítő 1 férfi és 6 női képzőt, minthogy 
az ezekbe való fölvétel a középiskolai végzett-
ségnek megfelelő előtanulmányokhoz van kötve. 

Elemi iskolai tanítóságra 82 intézet képesít : 
48 férfiakat, 34 nőket. Állami jellegű 18 férfi-
és 7 nőképző, róm. kath. 11 férfiak, 19 nők 
számára. Férfiak részére van még 5 gör. kath., 
3 református, 6 ágostai, 4 gör. kel. és 1 izrae-
lita felekezeti. Nők részére 1 gör. kath., 4 re-
formátus, 1 ágostai, 1 gör. kel. és 1 társulati. 
Német tannyelvű 2 (erdélyi szászoknál), oláh-
magyar 3 (gör. kath. jellegűek), oláh 3 (gör. 
keletiek), szerb 2 (hasonlókép gör. keletiek). A 
többi mind magyar. 

Vizsgát tett — a polgári képzőket is ide-
számítva — 10.773 tanuló. A közül 1309 ma-
gántanuló. A magántanulók száma kétszerannyi 
a nők, mint a férfiak közt. 

A vizsgát tett tanulók 82°/o-a magyar. Meg-
jegyzendő, hogy a férfiak közül csak 74"5°/o, 
míg a nők közül nem kevesebb, mint 90%. 
Német az összeségből 6*8%, oláh 5'1%>, tót és 
szerb 2% és valami. 

Vallás szerint volt 6231 róm. kath.. 1674 
református, 957 ág. hitv., 657 gör. kath., 624 
izraelita, 550 gör. keleti. 
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Kiállítottak összesen 2688 oklevelet. A női 
képzők, habár összes számuk 9-cel kevesebb, 
esak 22-vel kevesebbet, mint fiképzők. 

Tanárok száma, hitoktatók nélkül, 891. 
Egyetlen, vagy főfoglalkozása volt a képző-
intézeti tanítás 689-nek. Férfi közülök 461, nő 
228. Magyar 559, német 57, oláh 44, szerb 
14, tót csak 2. 

V2. A fosdedóvónőképeJk száma, 9. 1 állami, 
6 róm. kath. felekezeti, 1 ág. hitv. ev. feleke-
zeti és 1 társulati. A tanítási nyelv 8 intézet-
ben kizárólag magyar; a brassói ág. hitv. ev. 
intézetben német és részben magyar. 

Vizsgát tett 553 tanuló, akik közül 209 
magánúton készült. Túlnyomó többségük, 510 
magyar anyanyelvű, 32 német, 11 pedig meg-
oszlik a többi nemzetiség közt. Rám. kath. 367, 
református 91, ágostai 66. A fennmaradó 29 
majdnem egyenlő számban oszlik meg gör. kath., 
izraeliták és gör. kel. közt. 

A tanárok száma 61. Kizárólag, vagy fő-
képen ezen intézeteknél foglalkozott 37, 15 
férfi és 22 nő. 

3. A kereskedelmi iskolák közül már a felsőisko-
lákról szóló közleményben megneveztük a fiumei 
tengerészeti akadémiát és a 3 kereskedelmi fő-
iskolát. Ezeken kívül volt 38 felső kereskedelmi 
iskola: 18 állami, 8 államsegélyes községi, 1 
felekezeti, 8 társulati és 3 magán. Továbbá 19 
női kereskedelmi tanfolyamos. Az összes keres-
Ixdelmi intézetek tanulóinak száma 7925 volt, 
az előbbi évhez képest is jelentékenyen meg-
szaporodva. 83'9Vo-uk magyar anyanyelvű, 9"9% 
német. Hitfelekezet szerint a vezetés az izraeli-
táké 3857 tanulóval, róm. kath. tanuló 2731, 
ás. hitv. ev. 501 és református csak 494. CJ 

Külön a felső kereskedelmi intézetekben az 
izraeliták elérik az abszolút többséget 50'5Vo-
kal. A róm. kath. csak 32"6%-ig emelkednek, 
míg a reformátusok csak 6'2%-ig, az ág. hitv. 
ev. 5 '8%-ig viszik. 

Az összes kereskedelmi intézetek tanárainak 
száma, hitoktatókon kívül, 695. Ezek közt is 
nagy helyet foglalnak el az izraeliták, habár 
még eddig a róm. kath. a vezetés. Azok közül 
a tanárok közül, akiknek élethivatásuk emez 
iskolákhoz van kötve, 184 kath., 114 izraehta, 
míg református csak 54, ág. hitv. ev. 45, gör. 
keleti csak 7, gör. kath. 6, unitárius 4. 

4. Ipari szakiskola 43 működött a tárgyalt 
iskolai évben. Megelőzőleg 44 volt, de az újpesti 
faipari szakiskola megszűnt. A 43 iskola közül 26 
volt állami: a többi pedig községi, egyesületi, 
és magán. E 43 iskolában 349 tanár tanított. 
A növendékek létszáma 3 8 5 8 . Magyar anya-
nyelvű volt a tanulók 8 7 " 5 ° / o - a , német 7 ' 2 ° / o . 
A többi nemzetiség arányszáma együttesen 
5'3%-ot tett ki. Itt már a tanulók közt a róm. 

kath. és reformátusok országos arányuknál na-
gyobb számmal vesznek részt: előbbiek 55"1, 
utóbbiak 174/o-kal. Az izraeliták 15'5"/o-ig emel-
kednek; míg a kereskedelmi tanulók közt, ál-
talános többségig. Ott a többi felekezetiekkel 
együtt a róm. kath. és reformátusok is mélyen 
alatta maradnak az összes népességben elfoglalt 
arányuknak. Az ipariskolai tanulók közt ág. 
hitv. ev. is volt 8 4 % . A többi hitfelekezetből 
együtt 152. 

5. A gazdasági tanintézetek közül a 7 fő-
iskolát már megneveztük egy előbbi közlemény-
ben. Volt ezeken kívül 23 földmíves-iskola; 
abból 17 állami, 5 községi, de állami kezelés alatt. 
Továbbá 17 szakiskola szőlőmívelés, borkezelés, 
tejkezelés, erdészet, kertészet, méhészet, baromfi-
tenyésztés ismereteinek terjesztése céljából. 

Az összes gazdasági tanintézetekben műkö-
dött 332 tanár és tanító; rendes közülük 149. 

A rendes tanulók összes száma, ideszámítva 
a faiskolákat is, 2534. Magyar közülük 87 '4%, 
német 6"6%>, oláh 2"6%. Róm. kath. 1348, 
református 481, ágostai 273, izraelita 265, gör. 
keleti 76, gör. kath. 51, unitárius 40. Róm. 
katholikusok, reformátusok, izraeliták jóval felül-
emelkednek általános arányszámukon. Felül 
vannak azon az ág. hitvallásúak is. Ellenben a 
gör. katholikusok és gör. keletiek mélyen alul 
maradnak. 

6. Bányászati tanintézeta selmeczi bányász-
akadémián kívül, 6 bányaiskola volt. Utób-
biakban altiszteket képeznek. Mind a hétben 
együtt 50 tanár foglalkozott, azok közt 25 
rendes. A tanulók összes száma csak 242 volt. 
A tanulók számában feltűnő a hanyatlás. Az 
1903. évben még 346 volt kimutatva, amely 
1907-ig több mint 100-zal szállott. A tanulók 
70'2%-a magyar. Jelentékeny arányban követ-
keznek a németek, számottevőleg a románok is. 
Róm. kath. volt 154, gör. kath. 28, ág. hitv. 
27, református csak 16, izraelita 10, gör. kel. 7. 

7. A katonai képzőintézetek közt a m. kir. 
Ludovika - akadémiát, mint felsőiskolát már 
említettük. Yolt ezenkívül 1 honvéd főreáliskola 
és 2 hadapród-iskola. Mind a négy tanulóinak 
összes száma 730. Magyar 614, 69-cel a néme-
tek, 25-tel a horvátok, 17-tel a szerbek követ-
keznek, miután itt a horvát-szlavonországiak is 
együvé vannak számítva. 548 róm. kath. mel-
lett a reformátusok 100 fejjel foglalnak helyet. 
Ág. hitv. ev. 59, gör. keleti 14, gör. kath. ós 
unitárius 4—4, míg izraelita egyetlen egy. 

A közös hadseregnek is van Magyarországon 
7 hadapród-iskolája, amelyek mind az alkot-
mány helyreállítása óta keletkeztek, továbbá a 
fiumei haditengerészeti akadémia. A többi ka-
tonai iskola és főiskola Ausztria területén van. 

Emez intézetek 883 tanulója közt csak 392 
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a magyar, közel nyomulnak a németèk 259-cel , 
a horvátok 149-eel. Román 49, szerb 18, olasz 
8, tőt 4, egyéb 4. 

8. Művészeti iskolák következők voltak : 3 fes-
tészeti mesteriskola, 1 azok közül nők számára ; 
1 szobrászati mesteriskola és 1 mintarajziskola. 

Zeneiskola 23, 1 azok közül országos zene-
akadémia. 

Színészeti iskola 4. 
Mindezen tanintézetekben működött 300 t a -

nár. A tanulók közt volt 3159 magyar, 125 
német, 24 oláh. Vallás szer int : 1650 róm. k a t h . 
mellett 893 izraelita. Református 461, ág. hi tv. 
256, gör. keleti 39, unitár ius 24, gör. ka th . 21. 

9. Az egyéb szakiskolákat csak röviden sorol-
j uk föl, mert már is túlságosan megzsúfol tuk 
e közleményt adatokkal. 

Volt : gyógypedagógiai taní tóképző ; beszéd-
hibások tanfolyama; tornataní tóképző-tanfolyam, 
külön a férfiak és külön a nők számára ; pós ta-
és táviró- tanfolyam; vasúti t isztképző; ha jós -
tiszti tanfolyam ; tanfolyam felnőttek ok ta t á -
sára ; községi közigazgatási t anfo lyam 8 városban. 

Mindezeknek 1266 tanulója közt 1000-nél 
több a magyar . 

Ha meggondoljuk, hogy a felsorolt szakisko-
lák túlnyomó nagy részét az ú jabb alkotmányos 
korszak hozta létre, meglehetünk elégedve, h o g y 
40 év alatt mennyit alkotott az addig oly mos-
tohán kezelt, elhanyagolt Magyarország. 

— R e n d e l e t a k i s k o r ú a k dohányzása 
e l l en . Beszterczenaszód vármegye legutóbbi köz-
gyűlésén követésre méltó szabályrendeletet alko-
tott, melyben a 15 évesnél fiatalabb gyermekek-
nek a dohányzást megtiltja. A szabályrendelet 
kimondja, hogy Beszterczenaszód vármegye terü-
letén egészségi és tűzrendészeti szempontból tilos, 
hogy a tizenötödik évüket még be nem töl töt t 
gyermekek dohányozzanak, dohányt, szivart, szi-
varkát és gyújtót vegyenek, vagy elfogadjanak, 
vagy maguknál hordjanak. A dohányzó- és tüzelő-
szereket a gyermekeknek eladni vagy átadni szin-
tén tilos. A szabályrendelet szerint e tilalmak 
megszegése kihágás és száz koronáig ter jedhető 
pénzbüntetéssel büntethető. A szülő, gyám, gond-
nok és családfő köteles arra ügyelni, hogy a 
rábízott gyermek az előírt tilalmat megtartsa. 
Amelyik szülő, gyám, gondnok vagy csaladfő ezt 
elmulasztja, vagy pedig a gyermeknek a fölsorolt 
kihágást alkotó cselekményeket megengedi vagy 
elnézi, szintén kihágást követ el és büntetendő. 
E kihágási ügyekben elsőfokban, kis- és nagy-
községekben a főszolgabíró, illetőleg szolgabíró, 
Besztercze városában a városi rendőrkapitány vagy 
helyettese, akadályoztatásuk esetén a tanács e rész-
ben megbízott tisztviselője, másodfokon az alispán 
és harmadik fokon a belügyminiszter bíráskodik. 

H i v a t a l o s rész. 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

K i n e v e z t e : Ferenczy Sándor oki. tanítót és 
Borhy Károlyné szül. Kozáry Ilona tököli áll. 
el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a kispesti áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Barabás 
Irén oki. tanítónőt a marosújvári áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Grulich Hermin tápéi áll. állandó 
menházvezetőnőt a tápéi áll. óvóhoz óvónővé ; 
Mangh Gizella oki. óvónőt a dávidfalvai áll. óvóhoz 
óvónővé ; Nemesszeghy I rén oki. óvónőt a nagy-
megyeri áll. óvóhoz óvónővé. 

Je l en minőségében áthelyezte : Dobos 
Sándor feketegyőrösi és Faluvégi Dénes sergesi 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Parùsané 
Krowina Teréz óturai áll. el. isk. tanítónőt a 
stájerlaki áll. el. isk.-hoz. 

J e l e n állásában v é g l e g m e g e r ő s í t e t t e : 
Szőllősy János homoliczi közs. isk. tanítót ; Gero 
Erzsébet homoliczi közs. isk. tanítónőt. 

Nyugd í ja t uta lványozot t : Pop Miklós ótoháni 
közs. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1020 
K-t ; Czay György tabódi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1460 K-t ; Kormos János felső-
tárkányi elaggott róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K- t ; Horváth Pál nagygyirmóthi ref. 
tanítónak évi 1460 K-t ; Ágoston István lázii 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1660 K-t ; Száz 
Ferenc veszprémi ref. el. isk. tanítónak évi 
1860 K-t. 

Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t e n g e d é l y e z e t t : 
néb. Lengyel Manó volt nyűg. bajai tanító özv., 
szül. Bloch Irmának évi 664 K-t; néh. Venczell 
József dunaszerdahelyi nyug. róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Szalkay Szabinának évi 660 
K-t; néh. Nagy György nyug. szúnyogdi gör. 
kel. tanító özv., szül. Szavuj Ilonának évi 400 
K.t ; néh. Bajtai Imre kecskemét-kismatkói közs. 
el. isk. tanító özv., szül. Miklós Margitnak évi 
680 K-t, Ilona nevű kiskorú árvájának 113 K 
33 f-t, mindössze 793 K 33 f-t; néh. Konsztan-
tinovics Velykó nyug. pancsovai áll. tanító özv., 
szül. Nasztaszics Annának évi 672 K-t ; néh. 
Ternyei István volt baktai ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Sőregi Etelkának évi 640 K-t, 4 kis-
korú árvájának egyenként 106 K 67 f-t, együtt 
426 K 68 f-t, mindössze 1066 K 68 f - t ; néh. 
Dragea Emil tatárlakai nyug. gör. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Moldován Máriának évi 300 
K-t, 2 kiskorú árvájának 100 K-t; néh. Bodea 
Aurél lonkafalvi gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Szász Beginának évi 300 K-t, Mária (Beto-
nia) kiskorú árvájának 50 K-t, mindössze 350 
K-t ; néh. Sohonyai Ferenc volt sióagárdi róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Netlau Erzsébet-
nek évi 743 K 20 f-t, Karolina nevű kiskorú, 
árvájának 123 K 86 f-t, mindössze 867 K 06 f-t 
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SZÉPIRODALOM. 
Cinege kisasszony. 

Elmondja : Arisztidess. 

A mi családunkban gyakran és sokat beszél-
tek a jóról, a jó cselekedetekről s a jó embe-
rekről, bogy övék a mennyek országa s ha meg-
halnak, mindenki megsiratja őket. Különösen 
viharok, villámlások idején beszélgettek erről. 
Ilyenkor anyám az ablakhoz emelt, hogy lás-
sam a fergeteget s így szólt: 

— Láttad a villámot, Arisztid ? Hallod ? . . . 
Az Istenke haragszik, mert rosszak az emberek. 
Valahol bűnt követtek el. Tudd meg, édes 
gyermekem, hogy a villám az Isten ostora, 
amellyel lesújt a gonoszra . . . Légy jó, édes 
gyermekem ; mindig csak a jónak élj, hogy 
szeressenek az emberek, hogy boldog lehess a 
földön s a jó Isten is meg fog áldani. 

Mindezt olyan szépen mondotta anyám. Sza-
vai mintha enyhítették volna a bősz természet 
rettenetességét. S én úgy hittem az anyai szó-
nak! Tanácsai és intelmeinek komolysága rög-
tön megtalálták szívemhez az útat, noha a 
jónak értelméről s lényegéről még csak derengő 
fogalmaim sem voltak. Jó voltam, mert jó 
voltam. Hiszen még gyermek voltam. Még 
mindent harmóniában láttam. Még nem bírtam 
öntudattal. 

Csak későbben, fejlődésemnek egyik ú j lépcső-
fokán eszméltem arra, hogy az öntudatlan jó 
cselekvés nem is jóság voltaképen, mert akkor 
az öntudatlan rossz sem rossz s hogy a jó 
cselekvés fogalma szigorú meghatározást köve-
tel, hogy azzal az élet minden viszonylatában 
tisztában legyünk. Rájöttem, hogy csak annak 
a jónak van becse, amelyet akarva cseleked-
tünk. Aminthogy a rossz is csak akkor rossz, 
ha akartuk is. A jót tehát akarni kell! Az 
akart jó, az igazi jó. Vak ösztönök s érzések 
helyett az értelem s az akarat szavára kell 
magamat a „jó"-ban bíznom. Ez volt az első 
vezérfonalam. 

Jól emlékszem: ebben az időben egy nyo-
morult koldust szemeltem ki magamnak azzal 
a szándékkal, hogy a jót rajta fogom gyako-
rolni. Titokban kenyeret, pecsenyét s egyebe-
ket vittem neki. Egyszer azonban visszadobta 
az eledelt s haragosan rám rivallt: „Pénzt 
hozz!" „A sok kenyértől felpuffadok . . . " 

A házi páterünk, akinek elmondottam az 
esetet, azt hitte, dicsekvésből teszem szóvá a 
dolgot. Szinte leckéztető hangon mondta : Te 
Arisztid, persze azt hiszed: valami rendkívüli 
nagy jót cselekedtél ! Csalódói, fiam. Hogy 

megosztottad kenyeredet a szegénnyel, ez a 
legtermészetesebb valami. Ez kötelességed volt. 
Ezt parancsolja a szent keresztény evangélium. 
Aminthogy mindenkinek kötelessége falatját 
és garasát megosztani a nélkülözővel. Aki ezt 
nem teszi, az eretnek, irigy, rosszmájú lélek s 
az örök poklokra dobatik. 

— Kötelesség. Kötelesség.^ Ez a szó vágott 
legmélyebben a lelkembe. Új szó, új fogalom 
volt nekem. Kötelesség ! Mi az ? Hát ennek is 
köze van a „jó"-hoz? Felállított tételem, hogy 
az akart „jó" az igazi jó, egy perc alatt össze-
omlott s poraiból egy új, a „jó"-nak egy töké-
letesebb meghatározására eszméltem. Jó az, 
ami egyszersmind kötelességünk is. A jót akarni 
kell, de nem ötletszerűen s nemcsak passzióból, 
hanem szigorú kötelességből. 

De egy váratlanul közbejött esemény csak-
hamar fölvilágosított engem, hogy újabb vezér-
fonalam sem jobb a réginél. Hogy nem töké-
letes. 

Nyár volt. Hívtak labdázni, pitykézni, tenni-
szezni. De én leg öbbször visszavonultam minden 
társaságtól, mulatságtól. A csendet, a magányt 
kerestem. Visszafojthatatlan tűnődéseknek lettem 
a rabja; szüntelenül tépelődtem a „jó"-nak 
pontosabb, kimerítőbb meghatározásán. Sejtel-
meim voltak, hogy a jóról s a jó cselekedet 
lényegéről alkotott felfogásom nem a legma-
gasztosabb, hogy vannak az enyémnél bizonyára 
még magasztosabb felfogások s hogy van végül 
egy végső, a felfogások sorában legeslegmagasz-
tosabb felfogás. S vájjon melyik ez? S tudója 
leszek-e valaha ennek a végső felfogásnak ? . . . 

Ezek a kérdések legtöbbször akkor nyugtala-
nítottak, amikor kertünk cserfái alatt sétálgat-
tam. Szívesen bolyongtam ezen a helyen. I t t 
zavartalanul társaloghattam önmagammal és a 
természettel. Oh, gyönyörteljesek voltak a gon-
dolkozásnak s a szemlélődésnek azok az órái, 
amelyeket kertünk cserfás részében töltöttem 
el ! . . . 

Emlékszem : egy szombati napon, délután, 
különösen szépnek tünt fel nekem ez a hely. 
Mintha már érkezésemet is titokzatos suttogás-
sal, mosolygással fogadták volna a cserfalevelek. 

A „jó"-nak egy új, egy tökéletesebb foga-
lommeghatározása motoszkált bennem s azt 
reméltem, hogy kertünk e csendes, poétikus 
zúgában sikerülni fog mielőbb szavakba szed-
nem a bennem még csak sejtelmekben kóválygó 
meghatározást. Egy cserfa alá, a bogláros fűbe 
dőltem. Amint ott benső tépelődésektől mar-
cangolva heverésztem, egy szomszédos alma-
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fáról egy piros, érett alma pottyant le a földre. 
Es ez a momentum csodás hatással volt reám. 
Egyszerre, mintegy varázsütésre, tépelődésem 
fájáról készen kialakulva, megérve vált le a 
„jó"-ról keresett újabb definíció. Minden átme-
net nélkül. Mint ahogy a szikra szokott kipat-
tanni az acélból. Megvan ! Megvan ! ujjongtam 
örömömben. Most már értem: mi az igazi „jó". 

— Sem az öntudatlan jó, nem az igazi jó ; 
a tudatos, akart jó sem az. Az igazi jót köte-
lességérzetünk sem szabja meg. Az egyetlen, a 
valódi, a legtökéletesebb „jó" abban rejlik, ha 
módunkban állott a rosszat cselekedni, de mi, 
noha a rossz kellemesebb s hasznosabb volt 
nekünk, mégis inkább a jót cselekedtük. Vagyis : 
a rossz kerülése már „jó" magában véve; a 
rossz helyett a jó cselekvése a jó-t magaszto-
sabbá, erkölcsileg értékésebbé minősíti ; de még 
jobb a „jó", ha olyan rosszat ütünk el vele, 
mely hasznot is kínált nekünk. És végül leges-
legjobb az a „jó" s ezt nagy Jó-nak nevez-
hetjük, melynek cselekvése áldozatot kívánt, 
ha fájt a szívünk amikor vele a személyünk-
nek hasznos rosszat elütöttük . . . Igen, ez a 
nagy Jó az igazi, a valódi jó, az egyetemes 
jó. Ez a végső törvény. Lehetetlen, hogy 
me'g egy más fogalom létezzék, mely a jónak 
ezt az értelmét is elhomályosíthatná! . . . 

Folyton ismételtem ezeket a szavakat; jól 
be akartam őket vésni az emlékezetembe. Nem 
is sejtettem, hogy ismeretlen szándékok már 
néhány perc múlva próbára fogják tenni meg-
dönthetetlennek hitt tételem igazságát. 

Lassanként megélénkült a kert; mintha dél-
utáni álmából ébredeznék a természet. Szárnyas 
rovarok, tarka lepkék röpködtek körülöttem. 
Méhek zümmögtek a virágos fűben. Fejem 
fölött, a sűrű cserfaágak között, fürge cinegék 
kergetőztek. Bohó, játszi röpködésük nagyon 
megtetszett nekem. Néha fennakadtak a levelek 
sűrűjében; alig bírtak újra kiszabadulni. Olyan 
izgató volt a vergődésük. És megesett, hogy 
egy nősténycinege, elszédülve, lebukfencezett 
épen elém, a puha fűbe. Ha gyorsabban kapok 
utánna, meg is foghattam volna. 

— Azért még sem menekülsz! Mjj-jd meg-
csíplek, kis kisasszony ! — szóltam az elrebbenő 
cinege után s hirtelen egy különös eszmém 
támadt. 

— Igen, — szólt egy benső hang hozzám — 
ez valóban kitűnő alkalom, hogy a nagy Jó-
ról szóló tételed igazságát gyakorlatilag is ki-
próbáld ! Fogd meg csapdával a kis cinegét, 
de csak azért, hogy szabadságát rögtön újra 
visszaadd. Hatalmadba ejted a madarat ; örökös 
kalitkafogságra ítélheted ; neked kedves, gyö-
nyörködtető szobadíszt csinálhatsz belőle . . . 
De te nem ezt fogod cselekedni ; te visszaadod 

a neki édes szabad életet, bárha fájni fog szí-
vednek megválni tőle. Ez jelentené a nagy Jót ! 
Áldozatteli jót tenni akkor, amikor a rossz cse-
lekvése könnyebb, kellemesebb s hasznosabb 
volna . . . 

Csapdáért szaladtam a színbe; aztán beállí-
tottam s alig öt pere múlva megfogtam egy 
kis cinegét, ugyanazt, mely az imént csaknem 
a markomba pottyant. Leshelyemről léleksza-
kadva rohantam a csapdakalitkához s remegő 
kézzel vettem ki belőle kis foglyomat. Bájos,. 
finom, selymes kis madárka volt; valóságos 
érték ; kész haszon. Oh milyen nehéz lesz meg-
válni tőle ! Rokonai és pajtásai rémült cince-
géssel kísérték az esetet. A szomszédos bokrok-
ból csak úgy szórták rám átkaikat, szidalmaikat. 

— Ne lármázzatok! — csitítgattam őket. 
Nem akarok én rosszat, bár nekem az kelle-
mesebb volna . . . Visszaadom a szabadságát, 
mindjárt . . . No ne félj, ne reszkess, kis kis-
asszonyka . . . 

így szóltam és megcsuklottam a fájdalomtól, 
a bánattól, hogy meg kell tőle válnom. De 
meg kellett tennem ! Fájdalmamat egy kedves 
dolog elvesztén el kellett fojtanom. A nagy Jó 
követelte ezt az áldozathozatalt. 

Kezemben a cinegével egy gyümölcíszedő-
létrára hágtam, jó magasra, hogy madárkámat 
onnan bocsássam szabadon. Könnyek peregtek 
le az arcomon. Fájdalomból születik a nagy J ó . . . 

Alig léptem azonban egy-két létrahágcsót, 
amikor valaki a nevemen hívott: 

— Arisztid ! Merre vagy ? Mit csinálsz ? . . . 
Édesatyám szólított. Szavaitól önkéntelenül 

összecsukódtak az ujjaim s cinegémet nem eresz-
tettem el. Gyorsan leugrottam a létráról és elébe 
siettem, hogy megmutassam neki tollas rab-
szolgámat. De mindjárt megjegyeztem, hogy 
szabadságát újra vissza fogom adni. 

— Ostoba beszéd ! — szólt atyám váratlanul 
hozzám. — Ezt a cinegét nem fogod eleresz-
teni. Érted ? ! . . . Hiszen ez egészen másfajta 
cinege; egy különös faj. Nézd ezeket a zöldes 
tollcsíkokat a begyén és a fejebúbján. Gyönyörű 
állat ! Valóban, ilyet még soha sem láttam. Ha 
megfogtad, hát meg is tartjuk s összepárosít-
juk. Még ma beteszem a kanári madaraim közé. 

— De atyám, . . . édesatyám, . . . nem lehet ! 
— dadogtam s vissza akartam venni tőle a 
cinegét. De ő a kezemre koppintott és inge-
rülten rámszólt! 

— Ügy lesz, amint mondtam ! Gyorsan, csak 
gyorsan, állítsd be újra a a csapdát. Meg fog-
juk próbálni, hátha a párját is becsalja. Bizo-
nyára itt lesz v a l a h o l . . . S ha tízet lépre visz, 
még jobb lesz . . . Bujj meg a színbe s lesd a 
jövevényeket.. . 

Mikor láttam, hogy atyám a cinegémet a 
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csapdakalitka zárt rekeszébe dugja s amikor 
hallottam parancsszavait, újra ellenszegülni sze-
rettem volna . . . De nem mertem. Olyan gyáva 
voltam. Ez a fordulat megszédítette akarat-
elhatározásomat . . . Vakon engedelmeskedtem. 

. . . Újra felállítottam a csapdát s bambán 
néztem a köréje repülő könnyelmű madarakat. 
Éreztem, el kellene kergetnem őket; de ehhez 
sem volt bátorságom. Édesatyám egy cserfa 
mellől folyton szemmel tartott. Majd a cine-
géknek egész raja lepte el a veszedelmes he-
lyet s balga módon egymásután szökdöstek be 
a kalitka csapdarekeszebe. Atyám jól sejtette : 
cinege hölgyikém magához édesgette a társait, 
az udvarlóit. Amint hamarjában rnegszimlálhat-
tam, már lehettek vagy tízen. És épen nekem 
kellett megfognom szegényeket ! Ügy lesújtott 
ez az érzés ! De még ennél is jobban fájt ne 
kem édesatyám „kaján" öröme, — Isten bo-
csássa meg nekem ezt a tollamból kiesett jel-
zőt, — amit foglyaink szaporodásán érzett . . . 
Örömében még azt is mondta egyszer: „Csak 
fogd tovább őket, Arisztid . . . Vacsorára lesz 
legalább pompás cinegetokány !" 

— Nem ! és nem ! — határoztam ekkor hir-
telen hősi lángra lobbant szívvel. — Inkább 
engem aprítsanak fel ! Életünk feláldozása a 
jóért a nagy Jónak még tökéletesebb keresztül-
vitelét jelenti, mintha csupán valami any s g i 
előnyt, vagy hasznot veszítünk el érte . . . A 
jó cselekvésnek ez a még tökéletesebb meg-
értése s meghatározása pattant ki lelkemből e 
pillanatban. Mintha nagy és örökérvényű dol-
gok csak pillanatok méhéből születnének . . . 
A csapdához rohantam, hogy szabadjára bo-
csássam az összes fogolycinegéket . . . Am tör-
ténjék aztán, aminek történnie kell. 

Kikapcsoltam a csapda mindkét ajtaját s a 
madarak egy része feje vesztett sebességgel reb-
bent szanaszét. Csupán cinegekisasszonyom s 
még két társa nem menekülhettek el. Valahogy 
beszorultak a csapda drótfala közé, s hirtelen 
nem bírtam őket kiszabadítani, mert atyám, 
haragtól dúlva, nekem rontott s úgy ütött 
pofon, hogy csak úgy csattant, miközben han-
gos szóval reám mordult. Isten bocsássa meg 
nekem ezt a durva szót ! . . . 

— Te, te gonosz lélek! Szemtelen kölyök! 
Soha sem fogsz megjavulni? — szólt ingerül-
ten . . . Hát azért jöttél a világra, hogy elrontsd 
a mások örömét ? Kártékony, haszontalan gyer-
mek . . . Még sírba viszel, ha így folytatod. . . 
Mit ? . . . Még makacskodol ? Feleselsz ? Azt 
mondod, hogy csak jót akartál ? . . . Van is 
neked fogalmad a jóról! . . . Az a jó, ha szót 
fogadsz azoknak, akik feletted állanak . . . Más 
jó nincs a földön! Himpellér; szívtelen . . . 
Kotródj, hogy ne is lássalak! — Megvetően 

végignézett rajtam ; aztán magához vette a 
csapdát a bennrekedt cinegémmel s bement a 
házba. 

— Hogyan, én szívtelen? E n ? — kérdeztem 
magamtól, mikor egyedül maradtam. Keserves 
zokogásba fúlva, átkaroltam a legközelebbi 
cserfa törzsét s annak panaszoltam el végtelen 
bánatomat . . . 

* 

Néhány napi vergődés után elpusztult a kis-
asszony cinegém. Társai életben maradtak ; csak 
épen az én kísérleti cinegémet fojtotta meg a 
rabság levegője. Kihűlt testecskéjét atyám az 
árokpartra dobta, de én onnan titokban föl-
vettem, illatos* parfümös skatulyába zártam, 
puha rózsalevelek közjé és kivitiem a kertünkbe, 
hogy a cserfák lombjai alatt, egy csendes, em-
berektől nem taposott helyen eltemessem . . . 

! Az az ökölnyi sírgödör, melyet számára az 
ujjaimmal ástam, úgy tünL, fel nekem, mint 

I egy mélységes, óriási örvény, mely elnyelte 
minden reménységemet, hitemet és önbizalma-
mat, hogy valaha az igazi jót megismerhessem 

i és cselekedhfssem is. Cinege kisasszonyom el-
röppent lelkével magam is belevesztem a nagy, 
ismeretlen mindenségbe s csak azt értettem, 
hogy immár semmit meg nem értek. Éreztem, 

! hogy az, ami belőlem ezen a földön van és 
1 érvényesülni törekszik, csak rothadó anyag, 

öntehetetlenségébe minduntalan visszaeső va-
lami, egy tévútakon keresgélő szerencsétlen 
pária, akirek jobb volna elpusztulnia . . . 
Hiszen én most is csak jót akartam csele-
kedni! S mégis, mi történt? . . . Megfogtam 
egy madarat, csak azért, hogy aztán szabadon 
bocsássam ; bár megtartására minden érdek 
ösztökélt. De jószándékom visszafelé sült el. 
Egyetlen foglyommal más balga madarakat is 
a rabságba csaltam; ráadásul az atyámat is 
megbántottam; kis cinegémet pedig a halálba 
kergettem, holott épen az életét akartam volt 
neki visszaadni s végül, . . . végül . . . ismét 
elvesztettem egy vezérfonalat, amelyről pedig 
azt hittem, hogy a valódi, a nagy Jóban eliga-
zít . . . Keserű elégedetlenség, fájdalmas boldog-
talanság gyötörte a lelkemet. Azt hittem, a 
szívem megszakad. Egy közeli almafáról pufók 
m g y almák egymáshoz bújva reám pislantot-
tak s mosolyogtak rajtam. Tépelődésem és 
kétségbeesésem ebben az órában nem ismert 
határt. Vén, öreg embernek éreztem magam s 
képtelennek a boldogság megízlelésére. Mert 
éreztem, hogy a boldogság csakis a valódi jó 
megismeréséből s annak cselekvéséből ered . . . 
Már sejtettem : boldog sohasem leszek . . . 

Fejemet a parányi sírdomb még nedves 
homokjára fektettem. Ugy szerettem volna 
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meghalni, megsemmisülni ! . . . Aztán hirtelen 
úgy éreztem, mintha valami kiragadna lelki 
agóniámból . . . „Az a jó, ha szót fogadsz azok-
nak, akik fölötted vannak . . . Más jó nincs a 
földön!" — csendültek meg bennem édesatyám 
iménti szavai. Ez olyan világosan, okosan hang-
zott . . . Hátha ebben a tételben van az üdv ? ! . . . 
Megpróbálom; meg fogom próbálni; mindent 
meg kell próbálni ! Egyszer mégis csak elérke-
zünk a — boldogsághoz! . . . 

Könyvesház. 
* A jövő i skolája i ( í r ta Gaál Mózes. Az 

Athenaeum kiadása. Ara 2 korona.) 
Aki a jelennel nincs kibékülve, a jövőbe veti 

tekintetét. A sivár je lenért a jobb jövő remé-
nyével kárpótolja magát. Ám aki nemcsak reméli, 
de akarja is a jobb jövendőt, nem elégszik meg 
a reménykedéssel, hanem a jobb jövőnek mun-
kásai közé áll, hogy a reménykedés valóra válá-
sát siettesse. E tiszteletreméltó kevesek egyike 
a magyar köznevelés irodalmának hiányosan mun-
kált mezején Gaál Mózes, aki A jövő iskolája 
címen közrebocsátott művével munkál ja azt a 
jobb jövendőt, mely minden hivatott tanítónak 
hő vágya, ama még jórészt meddő erőfeszítések-
nek mozgatója. Szerzőnk, aki eddig tanár i műkö-
dése mellett irodalmi tevékenységével min t hiva-
tot t ifjúsági író állott a köznevelés szolgálatában, 
ezúttal nem közvetlenül, hanem közvetve, a szü-
lők és nevelők tanítása által szolgálja a magyar' 
köznevelést. Könyvét elmélkedéseknek nevezi. 
Szerény név. Rávall az igazán értékes emberre, 
aki sokkal többet ad, mint amennyit ígér. Nem 
muló becsű elmélkedések gyűjteménye e kötet, 
hanem a magán- és köznevelés terén megvalósu-
lást követelő igazságoknak, emberjóság és élet-
bölcseség által sugallt tanácsadásoknak az if júság 
mélységes szeretetével megírt foglalafja ez. Nem 
nyúj t j a a jövő iskolájának pontos utópisztikus 
rajzát, hanem a fantáziának hamar feledésbe menő 
színes képe helyett egy pár szegletkövet szállít 
a jövendő iskolájának nagyszerű épületéhez. 

Ezekben mutatva rá nagy általánosságban a 
Gaál Mózes könyvének tartalmára, nehéz hely-
zetbe jövünk, amikor a részletekre is ki akarunk 
térni. A nehézséget a tárgyi tartalomgazdagság 
okozza, melyről röviden számot adni, az olvasót 
kevés helyen tájékoztatni alig lehetséges. 

A könyv 7 konferenciaszerű közleményt tar-
talmaz. Mindmegannyi önálló fejtegetés, melyek-
ben azonban van legalább is annyi gondolati 
összefüggés, amennyi a grammatikában az egymás 
mellé rendelt főmondatok között. 

Az első közlemény „A szociális érzés" fejlesz-
tésének kérdését beszéli meg. Nagy szempontok, 
a kul túra egész mezejének áttekintése, a kapcso-

latok tisztánlátása, humánus szív és tet tekben ér-
vényesülésre törekvő igaz demokrataérzés jellemzi 
e közleményt. Főszempontja a társadalmi igazsá-
gosság ; ennek bizonyságául idézünk egy-két mon-
datot : „ . . . a civilizációt előidéző munkának 
eredményéből arányosabb részt kell ju t t a tn i a 
közreműködőknek". . . „az aránytalanság, ezek a 
kiáltó ellentétek hívták életre a szociális küzdel-
met s ezért ennek jelentőségét kicsinyelni : vak-
ság, következményeit fontolóra nem venni : elbi-
zakodottság, a benne rejlő igazságot tagadni : el-
fogultság. " 

Az alapelv gyakorlati érvényesülése az iskolá-
ban a szó igaz értelmében felfogott egyenlőségben 
(melynek némi kedvezése csak a gyengébb részére 
lehet) j u t kifejezésre. 

A második közlemény „az esztétikai érzés" 
neveléséről szól. Alapvető igazságok megállapítá-
sában ez a közlemény is gazdag és értékes, kö-
vethetők azok a tanácsok, amelyeket szerzőnk az 
i f júság szépérzékének nevelésére, fejlesztésére ad 
a szépnek egész birodalmában. Különös figyelemre-
méltó az a tanácsa, mellyel az irodalmi oktatást 
mostani terméketlenségéből, az éretlen kritizálás-
ból ki akarja emelni. Arany igazság, hogy meg-
érteni s nem bírálni kell a nagy szellemeket ! 

A harmadik közlemény az „önművelés" kér-
dését tárgyalja. Cé l : a „tökéletesség felé haladás, 
az egyetlen törekvés, amely méltó az emberhez". 
E törekvés a tökéletesség hő vágyából ered, mely 
vágynak kielégítése az önképzés ál al „az élet 
legnagyobb öröme, mely elől elzárkózni bűn saját 
magunk ellen." Miként kell ezt a nagy örö-
met az iskola révén biztosítani, arra nézve ad a 
közlemény nemes hevületű útmutatásokat, melyek 
közül kiemeljük az önképzőkörök helyesebb mun-
kálkodására vonatkozókat. (Sokoldalúság, az élő-
szóbeli előadás fokozottabb kultiválása.) 

„A gyermekek foglalkoztatása ot thon" címet 
viseli a negyedik fejezet, mely az elhanyagolt 
szülői kötelességekről szól a nevelő okosságával, 
az apa jóságával. A kötelességérzet csiráit okos 
és következetes nevelői munkával a családban 
kell meggyökereztetni. A „hogyan"-ra nézve 
praktikus jótanácsok könnyítik a szülő munkáját . 

A következő fejezet „A jótékonyság és az 
iskola" témáját fejtegeti . A szerző fè j le t t szociá-
lis érzéke, helyes felfogása, emberséges szíve nyi-
latkozik meg e közleményben is. Márványtáblára, 
nem, állandóbb helyre : az egymást váltogató nem-
zedékek szívébe véseudők azok a tanácsok, ame-
lyeket szerzőnk a jótékonyság diszkrét, termékeny 
gyakorlásának módjára ad. 

A hatodik fejezet „Az iskolának érintkezése a 
szülőkkel" cím alatt mondja el, minőnek kell 
lenni a kapcsolatnak e két nagy nevelőintézmény 
között. Az érintkezésben több bensőség, több 
közvetlenség kell, különösen az iskola részéről, 
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mert „az iskola nevelőintézet, nem hivatal", a 
tanár, a tanító mindenekfölött ember legyen, „az 
ember megérti embertársát." 

Az utolsó fejezet a köznevelésnek egy két 
divatos kérdését (koedukáció, a nők iskoláztatása, 
nemi fölvilágosítás) tárgyalja. Szerzőnk bár min-
den ízében modern kultúrember, nem híve a 
szélsőséges felfogásoknak. Bármilyen kedvünk is 
lenne a szerző érdekes és értékes megjegyzései-
vel az olvasót megismertetni, le kell róla mon-
danunk ; a könyvre kell utalnunk. Ezúttal csupán 
egy fontos megállapításra irányít juk a figyelmet : 
„A nagy tömegek tanítása nehéz, a nagy töme-
gek nevelése még nehezebb, sőt bízvást kimond-
ha t juk : teljes lehetetlen". 

De végezünk. Várakozással vet tük kezünkbe a 
Gaál Mózes könyvét és szeretettel tesszük le. 
A könyv eltűntével előttünk a szerző, a szerény, 
az okos, az igaz ember, a nemes hevületű, nagy 
műveltségű pedagógus. S ha akár a családban, 
akár az iskolában segítségnek érezzük szükségét, 
hívjuk őt, melegszívű embertársunkat és jó kol-
légánkat : ismét elővesszük a könyvet. Aki tanító-
ember ezt a könyvet figyelemmel végigolvasta, 
ismét elő fogja venni. Ember János. 

* Tömörkény István. Napos tájak (Singer 
és Wolfner kiadása. Budapest. Ára 3 korona.) 
Csak erős megfigyelés, kitűnő nyelvérzék és 
őszinte szeretet t ud ja úgy megírni az egyszerű 
nép dolgait, hogy azok a valóságnak megfelelje-
nek s hogy mindenkiben, aki az egyszerű nép 
körén kívül él, érdeklődést kelthessenek. A való-
ság alatt i t t nem fotografikus hűséget kell ér-
teni, mert ezt egy kis gyakorlattal szív nélkül 
is meg lehet tanulni, hanem azt a re j te t t való-
ságot, mely mindenben ott van, amit azonban 
csak azok tudnak visszaadni, akik a költői meg-
látás és eleven megérzékítés tehetségével bírnak. 
Vannak, akik azt hiszik : mi sem könnyebb, mint 
a nép életéből valamit lebilincselően elbeszélni. 
Pedig ez egyike a legnehezebb írói feladatoknak. 
Próbálja meg bárki ; majd meglátja ! 

Tömörkény e munkájában nem mutatkozik 
szoros értelemben vet t elbeszélőnek. Inkább csak 
képeket mutat be, élőképeket, beszédes hangula-
tokat a pusztáról, a tanyai életről, a tanyai sze-
gény, vesződő emberekről. Úgy elénk vetíti az 
alakjait, testileg is, lelkileg is, hogy valósággal 
lá t juk őket s megérezzük őket. Meghatóbb s a 
maga nemében remekebben megírt valamit, mint 
az öreg Engi meghalását, megtérését „közanyánk" 
ölébe, régen olvastunk. Pedig az egész csak egy 
jelenet egy igénytelen, egyszerű magyar ember 
életéből. De úgy van megírva, hogy soha sem 
fogjuk elfelejteni. Azt lehetne mondani : a Napos 
tá jak minden képe, minden rajza őszinte, hami-
sítatlan ihlet eredménye. Kigondolni ilyesmiket 
nem lehet. Sehol semmi erőltetettség, semmi ki-

találás. Minden úgy van elmondva, ahogy van, 
amint az megtörtént. Tessék elolvasni az Alkú 
a szülével című dialog-félét. Oly közvetlenül van 
benne megírva, hogy miként csalja el az „úri-
ember" a parasztasszony házának néprajzi becs-
csel bíró tárgyait, mintha az egész alkú a sze-
münk előtt folynék . . . Közvetlen és forrásában 
igazán tiszta a Tömörkény humora is. Ez t bizo-
nyítja az ő Jánosa, aki a tanyáról bemegy a vá-
rosba „tengöri" halért. János valamikor Fiúméban 
katonáskodott s a hír, hogy a városban tengeri 
halat árulnak, kedves reminiszcenciákat ébreszt 
föl benne . . . A mese vége az, hogy János 
bent volt ugyan a városban, de tengeri halat 
nem lá thatot t ; ellenben illogatott a városi korcs-
mában ; boros fővel botrányt csinált; a rendőrség 
elé került , megbüntették. Szomorúan „tengöri" 
hal nélkül t é r t vissza a t a n y á r a . . . A humor mel-
lett sok édes melankólia csendül meg ebben az 
apróságban, amelyet szóról szóra ide kellene nyo-
matni, hogy annak szépségéről az olvasónak fo-
galma lehessen. 

Tömörkény tolla alatt életet nyernek a holt 
dolgok is. Egész odisszeáját tudja adni egy el-
dobott ócska kabátnak. A befagyott Tisza jég-
darabjai, a folyóparton heverő, korhadó bárkák 
nagy és titokzatos eseményekről mesélnek neki. 
A kis tanyák hol meleg, hol fagyos világának a 
hangulatai szólnak hozzánk ebből a könyvből. 
Erezzük, hogy ennek a — látszólag — primitív 
világnak is épen úgy meg vannak a maga kis 
örömei és nagy bánatai, akár csak a fényes úr i 
világnak. A Tanyaverés-ből meghatóan csendül 
ki az örök igazság, hogy kerek e világon sehol, 
még a néposztályok legegyszerűbbjeinél sincsen 
öröm üröm nélkül s hogy sikereinkben gyakran 
egy ártat lanul szenvedőnek is része vau. A Bará-
bérok-ban a magyar embernek egy egészen ú j típu-
sával ismertet meg minket Tömörkény István, amely-
ről vajmi kevesen tudnak. Pedig ez a tipus él, létezik 
s megvan a maga mélyenjáró etikai problémája. 

Hosszadalmas volna az egész könyvről, annak 
minden képéről beszámolni. Csupán még a Ház-
ásás közben címűt kell megemlítenem, amelyben 
a tanyai . rablóvilág csendes éjjeli rablólovagjai 
szerepelnek, amint egy tanyai házat aláásnak, 
hogy rabolhassanak. Lélegzetünket visszafojtva 
olvastuk minden sorát. Ú j volt számunkra a 
théma s a maga nemében rettenetes véyével is 
szép volt ez a história. Nagyon szép. Vaskos, 
terjedelmes könyveknél nem ritkán örvendünk, 
hogy azok végére ju to t tunk . A Napos tájak-kai 
másképen voltunk. Szívesen olvastunk volna még 
két három kötetnyire valót is belőle. Úgy vol-
tunk vele, mint az a bizonyos gyermek „Herr-
mann és Dorotheá"-val. Sajnáltuk, hogy már vége 
volt, amikor egyre fokozódó étvággyal gyönyör-
ködtünk benne. (l'élise.) 
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Egyesületi élet. 
-(- A Pest-Pilis-Solt-Kiskúnvármegyei Ál-

talános Tanítóegyesület Újpest-váczi járás-
köre a napokban tar tot ta évi rendes közgyűlését 
Gödön. A tanítók és tanítónők igen szép szám-
ban jelentek meg. A gyűlést Paulini Károly 
elnök megnyitóbeszéde vezette be. Nem kisebb 
és szebb eszmét vetet t fel, mint az „egységes 
magyar iskola" eszméjét, mely az iskolaügyi 
kérdések közt úgyszólván elkallódik. Az eszme 
bár nem új, de érdeme Paulini Károly elnöknek, 
hogy fölvetette. Bár elhagyta az elnöki széket, 
de utódja valószínűen keresni fogja a módokat, 
hogy e kérdést programmpontul felszínen tartsa. 
Az elnöki megnyitó után Petri Mór dr., kir. ta-
nácsos, tanfelügyelő képviseletében Török János, 
kir. segédtanfelügyelő mondott beszédet. Majd 
ezután Molnár István dr., a Magyar Gazdaszövet-
ség kiküldötte ta r to t t szabad előadást. Beszédé-
nek lényege az iskolai oktatás szempontjából az, 
hogy egész oktatási rendszerünk nem megfelelő. 
Tanítunk túlontúl sokat, de nem helyes alapokon 
lefektetve. Már a kis gyermeknek teletömik a 
fe jé t az ismeretek tárházával, de leendő gyakor-
lati életének ismeretére alig-alig tanítják. Az 
elemi ismereteknek a természetismeret terén kell 
t á r t kaput nyitni, hogy legyen a népnek józan 
gondolkodása alapján józan életfelfogása ; hogy 
életviszonyaiban önállóan is tud jon cselekedni s 
a tudomány értékes vívmányait felfogva, azokat 
munkakörében alkalmazni megtanulja. Erkölcsi 
élet is ott van kifejlődve, ahol az anyagi jólét 
virágzik. Ezen virágzást pedig csak okos és ön-
tudatos munka által lehet elérni. Ehhez azonban 
tiszta gondolkozású és képzett polgárok kellenek. 
„Imádkozzál és dolgozzál!" Kiemeli, hogy i t t 
erre az „és" szócskára kell a hangsúlyt fektetni. 
Örömmel konstatálja, hogy a kormánykörök, bár 
lassan, de tere t engednek a Magyar Gazdaszövet-
ség propagatív munkásságának. A minden ízében 
magyarszellemű szabad előadást nagy tetszésnyil-
vánítás kísérte. Hozzászóltak: Végh Gábor, Hence 
Oszkár és Sipos Andor újpesti állami tanítók. 
Utóbbi az előadó nézeteit indítvány alakjában, ké t 
részben elfogadásra ajánlotta, ami megtörténvén, 
végrehajtásával az elnökség bízatott meg. Megyessy 
Jenő, újpesti igazgató képviseletében Vósch János, 
újpest i tanító ta r to t t felolvasást az egyhuzamban 
való tanítás szükségességéről. Helyes érveinél fogva 
a felmerült határozati javaslatok elfogadtattak. 
Végül Paulini Károly elnök 11 évi egyesületi és 4 
évi elnöki működés után ezen tisztségéről áthelye-
zése miatt lemondott. Vele együt t a volt tisztikar 
is megvált állásától. A tisztújítás eredményeként 
elnök lett : Lanesek Gyula, alelnök : Végh Gábor, 
pénztáros : Péterfy Ferenc, jegyzők : Sipos Andor és 
Liszer Emma. Mind újpesti tanítók, f—s. —v.) 

4 - A Zemplénmegyei Általános Tanító-
e g y e s ü l e t felső köre ezévi rendes gyűlését Nagy-
mihályban ta r to t ta meg, a megyei kir. tanfelügyelő 
és számos tanügybarát jelenlétében. Csuk Amália 
„A virágról", Grünhut József „A légszivattyúról" 
tartot t érdekes tanítást. Mindkét tanítás sikerült. 
A gyakorlaii tanítások végeztével Dezső Sarolta, 
nagymihályi áll. tanítónő tar to t t szintén érdekes 
felolvasást „Az iskola és szülői ház közötti vi-
szonyról". Molnár Gyula, pazdicsi áll. tanító „A 
szociális pedagógiáról" értekezett. A felolvasáso-
kat a vármegye tanügyi lapja közzé fogja tenni. 
A köri pénztáros jelentése u tán a Zemplénmegyei 
Tanítók Házára 300 koronát szavaztak meg. A 
választásra kerülvén a sor, elnökké lett Mathiász 
József, nagymihályi áll. igazgató-tanító ; alelnök-
nek Zseltvay Bogdán, varannói áll. igazgató-taní-
tót választották meg ; jegyzővé Molnár Gyula, 
pazdicsi áll. tanító ; pénztárossá Kneiszl Emil, 
nagymihályi áll. tanító lett. A jövő évi gyűlés 
Homonnán lesz. 

-[- A Yárgede-Kishonti egyesített alespe-
resi kerületek róm. kath. tanítói köre 
mult hónapban tartotta rendes évi közgyűlését a 
rimakokovai róm. kath. iskola tantermében. A 
Himnusz eléneklése, valamint főtisztelendő Stu-
bendek József, ker. tanfelügyelő egyházi és Párák 
Lázár világi elnökök megnyitói után a jelenlévők 
meleg ovációban részesítették a ker. tanfelügye-
lőt, aki épen a mai napon ünnepelte pappá szen-
telfetésének 25 éves évfordulóját. Szécsi István, 
korláti-i tanító 30 koronát nyer t „Az iskolai 
szülői értekezletek rendezése s ennek kapcsán a 
testi és erkölcsi házi nevelés irányítása" című 
pályatételét olvasta fel azután Jókövy Emil, a 
kör jegyzője. „A kézimunkatanítás anyaga, mód-
szere és haszna s mennyiben szolgálja ez a házi 
iparnak a nép között való elterjedését" című 
kötelező tételével Pavlovszky Pál 20 koronát, 
Szelecsényi Jenő munkájával pedig jegyzőkönyvi 
dicséretet érdemelt ki. Elénk eszmecsere folyt 
az előbbi té te l fölött, amely eszmecserének ve-
leje abban összegeződött, hogy a kézimunkataní-
tás céljának elérése szempontjából legelsősorban 
tanfolyamokra s a tanítók kiképzésére van szük-
ség. A számadások megvizsgálása, a nagygyűlési 
képviselők megválasztása, a jövő évi közgyűlés 
helyének megállapítása u tán Lipták Endre kar-
társ (vendég) kér t szót s üdvözölte Jókövy Já-
nost, ki a tanítói pályán immár 43 év óta mű-
ködik. A tisztújí tás az eddigi tisztviselőknek 
megválasztásával végződött. Elnök lett : Párák 
Lázár tiszolczi, alelnök: Kajner Károly várgedei, 
jegyző : Jókövy Emil forgácsfalvai, pénztáros : 
Ferencsik József rimakokovai tanító. A Szózat 
eléneklése u t án a gyűlés véget é r t ; a jelenlévők 
gyűlés u tán a gyönyörű rimakokovai róm. kath. 
templomot tekintet ték meg. 
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Tanítók tanácsadója. 
B. G. Szdombó.' Az Oltáregylet elnökének nevét 

és címét nem tudjuk, — K. S. Kavicsos. 1. Állása 
elfoglalása napjától december 31-ig az iskolafenntartó 
köteles fizetni. Forduljon ez ügyben a közig, bizott-
sághoz. 2. Mindenesetre kérje a beszámítást s okolja 
meg azzal, amit nekünk írt. Ha most nem számítanák 
be, a végellátás alkalmával kell kérni. — P. J . Mályi. 
A tanítónak az iskolaszékben nemcsak tanácskozási, 
hanem szavazati joga is van. Forduljon orvoslásért az 
egyházmegyei főhatósághoz. — W. E. Iza. A nyug-
díjazásnál csonka éveket nem számítanak be. Ha kath. 
vagy községi iskolánál működik, akkor az 1870. év 
előtti időre az iskolafenntartó köteles megadni a nyug-
díjhányadot, amelynek szolgálatában nyugdíjazták. 
Ebben az esetben már 1905-ben teljes nyugdíjra lett 
volna joga. — Felekezeti tanító. A tanító fizetéseért 
az iskolafenntartó szavatol. Hogy a kegyúr megvonja-e 
a községtől az eddig nyújtott támogatást, vagy továbbra 
is megadja, az a község és a kegyúr dolga. Az ön 
díjlevelében biztosított fizetését ez nem érintheti. Ha 
a szabályszerű időben ki nem szolgáltatnák, forduljon 
behajtása iránt a főszolgabíróhoz. — Tanügy. Az 
államosítás ügyében lépjenek érintkezésbe a kir. tan-
felügyelővel. — Sz. P . Kölese. Iskolafenntartója későn 
folyamodott a korpótlékos államsegélyért, melyet az 
idézett törvény rendelkezése értelmében visszamenőleg 
nem lehet kifizetni. Igénye azonban az iskolafenn-
tartóval szemben fennáll és attól meg is kell kapnia 
az 1909 január előtti időre. Forduljon ez ügyben a 
közig, bizottsághoz. — Katona. A kántor helyettesí-
tésére vonatkozó rendelkezést nem ismerünk. A tanács-
adó véleménye ebben az ügyben a következő : Ha az 
illető kántortanító kántori javadalmazását a legkisebb 
alapfizetés kiegészítésére a tanítói fizetésbe beszámí-
tották, akkor az iskolafenntartó köteles a fegyver-
gyakorlat idejére helyettesről gondoskodni, s csak ott 
lehetne esetleg szó arról, hogy a kántortanító helyet-
tesét maga a kántor fizesse, ahol az összesített kántor-
ta.nítói javadalom a legkisebb alapfizetést meghaladja. 
Természetesen itt is csak a többlet arányos része eiejéig. 
Próbálja meg, talán ezen az alapon célt érhet. —• 
Baranya. Várja meg az ingyenes népoktatásról szóló 
törvény végrehajtása tárgyában kiadandó utasítást. 
Ha az új törvény alapján nem élveznek még állam-
segélyt, akkor mindazon mellékletek szükségesek, me-
lyeket az Utasítás 25. §-a felsorol. — X . Semmi esetre 
sem engedhető meg, hogy az értesítő-könyvecske jegy-
zet-rovatába ilyen kitételek írassanak: „tolvaj" stb. — 
Állami. H. a IV. lakbérosztályba tartozik. Hogy lehet 
állami tanítónő létére olyan tájékozatlan, hogy még 
a törvény életbe lépte után két évvel sem tudja, milyen 
fizetési fokozatokat állapított meg az 1907. évi XXVI. 
t.-cikk ? Olvassa el erre nézve lapunk 1907. évfolya-
mának 27. számában, a 3. oldalon közzétett 1907. évi 
XXVI. t.-c. 2. §-át. A polgári iskolai tanítónői képe-
sítés dolgában forduljon felvilágosításért az Erzsébet-
nőiskola igazgatóságához : Bpest, VII., István-út 93. — 
Sz. Á. Csősz. Debreczenben van ref. tanítónőképző. 
Az igazgatója Orosz István. — F. V. Bbánya. Ha a 
tankönyv engedélyezése tárgyában hozzánk intézett 
valamennyi kérdésére felelni akarnánk, az egész sza-
bályzatot ide kellene nyomatnunk, ezt pedig meg-
kaphatja a kiadónál (Lampel R., Bpest, VL, Andrássy-út 
21. sz) 24 f-ért. Szíveskedjék tehát oda fordulni. — 
M. S. Vapáti. Tanítóképző-intézeti növendékek, kik 
azon évi március hő 1-én, melyre nézve felavattak, 
valamely elemi tanítóképző utolsó évfolyamát hallgat-
ják, vagy tanulmányalkat a polg. isk. tanítóképzőben 
folytatják, tanulmányaik befejezése céljából, kivévén 
a mozgósítás esetét, szabadságra bocsáttatnak. 

Különfélék. 
A magyar gyógypedagógiai intézetek. 

(Külföldi elismerés.) 

A Jénában megjelenő „Zeitschrift fü r die  
Erforschung und Behandlung des jugendlichen  
Schwachsinns" című, nagy elterjedtségű gyógy-
pedagógiai szaklap utolsó száma kiváló jóindulatú 
s beható tanulmányt közöl a magyar gyógy-
pedagógiai intézetekről s a gyógypedagógiai ta-
nítóképzésről. 

Minthogy a gyermeki elme abnormitása s a 
lelki vagy fizikai defektussal bíró gyermek kép-
zése minden tanítót érdekelhet, azt hisszük, a 
közóhajnak teszünk eleget, amidőn a derék tanul-
mány tartalmát röviden közöljük. 

Magyarországon a gyermekekről való gondosság 
különösen az utolsó évtizedek alatt nyert szinte 
csodálatos fejlődést és kiterjedést . Százezrek ma-
gánjótékonysága, párosulva az állam áldozatkész-
ségével, meglepő leleményességgel kutat ja ki a 
legelrejtettebb alkalmat is a cselekvésre az ember-
szeretet magasztos oltárán . . . 

Tartsunk elsősorban afölött szemlét, hogy mi-
ként gondoskodik a magyar állam és társadalom 
az abnormis gyermekek képzéséről, oktatásáról, 
kik lelki vagy testi fogyatkozásuk miatt kör-
nyezetüknek a legnagyobb bánatot okozzák . . . 

A különféle defektussal terhelt gyermekek kép-
zésén fáradozó egyének egyöntetű munkássága 
sürgette Magyarországon is az ügy kristályozó-
dását és kivívta, liogy a gyógypedagógia ott is 
önálló disciplinának tekintessék . . . 

Az általános pedagógiai képzés szempontjából 
a gyógypedagógiai tanítóképzés, mely azelőtt min-
den szak számára (siketnémák, vakok, gyenge-
elméjűek) külön-külön történt, utóbbi időben egye-
sít tetett s az állami gyógypedagógiai intézetben 
való alkalmaztatás csakis általános képzés alapján 
történhetik. 

A tanítóképzés tanfolyama Váczról Budapestre 
helyeztetett s a fölvételhez elemi népiskolai taní-
tói oklevél szükséges. A felvett jelöltek az állani 
részéről lakást, teljes ellátást és évi 480 korona 
ösztöndíjat élveznek. A tanfolyam két éves, mely-
nek végeztével képesítő-vizsgálatot tesznek. 

Gyógypedagógiai intézetek felállítása többnyire 
az állam, a törvényhatóságok és a közjótékony-
ság igénybevételével történik . . . 

Száz év előtt Magyarországon csak siketnéma-
intézetek voltak. Az első a váczi királyi országos 
siketnéma-intézet volt, mely 1802-ben alapítta-
tott . Hasonló alakult Budapesten 1878-ban izrae-
lita gyermekek számára. Ezeket gyors egymás-
utánban 12 siketnéma-intézet követte az ország 
különböző városaiban. Az első vakok intézete 
Budapesten 1825-ben alapíttatott. Mult évben 
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nyílt meg Budapesten a második vakok intézete, 
a „Ferenc József vakok intézete" , amely egy 
nagylelkű filantróp nemesszívűségének köszöni 
létét. A harmadik magyar vakok intézete Kolozs-
vár t van . . . 

A képezhető hülyék számára az állam Buda-
pesten és Borosjenőn t a r t f enn intézetet. Rokon-
intézetek a Blum Rezső féle eskóros hü lyék tan-
intézete Pelsüczön és Budaj jes ten a „ S z e r e t e t " 
jótékonysági egyesület ál tal fenntar to t t nevelő-
intézet, mely azonban állami segélyben részesül . 
Megemlítendők még a Hirschler nővérek in tézete 
Budapesten és Wosinski dr. intézete Balfon (Sop-
ron vármegyében), szintén nyernek állami szub-
venciót. 

A magyarországi gyógypedagógiai in téze tek az 
Országos Gyógypedagógiai Szaktanács fennható-
sága alatt állanak, amelynek elnöke : Náray Szabó 
Sándor dr., miniszteri tanácsos. E tanács számára 
a kul tuszkormány külön „Szervezetet" a lkotot t , 
mely 1898 óta érvényben van s ennek ér te lmé-
ben a tanács referense (ezidőszerint Borbé ly Sán-
dor, a váczi siketnéma intézet érdemes iga /ga tó ja ) 
minden évben kimerítő j e l en tés t te r jesz t a tanács 
elé, mely nyomtatásban az érdekelt köröknek 
megküldet ik . . . 

Náray Szabó Sándor dr., miniszteri tanácsos 
érdeme a budapesti ktsegítő-iskclák létesítése. 
Hasznuk megbecsülhetet len és a bennük elért 
eredmény meglepő. A íruigyar közoktatási kor-
mány most azon fáradozik, hogy gyengee lméjű 
gyermekek számára külön kisdedóvók létesíttesse-
nek s számos magyar városban már több ilyen 
működik dicséreteden. Legú jabb vívmány e téren 
Magyarországon a gyengetehetségű középiskolai j 
tanulók számára lé tes í te t t korrektív pedagógiai 
intézet, hol kizárólag képes í te t t psichiátorok veze-
tik az oktatást . x 

A tanulmány végezetül nagy elismeréssel szól 
a gyógypedagógiai intézetek mellet t l é tes í te t t 
foglalkoztató-műhelyekről s azokat m i n d e n tekin-
te tben utánzásra méltónak ta r t ja . Fölemlí t i , hogy 
az idei ál lamköltségvetésben a gyógypedagógiai 
intézetek céljaira 6 4 1 . 4 0 1 korona v a n fölvéve, 
beruházásokra 60.000 korona. 

Lakatos Lajos. 
— O l v a s ó i n k n a k . Apponyi Albert gróf , vallás-

és közoktatásügyi miniszterünk, e hé t en család-
jával együ t t tengeri fü rdő re utazott , ahonnan 
alkalmasint csak augusz tus hó közepére várható 
vissza. A miniszter ú r szabadsága ide jé re helyet-
tesítésével és a minisztér ium vezetésével Tóth 
János ál lamti tkár u r a t bízta meg. Szintén e héten 
kezdette meg szabadságát Molnár Vik tor , a 
minisztérium adminisztratív ál lamtitkára is. 

— E g y e l ő l é p t e t é s h e z . A magyar miniszter-
elnök a minap Kapitány Kálmán dr. miniszteri 
segédt i tkár t a kultuszminisztériumból a miniszter-

elnökségbe miniszteri titkárrá nevezte ki és egy-
út ta l a fiumei kir. kormányzósági tanácsba tanügyi 
előadónak osztotta be. Kapi tány ^ddig Tóth János, a 
kultuszminisztérium államti tkára mellett te l jes í te t t 
nehéz szolgálatot, és előléptetése — melyet minden 
tekin te tben megérdemel t — ritka szép karr iérnek 
ve te t te meg alapját . Kinevezése nagy örömet 
kel te t t úgy Budapesten, mint Fiúméban, ahová 
előkelőséget, művel t séget és törhetet len magyar-
ságot visz magával. A még fiatal és te t t revágyó 
tisztviselőnek exponált állásához és a fiumei 
magyarság ku l tú rá j áé r t vívandó küzdelmeihez 
őszinte szívvel kívánunk lankadatlan munkát , friss 
erőt és állandó szorgalmat. Tóth János ál lamti tkár 
úr mel le t t így Kapitány helye megürül t , de egyelőre 
nem tö l tö t ték be e helyet véglegesen. Bizonyos 
meghatározot t időre Kapi tány t i tkár ú r helyét a 
minisztér ium Vl /a . ügyosztályának egyik legszorgal-
masabb és legmegbízhatóbb tagja, a még fiatal, 
de tehetséges Ráez Kálmán dr. miniszteri segéd-
fogalmazó tölti be. A szimpátikus fiatalembert 
bizonyára jól ismeri már tanítóvilágunk is, mer t 
az állami tanítói kinevezések és áthelyezések refe-
rense volt és e minőségében nagy lelkiismeretes-
séggel szolgálta a magyar tanítóságot. Remélni 
lehet tehát , hogy az államtitkár ú r szerencsés és 
mindenü t t megnyugvás t keltő választása vég-
leges lesz. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Jásznagykúnszolnok 
vármegye kir. tanfelügyelője a Mezőtúri Nép-
bank részvénytársaságnak abbeli hazafias áldozat-
készségéért, hogy a tanítók mezőtúri szlöjd-tan-
folyama számára 1 0 0 korona segélyt szavazott 
meg, köszönetet mond. 

— H a l á l o z á s o k . Id. Kiss Tamás nyug. áll. 
taní tó jú l ius 2-án, életének 63. évében elhunyt . 
Áldás emlékére ! 

Szerkesztői üzenetek. 
T. I . (Falun.) Rímes próza még nem — vera. Tér-

jen csak vissza nemes foglalkozásához és hagyja ott 
a verseléf-t. — 1). Gr. (Későn jöttél. Heine-dalok.) Az 
első egyáltalán nem válott be ; az utóbbiak egyike -
másika elég sikerültnek mondható, de a fordítást 
művészetté igazán csak a verselés könnyedsége és a 
formai hibátlanság teszi. Ezeknek pedig csak itt-ott 
lát juk nyomát. — F . A. (Kalózhajó.) Már nem hajóz 
a bősz kalóz. A papírkosár fenekére sülyesztettük. — 
K. E . (Három kedves emlék.) Mi egyik verssorának 
némi változtatásával azt ajánljuk : Hagyj fel a — 
verseléssel ! 

T a r t a l o m : Nehéz idők. (—ó —.) — A 9 órakor 
kezdődő tanításról. Lázár Kiza. — Szemle-út Pozsony 
vármegye tótajkú iskoláiban. Plachy Bertalan. — 
A hazafias nevelés eszköze. Szálai Pál. — A középfokú 
szakiskolák, üéthi Lajos. — Hivatalos rész. — S z é p -
i r o d a l o m : Cinege kisasszony. Arisztidesz. — Könyves-
ház. — Egyesüteti élet. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. — Menetrend. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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Közvetlen vonatösszeköttetések 
Budapest és a magyar királyi áliamvasútak, valamint az azon túl fekvő csatlakozó 

vasútak főbb állomásai között. 

Buda-Császárfiirdö—Esztergom között, I—III. oszt. 
Buda-Császárfürdőről ind. : 6'00 regg., 8.54 d. e., 
12-03 d. u., 2-11 d. u.. 6"30 és 8'22 este. Esztergom-
ról ind. 3-35 éjjel, 5"30 regg., 7"40 regg., 11'50 d. e., 
2-43 d. u. és 7-00 este. 

Bnda-Császárfiirdő—Piliscsaba között. I—III. oszt. 
(Vasár- és ünnepnapokon.) Buda-Császárfürdőről ind. 
12-57 d. u. Piliscsabáról ind. 6"52 este. 

Budapest keleti p. u.—Bártfa között ( K a s s a -
Eperjesen át), I. II. oszt. (Csak június 15-től szep-
tember 15-ig.) Budapestről ind. 10*00 éjjel. Bártfáról 
ind. 7'50 este. 

Budapest keleti p. u.—Bátaszék között (Dombo-
váron át), I. II. oszt. Budapestről ind. 10-45 éjjel. 
Bátaszékről ind. 11-00 éjjel. 

Budapest kel. p. u.—Kassa—Berlin (Friedriclistr.) 
között, I. 11. oszt. Budapestről ind. (í"5ü regg. Berlin-
ből ind. 11-44 éjjel. 

Budapest keleti p. u.—Bród között (Pécsen át), 
I—III. oszt. Budapestről ind. 8*45 d. e. Bródból ind. 
3-56 éjjel. 

Budapest keleti p, u.—Felsőlövő között, I. II. oszt. 
(Június 1-től bezárólag szeptember 15-ig.) Budapestről 
ind. 1-40 d. u. és 9*25 este. Felsőlövőről ind. 5'28 regg. 
•és 7-10 este. 

Budapest keleti p . u .—Győr-Graz Sb. között. 
Budapestről ind. I. II. oszt. : 7'25 regg., 1"40 d. u. és 
I—III. oszt. 9-25 este. Grazból ind. I. II. oszt. : 2'00 d. u. 
5-41 regg. és I - III. oszt. 618 este. 

Budapest keleti p. u.—Gyimes kö/.ött f A r a d -
Tövis—Brassón át), I. II. oszt. (Július 1-től augusztus 
31-ig.) Budapestről ind. 2*00 d. u. Gyimesről ind. 
4.10 d. u. 

Budapest keleti p. u.—Keszthely között (Adony-
l'usztaszabolcson át), I. II. oszt. (Június 15-től szep-
tember 15-ig.) Budapestről ind. 8'20 d. e. Keszthelyről 
ind. 3*35 d. u. 

Budapest keleti p. u.—Királyháza között (Bátyún 
át), I—III. oszt. Budapestről ind. 8'40 d. e. Király-
házáról ind. 7*53 regg. 

Budapest keleti p. u.—Szerencs—Lemberg között, 
I. II. oszt. Budapestről ind. 735 regg. és 2'15 d. u. 
Lembergből ind. 7'30 regg. és 6 55 este. 

Budapest keleti p. u.—Mezőlaborcz között (Sátor-
aljaújhelyen át), I. II. oszt. Budapestről ind. 2'15 d. u. 
és 10'15 éjjel. Mezőlaborcról ind. 4'12 regg. és 3'44 d. u. 

Budapest keleti p. u.—Oderberg között (Ruttkán 
át), I—III. oszt. Budapestről ind. 5'55 d. u. Oderberg-
ről ind. 5'40 d. u. 

Budapest keleti p. u.—Oderberg között (Kassán 
át), I—III. oszt. Budapesről ind. l'J'OO éjjel. Oder-
bergről ind. 2'30 d. u. — (Csak június 15-től szep-
tember 15-ig.) I. II. oszt. Budapestről ind. 1'50 d- u. 
Oderbergről ind. 115 éjjel. 

Budapest keleti p. u.— Para jd között (Budapest-
ről Pa ra jd ra Aradon át, Para já ró l Budapestre 
Nagyváradon át), I. II. oszt. (Június 1-től bezárólag 
szeptember 15-ig.) Budapestről ind. 2'00 d. u. Parajá-
ról ind. 7*45 regg. 

Budapest keleti p. u.—Paris között (Iusbruckon 
át), I. II. oszt. Budapestről ind. 2'05 d. u. Parisból 
ind. 10-16 éjjel. 

Budapest keleti p. u.—Poprád-Felka között 
(Kassán át), I. II. oszt. Budapestről ind. S" 10 este. 
Poprád-Felkáról ind. 8'20 este. — (Csak június 14-ig 
és szept. 16-tól.) Budapestről ind. 1'50 d. u. Poprád-
Felkáról ind. (>30 regg. 

Budapest keleti p . u.—Poprád-Felka között (Rutt-
kán át), I. II oszt. Budapestről ind. 7'05 regg. Pop-
rád-Felkáról ind. 11-05 d. e. 

Budapest keleti p . u.— Przemysl között (Mezö-
laborczon át), I. II. oszt. Budapestről ind. 7'35 regg. 
Przemyslből ind. 6'35 regg. 

Budapest keleti p. u.—Saloniki között, I. II. oszt. 
Budapestről ind. 3'20 d. u. Salonikiről ind. 8'22 d. e . 

Budapest keleti p . u.—Sopron között (Győrön át) , 
1—III. oszt. Budapestről ind. 5*15 d. u. Sopronból 
ind. 5'37 regg. 

Budapest keleti p. u.—Tarnow között (Kassa— 
Orlón át), I. II. oszt. Budapestről ind. 6-50 regg. 
Tarnowról ind. 8'35 d. e. 

Budapest keleti p. «.—Fiume—Venezia között 
(Venez ába St.-Peter in Krain—Cormonson itt, 
Veneziából Budapestre Portogruaro St.-Peter in 
Krainon át), I. II. oszt. Budapestről ind. 4'10 d. u. 
Veneziából ind. 2'25 d. u. 

Budapest keleti p. n.—Wien Stb. között (Bruck-
Királyhidán át). Budapestről ind. I. II. o. : !)'20 d. e. 
és 2-05 d. u. I—III. oszt.: 6"35 regg., 12-30 d. u. és 
10-30 éjjel. Wienből ind. I. II. Oszt. : 8"50 d. e. és 
2-10 d. u. I—III. oszt.: 11-55 d. e., 6'15. regg. és 
10-00 éjjel. 

Budapest nyugati p . u.—Oravicza—Anina között, 
I. II. oszt. Budapestről ind. 9-40 d. e. és 10-15 éjjel. 
Anináról ind. 4.44 regg. és 12-10 d. u. 

Budapest nyugati p. u.—Báziás között, I—III. o. 
Budapestről ind. 8*05 este. Báziásról ind. 4-28 d. u. 

Budapest nyugati p . u.—Berlin (Friedrichstrasse) 
között (Zsolnán át). I. II. oszt. Budapestről ind. ß'50 
este. Berlinből ind. 4'36 d. u. 

Budapest nyug.p. u.—Buziás-fürdö között (Temes-
vár-Józsefvároson át), I. II. oszt. (Csak jún. 15-től 
szeptember 15-ig.) Budapestről ind. 9*40 d. e. Buziás-
fürdőről ind. 11-18 d. e. 

Budapest keleti p . u.—Szászrégen—Déda között 
(Czegléd—Kolozsváron át), I. II. oszt. Budapestről 
ind. 2-00 d. u. és »"10 este, Dédáról ind. 6"17 este 
és 3-25 d. u. 

Budapest nyugati p. u.—Zsolna—Poprád-Felka— 
Kassa között, I. II. oszt. Budapestről ind. 7*05 regg. 
Kassáról ind. 7*22 regg. 

Budapest nyugati p. u.—Kőrösmező között (Czeg-
léd—Püspökladányon át), I. II. oszt. Budapestről ind. 
6*55 regg. Kőrösmezőről ind. 9*36. d. e. 

Budapest nyugati p. u.—Oderberg között (Zsol-
nán át). Budapestről ind. I. II. 7'05 regg. és I—III. o. 
9"20 este. Oderbergről ind. I. II. oszt. 11-15 d. e. és 

I I—III. oszt. 5-40 d. u. 
Budapest nyugati p. u.—Orsova között, I. II. o. 

Budapestről ind. 10-15 éjjel. 
Budapest nyugati p . u.—Pancsova között (Szeged-

Karlova—Nagybecskereken át), I. II. oszt. Budapest-
ről ind. 10-15 éjjel. Pancsováról ind. 1'25 d. u. 

Budapest nyugati p . u.—Pozsony között. I. II. o. 
Budapestről ind. 6*50 este. Pozsonyból ind. 6'10 regg. 
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Budapest nyugati p. u.—Szatinár-Németi között 
(Czegléd—Püspökladányon át) , I. II. oszt. Budapest-
ről ind. 2*00 d. u. Szatmár-Németiről ind. 0*26 regg. 

Budapest nyugati p.u.—Szerencs között (Ç cgléd— 
Püspökladány—Debreczenen át), I. II. oszt. Buda-
pestről ind. 2*00 d. u. Szerencsről ind. 5*05 regg. 

Budapest nyugati p. u.—Tövis között (Czegléd— 
Kolozsváron át), Budapestről ind. 2*00 d. u. Tövisről 
ind. 12-30 éjjel. 

Budapest nyugati p. u.—Wien >"!>. között. Buda-
pestről ind. I. II. o. 7*55 regg. I—III. o. : 9*20 d. e. 
és 10-00 éjjel. Wienből ind. I—II. o. 2'20 d. u. 
1—III. o. : 9-15 d. e. és 10'45 éjjel. 

Budapest nyugati p. u.—Wien Stb. között (Mar-
cheggen át). Budapestről ind. I. II. oszt. 7*55 regg., 
2-30 és 5-10 d. u. és 6*50 este. I—III. oszt. : 9*20 d. e., 
12-45 d. u., 10-00 éjjel. Wienből ind. I. II. o. 9"05 d. e., 
2-55 és 4-50 d. u. I—III. oszt. : 9'15 d. e., 1*45 d. u. 
és 11-00 éjjel. 

Brassó—Gyimes között, I. II. oszt. (Csak jún. 30-ig 
és 8zept. 1-től.) Brassóról ind. 5*15 regg. Gyimesről 

-ind. 4-10 d. u. 
Brassó—Gyergyószentmiklós között, I—III. oszt. 

Brassóról ind. 5*15 regg. Gyergyószentmiklósról ind. 
4-18 d. u. 

Brassó—Madófalva között, I. II. oszt. Brassóról 
ind. 3-05 d. u. Mádéfalváról ind. 8*33 d. e. 

Brassó—Palanca között, I. II. oszt. Brassóról ind. 
8-41 d. e. Palancáról ind. 10-02 d. e. 

Debreczen—Miskolcz között, I—III. o. Debreczen-
ből ind. 8-51 d. e. és 4*28 d. u. Miskolczról ind. 7*38 
d. e. és 4"25 d. u. 

Debreczen—Szerencs között, I. II. oszt. Debreczen-
ből ind. 5-14 regg. és 12*38 d. u. Szerencsről ind. 
12-00 délben és 7-09 este. 

Dugoselo—Pakrac között, I. II. oszt. Dugoselo-
ról ind. 9-35 d. e. Pakracról ind. 3'20 d. u. 

Eszék—Barcs között, III. oszt. Eszékről ind. 4"00 
regg. Barcsról ind. 6'25 este. 

Fiume—Belgrád között (Zágráb—Bródon át), 
I. II. oszt. Fiúméból ind. 7*55 regg. Belgrádról ind. 
ő-41 regg. 

Gyékényes—Budapest keleti p. u. között, I—III. o. 
Gyékényesről ind. 5-00 d. u. 

Györ—Graz között, I—III. oszt. Győrből ind. 11-40 
d. e. Grazból ind. 8"28 d. e. 

Hölak-Trencsénteplicz—Briinn között, I—III. oszt. 
Hőlak-Trencséntepliczről ind. 7-06 regg. és 1'20 d. u. 
Brünnből ind. 4*40 regg. és 12*22 d. u. 

Hölak-Trencsénteplicz—Ungar.-Hradisch (Stadt) 
között, I—III. oszt. Hőlak-Trencséntepliczről ind. 6'11 
este. tíng.-Hradisch (Stadt)-ról ind. 4'45 regg. 

Miskolcz—Lemberg között (Lawocznen á t ) , I—HL 
oszt. Miskolczról ind. 5*40 d.u. JLembergből ind. 6*55 este. 

Nagyvárad—Szilágysomlyó között, I—III. o. Nagy-
váradról ind. 7'18 regg. és 4'30 d. u. Szilágysomlyó-
ról ind. 3-Is éjjel és 1-29 d. u. 

Nyitra—Kutti között (Nagyszombaton át), I—II. o. 
Nyitráról ind. 9'05 d. e. Kuttiról ind. 7" 10 regg. 

Paks—Budapest keleti p . u. között (Adony-Puszta-
szabolcson át), I—III. oszt. Paksról ind. 2'53 éjjel. 

Piliscsaba—Bnda-CsászárfUrdö között, I—III. oszt. 
(Vasár- éa ünnepnapokon május 16-tól bezárólag 
szeptember 26-ig.) Piliscsabáról ind. 9*02 este. 

Pozsony—Zsolna között, I—IH. oszt. Pozsonyról 
ind. 6-00 regg. és l-24 d.u . Zsolnáról ind. 7'18 regg. 
és 3-38 d. u. 

Sátoraljaújhely—Királyháza között, I—III. oszt. 
Sátoraljaújhelyről ind. 7'39 regg. Királyházáról ind. 
3-17 d. u. 

Sátoraljaújhely—Przemysl között, Hl. oszt. Sátor-
aljaújhelyről ind. 1-03 d. u. Przemyslből ind. 6'35 regg. 

Sunja—Banjaluka (Stadt) kiizött, III. oszt. Sun-
járól ind. 3'45 d. u. Banjaluka ( Stadt)-ról ind. 
7-05 regg. 

Szabadka —Újvidék között ((»becsén át), I—HL o. 
Szabadkáról ind. 4'40 regg. Újvidtkról ind. 9'15 d. e. 

Szeged—Békéscsaba között, I—IH. oszt. Szegedről 
ind. 6"13 este. Békéscsabáról ind. 4'44 regg. 

Székesfehérvár— Paks között, I. II. oszt. Székes-
fehérvárról ind. 4 01 d. u. Paksról ind. 2*53 éjjel. 

Szombathely—Felsőlövő között. I—III. oszt. Szom-
bathelyről ind. 3"20 d. u. Felsőlövőről iad. 11-25 d. e. 
(Június 1-től bezárólag szeptember 15-ig.) — III. oszt. 
Szombathelyről ind. 6'30 regg. < s 7*32 este. Felső-
lövőről ind. 5 28 regg. és 7'10 este. 

Temesvár-Józsefváros—Oravicza között, I. II. oszt. 
Temesvár-Józsefvárosról ind. 8'43 este. Oraviczáról 
ind. 2-25 éjjel. 

Újdombóvár—Vinkovcze között, II. IH. oszt. (Pécs— 
Yinkovcze között), I—III. oszt. Űjdombóvárról ind. 
10-50 d. e. Vinkovczéről ind. 9 20 d. e. 

Ujkapela-Batrina—Pozega között. I—HL osztály. 
Újkapela-Batrináról ind. 2'30 d. u. Pozegáról ind. 
10*51 d. e. — I. II. oszt. Újkapela-Batrináról ind. 
2-30 éjjel. 

Verestorony m. li.—Nagyszeben között, I—IH. o. 
Verestoi ony m. h.-ről ind. 4*24 reggel. 

Versecz—Pancsova között, I—HL oszt. Verseczről 
ind. 4"48 regg. és 6-10 este. Pancsováról ind. 3*41 
és 7*46 regg. 

Versecz—Temeskubin között, I—IH. oszt. Versecz-
ről ind. 8-50 d. e. Temesknbinról ind. 1'35 d. u. 

Wien Sb.—Banjaluka (Stadt) között (Gyékénye-
sen át) , 1. II. oszt. Wienből ind. 3*15 d. u. Banjaluka 
(Stadt)-ról ind. 1*5*2 d. u. 

Wien Sb.—Eszék között (Barcson át), I—ín. oszt. 
Wienből ind. 7*40 regg. Eszékről ind. 4*00 regg. 

Wien Sb.—Pécs között (Barcson át), I—111. oszt. 
Wienből ind. 8'20 este. Pécsről ind. 7*23 este. 

Wien Sb.—Zágráb m. á. v. között, Gyékényesen át, 
I—Hl. oszt. Wien Sb. ind. 10*25 d. e. és 8*20 este. 
Zágráb máv.-ról ind. 7*20 regg. és 7*42 este. 

Wien Stb. — Budapest keleti p. u . —Belgrád — 
Konstantinápoly között, 1. II. oszt Wienből ind. 
8*50 d. e. Konstantinápolyból ind. 7*53 este. 

Wien Stb.—Budapest keleti p. u.—Bosznabrod 
között (Újdombóváron át), I. II. oszt. Wienből ind. 
8*50 d. e. Bosznabrodból ind. 3*41 éjjel. 

Wien Stb.—Györ között, I—III. oszt. Wienből ind. 
4'20 d. u. Győrből ind. 4*45 regg. 

Wien Stb. Kassa között (Pozsony—Zsolnán át). 
I. II. oszt. Wienből ind. 7*45 regg. Kassáról ind. 7*22 
regg. — I—III. oszt. Wienből ind. 7*40 este. Kassáról 
ind. 4*00 d. u. (Jún. 15-től szept. 15-ig.) — I—III. o. 
Wienből ind. 7*40 este. K fsáról ind. 7*10 este. 

Wien Stb.—Pozsony között, I—IH. oszt. Wienből 
ind. 6*45 regg. és 3*50 d. u. Pozsonyból ind. 7*10 regg. 

Wien Stb.—Stomí'a között, I—IH. oszt. Wienből 
ind. 12*05 d. u. Stomfáról ind. 10:35 d. e. 

Wien Stb.—Pozsony—Zsolna között. I. H. oszt. 
Wienből ind. 7*45 regg. Zsolnáról ind. 3'20 d. u. — 
I—IH. oszt. Wienből ind. 7*40 este. Zsolnáról ind. 
12*39 éjjel. 

Zágráb m. á. v.—Banjaluka (Stadt) között, I—IH. 
oszt. Zágrábból ind. 1*00 éjjel és 11*30 d. e. Banjaluka 
(Stadt)-ról ind. 7*05 regg. és 152 d. u. 

Zágráb ni. á. v.—Eszék között (Bródon át), I. H. o. 
Zágrábból ind. 9*30 este. Eszékről ind. 7'10 este. 

Zágráb ni. á. v.—India között, I—IH. oszt. Zágráb-
ból ind. 8*10 d. e. Indiáról ind. 7*19 regg. 

Zágráb m. á. v.—Steinbruck között, I—Hl. oszt. 
Zágrábból ind. 9'50 este. Steinbrückről ind. 5*05 regg. 
és 5*05 d. u. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Új Olvasókönyvek. ™ 
NEMZETI OLVASÓKÖNYV 

a népiskolák II. és III. o s z t á l y a i számára 
Az új Tanterv szerint szerkesztették : 

RADNAI REZSŐ, GYULAI ÁGOST, THÓTT REZSŐ, 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri 

osztálytanácsos ; 
pedagógiumi tanár; leánygimnáziumi tanár, a Népisk. 

Könyvt. Int. Biz. előadója. 

A II. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 64 f, nettó-ára 48 f. 
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f. 

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével. 

E könyveket minden megrendelőnek nettó-áron szolgáltatjuk ki. 

A négy kötetre tervezett műből, mely a gyakorlati pedagógia minden becses tanulságát 
értékesíteni kívánja s mely Rakssányi Dezső festőművész rajzai után a nemrég elhunyt jeles 
fametsző, Morelli Gusztáv által számos eredeti illusztrációval van élénkítve, eddig két kötet 
jelent meg. Ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a Hivatalos Közlöny 1909. évi 
május hó 1. számában megjelent bírálat: 

„Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagó-
giai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai ol-
vasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze. 
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti iro-
dalomnak olyan termékeiből vegye, amelyek a gyer-
meki szellemmel hasonivásúak, kongeniálisak. Meg-
követelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen. 
Az eszménykép olyan olvasókönyv, mely egészen iro-
dalmunk remekeiből van összeállítva. Csakhogy az 
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen 
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során oly 
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy 
pár ilyen mintaszerű olvasmányt ; ezeket az utána 
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a 
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön 
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizo-
mánya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza 
a majoreszkó szerepét. Ilyen ez a két kötet. Ami iro-
dalmilag és pedagógiailag abszolút értékű olvasmány 
az eddig megjelent olvasókönyvekben összegyülemlett, 
azt a szerzők majdnem kivétel nélkül átvették. Át 
kellett venniök, mert olvasókönyveinknek épúgy köz-
kincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, ame-
lyet minden osztály számára kötelezőleg megállapított 
az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg 
nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél az a 
biztos ítélet érdemei elismerést, amellyel az Ilyen 
becses olvasmányokat a kevésbé értékesek sokasá-
gából ki tudták választani. 

I)e már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, 
hogy úgy régi irodalmunk porlepte thékáiból, mint 
különösen újabb irodalmunkból jelentékeny meny-
nyiségben vettek olyan olvasmányokat, amelyekkel 
:i/. értékes olvasmányoknak előbb említett áílókin-
csét gyarapították. Már ez a körülmény is jogosulttá 

teszi, hogy a szerzők nemzetinele nevezik az olvasó-
könyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is 
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvas-
mányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel 
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gon-
dolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudo-
mányok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült 
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniök oly módon, hogy 
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják 
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar 
nép kedvelt fáit ; bemutatják a háziállatokat űgy, 
amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar 
ember bánik velük. Részben szintén a nemzeti momen-
tumot érinti, de főként esztétikai és stiláris szem-
pontból érdemel dicsérő említést az az igazi miigond, 
amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. 
Ama helyes elvük mellett, hogy az olvasókönyvet 
nem írni, hanem szerkeszteni kell, a Bzerzők minden 
erejüket és képességüket — az új olvasmányok meg-
szerzésén és a meglevők közt való választáson kívül — 
az anyag művészi átalakítására fordították. E két 
kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és 
legszebb jogcíme. A nemzeti jelzőn kívül meg-
érdemlik az irodalmi jelzőt is, nemcsak azért, mivel 
olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses 
termékei teszik, hanem azért is, mivel minden soruk 
irodalmi színvonalon á l l . . 

„Mindezekhez járul még az is, hogy a szerzők az 
Utasításnak ide vonatkozó részét minden ízében át-
értették és megvalósították." 

„...Végül megemlítem akönyvek nyomdai kiállítását 
és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom, hogy 
e tekintetben e könyvek nemcBak minden eddigi 
olvasókönyvünket felülmúlják, hanem hogy méltán 
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez." 

E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel s gazdagon illusztrált köny-
veket a legmelegebben ajánljuk a t . Tanító urak ügyeimébe, megjegyezvén, hogy mutatványpéldá-
nvokkal készségesen szolgálunk. Ezen olvasókönyvből a ÍV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben, 
az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Figyelmeztetés ! 
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat 

pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi ellenszolgáltatások fejében 
ilyeneket keresnek, nem fogadunk el. 

Budapest, 1909. évi márc. 12. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A l iptónémetporubal ev. leányegyház II. tanítói 

állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadal-
mazása : lakás, tandíjból 100 korona. Az állás elfog-
lalása után államsegély kérelmeztetik. Tannyelv : tót-
magyar. Pályázati határidő : 1909 július 24. Király 
Kálmán, iskolaszéki elnök, Liptószentiván. 

(839—III-3J 
A losoncz l izr. hitközség elemi népiskolájánál a 

tanító nyugdíjaztatása folytán megüresedő, évi 1400 
korona törzsfizetéssel és 420 korona lakbérrel (esetleg 
természetbeni lakással) javadalmazott egyik tanítói 
állás betöltésére pályázatot hirdetünk. Csakis oly 
okleveles férfitanítók pályázzanak, akik a magyar 
és német nyelvet tökéletesen bírják, a héber nyelv-
ben is jártasak s mindezt okmányokkal igazolhatják. 
A képesítést, eddigi működést, kort és családi álla-
potot feltüntető eredeti avagy hitelesített okmányok-
kal felszerelt pályázati kérvények f. é. augusztus hó 
l-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. A 

jelölteket az iskolaszék próbatanításra fogja meghívni, 
az ebből eredő utazási költségeket azonban csak a 
megválasztottnak téríti vissza A megválasztott tanító 
ideiglenes minőségben egy próbaévre és pedig az 
1909/910-ik tanévre alkalmaztatik s egy évi sikeres 
működés után véglegesíttetik. Az állás szeptember 
hó 1-én elfoglalandó. Losoncz, 1909 június 25. Az 
iskolaszék határozatából : Hoífmann Lipót dr., iskola-
széki elnök. Domber József, iskolaszéki jegyző. 

(833—III—3) 
Pályázat a s zeged i református egyházközség újon-

nan szervezett elemi leányiskolái tanítónői állására. 
Javadalom : 1200 korona, melyből 1000 korona állam-
segély, 420 korona lakbér, 20 korona kertváltság, melye-
ket azonban az egyházközség jogosult bármikor termé-
szetbeni lakással és keïttel helyettesíteni. Díjlevél sze-
rinti bizonyítvány- és m agán vizsgadíjak. Kötelességek : 
osztatlan I—VI. leányosztály, valamint ismétlő-leány-
iskolások tanítása, ugyanott kézimunkatanítás, a sze-
gedi népiskolák református tanulóinak, valamint a 
szórványokból bejáróknak is hitoktatása és egyházi 
énektanítása az egyháztanács által meghatározandó 
óraszámban és helyen, fiútanítónak akadályoztatása 
esetén helyettesítése. Díjlevélmásolat kívánatra meg-
küldetik. Oklevéllel, működési bizonyítványokkal, 
valamint teljes egészségi állapotot igazoló tiszti-
orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények 1909 
augusztus 10-ig Bereczk Sándor, református lelkész-
hez Szegedre küldendők. Az állás 1909 szeptember 
1-én elfoglalandó. A megválasztottnak úti- és költöz-
ködési költségei nem téríttetnek meg. Szegedi refor-
mátus egyháztanács. (864—111— 3) 

Végzett gör. kath. tanítóképezdész, ki a róm. kath. 
kántorságban is jártas, tanítói állást keres. Címe : Oláh 
Dezső, Álsókál infa lva (u. p. Máramaros-Dombó). 

(865—III—3) 
A verbó i (Nyitva vm.) polgári fiú- és leányiskolá-

nál betöltendő egy tanítónői és két tanítói állás. 
Okleveles matematikusok f. hó 25-ig küldjék be 
ajánlataikat Deák István, igazgató címére. 

( 895 -11 -2 ) 

Somogy megye N a g y g o m b a községében, a róm. 
kath. felekezeti népiskolánál rendszeresített 3-ik tanítói 
állás betöltése céljából pályázatot hirdetünk. Az állás 
következő javadalommal van egybekötve: 1000 kor. 
évi fizetés, természetben egy bútorozott szobából álló 
lakás, takarítás és télen fűtés. Pályázati kérvények 
1909 évi július 25-én d. u. 5 óráig nyújthatók be. A 
választás 1909 augusztus hó 8-án d. e. 11 órakor fog 
megejtetni. Pályázhatnak nők és férfiak. Ha férfi 
választatik meg, úgy a kántori teendőkben segíteni 
köteles leend. Marczali, 1909 július 5. Ádám János, 
apátplébános. (878—II—2) 

A b icske i ref. iskola harmadik tanítói állására 
pályázat hirdettik. Javadalom : egyháztól 800 korona, 
havi részletekben előre, négy méter fa fölvágatással, 
ezidőszerint egy bútorozott szoba lakásul. 1000 koro-
náig való kiegészítésért egyház folyamodni fog. Köte-
lessége : az iskolaszék által reábízott osztály vagy 
osztályok vezetése, kántort szükséghez képest helyet-
tesíteni, miért is fölhívatnak pályázók, hogy orgoná-
lásbani jártasságuk bemutatása céljából július hó 28-án 
délelőtt 10 órára személyesen jelenjenek meg. Meg-
választottnak útiköltsége megtéríttetik. Okleveles pá-
lyázók kérvényei július 25-ig a lelkészi hivatalhoz 
küldendők Balogh György, lelkész. (887—II—2) 

Pályázat. A zsolnai róm. kath. iskolaszék nyug-
díjaztatás folytán megüresedett férfitanítói állásra 
f. évi augusztus hó 10-ére pályázatot hirdet. Fizetése : 
1100 korona, kertilletmény 20 korona, a törvényes 
évötödös korpótlék és lakbér címén 360 korona ; ezen-
kívül stoláris mellékjövedelem. Tannyelv : magyar, 
de a tót nyelv tudása is okvetlenül megkívántatik. 
A megválasztott köteles : f. évi szeptember hó 1-én 
állását elfoglalni, az iskolaszék által reábízott osztályt 
vezetni, ünnepnapokon a templomban énekelni és a 
temetési szertartásoknál közreműködni. Személyes 
megjelenés ének- s orgonapróba miatt kívánatos. Kér-
vények f. évi augusztus hó 7-ig nagys. Podivinszky 
Ferenc apát-plébános, iskolaszéki elnöknél benyúj-
tandók, mert a később érkezettek figyelembe nem 
vétetnek. A választás f. évi augusztus hó 10-én délelőtt 
megtartatik és a megválasztott csak egy sikeres próbaév 
letelte után fog végleg megerősíttetni. Zsolnán, a róm. 
kath. iskolaszék f. évi július hó 3-án tartott üléséből. 

(890—II-2) 
A Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 

rozsnyóbányai magyar tannyelvű elemi nép- és 
iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segéd-
tanítói állásra 1200 korona kezdő-fizetéssel(utólagos havi 
részletekben fizetve), szabad garszon-lakás és szabály-
szerű fűtési illetmény élvezetével egybekötött járan-
dóság mellett pályázat nyittatik. Okleveles és nőtlen 
tanítók kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó 
évi augusztus hó 5-ig a Rimamurány-salgótarjáni 
vasmű-részvénytársaság rozsnyóbányai iskolaszékéhez 
Rozsnyóbányára (u. p. Rozsnyó, Gömör megye) nyújt-
sák be. Egyenlő képesítés mellett előnyben részesül-
nek oly pályázók, akik a rajz-, ének- és kézügyes-
ségi gyakorlatok tanításában kellő jártassággal bír-

í uak. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az 
I elnökség. (911—III—2) 
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A t i s zadorogmai református egyház orgonista-
kántorsággal, kórusvezetéssel egybekötött, ILI—VI. 
vegyes osztályt vezető tanítói állomására pályázatot 
hirdet szeptemberre. Fizetés: 800 korona készpénz, 
egyházi pénztárból, és földbirtok, melyért kívánatra 
4uo korona fizettetik ; temetési stóla, lakás, kert. Föl-
szerelt kérvények július 26-ig Tiszadorogmára (u. p. 
Ároktő, Borsod m.), Halászy József lelkészhez külden-
dők. Személyes bemutatkozás előnyben részesíttetik. 

(892-11-2) 
A be sencze i ref. leányegyház kántortanítói állo-

mására. Fizetése : 1000 korona, évnegyedenként előre 
fizetve ; stóla 1 korona, verses búcsúztatóért 4 korona ; 
épülőfélben levő modern úri lakás, jó karban levő 
melléképületekkel, udvar és kert 1200 (p-öl. Köteles-
sége : hogy tanításon kívül vasár- és ünnepnapokon 
könyörgésből álló istenitiszteletet tartson a templom-
ban, hétköznap is néhányszor. Pályázati határidő : 
1909 július 31. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Oklevéllel, szolgálati bizonyítványokkal fölszerelt pá-
lyázatok Dányi Gábor espereshez, Kiscsányba (u. p. 
Oszró. Baranya megye) küldendők. (9U8—II—2) 

Gajar (Pozsony m.) róm. kath. népiskolájához taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: a hitköz-
ségtől 600 kor., államsegély 400 kor., tanonctanításért 
40 kor., kertilletmény 20 kor. Bútorozott szoba, 4 m. 
fa. Szükség esetén a kántornak segédkezni. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Pályázati határidő : augusztus 5. 
Állás szeptember 1-én elfoglalandó. Főt., Oláh Miklós, 
iskolaszéki elnök. (925-11—2) 

A n y é g e r f a l v a i református leányegyház előkö-
nyörgői tanítói állására, augusztus 1-iki határidővel, 
pályázat hirdettetik. Fizetése : az egyház pénztárából 
G00 korona, havonként 50 koronával előre fizetve, az 
államtól 400 korona és a megfelelő korpótlék. Lakás 
és kétvékás kert, gyümölcsfákkal körülvéve. Tanköte-
les 30 gyermek. Kellően fölszerelt kérvények Soós 
Mihály, gondnok címére (Nyégerfalva, u. p. Belényes, 
Bihar megye) küldendők. (928-11—2) 

Csongrád vármegyébe kebelezett szentes i róm. 
kath. egyháznál nyugdíjazás folytán megürült elemi 
iskolai tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 
840 korona évi fizetés az egyháztól és fizetéskiegé-
szítés címén 260 korona államsegélyből és a törvé-
nyes lakbérilletmény, esetleg természetbeni lakás. 
Kötelességévé tétetik a női kézimunkát és az ismétlő-
iskolásokat is tanítani. A pályázók oklevéllel vagy 
hiteles bizonyítvánnyal fölszerelt folyamodványukat 
a szentesi róm. kath. egyháztanácshoz címezve, folyó 
évi július hó 24-ig küldjék be. Szentesen, 1909. évi 
július hő 5-én. Bíró Pál, egyházi jegyző. 

(937-11—2) 
Kinek szeptemberre házi-tanítónőre van szüksége, 

írjon Havas Lajos, áll. tanító címre, Türkös, Brassó 
megye. (942—III—2) 

A bé lzerindi ref. kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalom : 900 korona államsegély, egy-
háztól 100 korona ; új lakás, kert, stóla. Kötelessége : 
1—VI. osztályok tanítása s kántoroskodás. Pósta : 
Vadász ; vasúti állomás : helyben. Kérvények aug. l- ig 
hozzám küldendők. Gyenge János lelkész, iskolaszéki 
elnök. ( 9 3 1 - 1 - 1 ) 

A óbor lovény i községi elemi népiskolánál a tanító-
női állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 100O 
borona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. 
évi július hó 31-ig Krassószöiény vármegye közigaz-
gatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi 
július hó 7-én. Bereex Gyula, kir. tanfelügyelő. 

( 6 5 / h - I - l ) 

A fe l ső lápos i (Szepes m.) róm. kath. kántortaní-
tói állomásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. törzs-
fizetés készpénzben a felsőláposi róm. kath. hitköz-
ségtől 400 korona ; 2. tandíj átlag 126 korona ; 3. stóla-
jövedelem 175 korona; 4. kantációk váltságdíja a 
felsőláposi róm. kath. hitközségtől 30 korona; 5. 191 
[ -öl szántóföld haszonélvezete 3 korona ; 6. 6 pozsonyi 
mérő zabnak a volt úrbéresek földjén való bevetési 
joga 20 korona ; 7. úrbéri telket megillető legel-
tetési jog a volt úrbéresek legelőjén 24 korona ; 8. 
25 pozsonyi mérő árpa a felsőláposi róm. kath. hívektől 
125 korona ; 9. árpajárandóság pótléka 20 korona ; 
10. 7 pozsonyi mérő zab a kisláposi róm. kath. hívek-
től ; 11. 7 köteg len a kisláposi róm. kath. hívektől 
28 korona ; 12. 500 tojás a felső- és kisláposi hívek 
gyónásakor; 13. 6 bécsi öl tűzifa, házhoz szállítva, a 
felsőláposi volt úrbéresek községe ; 14. természetbeni 
lakás és gazdasági épületek haszonélvezete 50 korona ; 
15. 180 Q ö l házikert haszonélvezete 4 korona; 16. 
ostyasütésért a róm. kath. egyház pénztárából 10 ko-
rona. Pályázhatnak okleveles, nős kántortanítók, vagy 
pedig kötelezik magukat, hogy félév alatt megháza-
sodnak. Pályázat augusztus hó 25-ig tart. Gergye 
István, iskolaszéki elnök. (830—1—1) 

ï i i s d o m b r o v i c z a községi elemi népiskola, lemon-
dás folytán megüresedett tanítói állomására pályáza-
tot hirdetek. Az állás javadalmazása : község pénztá-
ból évnegyedes utólagos részletekben évi 200 korona, 
államsegélyből évi 800 korona, a f. iskolai évre sze-
rényebb igényű lakás. Ezenkívül, ha a megválasztandó 
gör. kath. vallású, a helybeli gör. kath. egyházi kán-
tori teendőket is elláthatja a tanítási órákon kívül, 
melyért külön díjazásban részesül. A román nyelvnek 
tudása föltétlen szükséges. Pályázni szándékozók szül. 
bizonyítvány, tanítói oklevél és eddigi alkalmazta-
tásról szóló szolgálati bizonyítvány és honossági bi-
zonyítvánnyal fölszerelt és az iskolaszékhez címzett, 
1 koronás bélyegű folyamodványaikat 1909 július 26-án 
d. u. 6 óráig alulírott elnökséghez adják be. Okmá-
nyok eredetben vagy közjegyzőileg hitelesített máso-
latban csatolandók. Az állás 1909 szept. 1-én elfog-
lalandó. A választás csak a nagymélt. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr jóváhagyása után jogerős. 
A választás idejéül 1909 július 30-ának d. e. 9 óráját 
tűzöm ki, mikor az iskolaszék előtt pályázók szemé-
lyesen be is mutatkozhatnak. Kisdombrovicza, 1909 
június 27-én. Barna Géza, iskolaszéki elnök. Farkas-
patak, u. p. Venter (946—1—1) 

A h a j d ú s á m s o n i ref. egyház nyugalomba vonulás 
folytán megüresedett egyiü tanítóságára pályázatot 
hirdet. Fizetés: 1. 1072 (ezerhetvenkettő) korona kész-
pénz évnegyedi előleges részletekben ; 2. 8 kat. hold 
told haszonélvezete (adóját az egyház fizeti) 80 korona ; 
3. 3 öl tűzifa beszállítva 60 korona ; 4. kertpótlék 20 

! korona ; 5. tisztességes lakás. Ezenkívül biztosan szá-
: mithat az egyházi jegyzőségre, melynek díjazása 100 

(száz) korona. Kötelesség : a belső I—II. oszt. leány-
iskola vezetése, mely állomásról azonban a tanító egy-
háztanács által más osztályok vezetésére áthelyezhető. 
Pályázhatnak református, okleveles tanítók. Orgonázni 

. tudók előnyben részesülnek. A kellőleg fölszerelt kér-
vények f. évi július hó 24-ig adandók be a ref. lel-
készi hivatalhoz. Hajdúsámson, 1909 július 4-én. A 
református egyháztanács. (947—I—1) 

A l a p u s r u k i községi elemi népiskolánál a tanítónői 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. ÍOOU 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A. magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bé-
lyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi 
július hő 31-ig Krassószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909 július lió 
7-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (04/ h—I—1) 
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A hubói ref. elemi iskola kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : tisztességes lakás kert-
tel és melléképületekkel, 4 kat. hold szántóföld, 1 
kat. hold rét, 2 kapás beállított szőlő, 5 db marhára 
legelő, munkaváltság 50 korona, legátusok ellátásáért 
10 korona (a földek adóját az egyház fizeti), 21 köböl 
búza, 24 méter tüzelőfa, temetési stóla. Tandíj a min-
dennapi iskolásoktól 2 korona és 1 véka zab, az is-
métlősöktől 2 korona, államsegély 304 korona és az 
esedékes évötödös korpótlék. Oklevéllel fölszerelt kér-
vények aug. 12-ig a lelkészi hivatalhoz (u. p. Tornallya, 
Gömör megye) adandók be. Állás szept. 1-én elfog-
lalandó. (951—III-1) 

Pályázatot hirdetünk a „Ferdinandeum" című óvo-
dánkban megüresedett óvónői állásra, mely f. évi 
szept. hő 1-én elfoglalandó. Az óvónőt megilleti : I. 
Előleges havi részletekben folyósítandó évi 960 ko-
rona fizetés. II. Az óvodai épületben természetbeni 
lakás, mely két szobából s a mellékhelyiségekből áll. 
III. Az óvodához tartozó kert használata, annyiban, 
amennyiben a kert az óvói foglalkozáshoz nem okvet-
lenül szükséges leend. E használati jog egyenértéke : 
40 korona. IV. Évente 36 m3 tűzifa, mellyel mindkét 
óvóterem és a saját lakása fűtendő. A házhoz szállí-
tást és felvágatást a nőegylet saját költségén eszközli. 
A tűzifa egyenértéke 60 korona. V. Cselédtartás és 
ellátás címén havonta 48 korona, minek ellenében az 
óvodai foglalkozáshoz kettő nőcselédet tartani és ellátni 
tartozik. A cselédek külön lakószobát kapnak s őket 
az óvónő az óvodai foglalkozás után saját céljaira is 
felhasználhatja. Az óvónő köteles a tanítók országos 
nyugdíj-intézetébe tagul belépni s ennek ellenében 
megfelelő szolgálati idő után állami nyugdíjra tarthat 
igényt. Teendőit és kötelességeit az állami törvények 
és kormányrendeletek, valamint fennálló szabályren-
deletünk szabályozzák. A pályázati kérvények f. évi 
július hó 31-ig a „Kassai jótékony nőegylet elnök-
sége" címére ajánlott levélben küldendők be. Csato-
landó ehhez az eredeti óvónői oklevél és a magyar 
honosságot is feltüntető erkölcsi bizonyítvány. A Kassai 
jótékony nőegylet választmánya nevében : Hegedűs 
Lajosné Soós Róza, elnökné. Cselényi, titkár. 

(951/h - 1 - 1 ) 
N y í r e g y h á z a rendezett tanácsú város róm. kath. 

elemi iskolájánál újonnan rendszeresített két férfi-
és egy nőtanítói állomás lesz betöltendő. A férfi- és 
nőtanító törzsfizetése : ötödéves korpótlékon kívül 1100 
korona az állam, 100 korona az iskola pénztárából, 
előleges havi részletekben, a férfi lakbére, ha nős 360, 
ha nőtlen 280, a nőé 200 korona, mely szintén az 
iskola pénztárából évnegyedenként előlegesen lesz 
fizetve. Kötelességük: az iskolaszék által kijelölt osz-
tályt, esetleg osztálycsoportot s az ismétlő-iskolai ta-
nulókat a törvényben előírt heti óraszámban, az iskola 
belszervezeti szabályzata értelmében nevelni és oktatni. 
Pályázók életkorukat, szabályszerű képesítésüket, ed-
digi alkalmaztatásukat, egészségi és családi állapotu-
kat okmányilag igazolni tartoznak. Pályázati kérvé-
nyek augusztus l-ig az iskolaszék elnökségéhez kül-
dendők. Megválasztottak állásukat egyházfőhatósági 
jóváhagyás után foglalhatják el. Személyes megjele-
nés előnyös, a megválasztottnak útiköltsége megtérít-
tetik. (952—1—1) 

A verendini községi elemi népiskolánál újon-
nan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állo-
más járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel A magyar nyelven 
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is föl-
szerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagym. 
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok folyó évi aug. hó 10-ig Krassószörény vár-
megye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1909. évi július hó 16-án. Berecz Gyula, kir. 
tanfelügyelő. (66/h—I— 1) 

A p o z s o n y i ág. hitv. evang. egyházközség elemi 
népiskolájánál két tanítói állás töltendő be. Köteles-
ség: l .az iskolaszék által reábízandó osztály vezetése, 
2. heti két órai tomatanítás bármely csoportban. Dí-
jazás : 1. évi 1600 korona alapfizetés, amely a pozsonyi 
ág. hitv. evang. egyházközség szolgálatában töltött 
10 év után 1800 korona, 20 év után 2000 koronára 
emelkedik; 2. az 1907. évi XXVII. t.-cikkben meg-
állapított évötödös korpótlékok ; 3. 480 korona évi lak-
bér. A tanítás nyelve magyar ; a német nyelv tudása 
szükséges. A megválasztott tartozik állását a jövő 
iskolai év elején elfoglalni. A kellőleg fölszerelt s az 
egyházközségi közgyűléshez intézett kérvények f. évi 
aug. 5-ig Pröhle Henrik, iskolaszéki elnökhöz külden-
dők (Pozsony, Bél Mátyás u. 24.). Trsztyánszky Fe-
renc, főesperes. (953—1—1) 

A törökbál int i róm. kath. fiúiskolánál újonnan 
szervezett férfitanítói állásra aug. l-ig pályázat hir-
dettetik. Fizetése : államsegélyből 900, hitközségtől 
100, lakásra 200 korona. Kötelessége lesz a kántoriak-
ban is segédkezni. Weicher Miklós, elnök. 

( 9 5 4 - 1 - 1 ) 
Pályázat a zs ipdúiházai (Gömör) ref. kántortaní-

tóságra. Fizetése : államsegélyben, föld- és rétjövede-
lemben, tűzifában, párbérben az egyezer (1000) koro-
nát meghaladja. Tandíj: 30—40 rendes tanköteles 
után fejenként 4 (négy), ismétlősökért 2 (kettő) korona. 
Iskolafűtésre 16 méter fa beszállítva, felaprózva. Stóla. 
Megfelelő kertilletmény. Kétszobás, egészséges lakás 
előszobával, konyhával és kamarával stb. Kötelesség: 
a kántori és tanítói teendőkön kívül kórus vezetése. 
Lelkész akadályoztatása esetén istenitisztelet tartása. 
Az állás szept. 1-én elfoglalandó. Személyes bemutat-
kozás megkívántatik. Ref. vallású, okleveles tanítók 
pályázataikat 1. évi július 31-ig Sebők Sándor, zsipi 
gondnok nevére küldjék. Pósta F.-Bátka, Gömör m. 

( 9 5 6 - 1 - 1 ) 
Az a l sókálosa i ref. tanítói hivatalra pályázhatnak 

okleveles ref. tanítók. Fizetés : lakás, termény, föld, 
tandíj, stóla, állami 408 korona fizetéskiegészítéssel 
1000 (ezer) korona. Pályázati határidő: július 31. 
Alsókálosa, G.-Füge, Gömör vármegye. Ref. lelkészi 
hivatal. " (959—II —1) 

Okleveles tanítónő kerestetik pusztai magániskolába, 
a IV. elemi osztály tanítására. Javadalmazása: 800 
korona készpénz, lakás, fűtés és világítás. Ajánlatok: 
Montag. Pusztakengyel címre küldendők. 

(961—III—1) 
A Gromon Dezső magyar nyelv terjesztő-egyesület, 

mint a DMKE. pancsovai fiókja 200 koronás „Millé-
niumi ösztöndíjra" pályázatot hirdet. Folyamod-
hatnak érte oly magasabbrangú, magyar tannyelvű 
tanintézetek látogatói, kiknek apja vagy anyja, Pan-
csova városában, Hertelendyfalva, Sándoregyháza és 
Székelykeve telepes községben, Almás, Glogon, Francz-
feld, Czrepaja, Torontálvásárhely, Révaújlalu, üolov.i, 
Sztarcsova, Homolicz, Beresztócz, Bárányos és Borcsa 
községekben nyilvános iskolánál működött vagy mű-
ködik. Az igazgatótanácshoz f. évi július hó 31-ig be-
nyújtandó kérvényekhez vagyoni és iskolai bizonyít-
vány csatolandó. Az igazgatótanácsnak 1909. évi jún. 
hő 29-én tartott üléséből. Gräber László dr., titkár. 

(962—1—1) 
A da lbosecz i községi elemi iskolánál újonnan szer-

vezett tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandósá-
gai : 1 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes 
lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, 
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. 
évi aug. hó 10-ig Krassószörény vármegye közigazga-
tási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi 
július hó 17-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(6 7/h - 1 - 1 ) 
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A z i c h y f a l v a - s á r s z e n t m i h á l y i nyilvános joggal 
felruházott uradalmi iskolához róm. kath. vallású, nős, 
26. életévét már betöltött tanító kerestetik. Fizetése : 
1000 (egyezer) korona készpénz mint alapfizetés és 
az eddigi szolgálati évek után esedékes korpótlék, 
utólagos negyedévi részletekben fizetve ; 3 szobás 
bútorozatlan lakás, szokásos mellékhelyiségekkel és 
300 [ -öl kerttel ; évi 20 köbméter tűzifa. Köteles-
sége : va'ár- és ünnepnapokon a helybeni kápolnában 
a kántori teendőket ellátni, miért évi 200 korona 
tiszteletdíj já r ; az iskola vezetésén kívül köteles az 
ismétlő-iskolára kötelezetteket oktatásban részesíteni 
és szabad idejében — beleértve a nagy szünidőt is — 
a gazdaságbaa és gazdasági irodában segédkezni. Az 
oklevelek és működési bizonyítványok a folyamod-
vánnyal együtt méltóságos Zichy Ráfael gróf úrnak 
címezve, Kende Béla urad. főintézőhöz, Bodakajtor-
Felsőszentivánra küldendők. ( 9 6 3 - 1 - 1 ) 

Pályázat a g é r e s i ref. kántortanítósiigra. Java-
dalom : 25 köböl búza, gondnok által évnegyedenként 
fizetve ; 126 korona pénz ; 20 köbméter kemény tüziía, 
beszállítva ; 2 hold föld ; stóla ; tandíj cirka 400 korona ; 
három szoba, konyha, kamra, melléképületek. Köteles-
sége: négy felső vegyes osztály vezetése, templomi ének-
vezetés, kanonikus órákon, lelkész akadályoztatása 
esetén istenitisztelet végzése, egyházi jegyzőség. Állam-
segély nyolcszáz koronáig százhuszonkét korona volt. 
Iskola államosítása folyamatban. Pályázók augusztus 
1-én, 8-án megjelenhetnek. Megválasztottnak útikölt-
sége megtéríttetik. Pályázhatnak református vallású, 
okleveles tanítók. Pályázati határidő: augusztus i4. 
Állás augusztus 29-re elfoglalandó. Új laky Miklós 
ref. lelkész, Géres (Szatmár m., Károlyi-Erdőd). 

(964—1—1) 
A s zomotor i ref. elemi iskolai kántortanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalmazás: lakás, kert, '/a 
telek szántóföld haszonélvezete, 3 db marhalegelő, 
mintegy 10 q termény, alapítványkamat 80 korona 
és 512 korona államsegély, megfelelő korpótlékkal. 
Fölszerelt pályázati kérvények 1909 augusztus 15-ig 
alulírotthoz küldendők. Személyes jelentkezők előny-
ben részesülnek. Szomotor, 1:09 július 10-én. Nagy 
Károly ref. lelkész, iskolaszéki elnök. (965—1—1) 

A c seh i i (Vas megye) róm. kath. iskolaszék pá-
lyázatot hirdet osztálytanítói állásra. Fizetése : állam-
tól 900 korona, községtől 100 korona. Választás : július 
29-én. Okmányok, melyek vissza nem küldetnek, hite-
les másolatban küldendők Csehimindszentre, nagys. 
Kelemen István esperes úr címére. Kötelmei díjlevél-
ben láthatók. Személyesen megjelenők előnyben része-
sülnek. Megbízásból : Balogh, kántortanító. 

(966-1—1) 
A n j e m c z e l (Szerém megye) ref. tanítói állásra 

pályázatot hirdetek Javadalom : 1000 korona készpénz, 
lakás, kert, stólák és 4 öl kemény tűzifa. Pályázhat-
nak augusztus l- ig okleveles, református tanítók, kik 
uémet nyelven tanítani képesek. Kötelessége : az 
iskolát vezetni, istenitisztelet alatt orgonázni s a lel-
kész távollétében német prédikációt vasár- és ünnep-
napokon felolvasni. Kérvények alulírott iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Hettevsheimer Fülöp, ref. lelkész. 
Banovczi (Szerém megye, Sid mellett). (967—II—1) 

A b á n o k s z e n t g y ö r g y i (Zala megye) községi 
iskolaszék a 11-ik tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése : egy szobából álló lakás és 1000 korona kész-
pénz, 20 korona kertilletménnyel, részint a község 
pénztárából, fészint államsegélyből. A kántoriakban 
való esetleges segédkezésért a kántortanítótól egyez-
ség szerinti külön tiszteletdíjban részesül. Személyesen 
megjelenők előnyben részesülnek. Kérvények iskola-
szék elnökéhez augusztus l-ig küldendők. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el, amely időtől fogva 
lesz fizetése folyósítva. (969—II—1) 

A panyola l ref. egyház újonnan szervezett har-
madik tanítói állására pályázat hirdettetik. Fizetése : 
szép lakás és 1000 korona, melyből 900 korona állam-
segély. Kötelessége : a tankötelesek egyharmadát, az 
az egyháztanács által kijelölt osztályokban tanítani 
(cirka 50—70 tanítvány). Pályázhatnak férfi- és nő-
tanítók. Ha férfi választatik meg, kötelessége még a 
lelkész és kántor helyettesítése is, amiért orgonázni 
tudók előnyben részesülnek ; ha pedig nő választatik 
meg, kötelessége a női kézimunka-tanítás is. A meg-
választott a szatmári ref. egyházmegyei tanítói gyám-
intézetnek jogos és kötelezett tagja leend. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Fölszerelt kérvények 
augusztus l-ig alulírotthoz küldendők. Panyola (Szat-
már megye), 1909 július 11. Kovács Lajos, ref. lelkész. 

(968—1—1) 
Okleveles, reform, vallású tanítónő kerestetik az 

1909/10. tanévre 10—12 leánykának a polgári iskola 
I. és egynek a IV. osztály tantárgyai tanítására, 
kikkel a tanév végén vizsgát tétetni köteles Szük-
séges a kézimunka tanításában való gyakorlottság és 
a német nyelv szóban és írásban bírása. Fizetése : 
1000 korona, eyy bútorozott szobából álló lakás. Úti-
költség nem téríttetik meg. Jelentkezések, okmány-
másolattal, augusztus l-ig Asztalos Gyula igazgató-
tanítóhoz, i í i i n h e g y e s (Jásznagykúnszolnok megye), 
küldendők. ( 9 7 0 - 1 1 - Í j 

A t ih 'óczszentmária i róm. kath. kántortanítói 
állomásra július 31-ig pályázat hirdettetik. Jöve-
delme: államsegéllyel ÍOOO korona, új lakás, házi-
kerttel. Kérvények Pillarik István iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. ' (971—1—1) 

Az óbecse i községi polgári fiúiskolánál üresedésben 
levő mennyiség- és természettudományi rendszeresített 
tanszéknek betöltésére pályázatot hirdetünk, a követ-
kező javadalmazással: 1. A működés megkezdésétől 
számított első tanévben évi fizetés 16U0 korona, a 
második tanévtől kezdcjdőleg állandóan 1800 korona, 
előleges havi részletekben kiutalva. 2. 500 korona 
lakbér, évnegyedes előleges részletekben. 3.100 korona 
ötödéves korpótlék. 4. A megválasztott tanár a sza-
bályszerű fizetéskiegészítő államsegélyben is részesül. 
Azon pályázó, ki az ének- és zenetanításra is képe-
sítve van és a német nyelvet tökéletesen bírja, előny-
ben részesül. A megválasztott tanár rendes óraszámának 
(heti 22 óra) keretén belül, minden díjazás nélkül, a 
községi polgári leányiskolánál is köteles tanítani. A 
pályázók kellően fölszerelt kérvényüket f. é. augusztus 
hó 20-ig Trípolszky János dr. iskolaszéki elnök címére 
küldjék be Óbecsén, 1909 július hó 9-én. 

( 9 7 2 - 1 - 1 ) 
A t a r z ó f a l v a i (Trencsén megye) központi róm. 

kath. népiskolánál másodtanítói állásra augusztus 5-ig 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 korona évi fi/.e-
tés, előleges havi részletekben ; esetleges korpótlék ; 
25 korona beíratási díjakból ; 30 korona l'ailletmény, 
saját használatára és egy szobából álló lakás. Állam-
segély kérvényezese folyamatban. Ha a kántori teen-
dőkben segédkezni fog, mellékjövedelemre is szá níthat. 
Tót nyelv ismerete szükséges. Csak, okleveles, nőtlen 
férfitanítók pályázhatnak. Folyamodványok „Iskola-
széki elnök, Tuizófalva" címre küldendők. 

(984-1 -1) 
Tem»s megye F ó l y a község kántortanítói állására 

pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 900 korona kész-
pénz, 10 korona iroda-, 20 korona utazási, 80 korona 
fa-, 12 korona szalmaátalány, két szoba, konyha, 
éléskamra, padlásból álló lakás házikerttel. Köteles-
sége : az I—VI. osztályt önállóan vezetni, ismétlő-
iskolát tartani, kántori teendőket végezni. Tannyelv : 
magyar-német. Hitoktatást német nyelven köteles 
végezni. Fizetésrendezés folyamatban Kérvények 
augusztus hó 10-ig benyújtandók. Dimitrievits Ottó, 
elnök. (986—II—1) 
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Az érsekújvári nyilv. magán polgári leányisko-
lánál 1909 szeptember 1-től három tanárnői állás be 
töltendő. Egy mennyiség-természettudományi szak-
csoportbeli és két nyelv-történettudományi szak-
csoportú, felsőfokú német képesítéssel. Javadalmazás : 
1200 korona törzsfizetés és 200 korona lakbér. Meg-
jegyzendő, hogy az iskolát az érsekújvári kongr 
izr. hitközség ve>zi át, mihelyt a tanerők szabályszerű 
fizetéskiegészítésének kérvénye az állam részéről ked-
vező elintézést nyer. Előnyben részesülnek azok, akik 
szaktárgyaikon kívül kézimunkát, rajzot, éneket, ide-
gen nyelveket, vagy a női kereskedelmi szaktanfolyam 
kötelező tárgyai valamelyikét tanítani képesek. Izr. 
vallású pályázók fölszerelt kérvényeiket julius 31-ig 
alábbi címre küldjék. Korányi Erzsébet igazgató, 
Kispest. (973—1—1) 

Az alberti i (Pest m.) ág. h. ev. egyház haláleset 
folytán megüresedett egyik kántortanítói állására 
pályázatot hirdet. Javadalma: 1. Kétszobás lakás, 
mellékhelyiségekkel és 729 f j-öl házikerttel. 2. Kész-
pénzben 309 korona. 3. 37 hl. és 20 liter rozs. 4. 9 kat 
hold és 405 [ -öl szántótöld, 2 kat. hold és 687 [ -öl 
rét, hold közös legelő. 5. 2 öl kemény tűzifa vált-
sága fejében 72 korona. 6. Offertóriumok, 7. Kisteme-
tésért 00 fillér, nagytemetésért 2 korona. 8. Minden 
ulőször fölvezetett tanítványtól 1 kakas és minden 
tanítványtól 7 tojás. 9. Dánosi leány egy házban lakók-
tól : gazdák 3/t véka rozsot, cselédek '/s vékát, vegyes 
párok '/4 véka rozsot fizetnek a kántoroknak. A fenti 
javadalmazásnak jelenlegi értéke 1600 korona, lakáson 
kívül. Kötelességei : az iskolaszék által megjelölt osz-
tályokat magyar nyelven tanítani, az ő reá eső hetek-
ben a kántori teendőket magyares tót nyelven végezni. 
Pályázók fölszerelt kérvényeiket f. hó 31-ig alulírott 
iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Dobronyovszky Gyula, 
lelkész. (980—1—1) 

A radványi ág. ev. egyház pályázatot nyit egyik 
megüresedett kántortanítói állásra. Javadalom : laká-
son, kerten, fán kívül 400 korona készpénz az egy-
ház pénztárából, mintegy 600 koron, tandíjból és 
100 korona stoláris jövedelemből áll Kötelessége : 
az iskolaszék által kijelölendő mindennapi osztályok 
és az ismétlősök tanítása és a kántori teendők ellá-
tása. Tannyelv : magyar, de a tót nyelvbeni jártas-
ság is szükséges. Pályázatok augusztus 10-ig külden-
dők be alulírotthoz Az állás szeptember 15-én fogla-
landó el. Radvány (Zólyom m.), 1909 július 12-én. 
llodza József, ev. lelkész. (985—1—1) 

Az érkörtvé lyes i ref. orgonista-kán tortanítóságra 
Javadalom : 20 korona államsegélyen és korpótlékon 
kívül 57 korona 60 fillér készpénz, 48 magyar hold 
szántóföld, adóját egyház fizeti, 35 köböl megrostált 
gabona, 12 köbméter kemény tűzifa beszállítva. Tan-
díj : minden tanköteles után 2 véka esős tengeri és 
egy ölő csibe, stóla és 3 szobás tisztességes lakás. 
Kötelesség: az I— VI. osztályú növendékek és ismétlők 
tanítása, konfirmándusok oktatása, kántori teendők és 
kanonikus órák végzése, akadályoztatás esetén lelkész 
helyettesítése. Pályázati határidő: augusztus 1. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Próbára megjelenni 
óhajtóknak egyháztanacs határnapot tűz. 

Az é r k ö r t v é l y e s i ref. leánytanítóságra. Java-
dalom : készpénz az államtól 356 korona, az egyház-
tól 40 korona, 23.750 magyar hold szántóföld, négy 
házhely-haszonbér, 20 köböl megrostált gabona. Tan-
díj: minden tankötelestől (80) 2 véka tengeri és egy 
ölő csibe és fejenként 1 korona készpénz, szalmapénz 
10 korona és korpótlék. Háromszobás lakás. Köteles-
ség: az I—VI. oszt. növendékek és ismétlők tanítása, 
konfirmándusok oktitása, kánonikus órák végzése, 
akadályoztatás esetén lelkész helyettesítése. Pályá-
zati határidő : augusztus 1. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Pataky Sándor, ref. lelkész. 

( 9 8 8 - 1 - 1 ) 

A voj la i (Fogaras m.) háromtanítós községi elemi 
iskolánál egyik tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom : 600 korona évi fizetés (a fizetésnek 1000 
koronáig államsegéllyel való kiegészítése kéretni fog), 
egy szobából álló lakás és 12 m3 tűzifa 48 korona 
értékben. Pályázni óhajtó, magyar és román nyelv-
ben teljesen jártas oki. tanítók, kellően fölszerelt és 
bélyegeit kérvényeiket folyó évi augusztus hó 5-ig 
alulírott iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Vojla, 1909 
július hó 10-én. Serbau Dániel, iskolaszéki elnök. 

1977—I—1) 
Fel sökemenecz i (Bars megye) róm. kath. kántor-

tanítói állomás megüresedett. Jövedelme : kényelmes 
2 szobás lakáson, 2 holdas kerten kívül készpénzben 
és terményekben (343 korona államsegély) kitesz díj-
levél szerint 1000 koronát, de feljön sokkal többre. 
Tót nyelv ismerete szükséges. Okleveles kántortanítók 
augusztus 12-ig pályázhatnak. Zányi János, iskola-
széki elnök. (987—1—1) 

Az ürömi (Pest m.) róm. kath. iskolánál szervezett 
harmadik férfitanítói állásra augusztus 5-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetése: 1000 korona, egyelőre egy bú-
torozott szoba. Megválasztott köteles istentisztelet-
nél a kántornak segédkezni, esetleg gazdasági ismét-
lőben tanítani, miért is tanfolyam végzése kívánatos. 
Nyelvismeret, erkölcsi, egészségi bizonyítvánnyal föl-
szerelt kérvények Miller József plébánoshoz külden-
dők. (989—II—1) 

Az érolasz i i ref. egyház pályázatot hirdet szep-
tember 1-én elfoglalandó kántortanítói állomására. 
Javadalom : 3 szobás lakás nagy kerttel, 6 hold 456 
f j-öl szántóföld, 973 korona 50 fillér. Kötelessége : 
hatosztályú vegyes iskola vezetése, templomi éneklés, 
kánonikus órákon és lelkész akadályoztatása esetén 
istenitisztelet végzése, egyházi jegyzőség, ismétlő-
iskolások oktatása. Személyesen megjelenő előnyben 
részesül. Felszerelt pályázati kérvények augusztus 
6-ig Dajka István, lelkészhez adandók be Erolasziba 
(u. p. Székelyhíd). (990—II—1) 

A túrkeve i ref. egyház pályázatot hirdet egy 
tanítónői állásra. I. Javadalom : 1. 480 korona az 
egyház pénztárából, 2. 520 korona állami fizetés-
kiegészítés, 3. 250 korona lakbér, összesen 1250 (ezer-
kétszázötven korona.) II. Kötelesség: az I—Il-ik leány-
osztály tantervszerinti tanítása. A 252/903. sz. egyh.-
ker. végzés értelmében azonban bármikor bármely 
osztály tanításával megbízható. Pályázhatnak reform, 
vallású, okleveles tanítónők. Kellően fölszerelt pályá-
zati kérvények f. évi augusztus l-ig alulírotthoz kül-
dendők. Szabó Sándor, reform, lelkész. Türke ve, 1909 
július 14. (993—I—1) 

A hódmezővásárhe ly i róm. kath. iskolaszék 
pályázatot hirdet egy osztatlan, vegyes, hatosztályú 
tanyai tanítói állásra, mellyel kántori teendők is 
vannak egybekötve. Javadalma: 1. az egyháztól sza-
bad lakás, mely egyenértékűnek tekintetik az 1907. 
évi XXVII. t.-c. 2. §. foglalt lakbérrel, egy negyed 
hold kert és 800 korona készpénz, mely havi előleges 
részletekben fizettetik. Az egyház által adott és a 
helyszínére hozott fűtőanyagból az iskolahelyiség 
fűtéséért és tisztogatásáért lOu korona ; 2. az állam-
tól 300 korona iizetéskiegészítes és az évötödös kor-
pótlékok ; 3. a várostól az ismétlők oktatásáért, ha 
azzal megbízatik, 120 korona ; 4. az egyháztól és állam-
tól tiszteletdíj és fuvar címén egy vagy két szom-
széd iskolában, ha azzal megbízatik, vallástanításért 
iskolánként 120 korona; 5. a végzett temetésekért, 
megszabott tiszteletdíj, az istentisztelet végzéseért 
tiszteletdíj nem jár. A róm. kath. iskolaszékhez inté-
zendő, kellőleg fölszerelt folyamodványok ez évi 
augusztus l-ig nyújtandók be alulírottnál. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. Bernátsky Ferenc, 
apátplébános. . (996—I—1) 
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A pécs i izr. hitközség elöljárósága pályázatot 
hirdet a f. évi szeptember hó 1-én iskolájánál betöl-
tendő tanítói állásra, mely az 1907. évi XXVII. t.-c. 
értelmében az őt évenként megjáró korpótlékon kívül 
1200 korona fizetés és a törvényesen megjáró lak-
bérrel lesz díjazva. Pályázhatnak oly okleveles férfi-
tanítók, akik alapos héber ismeretekkel is bírnak, 
hogy esetleg a helybeli középiskolákban és a Talmud 
Tórában eredményesen taníthatnának, miért külön 
díjazás járna. A képesítést, eddigi működést, kort, 
családi és egészségi állapotot igazoló, okmányokkal 
fölszerelt kérvények a pécsi izr. hitközség iskolaszéké-
nél f. évi augusztus hó 8-ig nyújtandók be. Pécs, 
1909 július hó. A pécsi izr. hitközség elöljárósága. 

(991 -1 -1 ) 
Dejtári (Nógrád m.) róm. kath. iskolánál a negye-

dik tanítói állásra folyó évi augusztus hó 7-ig pályá-
zat hirdettetik. Javadalom : államtól 900, községtől 
100 korona, havi előleges részletekben, természetben 
2 szoba, 1 konyha, 1 kamrából álló lakás, kert vt'gy 
ennek fejében 20 korona. Kötelessége : az iskolaszék 
által kijelölt osztályt tanítani, a kántortanítót a 
másik tanítóval helyettesíteni, a gyermekeket tem-
plomba vezetni, rájuk felügyelni. Tannyelv : magyar. 
Vasúti állomás és pósta helyben. A fölszerelt kérvé-
nyek nagyságos Neymon Károly t. kanonok, iskola-
széki elnök úrhoz, Nógrrádpatak intézendők. Az állás 
szeptember l én elfoglalandó. (994—I—1) 

Szepes-Zaándok róm kath. kántortanítói állásra 
augusztus 15-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : kész-
pénzben és terményben 897 korona. Kérendő állam-
segély 103 korona. Be nem számítható mellékjöve-
delem 200 korona. Tannyelv : tót-magyar. 

(995—II—1) 
Pályázat a k ö t c s e i református előkönyörgő-tanítói 

állomásra. Javadalma : az 1908. évi március 7-én 
fölvett javadalmi jegyzőkönyv szerint 22 kat. hold 
föld haszonbére, pénz, hús, só, faggyú, 12'5 hl. rozs, 
13'5 méter fa és tandíj 768 koronára értékelve, mely-
hez az okleveles tanító 232 korona állami fizetés-
kiegészítést nyert. Ehez jön lakás, 2'5 hold kerttel 
és 30 korona az ismétlősök tanításáért. Teendői : 
vasárnaponként az istenitisztelet végzése, a minden-
napi és ismétlő tankötelesek oktatása és temetés 
külön díjazva. Kellően okmányolt pályázati kérvények 
augusztus 15-ig alulírotthoz küldendők. Okleveles 
egyének előnyben részesülnek. Állomás szeptember 
1-én elfoglalandó. (999-1 — 1) 

A fölsőrási ref. leányegyház kántortanítóságára 
pályázat hirdettetik. Fizetés: 20 köböl búza, 15 
köböl zab, 40 korona készpénz, 12 szekér fa, 424 
korona államsegély, föld s rét jövedelme, természet-
beni lakás. A föld s rét minden munkáját az egyház 
hívei teljesítik, adóját is az egyház fizeti. Stóla teme-
tésért 2 korona, tandíj a tankötelesektől 4 korona. 
A tanterem fűtéséről a tanköteles gyermekek szülői 
gondoskodnak. A tanítónak — mint filiálisnak — 
kötelessége : az istenitisztelet végzése is. Az állás 
szeptember hő 1-én elfoglalandó. A pályázati kérvé-
nyek július hó 31-ig a gömör-szkárosi ref. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. ( 1 0 0 0 - l - l ) 

A nagyté tény i magyar-német nyelvű kántor-
tanítói állásra, pályázatot hirdetek. Jövedelem : a 
községi pénztárból 684 korona, földhaszonbér 540 
korona, földváltság 100 korona, alapítványok után 
60 korona, lakás egyenérték 200 korona, stóla-jöve-
delem 250 korona, összesen 1834 korona. Mellékjöve-
delemre számíthat. Oklevél és működési bizonyítvá-
nyok augusztus 4-ig alulírott nevére küldendők. 
Augusztus 5-én délelőtt próbaorgonázás után történik 
a választás. Augusztus ti-án a megválasztott tartozik 
állását elfoglalni. Nagytétény (Pest m.), 1909 július 
16. Tettoy József, esperes-plébános. (1003—I—1) 

Szép oklevéllel most végzett izraelita vallású ifjú 
tanítói vagy nevelői állást keres. Cím : „Tanitó" Illés-
fal va, Post-restant. (1001-I—1) 

A szenthubert i (Torontál) háromtanítós községi 
elemi népiskolánál nyugdíjazás folytán üreíedésbe jött 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik, következő évi 
járandóságokkal : nyolcszáz korona készpénz ; négy 
köbméter kemény tűzifa, készpénzben harminckettő 
korona ; nyolcvan korona fűtési átalány ; továbbá egy-
negyed hold pótkert és szabad lakás az új iskolaépü-
letben, mely áll : 3 padlós szobából, 1 előszobából, 
konyha-, éléskamra-, pince, padlás-, istálló- és külön 
bekerített udvarból. (Az előbbi tanítónő fizetéskiegé-
szítés címén 88 korona államsegélyben részesült, mely 
összegnek további kiutalványozásáért a megválasztandó 
tanítónő részére az iskolasz :k a választás után folya-
modik.) A pályázóktól megkívántatik, hogy a magyar 
és német nyelvet szóban és írásban bírják. A meg-
választott tanítónő köteles a felső osztályok leány-
növendékeit a női kézimunkában díjtalanul oktatni. 
Sajátkezűleg írt folyamodványok f. évi augusztus 10-ig 
„Iskolaszéki elnökség Szenthubert, Torontál vármegye" 
cím alatt küldendők he. (1005—1—1) 

Bat iz fa lva (Szepes megye) második tanítói állá-
sára (melyre nők is pályázhatnak) pályázatot hirdet. 
A megválasztott köteles lesz három alsó osztályt min-
den előírt tantárgyban oktatni. Évi fizetés : 1000 
korona készpénz és szabad lakás. Pályázók fölszerelt 
folyamodványaikat alulírotthoz küldjék be f. évi július 
25-ig. Bartal Andor, ág. hitv. ev. lelkész. 

(1007-1 -1 ) 
A dobrai ref. orgonista-kántortanítóságra pályázat 

hirdettetik. Javadalom : 44 hl. búza, az egyház mag-
tárából ; 400 korona tandíj ; 225 korona borpénz ; 
4 öl tűzifa ; 2 hold föld, adóját az egyház fizeti ; stóla ; 
gazdasági ismétlő - iskola tanításáért 100 korona; 
tisztességes lakás és kert. Kötele, sé^e : az egyház 
elemi vegyes iskolája IV—VI. osztályát és az ismétlő-
iskolát faiskolai gyakorlattal egyben tanítani ; kántori 
teendők és kánonikus órák végzése ; lelkész akadályoz-
tatása, betegsége vagy távollétében az istenitiszteletet 
végezni ; egyházi énekkart vezetni. Kérvények aug. 
8-ig adandók be alulírott lelkészhez. Személyesen 
megjelenő előnnyel bír. Korány János, Dobra (u. p. 
Nántű, Szatmár m.). (1008—1—1) 

Kisszabos i (Gömör) ev. leányegyház kántortanítót 
keres. Megválasztandónak, mint kántornak, tótul tudnia 
kell Jelentkezhetni Barthó Mihály lelkésznél, Geezel-
falván. _ _ (1012—II—1) 

A fe lsönánai ág. hitv. ev. gyülekezet a II. sorsz. 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : két 
szoba, egy konyha és éléskamrából álló lakáson és 
kertészeti célra szolgáló szántóföldön kívül 600 korona 
készpénz, 17 mérő búza, 45'5 mérő rozs, egy hold 
rét haszonélvezete, tandíj; újévi ajándék, stóla. A 
kellően fölszerelt kérvények a német nyelv teljes 
bírását is igazoló bizonyítvánnyal 1909 augusztus 
10-ig alulírotthoz küldendők be. Felsonána, 1909 
július 17. Tolna vm. Kéty mellett. Müller Róbert, 
ev. lelkész. (1015-11 — 1) 

Kadarkút (Somogy) ref. egyház második tanító-
ságára pályázat hirdettetik. Javadalom : egy szobából 
álló bútorozott lakás, 1000 korona készpénz, havon-
ként előre fizetve. Ez összegből 800 korona állam-
segély, 220 koronát, melyből 20 korona kertváltság, 
a gyülekezet fizet. Kötelesség : az elemi iskola három 
alsó osztályának kerületi tanterv szerinti tanítása, a 
kántortanító akadályoztatása esetén ennek helyettesí-
tése. Az állomás f. évi szeptember 1-én elloglalandó. 
Okleveles férfi- vagy nő-pályázók okmányokkal föl-
szerelt kérvényeiket f. évi augusztus 4-ig küldjék be 
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz, Kálmáncsára (So-
mogy, póstahely). (1017-11—1) 
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Betöltendő a teklafalui közs. el. népiskola osztály-
tanítói állomása. Fizetése : egy bútorozott szobán kívül 
a polgári községtől 800 korona. Ezer koronáig a ki-
egészítést kérelmezendjük. Betegség esetén kántoriak-
ban segédkezik. Kérvények a hirdetés megjelenésétől 
számított két héten belül az iskolaszék címére kül-
dendők. Sztraka János, elnök. (1013—I—1) 

A s zászsebes ! (Szeben megye) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra pályázat nyittatik. Javadalmazása : 
1. 1200 korona évi fizetés, 2. temetési stóla, 3 kor-
pótlék államsegélyből, 4. lakás : 2 szoba, 1 konyha, 
pince stb. Kötelessége : 1. osztatlan népiskola tanítása, 
2. összes kántori teendők végzése magyar és német 
nyelven is. Pályázati határidő : július 28. Lenes 
Imre, lelkész. (1018—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy- fé le Dust less"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle I)ustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
11 u dapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 1 7 1 - 4 8 - 2 5 ) 

Ál l imoor t ' ó lwkéréshez nyomtatványok 1 K. Mn-
A l l d l l l b C g C l J f gyarázófüzet (TI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
(Szatmár m.). ( 8 7 3 - X - 3 ) 

í ^ f n r i n t p r t r e m c ' £ szabásban, elegáns kivitel-
i ü i l í l l l i l C I l ijen> tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

Sí r a n sz F . é s T á r s a 
íiriszabó-Uzlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20-5-2-29) 

P I Z I N G ïï R - féle Â p ' a f ^ 
BUDAPEST, V I I I , Nagjtemplom-utca 17. 

( 7 5 3 - 2 1 3) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 

(658) BUDAPEST. (52-8) 

Föüzlet: IT., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IT., 
Magyar-utca 26. és Til l . , Mária Terézia tér 16. 

Magyarország legnagyobb és villámot erőre beren-
deze t t hangszergyára. 

Ajánlja mindennemű, saját gyá-
rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedük 8 K-tól kezdve. 
Haimómumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

MOGYOROSSY 
CIMBALOM 

ALKALMIAMAT 
addig, míg a raktár t a r t ! 

_T Rendes Most : i r 
180 cm. széles BASALT (duplaszálú 

tiszta gyapjú, északi szövet) méterje 
170 cm. széles, kétszínű kanava, asztal-

os sigyterítőknek, méter je . . . . 
35 cm. 1' anava-futószövet, színezett, 

díszes ajourral, méterje 
83X45 cm. nagy tálcakendő, kétszínű 

kanavából, darabja — 78 K 
T e s s é k mintákat kéi ' i i i ! 

B É R C Z I D . S Á N D O I 
Budapest, V I , Dessewfly-utca 5 

: S a j á t áruházában . = 

6'90 K 9-50 K 

i-90 K 7*20 K 

— •88 K 2"20 K 

1-40 K 

I 
SZ. 

I í ó r j e n n a g y k é p e s á r j e g y z é k e t ! 
" - 2 6 -( 1 6 - 15) 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső,híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, "in. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rúkóczi-út 71. (934—26—2) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézirat olt at nem ad. unit vissza. 

Tanfolyam — agitátoroknak. 
(—r.) A magyar kultúrának nemzeti 

karaktert főképen két tudomány ad : a 
magyar történelem és irodalom. Hogy 
az emberi lélekre mily felejthetetlen 
benyomást gyakorol ennek a két tudo-
mányágnak művelése, azt legszembe-
szökőbben igazolja az, hogy külföldi 
ellenség ink mindenekelőtt és a leg-
hevesebben történelmünket és irodal-
munkat támadják. Arról van szó, hogy 
e két tudománynak a magyarországi 
román tanulóifjúságra való hatását 
egy külföldi, romániai mozgalom ellen-
súlyozni törekszik. E célból bukaresti 
tanárok az iskolai nagy szünidőre két-
hónapos tanfolyamot hirdettek magyar-
országi román tanulók számára. A szán-
dék világos, mert a tanfolyamnak két 
tárgya a külföldi román történelem és román 
irodalom. 

Hogy ez a vállalkozás komoly, azt 
bizonyítja az, hogy a tanfolyamot ren-
dezők anyagi áldozatokat is hoznak 
céljuk elérésére. Hogy pedig reánk nézve 
fenyegető is e tanfolyam, azt igazolja 
vallás- ós közoktatásügyi miniszterünk-
nek intézkedése, mely román anya-
nyelvű tanulóinknak a legszigorúbban 
megtiltja e tanfolyamnak látogatását. 

íme: az első, nyiltan kikiáltott pár-
viadala a magyar és a külföldi iskolá-
nak ; első, beismert támadása a kül-

földi kultúrának a magyar kultúra ellen. 
Bizonyság azonban arra is, hogy külföldi 
ellenfeleink a magyar történelem és 
irodalom szellemétől mennyire féltik a 
mi, nem-magyar anyanyelvű ifjúságun-
kat. Annyira féltik, hogy a magyar 
közép- és főiskolákat eléggé szerénytele-
nül azzal a váddal illetik, hogy meghami-
sított történelmet tanítanak. 

Már ez a vád is megérteti velünk 
azt, hogy ezek a professzor urak nem 
a hamisítatlan történelem előadhatása 
miatt rontják el vakációjukat. Nem a 
román irodalom iránti rajongásuk oká-
ból izzadnak a nyári melegben. A buka-
resti tanárokat már informálták arról, 
hogy a mi történelmünk a magyar föl-
dön nemcsak tudomány, nemcsak büsz-
keség és nemzeti kincs, hanem Magyar-
ország állami egységének legerősebb alapja 
is. Hallották talán, hogy mikor nálunk 
minden meginog és egy-egy percre 
gyenge lesz a törvény is; mikor nehéz 
napok sorvasztó szele fú végig rónákon, 
hegyeken: akkor az ezeréves történelmi 
egység büszke öntudata száll be e föld 
minden lakójának szívébe . . . Meg kell 
írnunk megingathatatlan vélekedésünket, 
hogy ezt az állami és történelmi egy-
séget akarják kikezdeni a bukaresti 
tanfolyamon. Nem történelmet és iro-
dalmat fognak ott tanítani, hanem agi-
tátorokat szeretnének nevelni, akik vissza-
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térve Bukarestből, saját hazájuk ellen 
izgassanak. 

Abban az időben, mikor török-világ 
járta Magyarországon, gyakran megtör-
tént, hogy a zsákmányoló török had 
egész sereg magyar fiúcskát hurcolt 
magával Törökországba. Künn az idegen-
ben, amint az apró magyar naggyá nőtt, 
janicsár lett belőle. Ilyen, igazi ottho-
nukról régen elfelejtkezett, apátlan-
anyátlan árvákból kitűnő katonák vál-
tak. Nyílt csatában és a várak falain 
ők voltak az elsők a saját hazájuk ellen 
viselt harcokban. Mintha új formában 
jelentkeznék történelmünknek ez a régi 
epizódja. Akkor testet, most lelket hur-
col az ellenség. Akkor a török, most a 
bukaresti tanárok ölik meg a haza képét 
Magyarország ifjaiban. Mintha csak a 
mi történelmünkből vették volna jó 
szomszédaink a gonosz példát. 

Azonban, ezt az igazi, de titkolt cél-
jukat a tanfolyamisták sohasem fogják 
elérni. Nem érik el még akkor sem, ha 
akadnának oly megtévedettek, kik fel-
keresik Magyarországból ezeket az elő-
adásokat. Mert az esetleges szabad ver-
senyből is a magyar történelem ereje 
kerülne ki győztesen. Vannak lapok a 
magyar nemzet történetében, melyek 
egyformán szentek a magyarnak, is meg 
a mi románunknak is. A magyar nem-
zet birodalmának konszolidáló ereje már 
oly régi, alkotmányában annyi a nemes 
nagylelkűség, történelmében oly sok a 
kiaknázatlan szépség, hogy különböző 
nyelv, vallás és politikai felfogás ellenére 
is mindenkor betölti egységesítő hiva-
tását. Napról-napra látták a mi taní-
tóink és tanáraink, hogy oly hőség árad 
ki a magyar történelemből, mely egy-
aránt megtermi a román gyermek és 
román férfi könnyeit. És ha agitátor 
lesz is a román diák, még azt is a ma-
gyar történelemből (és nem az idegen-
ből) tanulja meg, miként kell szeretnie 
— saját faját. 

Reméljük azonban, hogy ez az ellen-

séges mozgalom teljes fiaskót vall. Hiába 
kívánnak államjogi összeköttetés helyett 
legalább szellemi kapcsot teremteni 
Románia és magyarországi fajrokonaik 
közt a bukaresti tanárok ; Apponyi Albert 
gróf rendelkezése és épen az a törté-
nelem vág ketté közöttük minden kap-
csot, amely ellen ők mérgezett fegyve-
rekkel küzdeni sem átallanak. 

A nevelés érdekében. 
írta : Károlyi Sándor. 

Évről évre szaporodik iskoláink s a tanítók 
száma, javulnak a tantervek, a tankönyvek, 
intenzívebbé válik az iskolai felügyelet; általá-
ban emelkedik iskoláink szellemi színvonala. 
Tagadhatatlan azonban ezzel szemben az is, 
hogy ez emelkedéssel nem tart lépést a nevelés 
ügye. Altalános a panasz — és állandóan hang-
zik — az összes iskolákkal szemben, hogy az 
iskola csak tanít és nem nevel is egyúttal. Való-
ság, hogy a nevelés az a kérdés, melynek — bár 
elméletileg minden kultúrális tényező magasra 
helyezi — a gyakorlatban, a tanítás mellett, 
mégis a hamupipőke-sors jut osztályrészül. A 
szomorú következmények mindnyájunk előtt 
nyilvánvalók. 

Nem szorul bizonyítgatásra a nevelés nagy, 
sőt döntő fontosságú befolyása úgy a sikeres 
tanítás, mint az általános emberi fejlődés, de 
legkivált nyelvileg és érzelmileg széttagolt társa-
dalmunk nemzeti szempontból óhajtott kiala-
kulása és összeforrasztása szempontjából. Az sem 
szorul bizonyítgatásra, hogy a mai kor vajúdó 
szelleme végtelenül kedvez az erkölcsi élet rom-
lásának, s hogy épen emiatt nekünk, tanítóknak, 
sajnosan kell tapasztalnunk, hogy napról napra 
nehezebb irányító és emelő hatást gyakorolnunk 
hivatásunk körében. Mindezek a kérdések be-
hatóan kifejtve és tisztázva vannak már elmé-
letileg. Ám a hiba ott van, hogy a nevelés 
elméletben nagyon szépen megállapított szem-
pontjai, kívánalmai nincsenek — legföljebb itt-
ott s rendszertelenül és fogyatékosan — átültetve 
a gyakorlatba, s így azok csupán a papíron és 
szépen szóló frázisokban szereplő kegyes óhaj-
tások maradnak. 

En úgy hiszem, hogy új csapásra kell tér-
nünk. Meggyőződésem szerint, itt az ideje, hogy 
a nevelés kérdésében is valahára leszálljunk az 
elméleti fejtegetések és tervezgetések magas 
paripájáról. I t t az ideje, hogy e kérdés gya-
korlati és rendszeres megoldásának s az óhaj-
tott gyakorlati eredmény lehető biztosításának 
útjaival és eszközeivel foglalkozzunk. 



27. szám. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 

Kétségtelen, hogy a nevelés munkája nagyobb 
és nehezebb feladat, mint a tanításé. Nemcsak 
az ész, de — sokkal inkább — a szív mun-
kája is. A nevelés munkájához kiváló rátermett-
ség, hivatásszeretet, sok gyakorlati tapasztalat, 
kiforrott és megfelelő színvonalon álló filozófiai 
világnézlet stb. szükséges. S hogy állunk e sok 
kívánalommal szemben ? A képzőben s azon túl 
a pedagógiai irodalomból csupán a nevelés álta-
lános és elméleti ismereteit sajátíthatta el eddig 
a tanító, a gyakorlati nevelői munkásság terén 
azonban ma még önmagára hagyatva, biztos 
vezető és irányító nélkül áll. Azt tapasztalja a 
gyakorlati életben, hogy túl van halmozva 
tanítanivalókkal, melyeknek megvalósítását szigo-
rúan megkövetelik és számonkérik tőle ; míg a 
nevelés feladata ma még oly általános és proble-
matikus jellegű kívánalom, melynek a komoly 
valóságban kellő méltánylata nincs. Ezekhez 
járul, hogy a tanító nemcsak az iskolában, de 
az iskolán kívül is, nemkülönben az önfenntartás 
nehéz harcában napról napra oly sok oldalról 
van igénybe véve, hogy — bár lelkesedése, 
kitartása kifogástalan — a nevelés gyakorlati 
kérdéseivel nem foglalkozhatik azzal az elmélye-
déssel és rendszerességgel, mit az ügy méltán 
megérdemel, s hogy ennek alapján nevelői mun-
kássága legszükségesebb gyakorlati feladatait 
— támogatás nélkül, egyedül — céltudatos és 
áttekinthető rendszerességgel megállapíthassa és 
meg is valósíthassa. Ez az oka, hogy nevelői 
eljárásunk általában nélkülözi a rendszerességet 
és egyöntetűséget. Túlnyomórészt ötletszerű eset-
legességek, összefüggéstelen kapkodások olyan-
amilyen sorozata, amit komolyan számításba 
venni nem lehet. 

Mire van tehát a tanítóságnak — felfogásom 
szerint — az egész vonalon nevelői munkássága 
terén szüksége? A lehetőségig biztos, részletes 
és gyakorlati tájékoztatóra. Ha a tanítási anyag 
sikeres feldolgozása céljaira jobbnál-jobb rész-
letes tan- és lecketervek, s a feldolgozás mi-
kéntjét mintatanításokban is feltüntető vezér-
könyvek s egyéb munkálatok készülnek, miért 
nem készülnek ilyenek a napról napra nehezebbé 
s egyben nagyobb jelentűségűvé váló nevelési 
munkakör céljaira is ? ! Miért kell csupán a 
nevelés kérdését — még mindig — általános 
jellegű elméletekkel s szépen hangzó frázisokkal 
„elintézni" ? ! 

Szinte hallani vélem a kifogást, hogy hely-
telen a tanítónak minden dolgában mankót adni 
a kezébe; s áll ez különösen a nevelés kérdé-
sében. Az Utasítás is így szól e tekintetben: 
„ A nevelésre vonatkozó utasítás csak igen álta-
lános lehet. Mert míg a tanítás módja pontos 
szabályokba foglalható és a tanítandó tárgy 
természetéhez alkalmazkodik, addig a nevelés 

módja főleg a tanító egyéniségétől függ. Az 
erkölcsi ráhatás a tanító és a tanuló oly benső 
személyes viszonyából fakad, melyet szabályok-
kal kimeríteni nem lehet. Az Utasítás is meg-
áll e szentély előtt, melyben a tanító a papéhoz 
hasonló szent teendőket végez." Hát ez szépen 
hangzó elmélet, melyet sehogy sem tudok össze-
egyeztetni a kérdés nagy jelentőségével, s melyet 
— meggyőződésem szerint — nem igazol a 
gyakorlat. Mert igaz ugyan, hogy a tanító neve-
lési feladatait, eljárásait nem lehet teljesen 
paragrafusok közé szorítani: de a legfontosab-
bakat és nélkülözhetetlenebbeket — melyek 
nevelői munkásságának mintegy szilárd alapját 
és vázát alkotnák (ezeket sem a tanító egyéni-
ségének lenyűgözése, hanem csupán a szükséges 
kisegítés, irányítás és impulzív hatás szempont-
jából) — igen. Csak ily módon jöhetne létre 
— a mai bizonytalanság és káosz helyett — 
nemcsak a tanítás, de a nevelés terén is, az 
egész, vonalon, bizonyos fokú egyöntetűség, egy-
séges és egészséges szellem, melynek — egyebek 
mellett s hazai viszonyaink között — különösen 
a hazafias érdekek szempontjából, hogy mily 
üdvös hatása lenne, azt hiszem, fölösleges bő-
vebben fejtegetnem. 

Nagy tévedés lenne azonban a nevelést a 
tanítástól függetlenül álló feladatnak, mintegy 
külön „tantárgynak" tekinteni. Epen úgy célja-
tévesztett eljárás lenne a nevelés terén erőltetett 
s indokolatlan túlzásokba menni. Végül az is 
mindig igaz marad, hogy e tekintetben a leg-
főbb biztosíték és hajtóerő — mit semmi sem 
pótolhat — a tanító egyénisége s hivatásszere-
tete. Ezt nem lenyűgözni, de sőt kibontani és 
szárnyrakelteni szükséges. A megoldásra vonat-
kozó alábbi véleményemet tehát e három irány-
adó^ szempont prizmáján át kívánom tekinteni. 

Ugy képzelem a dolgot, hogy a tanügyi kor-
mány által egy — a legjelesebb és hivatott 
pedagógusok által összeállított s a legszélesebb 
körben megvitatott — részletes nevelési tervezet 

. adatnék ki, mely — a lehetőségig a tantervvel 
kapcsolatba hozva — rendszeres felsorolását és 
összefoglalását tenné a népiskolában föltétlenül 
megvalósítandó nevelési feladatoknak s a célra-
vezető gyakorlati módoknak és' eszközöknek. 
(E tekintetben különösen kiemelem az egyes 
tantárgyakból kifejtendő nevelési értékek sza-
batos megállapítását és részletes, rendszeres fel-
sorolását s az iskolai ünnepélyek ügyének szük-
ségszerű szabályozását.) E tervezet alapján azután 
egy teljesen a gyakorlati élet talaján mozgó 
részletes s a kijelölt főbb és minimálisnak mond-
ható nevelési anyag feldolgozását lehetőleg minta-
tanításokban és előadásokban is feltüntető vezér-
könyv megírása következnék. Ez a tantervhez 
simuló nevelési tervezet és vezérkönyv azután 
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oly alapvető és irányító munkálatok lennének, 
melyek a népiskolai tankönyvírók részére is a 
jövőben követendő vezérfonalul szolgálnának. 
Végül mindezek alapján a helyi viszonyokhoz 
és részletes tantervhez alkalmazott részletes 
nevelési tervezetek lennének minden egyes tan-
testület által közös egyetértéssel összeállítandók 
s felsőbb hatósági jóváhagyás alá bocsátandók. 
E tervezetekben főleg az egyes tantárgyakból 
meríthető s alkalmas nevelési tételeknek a rész-
letes tanterv alapján s a használatban levő tan-
könyvek szerint való rendszeres felsorolása, az 
iskolai és egyéb ünnepélyek, kirándulások és 
más előre látható alkalmak nevelői hatásának 
tervszerű előkészítése s a lehetőségig nevelési 
rendszerünkbe való harmonikus beillesztése fog-
lalnának helyet. Az iskolai rend és fegyelmezés 
— mint a nevelés külső eszközei — ezekután 
természetesen nevelési rendszerünk öntu latosan 
megállapított és kifejlesztett erkölcsi alapjára 
helyezkednének. • 

Ily — habár nagyjából is — megállapított 
nevelési rendszer mellett a tanító nevelői mun-
kássága is megfelelő ellenőrzés alá lenne von-
ható s a lehetőségig elérhető lenne, hogy a 
tanítás és nevelés egymást szükségszerűleg ki-
egészítő és támogató érdekei harmonikus meg-
oldást nyerjenek, s hogy a népiskola necsak 
tanító , hanem valóban nevelőintézetté is váljék. 

Miként említém, a tanító nevelői eljárását 
nem lehet teljesen paragrafusok közé szorítani. 
E tekintetben csupán az alap és a keretek 
nagyjából való megállapításáról, a tanító kisegíté-
séről, támogatásáról és irányításáról lehet szó. 
A végrehajtás módszere s a lépten-nyomon 
permanens nevelői munkásság egyéb — a rész-
letes alaptervezetbe nem foglalható, illetve azon 
túlmenő — mozzanatai, mint egyéni s a helyi 
és alkalmi viszonyoktól függő dolgok tekinteté-
ben a tantestületnek, illetve a tanítónak meg-
felelően szabad keze lenne. 

Még egy szempont. A tanítónak nagyfontos-
ságú nevelői hivatása van az ifjúsági egyesüle-
tekben, olvasó- és gazdakörökben, szövetkeze-
tekben, általában az iskolán kívül is. Nemcsak 
ismereteket kell közölnie, de példájával s más 
helyi erkölcsi tényezőkkel, főleg a papsággal 
karöltve, minden eszközt felhasználva, az erkölcsi 
nevelés szempontjából is — a nemzeti érzelmi 
és erkölcsi egység jegyében — vezetőleg és 
irányítólag kell hatnia. Mindez általánosságban 
s elméleti jellegű eszmefuttatásokban nagyon 
szépen ki van itt is, ott is fejtve ; ennek azon-
ban a gyakorlati életben vajmi kevés hatása 
van. Mennyire megkönnyítené a tanító nevelői 
munkáját e téren is, ha ez elvek a gyakorlati 
élet aprópénzére felváltva, rendszeres kidolgozá-
sok- és összefoglalásokban, minta-előadási terve-

zetekben stb. szintén feldolgoztatnának. Szóval : 
egy bizonyos fokú tervszerűség és egyöntetűség 
itt is fölötte szükséges, sőt nélkülözhetetlen. 

Az előadottak szerint megindult fejlődési 
folyamat egyik természetes eredménye és követ-
kezménye lenne azután, hogy a jogaiba nemcsak 
elméletben, de a valóságban is behelyezett ne-
velés gyakorlati kérdései, feladatai az egész 
vonalon napirendre kerülnének. Ez — egyebek 
mellett — a pedagógiai irodalom gyakorlati 
ágának kifejlődésére is vezetne, általában pedig 
egész iskolarendszerünk fejlődésére nagy be-
folyással lenne. 

Arra az esetleges kifogásra, hogy ily módon, 
a nevelés ilyfokú felkarolása mellett, kevesebb 
idő jutna a tanításra, — amelyre pedig a gya-
korlati élet szempontjából elengedhetetlenül szük-
ség van — válaszom az, hogy inkább tudjanak 
tanítványaink — a tanulmányok tömegét te-
kintve — kevesebbet, de legyenek erkölcsi és 
hazafias tekintetben jobbak, mint ellenkezőleg. 
Az erkölcs és hazafiasság nélküli tudás nem 
áldás, de csapás, s a nemzet és az emberiség 
végromlása, katasztrófája felé vezet. 

A nevelés ügyét a mai — mondhatni — 
holt pontról elmozdítani s a kellő színvonalra 
emelni, véleményem szerint, mindaddig nem lesz 
lehetséges, míg csak — a gyakorlati térre lépve 
s radikális módon — ez az alap- és kiindulá-i 
pont meg nem valósul. 

A tanyai iskolák. 
írta: Iíohányi Gyula. 

A XX. század első évtizede új típust hozott 
be a magyar iskolák fajai közé, amely hivatva 
van arra, hogy munkása legyen a magyar 
parasztság modernné tételének : a tanyai isko-
lákat. Volt tanyai iskola azelőtt is, de csak el-
vétve. A legelsőket az ötvenes években teremtette 
a közszükséglet, amely aztán lehetővé tette, 
hogy hely jutott részükre az 1868. évi népok-
tatási törvényben is, amely elrendeli, hogy ahol 
a nép tanyákon él, ott több tanya összeállva, 
építsen egy iskolát, illetve több épületet, am-
buláns tanítókkal. A törvénynek ez a rendel-
kezése azonban, mint sok más, szintén csak írott 
malaszt maradt. Ha szaporodott is egynéhánnyal 
a mult századnak 1868 után lefolyt három év-
tizede alatt, az csak csöpp maradt a tengerben. 
Mindössze az ezredévi ünnepségek hoztak e 
tekintetben némi változást, mert akkor néhány 
uradalom és egy pár város — az államhoz 
hasonlóan — szintén állított, itt-ott elég szép 
számmal, tanyai iskolát. 

Ezek az iskolák azonban kultúrmissziót alig 
teljesítettek. Még legtöbb hatásuk az uradalmi 
iskoláknak volt, mert ezek növendékei az ura-
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clalmak változó lakóhelyű cselédségéből kerülvén 
ki, ezek, ha később falusi iskolába kerültek, a 
tanyán tanultaknak is hasznát vehették. Azok 
a tanulók azonban, akik egy-egy nagy alföldi 
város tanyai iskoláiban verődtek össze, leg-
nagyobbrészt 2—3 tanító keze alá való létszám-
ban, egy-egy ambuláns tanítónak évenként 5—6 
hónapon keresztül heti 3—4 napon át tartott, 
ellenőrzés alatt nem állott munkája nyomán 
vajmi kevés tudással léptek ki az életbe. 

Ezt az állítást az analfabéták sokasága szo-
morú nyíltsággal igazolja, s mégis évtizedek 
multak el anélkül, hogy ezt az állapotot a kor-
mányzat észrevette s rajta segíteni igyekezett 
volna. Csak mikor a milléniumi állami iskolák 
sorozata fel volt állítva, az újonnan tervbe vett 
1000 állami népiskola láncolatába kerültek be 
a magyar alföldi nagy határú községek és tör-
vényhatósági városok, s Apponyi Albert grófé 
az érdem abban, hogy kormányzati programmul 
vallotta azt az elvet, mely szerint a községek 
iskolaállítási kötelezettsége a tanyák lakosságá-
val szemben jogszerűleg nem érvényesíthető, s 
így ezeknek az államtól kell várniok kultúrális 
haladásuk biztosítását. 

Ez az elv hozta létre a tanyai iskolák lánco-
latát e hazában. Ma már eljutottunk odáig, alig 
három év alatt, hogy az ország szíve, a nagy 
magyar Alföld a vasútak által fölöslegessé tett 
csárdák helyett tanyai iskolákkal van tarkázva, 
s még egy pár év kell csak, hogy be is legyen 
sűrítve. Ezek az iskolák minden tekintetben 
kezdetlegesek. Ha régiek, amiatt, mert régi 
tanítóik vagy jók voltak s így nem maradtak 
sokáig a tanyán, hanem bekerültek lassanként 
a városba, vagy gyengék voltak s ma is a 
tanyán vannak. Ha újak, amiatt kezdetlegesek, 
mert egy-egy tanyai tanítói állásért szolgálat-
ban levő tanító nem igen cseréli fel a régi 
helyét, s így ú j tanítóként a tanyára legnagyobb-
részt csak kezdő kerül, úgy az új, mint a meg-
üresedett régi tanítói állásokra. Ezenkívül ré-
gebben fölszerelés dolgában is nagyon csehül 
állottak a tanyai iskolák, hozzávéve ehhez a 
rövid szorgalomidőt, a zsúfolt osztályokat, a 
gyermekek szűk gondolatvilágát, csodálkozni 
sem lehet azon, hogy az azelőtt legnagyobbrészt 
tanyát sohasem látott, városon nevelkedett, 
városi igényű fiatal tanítók csak igen csekély 
részben tüntették ki magukat. 

De, ismétlem, az iskolák legnagyobb részé-
nek kifejlődése csak a jövőre várható, s úgy 
vagyok meggyőződve, hogy azt a nagy hivatást, 
amely reájuk s bennük különösen tanítóikra 
vár, mindnyájunknak istápolnunk, az eszközöket, 
melyek erre vezetnek, keresnünk, a megtalál-
takat finomítanunk kell. Érezte ezt maga a 
tanítóság is azonnal, érezte maga a kormány és 

a társadalom, s ezért olyan városokban, ahol a 
tanyai iskolák száma nagyobb, gondozásukra 
külön igazgatókat állított, a négy- öt tanyai 
iskolával bíró határokat pedig a belterületi 
iskolák igazgatóinak felügyelete alá helyezte s 
így tulajdonképen szervezte a tanyai iskolák 
részére azt a fióktanfelügyeletet, amely „járási 
tanfelügyelet" néven annyi vizet zavart egy-
időben. 

Ezek az igazgatók épúgy, mint a belterü-
letiek, kötelesek valamennyi tanyai iskolát éven-
ként legalább négyszer meglátogatni, tanítóikat 
a tapasztalt hibákra figyelmeztetni, nekik a 
kellő útbaigazításokat megadni, velük havonként 
együttes tanítótestületi ülést tartani, ott a közös 
eljárás módozatait, a közös hibák orvoslását 
megbeszélni, szóval a tanyai iskolák életébe 
lelket önteni. S ez az intézmény a legnagyobb 
mértékben bevált. Ahol régebben életben van, 
ott a tanyai iskolák hasonlíthatatlanul jobbak, 
mint a magukra hagyott határokon. Kifejlődött 
a tanyai tanítók közt bizonyos jó testületi szel-
lem, amely ragadja magával a közéjük került 
fiatalokat a haladás útján, s fölébresztette a 
vágyat aziránt, hogy minden bajukon önmaguk 
igyekezzenek segíteni. 

Ez a vágy hozta létre a Falusi iskolások 
Olvasó- és Tankönyvé^, amely az első kísérlet 
arra, hogy míg egyrészt számolnunk kell a ta-
nyai viszonyokkal, másrészt nem szabad tűrnünk, 
hogy a tanyai lakosság alsóbbrendű kultúrával 
legyen kénytelen megelégedni, mint a zárt fal-
vaké és a városok népe. Hogy ezt a feladatot 
ez a könyv miként oldotta meg, arról nem 
lehet e soroknak célja bírálatot mondani, sőt 
ha az volna, még akkor sem volna az célszerű, 
két okból. Egyik, hogy maga a könyv csak 
egy éves, a másik, hogy a tanítók nagy része 
maga sem élte még magát bele a helyzetébe. 

Azonban mindamellett lehetetlen, hogy e so-
rokban ki ne térjünk arra is, hogy melyek le-
hetnek azok az elvek, amelyek a tanyai iskolák 
működését oly irányba terelhetik, hogy nyo-
mukban áldás és a magyar nép szellemi és er-
kölcsi előhaladása fakadjon. S ha erre gondo-
lunk, ki kell jelentenünk, hogy a könyv jó 
úton jár. Ugyanis elsősorban érvényesíti a kon-
centrációt, másodsorban figyelemmel van a ta-
nyai nép gondolkozásmódjára. Mindkét szempont 
elsőrangú s okos kihasználásuk nagy eredmé-
nyekre vezethet. 

A koncentráció megkönnyíti a tanító mun-
káját abban az irányban, hogy a rövid szorga-
lomidő, a rendesnél megakadályozhatatlanul na-
gyobbmérvű mulasztások káros következményeit 
kipótolja. Az a körülmény, hogy több osztály 
olvasmányai egy könyvbe vannak halmozva, e 
tekintetben nagy segítséget nyújt. Az osztatlan 
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iskolának mindig meglesz az osztottál szemben 
az a nagy előnye, bogy a folytonos ismétlés 
nagy pedagógiai értékét az utóbbinál jobban 
érvényesítheti s az a tankönyv erre a folytonos 
ismétlésre még az iskolán kívül is módot ad. 
Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni 
az iskolák ifjúsági könyvtárát sem, mert azok 
kötetei a tanító munkájának legfőbb segédesz-
közei lehetnek. 

Tudvalevő dolog, hogy e könyvtárak forgal-
máról a tanítók évről-évre jelentést kötelesek 
benyújtani a kir. tanfelügyelőhöz, ki azok tar-
talmát a Népiskolai Ifjúsági Könyvtárak Intéző 
Bizottságával közli. Volt alkalmam e jelenté-
sekbe sok tanyai iskolából betekinteni és sajno-
san tapasztaltam, hogy a tanítók — eddig 
legalább — a könyvtartásban rejlő nevelői 
munkát nem ismerték fel. Vagy legalább nem 
használták ki. 

A gyermekek legkedvesebb olvasmányaira 
vonatkozó kérdés nem is annyira a bizottság-
nak (bár az is nagy hasznát veszi további mun-
kájában), mint inkább a tanítónak szól. A taní-
tónak ismernie kell a kezére bízott ifjúsági 
könyvtár minden kötetét s tudnia kell azok 
minden részletének pedagógiai értékét s ' ha azt 
látja, hogy a gyermekek érdeklődése és figyelme 
olyan könyvek iránt nyilvánul, amelyek az ő 
iskolai munkája közben felhasználhatók, ezt az 
alkalmat sohase mulassza el s viszont ellenkező 
esetben maga vegye elő az iskolában azt a 
könyvet, amelyre rá akarja irányítani a figyel-
met és mutasson be belőle részleteket, világo-
sítsa meg, hogy miként fordíthatja hasznára a 
gyermek olvasmányait. 

Nem akarok erre a kérdésre sem most bő-
vebben kitérni, esetleg más alkalommal egy 
külön cikkben azt is megpróbálom, most csak 
az lévén a célom, hogy rámutassak a tanyai 
iskolák tananyagának speciális részleteire. Át-
térek a másik szempontra, a nép gondolkozá-
sának irányítására. 

A magyar nép tudvalevőleg konzervatív, ősei 
szokásaihoz mindaddig ragaszkodik, míg az okos 
példa eddigi gondolkozási köréből ki nem zök-
kenti. Van azonban egy nagy veszedelme, mire 
eddig semmi figyelmet nem fordítottak, csak 
gátakat állítottak természetes ösztönei elé : sze-
ret, illetve évszázadokon át megszokta a korán 
nősülést s ez ma, az általános hadkötelezettség 
korában lehetetlen. Ez a lehetetlenség a magyar 
parasztság erkölcsére nagy veszedelmet hozott. 
Ez ellen a veszedelem ellen küzdeni szintén a 
tanyai iskolák feladata. 

Azt mondtam fentebb, hogy a Falusi Iskolások 
könyve figyelemmel van a nép gondolkozására. 
Ezt a figyelmet abban találom, hogy szeretik 

szerzői összevegyíteni tárgyalásukban a szel-
lemest a hasznossal. Történelmi és természet-
rajzi, földrajzi és egészségtani ismereteket 
nyújtó olvasmányok élénken váltakoznak benne. 
Erre kell igen nagy súlyt vetni, épen a tanyai 
iskolában, a mi népünk megszokta azt, hogy 
hét hónapig dolgozik és öt hónapig pihen. Ma 
már érzi, látja és tudja azt, hogy ez nem jól 
van így, de nehezére esik, hogy rajta segíteni 
igyekezzék. 

Erre az igyekezetre ránevelni legyen a tanyai 
iskola egyik legfőbb gondja. Ha az ifjúság az 
iskola és a katonáskodás között nem pusztán 
a fonóban tölti el a telet, hanem megszokja és 
élvezetet talál abban, hogy télen is hasznosan 
foglalkozzék, nem ül rá az unalom, nem ragadja 
el a helytelen gondolatok árja. Épen ezért a 
tanyai iskolában — bármily különösnek lássék 
is — a legfontosabb tárgyak közé kell hogy 
tartozzanak a rajz és a kézügyesség, valamint 
a női kézimunka, mint amelyek módot, le-
hetőséget nyújtanak arra, hogy a nép meg-
szokja a szabad idejében való foglalkozást 
s alapja legyen minden tanyán valamely házi 
iparág megteremtésének. El sem gondolhatni, 
mi minden kikerül a mi népünkből. Az idei 
tél vége felé a szegedi piacon egy asszony apró, 
pelyhescsirke-nagyságú tollas tyúkokat és kaka-
sokat árult, alig pár fillérért darabját. A fele-
ségem vásárolt belőlük egy játékudvarra valót 
a leánykáinknak s megkérdezte, honnan kerül-
tek elő ezek az agyagból gyúrt és mézgával 
bekenés után tyúktollakkal beborított, szinte 
művészi kivitelű állatok. Az asszony azt felelte, 
hogy 13 éves, mindkét lábára nyomorék leánya 
csinálja s meg is keresi vele a kenyerét, miután 
egy Amerikát járt rokona megtanította rá. Azon 
a napon elárult belőle körülbelül 10 korona 
értékűt s a szegedi piacon minden nap elkelne 
annyi, csak hoznának, de azóta soha sem láttuk, 
pedig minden háznál készíthetnének a tanyai 
iskolákból kikerült gyermekek hasonlót. 

Szóval, a tanyai iskolákra nagy hivatás vár, 
ha a tanítóik megértik azt, — s bizonyára 
megértik — hogy ők apostolokul vannak oda-
állítva. 

— Kitüntetett tanító. A Torontálmegyei 
Magyar Közművelődési Egyesület Engelmann 
Miklós nagygáji községi tanítót a magyar nyelv 
sikeres tanítása körül szerzett érdemei és haza-
fias munkálkodásáért elismerő okmánnyal tüntette 
ki, melyet Ürményi dr., járási főbíró, a község 
földesura : Dániel Ernő báró s nagy közönség 
jelenlétében f. hó 4-én nyújtott át nevezett 
tanítónak. 
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Osztályismétlés az elemi iskolában. 
írta: Ember Geryely. 

Mikor a népoktatási törvény megállapította 
a 6 évi iskolakötelezettséget, nem azt akarta 
ezzel elérni, hogy valaki az I. osztályba 6 évig 
is járjon, hanem azt, hogy lehetőleg végig-
látogatva az osztályokat, mindenünnen ragad-
jon rá valami a sok jóból. 

Ezért általánosságban helyes az az elv, hogy 
az elemi iskolában nem igen van helye az 
osztályismétlésnek. 

Pedagógiai szempontból azután lehet érve-
ket felhozni ez ellen is, meg emellett is. Tény, 
hogy aki 2 év alatt nem tanult meg olvasni, 
az valószínűleg a harmadik év alatt sem fog 
megtanulni s ha állandóan ismétel, csak elrontja 
fiatalabb osztálytársait, de az is igaz, hogy az 
ilyen firma, felsőbb osztályba átengedve, ott 
sem fog javítólag hatni az osztálytársaira. 

Azt azonban, hogy a gyermek az elemi 
iskolában egyáltalában ne ismételjen osztályt 
(ilyen eszmék vetődtek fel egyes tanügyi lapok-
ban), mégsem kívánhatjuk. 

Minő lelkiismerettel engedjünk át a IV. 
osztályból olyan tanulót, aki nem tudna boldo-
gulni a középiskolában? Igaz, hogy a többség 
nem lép át a középiskolába, de sokan átlép-
nek más efajta iskolába. A fő az, hogy ezt 
kell mértékül vennünk. A mérték pedig csak 
egyféle lehet. 

Hogyan lehetne az elemi iskola V. és VI. 
osztálya mindenben egyenlő a polgári iskola 
I. és II. osztályával, ha azokba mindenkit 
átengedünk ? 

Ha egyáltalában nem buktatnánk, elveszíte-
nénk egy igen jó fegyelmezési eszközt. A 
középiskolában legjobb fegyelmezési eszköz 
minden kétségen kívül az osztályozás. Nálunk 
is fegyelmi eszköz, már most is, de sokkal 
nagyobb mértékben lesz az, ha majd a pol-
gárnak legalább is a IV. osztály sikeres elvég-
zésétől fog függni a szavazati joga. (Igazság-
talanság volna a VI. osztály elvégzésétől füg-
gővé tenni, mint ahogy tervezve volt, hiszen a 
tanuló valamelyik osztályt sokszor betegség 
miatt is, vagy átköltözködések miatt kénytelen 
ismételni s így a VI. osztályt rendes körülmé-
nyek között nem végezheti el.) 

Erre a fegyelmezési eszközre pedig nagyon 
is szükségünk van, hiszen mással alig rendel-
kezünk. Aki azt tartja, hogy a tanító modora 
elegendő fegyelmezési eszköznek, az az iskolát 
csak elméletileg ismeri. 

Az az elv tehát, hogy az elemi iskolában 
lehetőleg nem kell buktatni, a következőképen 
férne meg azzal, hogy a IV. osztályról csak 
annak adjunk bizonyítványt, aki azt megérdemli. 

Az elemi iskolai tanuló egy osztályt csak 
egyszer ismételjen. Ha a második évben sem 
felelne meg, osztályzat nélkül kell felsőbb osz-
tályba engedni. 

így cselekszik a lugosi áll. el. isk. tanító-
testülete. Ilyenkor rávezetik a bizonyítványra 
az osztályzat helyett ezt : Tantestületi határozat 
folytán felsőbb osztályba léphet. 

A fentebb vázolt általános elvekből kifolyó-
lag ezt olyan helyesnek találom, hogy érde-
mesnek tartom arra, hogy ebből általános 
szabály váljék. 

Általános szabályra azért volna szükség, hogy 
az egész országban egyöntetű legyen az eljárás 
— ha helyes ! Hiszen sok gyermek cserél iskolát 
azalatt a 6 év alatt! 

Ezt a szabályt ki lehetne egészíteni még 
ezzel : 

As a tanuló, aki egy iskolai év folyamán 
az összes tanítási félnapoknak legalább Vs ré-
szén nem volt jelen, osztályzat nélkül utasí-
tandó osztályismétlésre, ha nem felelne meg a 
kö vetelmény ekn ek. 

Lehetőleg kommentár nélkül igyekeztem 
bemutatni az eszmét. 

Irodalom és művészet. 
Iskolai dalgyűjtemény. 

Annak a bibliai éneknek, melyet lapunk mai 
mellékletén közlünk, teljes címe ez: „Dávid királ, 
mint az nagy Góliáttal megvivtt" ; írta vala pe-
dig ennek szövegét és dallamát jó Tinódi Sebes-
tyén, irodalmunk történetének ez az érdekes, 
derék és rokonszenves alakja, kit az „utolsó ma-
gyar t rubadúr" néven szokás emlegetni. 

0 volt csakugyan a mi utolsó énekmondó lan-
tosunk ; de mert magyar nemzeti dalköltészetünk 
zenéjéről — egészen a XVI. századig — csak a 
megemlékezés beszél, s e korszakot megelőzőleg 
régibb időkből dallamaink nem maradtak fenn : 
őt egyben legelső dalszerzőnknek is tekint-
het jük. 

Késői leszármazottja ő a középkori (világi) 
dallamköltészetet legméltóbban képviselő truba-
dúrok rendjének, kikkel annyiban rokon, hogy 
valamint ezek a zenei szépnek legérzékiesebb 
elemét, a dallamosságot ápolják, úgy ő is szép-
ségesen komoly dallamai révén követel magának 
helyet a magyar zene történetében ; a melódiák 
e felkarolása pedig azért méltó a figyelemre, mert 
a középkori zenetudósok elméleti búvárlataik köz-
ben nem sokat törődtek a dallammal, sőt a bo-
nyodalmas ó-görög rendszerek magyarázgatásaiban 
merítvén ki erejüket, arról egészen megfeledkez-
tek s melyet talán szándékosan mellőztek is ; s 
valamint a trubadúrok vándorútjokban a mű-
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költészetre megifjítólag és felüdítőleg ható népies 
elemeket is felhasználták : úgy Tinódi is — bár 
nem vonja ki magát az egyházi énekek hatásai 
alól — szertehordozott lantján meg-megcsendíti 
a népdalok motívumait, mely által a magyar mű-
dalköltészetnek válik első képviselőjévé s egyúttal 
a dallamflóra mezőin egyik határkő jelzője a 
közép- és újkori zene történetének. 

De mily nagy a különbség a t rubadúrok élete 
és költészete, meg a Tinódi élete és költészete 
között ! Akárcsak két olyan nemzet sorsa között, 
melyek közül az egyik a nyugodtabb fejlődés, 
a tartósabb béke gyümölcsérlelő ku l tú rá já t éldeli, 
míg a másiknak fiai csak egyik kezükkel dolgoz-
hatnak az alkotómunkán, mert másik kezükkel 
viaskodniok kell ; mikor pedig hol a tatár, hol 
a török végiggázol az országon, egészen el kell 
lökniök maguktól a dolgozó szerszámokat, hogy 
kardjukat két kézre markolhassák meg . . . 

Midőn a XI. században IV. Alfonz, kasztiliai 
király francia lovagok segítségével Toledót elfog-
lalta a móroktól, a győztesek magukkal vit ték az ara-
bok kedélyes költészetét, mely legkedvezőbb talajra 
Frankhon déli részében talált, hol a társadalmi 
élet a lovagrend keletkezte által legkorábban öl-
tö t t finomabb alakot s így „Provence daltelt 
mezői" csakhamar egy ú j költészetnek adtak éle-
tet. Innen kezdve a középkori dallamköltészetnek 
legkiválóbb képviselőivé válnak a trubadúrok, 
(tr. = feltaláló, műköltészetet művelő, szemben a 
népdalok előadóival.) Költészetük tárgya : a hő-
siesség, a szerelem, a női báj s erények, a ter-
mészet szépségei, a társadalmi élet erkölcsei vagy 
visszásságai ; főelemük a líra, mely szakaszos da-
lokban jelenik meg s melynek művészies csiszolt-
ságára nagy gondot fordítanak ; maga a tárgy 
határozza meg a műfa j t i s ; a „canzone", „chan-
sos", „chansonela", „coblas" szerelmi t á rgyúak ; 
a „sirventes" szatirikus dal, az igazság védel-
mére, a rossz gúnyos vagy szenvedélyes ostoro-
zására, amelyben módja van a költőnek hol saját 
személyét, hol egyes osztályokat, hol egész nem-
zedékeket előtérbe állítani; a „tensos", „conten-
t i o s " = a költők harca, versenye, melyben a dal-
nokok a dal nyelvén vetélkednek egymással ; a 
„pastouiell" a természetet, különösen a pásztor-
életet dicsőítő dalok neve ; majd táncdallamokra 
pendül a lant, s felhangzik a „choreola", „carol", 
„rondeau", „espringale", „ballada" stb. 

Tisztelet és becsülés veszi körül a trubadúro-
kat, kik azért vándorolnak, hogy énekeljenek ; 
ami természetes is, mert hisz a hivatásos dalno-
kok nemesi családokból valók, s a lovagszellem 
tá r t ajtót nyit e művészet előtt s olykor még 
fejedelmek sem vetik meg a vele já ró dicsőséget ; 
szívből énekelnek, hogy a szívekre hassanak. A 
trubadúrok, kik kezdetben kedvtelésből, majd 
dús jutalom fejében költik, „találják k i" versei-

ket és dallamaikat, vígasságtól zajos helyeken, 
várról-várra, vagy épen országról-országra jár tuk-
ban segítőtársat is visznek magukkal ; ki dalai-
kat hangszer kíséretében előadja ; ezek a jongleur-
ök (joglar, joculator), kik előadásaikban a tru-
badúrok utasí tásait tartoznak követni s kiket a 
t rubadúr dúsan jutalmaz, ha a dal szépségeit 
érvényre j u t t a t j ák ; dorgálás, lenézés s harag a 
részük, ha előadásában a költemény szépsége 
megromlik ; ők támogatják a költőt énekükkel és 
zenéjükkel, az ő t isztjük a költői beszélyek elő-
adása (comtair), olykor taglejtésekkel s mímelés-
sel kísérvén az előadást (contra fazedor), ép ezért 
a sokféle hangszerjátékon kívül még a sokféle 
mesterkedésben is járatosaknak kelle lenniök. 
Ez a költői kor 1100—1300- ig t e r j e d ; s ebből 
a két évszázadból 50 év a műköltészetnek a 
népköltészetből való kibontakozására esik, egy 
századot ( 1 1 5 0 — 1 2 5 0 ) lehet számítani a truba-
dúr-költészet tel jes virágzási korára, míg az utolsó 
félszázad már a lassú hanyatlás korszaka. 

A trubadúrok költészete nagybecsű terméke-
ket nem hozott ugyan létre, mer t „csak a tet-
szést keresték, s tekintetük nem látott tovább 
saját koruknál ; az igazi lángész végtelenbe néz 
s maradandóságában látja dicsőségét" (Nisard) ; 
mégis nagy érdemük, hogy az énekköltészetnek 
éltető elemét a melódiát ők tar t ják fenn, ők fej-
lesztik tovább s miután hatásukat tovább adják 
(minnesängerek) lant juk az ú. n. lantvirtuózok 
avatottabb kezébe kerül, kik az ösztönszerűen 
sugallt melódiát az elmélet vívmányaival társí-
tani tudták. 

Mily más a mi Tinódink élete, pályafutása, 
költészete s költészetének hatása! 

Tinódi életének korszaka a XVI. század első 
felére esik. Mint tanult , szegény, nemesif jú tűnik fel, 
az ismeretlenség homályából, ki elsaját í totta azt 
a műveltséget s képzettséget, melynek főelemei 
a vallás- és történettudomány, a latin nyelv, az 
ének és zene voltak, s melynek alapján magát 
deáknak nevezte s melyre mint udvari lantosnak 
szüksége is volt. 

A föld, melyen született, s a kor, melyben élt. 
már nem a t rubadúrok földje és korszaka. Ha a 
fentebb vázolt formában élt is nálunk valaha ez 
a rend, a XV. században már kihalt, maradékaik 
is elszéledtek. Tinódi, mint nemesifjú, biztos élet-
pálya után vágyakozván, sorsa az udvart tartó 
főurak köriili szolgálatra vezette ; így került ő 
Szigetre, enyingi Török Bálinthoz, az ország 
egyik leggazdagabb főurához, ki Dunántúl négy 
hatalmas vármegyéjének volt korlátlan ura ; hi-
vatalos neve udvari lantos, de bizonyára sokféle 
más udvari szolgálatra volt elhivatva, úgyis mint 
lantos, úgyis mint íródeák s mint a gyermekek 
tanítója ; hűségesen és odaadással szolgálta urát , 
el a harctérig, sőt maga is vitézül forgatja a 
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fegyvert mindaddig, míg balkarja súlyosan meg-
sebesül s a kardot lanttal cseréli fel, bogy annál 
nagyobb hatással zengje harcrabuzdító énekeit. 
Betegsége idején a bibliában keres és talál vi-
gasztalást, megírván első bibliai énekét, Judit 
asszony históriáját. 1541-ben Szolimán megszáll-
ván Budavárát, a táborában tisztelgő Török Bá-
lintot csalárdul e l fogta; az if jú lantos egy dara-
big még vigasztalta a bánatos Török Bálininét ; 
de midőn ez biztonságosabb helyre, Debreczenbe 
költözött, Tinódi kilépett a család szolgálatából, 
bár a szivélyes érintkezést a családdal később is 
fenntartotta. 

Egyideig (1543-ban) Verbőczy Imre szolgála-
tában állott, Daruváron, majd végkép elhagyva 
Dunántúlt , ismét sokat „bújdosott", énekével buz-
dítván a harcolókat s adatot gyűj tvén további 
énekeihez ; meg-megjelent az országgyűlések he-
lyein is, míg végül Kassán telepedett le, hol 
1544-ben polgárjogot is szerzett, s meg is háza-
sodott. A polgári jog megszerzésében előkelő 
összeköttetései segíthették s ő különös hálával 
emlékszik meg Czeczey Lénárd főkapitányról, ki 
akkor az erdélyi kézen levő Kassa őrségének fő-
parancsnoka volt. Független, szabad polgár lőn 
s — bár sokat betegeskedett — de a családi 
élet zavartalan boldogságát és örömeit is nyu-
godtan élvezhette a „kassai lantos" ; Kassán az 
erdélyiek oltalma alatt állott s ez rokonszenvét 
Izabella királyné és János Zsigmond felé irá-
nyítja ; de — épen Kassa akkori közjogi helyze-
téből megmagyarázhatólag — ez nem akadályozza 
meg őt abban, hogy I. Ferdinánd híveivel is ne 
érintkezzék s azok jóakaró támogatását is ne ke-
resse ; sőt erős fajszeretet által sugallt liazafias-
sága épen azt diktálta neki, hogy félretéve min-
den vallási és politikai viszálykodást, pártosko-
dást és egyenetlenséget, szerény hatáskörében, 
a török ellen való egyesülés érdekében munkál-
kodjék, dalaival erre hangolja hallgatóságát, innen 
van, hogy egyaránt pártfogolják őt : Nádasdy 
Tamás, a német Salm Miklós, a spanyol Castaldo 
János, Dobó István, Oláh Miklós stb. Legelső 
sorban és különösen Nádasdy Tamás, ki nemcsak 
rendelkezésére bocsátja Tinódinak a versekhez 
szükséges összes kútfőket, jelentéseket, leveleket, 
lajstromokat, de műve kiadását is lehetővé teszi 
s ő í ra t ja meg vele Erdély históriáját is. S midőn 
ezzel Tinódi elkészült, összeszedve összes énekeit, 
nagy kerülő útakon Debreczent is ú tba ejtve s 
— hogy a harctér minden helyén pótló adalé-
kokat gyűjthessen — leutazik Kolozsvárra s ott 
Hoffgref nyomdájában Nádasdy és Ferdinánd 
támogatásával s „az hatalmas és felséges Ferdi-
nandusnak" ajánlva, sajtó alá rendezi s kiadja 
művét „Cronica" címmel (1554). S i t t — mintha 
élete célját elérte volna — a további, sorsára 
vonatkozó adatok elhallgatnak s csak azt tud-

juk , hogy az 1557. év végén neje már özvegy 
volt.* 

Bizony ez az életpálya nem az olvadékony-
érzelmek hullámain való ringatózás — mint 
amilyennek a t rubadúrokét képzeljük. 

S egész más az a költészet is, melyet ez az 
élet fakasztott. 

Tinódi egyszerű, józan, magyar lelkét két ér-
zés hatja át : a vallásosság s a hazafiasság. Szen-
vedelmeket kerülő, alkalmazkodásra hajló, kibé-
kítő, higgadt, nyugodt, türelmes, hagyományokat 
tisztelő, a gyöngét s a szegényt szerető, tiszta 
erkölcsöket prédikáló és követő tárgyilagos szel-
lem, önmagáról hallgató epikus; „ami hév, lelke-
sedés, erősebb érzés szívében felgyülemlik —-
mondja Acsády —- azt csak arra használja, hogy 
a szent harcot hirdesse a török ellen". 

Elete és lelki világa a történelemhez vezeti 
őt. „Cronica" c. művében 2 bibliai, 1—2 er-
kölcsi irányzatú ének van, a többiek történelmi 
tárgyúak, „lett dolgok históriái". Ez utóbbiak 
adják meg költészetének színét, jellegét. Ezekhez 
pedig ő a mű előszavában a következő megjegy-
zést fűzi: „Igazmondó, jámbor vitézektől, kik ez 
dologba jelen voltanak, értekeztem ; sem ado-
mányért, sem barátságért, sem felelőmért hamisat 
be nem írtam, az mi keveset írtam, igazat írtam ; 
ha valahol pedig vétek volna benne, azt ne én 
vétkemnek, hanem az kikről értekeztem, tulajdo-
nítsátok ; és kérlek titeket, énnekem megbocsás-
satok." 

Az igazság keresése, hirdetése az ő irodalmi 
munkásságának kezdete és vége. Ennek érdekében 
„sokat fáradt, futkosott , tudakozott, sokat is köl-
t ö t t " s amit lát, hall, olvas, ami eseményt végigél, 
ami adalékot talál, azt megénekli okmány- és 
lajstromszerű pontossággal, hitelességgel, csak az 
igaznak hűséges elmondása és a jóra való oktatás 
által óhajtván gyönyörködtetni. Ezért keresi fel 
az események színhelyét, ezért kérdezgeti ki a 
vitéz szereplőket, ezért kutat ja á t az iratokat, 
leveleket, kutat, bolyong, fárad, s viszont ezért 
támogatják őt munkájában azok, kik az esemé-
nyeknek legfőbb intézői voltak. Valóságos tudó-
sítója tehát a harctéri eseményeknek, miközben 
ideje sincs színesen rajzolni, s fantáziáját sem 
működtet i s épen azért históriái is inkább tör-
ténelmi kútfők, mint költemények, melyeknek 
hiteles voltát a rendre előkerülő történelmi em-
lékek rendre igazolják. 

Innen van költeményeinek laza szerkezete, ver-
selésének egyhangú nehézkessége, stíljának száraz-
sága, darabos nyelvezete ; a tartalom minduntalan 
elnyomja a formát. Ép ezért írókra és költőkre 

* V. ö. Acsády Ignác : Tinódi S. Bud. Szemle, 97. 
köt. Szilády Áron : Régi magyar költők tára, III. köt. 
Mátray : Történeti, bibliai énekek a XVI. századból 



1 0 NÉPTANÍTÓK L A P J A . 29. SZAM. 

azáltal hat, hogy tárgyat és adalékot nyú j t , kö-
zönségére pedig azáltal, hogy őket a r á juk nézve 
módfelett érdekes eseményekről részletesen és 
lelkiismeretes pontossággal értesíti s őket össze-
tartásra, vitézségre, vallásosságra buzdítja, s eköz-
ben, mint lantos, büszke önérzettel különbözteti 
meg magát a „hegedősöktől", kik az ő igazságai-
val szemben csak — csacsognak. így aztán ter-
mészetes, hogy . . . az a költészet, mely „szebbít, 
nagyít", az a „hűtlen hűség", a „valónak az az 
égi mása, melytől az ének varázsa függ" —- szé-
pen távol állott Tinóditól. 

Es Tinódit azért mégsem szabad költőietlen 
léleknek mondanunk. Költő volt ő, csak eszközei 
voltak különbözők más költő eszközeitől. Más az 
események rajzát szabatos és arányos keretbe 
illeszti, fényt és árnyékot eloszt, tetszősen cso-
portosít, képének idő- és tértávlatait adja meg s 
azt a fantázia színes oldatában füröszti ; hozzá-
adja a r i tmus báját s a nyelv zengzetét . . . hogy 
a költemény a szépség minden ragyogványaitól 
tündököljön. 

Tinódi pedig érezvén, hogy verseire ólomsúly-
lyal nehezednek a valóság tényei : zengő dalla-
mot ád hozzájuk s így előadva — szinte érez-
zük, hogy a szó szárnyakat kap, a nehézkes sorok 
feloldódnak nyűgeiktől, a költészet tiszta régióiba 
emelkednek. 

Am hallgassuk meg ez üde, friss dallamot, 
mint simulnak el vele és általa a szöveg érdes-
ségei, kivált ha hozzáképzeljük a lantot is, amint 
azt jó Tinódi „pengeti . . . pengeti . . . s írván" : 

Ez el-mult go-nosz i-dő-ket be-szé-lem, 

r M « — — r v / ? ? > m J J J * T • é m é » * * 
t ö L f c n tz= £ u - 4 -

Yi - téz Tö-rök J á - n o s - r ó l em - lé-ke-zem, 

/ 
V f 0 9 « m ' - 0 - 0 m * — 

Mert jó h í - r e - n e - v e ö - röm én nó-kem, 

3 N h N he—K- < M 
w » 

Aty-ja ha - lá - Ián ke - se - reg én lel-kem 

Talán mégis úgy tekinthetjük őt, mint a mi 
utolsó t rubadúrunkat ! . . . 

* 

A mellékletünkön közölt bibliai éneket Tinódi 
1549-ben, kassai tartózkodása idején, nagyböjt-
ben szerzé s a versfők kezdőbetűiben — mintegy 
hi lás visszaemlékezésül — magát Török Bálint 
egykori lantosának mondja. A sapphói mérték 
utánzásaként nagyon elterjedt versforma (11 
—j— 11 —j— 11 —]— 5 szótag), szépen kialakult dal-
lammal társul, melynek ritmikai beosztása abban 
az időben (talán az általánosan ismert „Integer 
vi tae" kezdetű dal hatásaként) igen kedvelt volt. 
Kétségtelenül ez Tinódinak legerőteljesebb s egyik 
legjobban kialakított dallama, melyet ú jabb ének-
gyűjteményeink is rendre felvesznek (Harrach : 
Magyar Árion, II. köt., 115. 1., vegyes kar ; 
Harrach : Arany Lant, III. köt., 20. 1., 2 szó-
lamra, zongorakísérettel ; Farkas : Gyermeklant, 
31. 1., vegyes ka r ; Mátrai id. munk. énekhangra, 
zongorakísérettel s vegyes karra ; Sztankó : Enek-
iskola, III. r., férfi vagy női karra stb.). 

A most közzétett átdolgozás Mátray megfejtése 
s Káldy vegyes karra í r t összhangosítása alapján 
készült, miáltal a zenetörténeti emlékek e két 
derék kutatója iránti kegyeletünket is lerójuk. 

Ss. B. 

Külföldi szemle. 
— A t a n í t ó k f eny í tő joga . Hamburgban 

nagy visszatetszést keltett az ot tani népiskolai 
oktatásügy vezetőjének egy rendelete, mely hi-
vatkozással arra, hogy a testi fenyítésnek alkal-
mazásánál nem mindig járnak el a kívánatos 
higgadtsággal és körültekintéssel, az igazgatók 
kötelességévé teszi, hogy az erre vonatkozó leg-
utolsó s 1907 febr. 28-i intézkedések pontos 
betar tása fölött szigorúan őrködjenek ; nevezete-
sen minden fegyelmi esetben már eleve tájéko-
zódjanak a megbüntetendő gyermek, a büntetés 
oka és a kiszabandó testi fenyíték mértéke 
tekintetében. „Ez a rendelet nem úgy értel-
mezendő, mintha a tanítóságtól megvonnák a 
testi fenyítés jogát és mintha arra minden egyes 
esetben az igazgató engedélyét kellene kikérni ; 
célja csupán az, hogy az igazgató minden eset-
ben biztosítsa magának annak a lehetőségét, hogy 
ott, ahol azt (fiatal, meggondolatlan és könnyen 
haragra lobbanó tanítóknál) szükségesnek ítéli, 
csillapítólag s esetleg elhárítólag léphessen közbe." 
A „Hamburgische Schulseitung" élesen kikel az 
ellen, hogy a tanügyi hatóság egyeseknek gyar-
lóságait az összességnek megrendszabályozásával 
igyekszik megtorolni — mi kívülállók azonban 
távolról sem látjuk oly súlyosnak az esetet, sőt 
üdvösnek tartunk minden olyan közvetítő és 
ellenőrző intézkedést, mely alkalmas arra, hogy 
a bot- vagy kézbüntetésnek az iskolában, sajnos, 
oly gyakran elharapódzó eseteit fékentartsa. 

(kf.) 
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SZÉPIRODALOM. 
IVtöfi. 

Kiestének hatvanadik évfordulójára. 
Irta: Vatyi István. 

Oh, magyar szabadság prófétája, hőse ! 
Hol van, aki neved méltó dalba szője ? ! 
Mámoros gyönyörrel pat tannék a lóra 
Uj szabadságharcba hívó riadóra ; 
Hőshalálban örök életet keresvén 
Legyőzhetetlenné tenne tán az eszmény ; 
Villámmá válnék a súj tó kard kezemben, 
De hogy dicsőséged hozzád méltón zengjem, 
Ki mint üstökös szállsz át a mindenségen, 
Könnybeborúit szemmel érzem gyengeségem ! 

Kiért lelked csodás szerelemben égett, 
Ott hagyád ölelő, édes feleséged ; 
Ott hagyád hazádért, kit legjobb' szerettél, 
S láncokból szikrázó kardokat verettél ; 
Dalodra harangok ágyúvá levének ; 
Zord if jú hősökké a megrokkant vének ; 
Délceg daliává lőn a zsenge gyermek, 
Ki nem érzé üdvét még a szerelemnek ; 
Talpra állítád a beteget s félholtat : 
Hallá valaha a föld mássát dalodnak ? ! 

Csodáslelkű szép nőd sírva visszavára 
Dobogó keblére, ölelő karjába ; 
Síri éji csendben, ágyúdörgés közben 
Angyalszárnyú múzsa sírva hozzád röppen : 
Csókol, ölel lelke izzó szerelmével, 
Elborítja fődet tölgy- s babérlevéllel ; 
Úgy csalogat esdve fényes tündérvárba : 
Örök dicsőségre, örök boldogságra ! 
S te az élet minden gyönyörét feledve 
Harcolva tanítasz hazaszeretetre ! 

A madár is elhal kalitkába zárva : 
Hogyne volna drága lelkünk szabadsága ? ! 
Csillagos égboltra nem néz a vakondok ; 
De kiknek van lelke, mind azért rajongnak ! 
S hogy hordana láncot Zrinyi, Szondi népe, 
Kik szabadon szálltak a hon szent földjébe?! 
Holt őseink harcba viharszárnyon járnak : 
S mi élve viselnénk nyomorultan jármot ? ! 
A hazaszeretet s a magyar szabadság 
Nemtői a költőt halálba ragad ják! 

Ahogyan álmodta, ahogy' jövendölte, 
Átsziírt szívvel bukott a költő a földre ; 
Testét a száguldó paripák tiporták, 
Homlokán gázoltak buta zsoldos csordák. 
Névtelen hősökkel közös sírnak adták, 
Akik érted haltak, szent magyar szabadság ! 
Rajongó vágyai mind valóra váltak : 
Érzé szent mámorát a hősi halálnak ! 
Száz alakban ment át gyermek- s népmesékbe ; 
Mint a vértanúké, tiszta dicsősége ! 

Fenségesebb -eszme, fenségesebb álom 
Nincs a szabadságnál ezen a világon ! 
Érzésnek mélységet, szárnyat gondolatnak, 
Igaz értéket a létnek csak az adhat ! 
Azok legméltóbbak a hősök nevére, 
Kiknek szabadságért omlott ki a vére ! 
Háborgásba hajtván a csendes néptengert 
Istenhez emeli a halandó embert ! 
A költő, ki érte élt és halt hősképen, 
Egzengéssé válik a nagy mindenségben ! 

Szép magyar menyecskék s t i szép magyar lányok ! 
Hatvan éve immár költőnk halálának ; 
De szívetek most is dalait dobogja, 
Szemetekben azok tüze ég lobogva . . . 
Ragadja lelketek lelkesedés szárnya 
Az ágyúdörrejtől zengő Segesvárra ; 
S vérharmatos ré t jé t öntözzétek könnyel, 
Aldástok virágát szórva rá özönnel . . . 
S magyar ifjak ! esküt tegyetek egy szálig, 
Hogy szabadságunkért küzdőtök halálig ! 

S ha ránk vihar törne — vészes, tán utolsó ? — 
A „Talpra magyaru-ra megnyíl ' a koporsó! 
Éjfélkor röggé vált magyar daliáknak 
Délceg alakjai a földből kiválnak ; 
Mert lelkük örök tűz : ragyogva, lobogva 
Száll a hadak út ján síri hadsorokba ! . . . 
Tárogató harsan ! . . . Ok mind közénk állnak, 
S tüzszemébe nézünk százezer halálnak ! 
A világ törhet ránk! . . . Örökre hiába! 
Száz zsarnok sem hajthat minket rabigába ! 
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Egyesületi élet. 
X A Túi-óezvármegyei Általános Tanító-

egy le t mul t hóban tartot ta meg rendes közgyű-
lését Ruttkán. A felekezeti tanítók ez alkalommal 
első ízben nagyobb számban voltak jelen. Az el-
nök megnyitója után a közgyűlés Bahitta Samu-
nét ós özv. Hodóbay Józsefnét 25 éves tanítónői, 
illetőleg óvónői működésük alkalmából melegen 
üdvözölte. „ A csendes foglalkoztatás helyes módja, 
mint az osztatlan népi,-kola főkérdése" címmel 
kiírt pályázat 50 koronás dí ját Kristofcsák Lajos, 
gyak. isk. taníió nyerte el. A tanítóegylet dicsé-
retben részesítette Halmos Péter munkájá t is, 
aki ugyanezt a tételt dolgozta föl. Draghincescu 
György, tanítóképzőbeli tanár tartott ezután sza-
bad előadást „A szocializmus és a tanítóság" 
címen. Előadását azzal végezte, hogy a szociális 
eszmék elől a tanítóság sem zárkózhatik el, csak 
ezen eszmék a családdal, vallással és hazával ne 
helyezkedjenek szembe. Boldizsár Boldizsár főtit-
kári jelentésében a felekezeti tanítókat kér te föl 
az állami és községi tanítókkal való tömörülésre. 
Kristofcsák Lajos, egyl. pénztáros jelentését és 
számadásait a közgyűlés tudomásul vette s részére 
a felmentvényt megadta. Kelemen Mihály beszélt 
még a nyugdíjrevízióról, melynek végeztével a 
magyar tanítók országos bizottsága által meg-
szövegezett határozati javaslatot nyúj to t t be. A 
közgyűlés elfogadta és magáévá tette. Végül nagy 
érdeklődést keltett a budapesti Ferenc József 
Tanítók Házában létesítendő szobaalapítvány ügye. 
A lemondott Boldizsár Boldizsár, egyl. fő t i tkár 
helyébe Halmos Péter, stubnyafürdői igazgató-
tanítót választották meg. 

-(- A Soniogyvárniegyei Általános Ta-
n í t ó e g y e s ü l e t évi rendes közgyűlését mul t hó-
napban Kaposvárott, a városház nagytermében 
tartotta meg. A népes gyűlést Cságoly József 
elnök beszéde nyitotta meg. Maár Gyula dr., 
földbirtokos a gyűlés megkezdése előtt je len te t te 
be, hogy az egyesületnek rendes tagja óhajt lenni. 
Es hogy a vármegyei tanítóság iránti nagyra-
becsülését tet tekben is kifejezze, a Somogymegyei 
Tanítók Háza alaptőkéjét adományával gyarapí-
tani ígérte. A lelkes hangulatban megindult gyű-
lés további folyamán Lengyel István főjegyző 
tett je lentést az egyesület egy évi működéséről, 
melynek kapcsán kihirdette a kitűzött pályatétel 
eredményét ; a jelentés befejeztével pedig fel-
olvasták Cságoly József jutalmazott pályaművét, 
mely a szeretet melegségével szólítja kar társai t 
közös otthonuk, a Somogymegyei Tanítók Háza 
megteremtésére. Ezután Gulyás Ferenc dr. kir. 
tanfelügyelő ismertette a Tanítók Háza létesítése 
érdekében szükséges tennivalókat és elszámolt a 
gyűjtés eddigi eredményéről. Beszéde elhangzása 
után Cságoly József elnök Gulyás Ferenc dr., 

kir. tanfelügyelőnek, tevékenysége elismeréseké-
pen, a vármegyei tanítók emlékalbumát nyúj tot ta 
át. E szép ünneplés után Mózes Imre „a nyug-
díjrevízióról és annak szükségességéről" érteke-
zet t ; javaslatait, kevés módosítással, a közgyűlés 
elfogadta és illetékes helyre fölterjeszteni ren-
delte. Végül tisztújítás volt, melyen az eddigi 
tisztviselők ú j ra megválasztattak. 

-j- Az Országos Kath. Tanügyi Tanács 
Szentgyörgyi Jordán Károly dr. elnöklete alatt 
elnökségi ülést tartott, melyben a világi elnök 
előterjesztésére elhatározta, hogy a f. év augusz-
tus hónap 27 én tartandó közgyűléssel kapcsola-
tosan a természet utáni népiskolai rajztanítás, 
valamint a női kézimunka- és szlöjd-oktatás mai 
fejlett módszerét — egyes iskolák hatóságainak 
szívességéből — szűkebb keretű, de karakterisz-
tikus típusokban bemutatja a gyűlésen résztvevő 
tanítóknak. Ezzel is fokozni óhajtván az országos 
központi ülés pedagógiai értékét, jelentőségét. 

I. Az elméleti rész bemuta t ja az illető tárgy 
oktatására vonatkozó irodalmat,. Ezért tisztelettel 
kérik, hogy az említett tárgyak oktatására vo-
natkozó pedagógiai műveket (lehet külföldi is), 
vezérkönyveket, mintákat, tanítási szereket a ki-
állítani szándékozók a rendező-bizottságnak aug. 
15-ig beküldeni szíveskedjenek. II. A gyakorlati 
rész a kiállító iskola egyes osztályainak tanítási 
menetét tünte t i föl az illető tárgyakból ; tehát 
nem sok tárgy kiállítása lesz a cél, hanem a 
tanítás eredményének fokozatos feltüntetése, az 
egyes tanítók, illetve iskolák sajátlagos tanítási 
menetének megfelelően. Igen kívánatos volna, 
hogy az egyes kiállító iskolák az érvényben levő 
részletes lecketervet is csatolják a növendékek 
készítményeihez. így teljesebb lesz az a peda-
gógiai érték, amit egy-egy iskola ilyen karak-
terisztikus kiállítása a szemlélő pedagógus tanító 
előtt képvisel. A bejelentett tárgyak" aug. 15-ig 
a rendező-bizottsághoz küldendők. Hangsúlyozzák, 
hogy nem annyira terjedelmes, mint inkább érté-
kes, osztályonként egy-egy növendék munkájában 
feltüntető öntudatos rendszer fokozatait kívánják 
a kiállítás egyes részleteiben feltüntetni. A ki-
állítás fölött egy, a közgyűlés által kiküldött 
zsűri mond véleményt. A bejelentések és min-
dennemű tudakozódás az Országos Kath. Tan-
ügyi Tanács irodája címen, Budapest, VIII. ker., 
Szentkivályi-utca intézendők augusztus l-ig. 

= A Lévavidéki róni. kath. népnevelők 
egyesületének garainszentbenedeki köre e 
hóban tar tot ta évi gyűlését Aranyosmaróton. A 
gyűlésen a majdnem teljes számban megjelent 
tanítóságon kívül számos vendég volt jelen, élü-
kön Tomcsányi János, kir. tanfelügyelővel, akit 
a kör a gyűlés előtt, Bars megye kir. tanfel-
ügyelőjévé való kineveztetése alkalmából, testü-
letben üdvözölt. A gyűlésen a megboldogult Há-
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mos Péter dr.-ról, a megye volt kir. tanfelügye-
lőjéről kegyeletes emlékbeszédet mondott Borbels 
László, a kör tiszteletbeli elnöke. Majd a folyó 
ügyek letárgyalása u tán a gyűlés igen időszerű 
kérdésben hozott határozatot. T. i. illetékes he-
lyen lépéseket tesz, hogy a 12. életévüket a tanév 
folyamán betöltött tanulók a tanév befejezése 
előtt munkakönyvet ne válthassanak. Az ilyen 
intézkedés megakadályozná, hogy sok tanuló tanév 
közben hagyja el az iskolát és csonka tanultságot 
vigyen magával. A gyűlés tárgysorozatának egyik 
pontja a kör által hirdetet t pályázatra beérkezett 
két pályamunka felolvasása volt. A gyűlés a 
pályadíjat a bírálatok alapján Török Ernő taní-
tónak ítélte oda. 

X A Gömör-Kishontvármegyei Általános 
T a n í t ó e g y e s ü l e t f. évi nagy közgyűlését júl ius 
7 — 8-ik napján tartot ta meg, Szombathy László 
elnöklete alatt, Nagyrőczén, az ág. hitv. ev. temp-
lomban. A vármegye tanítóságának javarésze még 
július 7-én, a délutáni órákban érkezett gyüleke-
zési helyére, hogy a választmányi gyűlésen és a 
hangversenyen résztvehessen. A választmányi gyű-
lés az állami elemi népiskolában este 6 órakor 
tartatott, amelyen a közgyűlés elé ter jesztet t 
tárgysorozat közöltetett és jóváhagyatott. Este 
8 órakor a városi vendéglő nagytermében az 
egyesület segélyalapja és a helybeli iskolásgyer-
mekek segélyezésére az iskolásleányok előadták 
az Erzsike kabátkája című színdarabot, nagy 
sikerrel ; ezt követte a 9 műsorszámból álló hang-
verseny, melyen a szereplők nagy hatással és 
osztatlan tetszéssel mindannyian derekasan meg-
állották a helyüket. Júl ius 8 án reggeli 9 órakor 
az ev. templomban a Himnusz eléneklése után 
Szombathy László elnök nagyszabású beszédével 
megnyitja a gyűlést, üdvözli a jelenlévő Bihary 
István kir. segédtanfelügyelőt, aki magvas és tar-
talmas beszédet mondott a tanítósághoz s egyúttal 
ígéri, hogy a tanítóságnak és az iskolaügynek 
érdekeit szeretettel szolgálni fogja ; üdvözli továbbá 
Bernát István és Szontagh Andor országgyűlési 
képviselőket, kik a magyar tanítóság munkáját 
éber figyelemmel kísérik, a tanügybarátokat, a 
helybeli hatóságok képviselőit, a polg. iskola tan-
testületét, a vendégeket ós az összes kartársakat. 
Déry Ede, az egyesület főjegyzője olvasta fel 
évi jelentésének általános részét, jelezvén, hogy 
a tanítóság becsülettel töltötte be hivatását. Az 
Országos Magyar Gazdaszövetség érdemes igaz-
gatója, Bernát István országgyűlési képviselő a 
szociálizmusnak és a szociáldemokrat izmusnak a 
lényegét, az országos hitelszövetkezeteknek hasz-
nos voltát fejtegette, úgyszintén Szontagh Andor, 
országgyűlési képviselő beszélt a tanítók jog-
viszonyáról és a tanítók fizetésrendezéséről, s 
mindketten buzdítván a tanítóságot arra, hogy 
magasztos tanítói és nevelői kötelességeikkel se- 1 

gítsenek az államnak a szociális kérdések meg-
oldásában, mozdítsák elő a nemzeti államnak a 
kiépítését és az egységes magyar társadalomnak 
a megteremtését. A közgyűlés feszült figyelem-
mel hallgatta végig ezen tanulságos előadásokat, 
melyekért a gyűlés lelkes éljenzéssel hálás köszö-
netet mondott. Plachta Albert, tiszolczi állami 
tanító „Megfelel-e az egyhuzamban való tanítás 
a pedagógia követelményeinek és népünk gazda-
sági érdekeinek", Mánczos József alelnök, vas-
hegyi társulat i igazgató „A vidéki tanítói inter-
nátusok szervezésének kérdése, különösen leánya-
ink nevelésének szempontjából" című dolgozataik 
határozati javaslatát olvasták föl, melyeket a 
közgyűlés helyesléssel, jegyzőkönyvi köszönet mel-
let elfogadott. Fehér Matild, répási tanítónő 
„Mely népiparok volnának a leányoknál a nép-
iskolában a kézügyesítés tanítása alkalmával meg-
alapozandók, az ismétlő-iskolában továbbfolytatan-
dók, hogy később a nők számára életfenntartási 
eszközül szolgáljanak" című munkáját olvasta föl. 
Törköly József, rimaszombati áll. isk. igazgató 
az egyesületi alapszabály módosításával foglalko-
zott s fáradozásáért a közgyűlés köszönetét nyilvá-
nította. Következtek azután választmányi előterjesz-
tések : a Ferenc József Tanítók Háza alapítvány 
betöltéséről, a segélyek és ösztöndíjak kiosztásá-
ról, továbbá felülvizsgáló-bizottságok jelentése az 
egyesületi pénztár számadásáról, a munkakiállítás-
ról és az ügykezelésről. 

4- A Békésbánási Ref. Tanítóegyesület 
évi közgyűlését f. évi július 7 én, a nemzetiségek 
közé ékelt Végváron tar tot ta meg. 6-án reggel 
választmányi ülés, este pedig ismerkedési est 
volt, hol az egyesület tiszteletére a végváriak 
által adott közvacsorán résztvettek száma meg-
haladta a 200-at. Másnap reggel 8 órakor ép a 
hetivásárra összesereglett román és sváb lakosság 
sorfala közt a díszes „magyar templomba" siettek 
a gyűlés tagjai. Friss hangulatban kezdődött a 
közgyűlés reggel 9 órakor a kaszinó nagytermé-
ben, 124 rendes tag s 153 tanügy barát rész-
vétele mellett . Czirbus István elnök beszédében 
az atheizmus s a nemzetközi szociálizmus elleni 
küzdelemre, a felnőttek s főként az i f júság ön-
tudatos nevelésére hívta fel a hallgatóságot. Az 
egyesület évi működését híven tükröztető t i tkári 
jelentés u tán Szeghalmi Gyula ismertette a „Nép-
oktatás ingyenességéről" szóló 1908. évi t.-c.-et 
s annak minden egyes eseteire tárgyilagos útba-
igazítást tartalmazó felolvasásáért a közgyűlés 
köszönetet szavazott. Ezt követte Szabó Sándor 
felolvasása „Az irodalom tanításáról". Majd a 
magyar néptanítóságra s nevelésügyre egyaránt 
fontos nyugdíjtörvényrevízió keltet t vitát. Majd a 
tisztikar választására kerül t a sor. Elnök : Czir-
bus István, t i tkár : 31ágori Sámuel, alelnök : Al-
bert József, jegyzők: Lázár István, Szeghalmi 
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Gyula, pénztárnok : Székely János lett. Végvárról 
a testület 75 tagja Báziásra, onnan gőzhajón 
Orsovára, Herkulesfürdőre rándult . A Dunagőz-
hajózási Társulat Báziástól Orsováig s vissza fél-
árú hajójegyeket bocsátott rendelkezésre. 

Könyvesház. 
* A Petőfi-Könyvtár VII. és VIII. köte-

te i . (1. Petőfiné Szendrey Júl ia költeményei és 
naplói. Összegyűjtötte Bihari Mór. 2. Petőfiné 
Szendrey Júlia eredeti elbeszélései. Összegyűjtötte 
Bihari Mór. Kuuossy, Szilágyi és Társa kiadása.) 

Endrődi Sándor és Perenczi Zoltán szerkesz-
tésében indult meg a Petőfi-Könyvtár. A válla-
latot harminc füzetre tervezik s a befolyó pénz-
nek egy részét a Petőfi-Ház céljaira fordít ják. 
Nálunk még szokatlan az olyan vállalkozás, mely-
nek az az egyedüli célja, hogy egyetlen ember 
kultuszát erősítse, egyetlen költő művei i ránt 
tartsa állandóan élénkségben az érdeklődést, 
egyetlen költőt iparkodjék a közönséghez mindig 
közelebb és közelebb hozni. De csak nálunk szo-
katlan, külföldön nem. A külföldi irodalomban 
számos nagy ember van, kiknek müveiről pilla-
natra sem feledkezhetik meg a közönség, mer t a 
tiszteletükre alapított múzeumok, az eszméik hirde-
tésére alakult társaságok és folyóiratok gondoskod-
nak arról, hogy a nagy alkotó kincsei ne homályo-
sodjanak el, hanem állandóan fr iss erővelhassanak. 

Endrődi Sándor és Perenczi Zoltán nagyon 
helyesen jár tak el, mikor a Petőfi-kultusz ébren-
tartását és fokozását tűzték ki céljukul. Petőfinek 
ugyan nem nagy szüksége van támaszra, költe-
ményei diadalmasan küzdöttek meg az idővel, 
de ha a lángeszű lírai költő életének minden 
mozzanata, családjának gondolkozása, feleségének 
alakja teljesen tisztán áll előttünk, jobban el-
merülhetünk műveinek élvezetébe,, még közelebb 
fognak azok állani hozzánk. 

A Petófi-Könyvtár legújabban megjelent ké t 
kötetében Szendrey Júliának alakjával ismerke-
dünk meg. Az irodalomtörténettel foglalkozók 
ismerték már ennek a két kötetnek a tartalmát, 
a tudomány szempontjából tehát újabb eredmény-
ről nem számolhatunk be, de a nagyközönség 
még nem ismerhette meg oly közelről Szendrey 
Júliát, nem közelíthette meg oly könnyen alko-
tásait, mint e kötetek megjelenése után teheti. 
Szendrey Júl ia alakja nem lehet közömbös egyet-
len olyan emberre sem, ki szívesen foglalkozik 
Petőfivel. Ez a leány, ez az asszony volt az, aki 
a lángeszű költőnek alkalmat adott néhány cso-
dálatosan szép költemény megírására. 

Az első kötetben megtaláljuk Petőfiné élet-
rajzán kívül költeményeit, melyek a legnagyobb 
részben férje halála után jelentek meg. A versek 
nem mutatnak ugyan kiváló tehetségre, de rész-

ben vonatkozásuknál fogva, részben amiatt, hogy 
Petőfi erős egyéniségének hatását tükröztetik 
vissza, nagyon érdekesek. Néhány költeményét 
pedig, a bennük levő hangulat, az igaz érzés ereje 
megmentené úgyis a mulandóságtól, ha nem 
Petőfiné í r ta volna őket. A lelkében uralkodó 
hangulatra talán legjellemzőbb alábbi költeménye, 
melyet Sötét óra címmel 1861-ben í r t : 

Naponként árvább egy reménnyel, 
S egy csalódással gazdagabb, 
Szívünkből ekként fogy az élet, 
Cseppenként így fogy, így apad. 

S így lesz kietlen pusztaság, hol 
Előbb virágos kert vala, 
Hol úgy megdalolt, fütyörészett 
Az életkedvnek madara. 

- S lesz temető a szív, hol nyugszik 
Annyi szép és ifjú halott, 
Kiket az élet csak gyilkolni, 
De feledtetni nem tudott. 

Holttesteinken ott élődnek 
— S gyötrelmeinket ez növeli — 
Az emlékezet telhetetlen, 
Szüntelen éhes férgei. 

És e keservtől, gyötrelemtől, 
Mit mi életnek nevezünk, 
Nincs szabadulás, nincs menekvés, 
Míg a földben nem pihenünk. 

Óh, örök álom, miért késel, 
Miért nem fogod be szemeim ? 
Nem róttam még le tartozásom, 
Vannak még sírni könnyeim. 

Költeményein ez a világfájdalmas borongós hang vo-
nul át, de az egyéni szenvedés néha helyet ad a nem-
zet fájdalmának. A jobb jövő reménye, a zsarnokság 
gyűlölete csak ritkán csillan föl költeményeiben. 

Költeményei után általánosabban ismert napló-
jegyzetei következnek, melyek jobban bevilágítják 
titokzatos és szövevényes lelkét. A Petőfi-Könyvtár 
VIII. füzetében novellákat találunk, melyek kivé-
tel nélkül a költő halála u tán jelentek meg. 

Olvassa el a Petőfi-Könyvtár legújabb füzeteit 
mindenki, aki bele akar látni ennek az érdekes 
asszonynak lelkébe, olvassa el mindenki, aki ki-
váncsi arra, hogy a lángeszű költőre minő hatást 
tehetett, életsorsát hogyan irányította az asszony. 

I t t jegyezzük meg, hogy a Petőfi-Könyvtár 
eddig megjelent hat füzetének címei a követke-
zők : 1. Friss nyomon. í r t a Kéry Gyula. 2. Petőfi-
adomák. í r t a Baróti Lajos. 3. Regényes rajzok 
Petőfi életéből. ír ta Váradi Antal. 4. Felhők, 
í r ta Barabás Ábel. 5. Petőfi Sándor és lírai köl-
tészetünk. í r t a Gyulai Pál. 6. Szabadság, szere-
lem. í r t a Ferenczi Zoltán. 

* Emlékkönyv a Csokonai-kör három 
irodalmi ünnepéről. (Szerkesztette Kardod 
Albert, a Csokonai-kör t i tkára. Megjelent Debre-
czenben, a Csokonai-kör kiadásában. Ára 3 kor.) 

A vidéki irodalmi köröknek rendkívül nagy 
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jelentőségük van a magyarság életében. Ők 
vannak hivatva arra, hogy megszüntessék a közép-
pont és a vidék között levő műveltségbeli különb-
séget, nekik kell a működésük terén ólt nagy-
jaink emlékét megvédelmezniök s munkásságuk 
iránt az érdeklődést állandóan ébren tartamok. 
E vidéki irodalmi körök nemcsak fölfogó készü-
lékek, melyek a középpontból jövő áramlatokat 
megérzik, összegyűjtik és azután szétsugározzák 
a maguk területén, hanem szervek is, melyek 
nem egyszer látják el táplálékkal a középpontot. 
A múlt magyarjai várakkal védelmezték magukat 
ellenségeik ellen, a jelen és jövő magyarjai intéz-
ményekkel védekeznek, intézményekkel, melye-
ken könnyebben megtörik az ellenséges hatalom, 
mint a középkor várain. E védő, visszafoglaló, 
gyakran hódító intézmények között nagy szere-
pük van irodalmi köreinknek. 

Vidéki köreink közül az utolsó esztendőkben 
a legnagyobb és a legfontosabb szerepet a 
Csokonai-kör töltötte be. Egymásután három 
országos ünnepet rendezett. Ezen irodalmi ünne-
pekről most emlékkönyvet adott ki. Az első 
ünnepet — írja az előszóban Kardos Albert — 
a költészetnek, a másodikat a hazafiságnak,' a 
harmadikat a tudománynak szentelte, 1905-ben 
rendezte a százados Csokonai , 1906-ban a három-
százados Bocskay-, 1907-ben a százados Füvész-
könyvi emlékünnepet. 

A Csokonai-kör emlékkönyve érdekelni fogja 
mindazokat, kik a költészet és a tudomány iránt 
érdeklődnek. A Csokonai-ünnep lefolyásának ol-
vasása közben megjelenik előttünk az utolsó nagy 
hegedősnek, Vitéz Mihálynak alakja. Arca meg-
szépül, betegségtől meggörnyedt teste kiegyene-
sedik, amint maga előtt lát ja Debreczen társa-
dalmának színe-javát, maga előtt látja irodalmi 
egyesületeink képviselőit, hogy mindenki hódol-
jon neki, az üldözött diáknak, a nyomorgó, kó-
borló, elismerést hiába kereső költőnek. így 
álmodta azt valamikor a láztól gyötört költő s 
a hit valósággá érett, mikor eltelt a jósolt 
évszázad. 

A könyv olvasása közben visszaszállunk a 
múltba. Géresi Kálmán néhány vonással Csokonai 
korát rajzolja meg. Tüdcs János pedig Csokonai 
költészetét és nyelvtudományi munkásságát ismer-
teti. Majd Kardos Albert jelentését közli az 
emlékkönyv. A titkár azt adja tudtunkra , hogy 
eredménytelen maradt a Csokonai-életrajzra hir-
detet t pályázat. Két pompás költemény is van a 
könyv Csokonairól szóló részében, az egyiket 
Szabolcika Mihály, a másikat Szávay Gyula írta. 

Meg kell emlékeznünk még Zalkai Lajos érte-
kezéséről, mely elsősorban az irodalomtörténet-
írókat érdekli, Zalkai Csokonai szüleiről és szülő-
házáról mond néhány érdekes és ú j adatot. 

A könyv második része a Bocskay-ünnep lefo-

lyását ismerteti. Közli röviden az ünnep törté-
netét , az ünnepen elhangzott beszédeket és verse-
ket. E részben különös figyelmet érdemel Jánosi 
Zoltán tüzes és magávalragadó ódája. 

Az emlékkönyv harmadik része Diószegi Sá-
muel és Fazekas Mihály emlékének van szentelve. 
Ők ír ták az oly híressé vált Magyar Fiivész-
könyvet. Török Pé te r növénytani szempontból 
mél ta t ja az első rendszeres növénytant, Kardos 
Albert pedig a Füvészkönyv nyelvéről értekezik. 
Török Péter értekezése inkább a növénytannal 
foglalkozókat érdekli, míg Kardos Albert érte-
kezése általános érdeklődésre tar that számot. 

A Csokonai-kör emlékkönyve irodalmi munka, 
mely nemcsak Debreczen város közönségének 
szól, hanem az egész művelt magyar közönségnek. 
Lapozgatva e kötetet , örömmel tapasztaljuk, hogy 
el tér a sablonos emlékkönyvektől. Debreczen 
méltó módon ünnepelt . 

Az emlékkönyv egyik helyén azt olvassuk, 
hogy Debreczen száz évvel ezelőtt több értékes 
embert nevelt, mint manapság. Olvasva a könyv-
ben levő tanulmányokat és költeményeket, helyre 
kell igazítanunk e mondást. A régi Debreczen 
néhány kiemelkedő embert adott az országnak, 
a mai Debreczen pedig sok intelligens szónokot, 
jó költőt, művelt lakosságot. Ez talán nem érték-
telenebb dolog amannál. Reméljük, hogy ez az 
áldozatkész közönség lehetővé fogja tenni, hogy 
Csokonai műveinek kritikai kiadása hamarosan 
megjelenhessék. 

* S z e r e l m e s e k . ( í r ta Herczeg Ferenc. Sin-
ger és Wolfner kiadása. Ara 4 korona.) Herczeg-
nek mindig érdekes a munkája. Éles szeme bele-
lát és belevilágít az emberi lélekbe, hol zűrzavaros 
tömkelegben harcolnak egymással az érzések és 
indulatok, meglátja a társadalmi félszegségek és 
előítéletek okozta pusztításokat és mikor meg-
világította a tet t re késztő érzéseket, a nyomasztó 
vagy visszás társadalmi fölfogást, élesebbé te t t e 
a szemeinket, erősebbé ítéletünket. 

A Szerelmesek című kötetben két hosszabb 
elbeszélés van. Az elsőnek az a tárgya, hogy a 
szerelmes asszonyt a férfi a maga egyéniségére 
új ra teremti . De ez az újrateremtés csak addig 
tart , míg a szerelem ; ennek elmúltával, illetőleg 
ú j szerelem keletkezésekor az asszony ú j ideálja 
kívánságának, egyéniségének megfelelőleg alakul. 
Ennek az elbeszélésnek az alakjai nem mind az 
életből vannak merítve, ezért egyiken-másikon 
Herczeg regényeiben szokatlan bágyadtság, szín-
telenség, elmosódottság vehető észre. 

Annál sikerültebb és érdekesebb második el-
beszélése. A detektívregények éi dekességét a 
szatíra kegyetlenségével, a szereplők kitűnő jel-
lemrajzával egyesíti. Egy Amerikába tévedt ma-
gyar kalandor a regény hőse. Egy magyar kalan-
dor, ki egy Amerikába szakadt dúsgazdag ma-
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gyar titkára volt az óvilágban. Urát testvére 
megcsalta s a nábob arra törekszik, hogy bosz-
szút álljon itthon élő testvérén, ki valaha a 
legnagyobb nyomorba taszította. Titkárára jelen-
tékeny összeget hagy s egy kéziratot. A kézirat 
testvérének gyalázatos tet tei t foglalja magában. 
A titkár hazajön, itthon kiadja magát a dúsgaz-
dag amerikai egyetlen fiának. Pénze kinyit min-
den ajtót, a lányos családok szívesen fogadják 
s volt urának unokahuga szinte férjül kéri. A 
kalandor bámulatos ügyességet fejt ki, mégis 
rajtaveszít vállalkozásán. Pénzét elveszik, kéziratát 
ellopják s még csendőrökkel üldöztetik azok, kik 
őt, a kalandort, voltaképen mindenéből kifosz-
tották.' A romlott társadalom szerepvivő, de már 
börtönre megért férfiai, kacérkodó asszonyai, 
pénzért még szerelmi érzést is magukra paran-
csoló lányai vonulnak el előttünk a pompásan 
megírt jelenetben. Talán még legbecsületesebb, 
minden esetre a legszimpatikusabb közöttük az 
Amerikából visszatérő kalandor s mindnyájan 
vele érzünk, mikor bámulatos leleményességével 
kijátszva üldözőit, panaszosan sóhajt föl, hogy 
ebben az országban ferde a társadalmi berendez-
kedés, fegyházba való gonosztevők, kik őt is 
mindenéből kifosztották, üldöztetik, üldöztettetik 
azokat, kik ellen annyit vétettek. Ez a szimpa-
tikus kalandor visszamegy Amerikába, abba az 
országba, liol a gazemberek egyenlő fegyverekkel 
küzdenek egymás ellen. 

Amily elmosódottak az első elbeszélés alakjai, 
oly élesen vannak jellemezve a másodiknak sze-
replői. Humoros és tragikomikus helyzetek gyor-
san váltakoznak s az egésznek hatása olyan, 
mint egy hirtelen villanásé, mely bevilágítja 
pillanatra a körülöttünk levő sötétséget. 

H i v a t a l o s rész . 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter ; 

K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a „Székelyudvar-
helyi Népművelési Egylet"-nek, amely az ottani 
áll. el. iskolák szegénysorsú növendékeinek tan-
szerekkel és tankönyvekkel való ellátása céljából, 
a mult tanév folyamán 580 K összeget ado-
mányozott. 

K i t i l t o t t a : a „Skolnik pre skoly evanjelické 
a. v. vydal nitriansky seniorát. Druhé, napravené 
vydanie. V. Senici. Tla 'ou Jána Bezu a Spol. 
1906.", továbbá a „Druhá Citanka a Mluvnica 
pre evanjelické a. v. pociatocné skoly. Desiate 
vydanie. Sostavil a vydal Ján Bezo Tlacou Jána 
Bezu a spol. V. Senici, 1902." c. tankönyvek 
összes kiadásait törvényellenes tartalmuk, rossz-
hiszemű adataik és egyáltalán magyar nemzet-
ei! enes irányuk miatt a 139.077/908. sz. ren-
deletével a hazai összes népiskolák használatából. 

Kinevez te : Ganyó István oki. tanítót a szob-

ránczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Varga Károly 
hajdúszoboszlói közs. gazd. szaktanítót az ottani 
áll. önálló gazd. isk.-hoz r. gazd. szaktanítóvá ; 
Oegár János oki. tanítót a somlyócsehii áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Andrássi Rezsőné oki. taní-
tónőt a törökbecsei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Szolgálattételre berendelte: Péterfi Már-
ton kolozsvári áll. el. isk. tanítót a kolozsvári 
m. kir. Ferenc József tudomány-egyetem növény-
tani intézetéhez. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kosztka 
János tolnavármegyei kir. tanfelügyelőségi toll-
nokot a trenesénvármegyei kir. tanfelügyelőség-
hez ; Szalay Sándor trenesénvármegyei segéd-
tanfelügyelőt a tolnavármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez ; Gyóry Zsigmond izsapi és Marikovszky 
Béla simonyifalvi áll. el. isk. tanítókat kölcsö-
nösen ; Schmidt Antal istvánföldi áll. el. isk. 
tanítót a szentadorjáni áll. el. isk.-hoz ; Németh 
István mehádiai áll. isk. tanítót és Pékh János 
munkácsváraljai áll. el. isk. igazgató-tanítót köl-
csönösen ; Dudás Emilia szepesolaszii áll. óvó-
nőt a breznóbányai áll. óvóhoz ; Krompaszky 
Laura breznóbányai áll. óvónőt a szepesolaszii 
Il-ik számú áll. óvóhoz. 

Jelen állásában végleg megerősí tet te : 
Nagyvinszky János homoliczi közs. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Nagy Sándor 
vámosgyörki elaggott róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1460 K- t ; Waigand Henrik német-
peregi munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 
1760 K-t; Kelemen Antal galambodi munkakép-
telen ref. tanítónak évi 1460 K- t ; liátskay 
Vendel hladovkai róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K-t; II aller János röjtöki róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1400 K- t ; Bótis Demeter 
bárdfalvi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1520 
K-t ; Nita János delibláti közs. el. isk. munka-
képtelen igazgató-tanítónak évi 1360 K-t ; Oreskó 
Mihály vencsellői róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K-t ; Horváth János laborczfalvai 
munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
1440 K-t; Klein János belaczi róm. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1180 K-t ; 
Dudás Gyula dunaföldvári munkaképtelen róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1640 K- t ; Kramer 
Miksa váci munkaképtelen statusquo izr. tanító-
nak évi 1360 K- t ; Vida Károly hajdúhadházi 
ref. munkaképtelen kántortanítónak évi 900 K-t ; 
Pintér János fegyverneki munkaképtelen róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t ; Laczkó 
Ferenc radványi munkaképtelen róm. kath. taní-
tónak évi 1460 K t ; Szilágyi György érselindi 
gör. kath. tanítónak évi 1460 K- t ; Kis Miklós 
felsőkristyóri munkaképtelen gör. kel. tanítónak 
évi 1080 K-t; Putz Mihály pozsonyi munka-
képtelen ág. hitv. ev. tanítónak évi 2640 K-t; 
Lutz János óbányai munkaképtelen róm. kath. 



•28. SZÁM. NÉPTANITÓK LAPJA. 1 7 

el. isk. tanítónak évi 1400 K-t ; Jurás János 
ipolygalsai róm. el. isk. munkaképtelen tanítónak 
évi 1080 K-t ; Szloboda Pál jabloniczi munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 1720 K-t; Grün 
Jakab paksi orth. izr. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1600 K-t ; Dorotics Ágoston baj-
moki róm. katb. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1240 K t ; Wittmayer Mihály Kurtics 
községhez tartozó Szentpál-pusztai munkaképtelen 
közs. el. isk. tanítónak évi 980 K-t ; Jeszenszky 
Zsigmond pribóczi munkaképtelen ág. hitv. ev. 
el. isk. tanítónak évi 1400 K-t ; Fekete József 
buzsáki munkaképtelen róm. kath. tanítónak évi 
1340 K-t; Fekete János zutori gör. kath. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 380 K-t; Faur 
Simon kiszetói gör. kel. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1420 K-t; Kalmár Géza vilkei 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1460 K-t; Marx Tamásné szül. Kremann Etelka 
munkaképtelen szenthuberti közs. el. isk. tanító-
nőnek évi 780 K- t ; dr. Csikota Jánosné szül. 
Pattmann Viktória munkaképtelen privigyei 
róm. kath. el. isk. tanítónőnek évi 800 K- t ; 
Kovács Kornélia bozovicsi áll. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 640 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : FetuGyörgy 
herszényi gör. kath. el. isk. tanítónak 600 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. llorvátli József ipolyveczei róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szüL Pilisy Mária Jolánnak évi 
640 K4, Rezső, Géza,' Kornél és Anna nevű 
kiskorú árváinak egyenként 106 K 66 f-t, 
együtt 426 K 66 f-t, mindössze 1066 K 66 f - t ; 
néh. Kali Albert mezősámsondi áll. el. isk. igaz-
gató-tanító özv., szül. Ősz Máriának évi 760 
K-t és hat kiskorú árvájának egyenként 126 K 
662/3 f-t, együtt 760 K-t, mindössze 1520 K-t. 

Tanítók tanácsadója. 
L. L. Ponor. Az iskolafenntartó köteles minden egyes 

szervezett tanítói állás után a nyugdíjalapra évi 24 K-t 
fizetni még akkor is, ha ez az állás üres, vagy csak 
ideiglenesen van betöltve. Az iskolafenntartót terhelő 
ezen 24 K nem vonható le a tanító fizetéséből. Ha 
megtennék, rögtön forduljon panasszal a közig, bizott-
sághoz. — Erdős, Fadd. Az 1907. évi XXVII. t.-c. 
végrehajtása tárgyában 76.000. sz, a. kiadott Utasítás 
36. §-ának 3. pontja így szól : „. . . a tanítók országos 
tanítói nyugdíj- és gyámalap befizetési könyvecskéiket 
pedig az eszközölt levonások bejegyzése céljából éven-
ként kétszer — január és július havában — iskolán-
ként egy boríték alatt „Hivatalból, népoktatási ügy-
ben, poríómentes" záradékkal ellátott levélben, a ki-
fizető állami pénztár (kir. adóhivatal) címére postára 
adják". Ez csak elég világos? — M. S. Oruszova. 
Ha az iskolafenntartó nem ad a törvény rendelkezé-
seinek megfelelő lakást vagy lakáspénzt, forduljon 
panasszal a közig, bizottsághoz. — L. J. iskolaszéki 
elnök, Margonya. Levelét nem adhatjuk ki, bármeny-
nyire méltányoljuk is a tanítóság iránt táplált jóin-
dulatát. Ez a dolog az illetékes hatóságok ügykörébe 

tartozik és ott elintézést is fog nyerni Ha kérik, 
szorgalmazzák. —- F. >1. Kmartonos. Forduljon a kir. 
tanfelügyelőhöz. — Sz. Dón. A köteles óraszámon 
belül : igen. — S. M. Szenicz. Magánúton is letehető. 
Bőveib felvilágosítást nyújt az intézet Igazgatósága. — 
B. S. Nberezina. Nem tudjuk. Forduljon felvilágo-
sításért a Máv. igazgatóságához. — H. F. Bártfa. 
Lapunk minden iskolának jár. Ott megtekintheti a 
pályázatokat. Ha a lapot nevére akarja járatni, elő 
kell fizetnie a kiadóhivatalban. — Zs. F. Ktelek. 1. A 
tanítói állások nyilvános pályázat útján töltendők be. 
2. A tanítónő fizetése csak akkor szüntethető be, ha 
lemondott. 3. Ha kántortanítónak választották meg, 
természetesen kell végeznie a kántori teendőket is. — 
0.-ztálytanító. Először is tudnunk kellene, mekkora 
a fizetése ; másodszor ne:n írta meg, hogy 21. élet-
évének betöltése óta hány évet töltött a tanítói pályán. 
10 évi szolgálat után a fizetés 40° o-n, azontúl minden 
teljes év után 2°, o jár nyugdíj fejében. Ezek alapján 
kiszámíthatja nyugdíjigényét. — Községi tanító. A 
tanítónak legalább >/4 holdnyi (400 f -öl) kert jár. 
Ez után adót nem fizet. Ha a díjlevélileg is biztosí-
tott eme kertterületet építkezési célokra fölhasználják, 
kárpótlást követelhet. A kertpótlék évi 20 K. Udvart 
nem követelhet, hacsak gazdasággal (tanítói földek) 
nem kell foglalkoznia. — Sz. J. Zsolna. A lap az 
iskolának jár, s így nem lehet a tanító után küldetni, 
ha utazik. — N. E. 1. Forduljon felvilágosításért az 
Erzsébet-nőiskola igazgatóságához : VII., István-út 93. 
2. Lapunk 1906. évfolyamának 21., 22. és 30. számá-
ban közöltük mindazt, ami az állami iskolai pályá-
zatoknál szem előtt tartandó. Szíveskedjék ott elol-
vasni. 3. Kísérje figyelemmel a Hivatalos Közlönyt. — 
V. K. A föld-, tüzelőfa- és legelőjárandóság értéke 
beszámítandó a fizetésbe, úgyszintén a nyugdíjba is. A 
legelőjárandóság megváltása iránt egyezkedj ék az iskola-
fenntartóval, esetleg próbálja meg a közig. biz. útján-. — 
F. F. lifoií. Az igazgató írásbeli teendőinek sem egész-
ben, sem részben való ellátására a tanítókat nem 
rendelheti be. — K. M. Gálya. Az állami iskoláknál 
alkalmazott ig.-tanítók igazgatói pótléka fizetés termé-
szetével bír és a nyugdíjba is számít. (1907. évi XXVI. 
t.-c. 8. §.) — T. J. M. 1. A bizonyítványokat az osztály-
tanító és az ig.-tanító írja alá. 2. Az igazgatónak jogá-
ban áll a vezetésére bízott iskola osztályainak bármely 
tanítási óráján megjelenni. — Gy. A. Lele. Az állami 
kezelésbe átvett iskolák tanítói akkor li'puek elő az 
1400 K-s fokozatba, ha az államnál töltött szolgálat 
a megelőző szolgálattal együtt 5 évet tesz ki. ön tehát 
december 1-én meg fogja kapni a magasabb fizetést. 
(1907. évi XXVI. t.-c. 4. §, bj pont.) - Rf. Uraly. 

1. A kath. iskolák rendtartási szabályzata most készül. 
Annak idején beszerezheti a Szent-István-Társulatnál 
(Budapest, VIII., Szentkirátyi-u. 28.). 2. Ebben az ügy-
ben forduljon a Tanszermúzeum igazgatóságához (Buda-
pest, VIII., Szentkirályi-u. 47.). Áz ingyenes népoktatás-
ról szóló törvény felekezeti iskoláknál csak 1910-ben 
lép életbe. Az iskolaszék megbízása nélkül nem szed-
heti a beíratási díjakat. — K. I. Ifalva. A Néptanítók 
Lapja hozza az állami iskolai pályázatokat. — Bácskai, 
önt szeptember 1-i hatállyal kezdőelőleg nyugdíjaz-
ták s így nincs igénye arra a korpótlékra, amely csak 
szeptember 1-én válnék esedékessé. — B. J. Rkapi. 
A rendelet minden egyes esetben azt is megállapítja, 
mely naptól fogva folyósítandó. — P. D. Rom. Pozscr-
sona. 1. Ha a tanító 10. szolgálati évének betöltése 
elűtt hal el, özvegye — a félévi fizetést és lakást kivéve — 
semmiféle végellátásban sem részesül. 2. A gyermekek, 
a körülményekhez képest, kaphatnak némi segélyt, lia 
az apa 10 évnél kevesebb, de 5 évnél hosszabb ideig 
szolgált. Az összeg nagysága nincs kifejezetten meg-
állapítva. — Csík. Az állami iskolai állásokat a Nép-
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tanítók Lapjában hirdetik. Úgy látszik, nem olvassa 
elég figyelemmel. A lapot a kiadóhivatal pontosan 
küldi. A ké8edelmeskedé8 okát a póstán kutassa. — 
Kezdő. A tanító magyar nyelven közli mondanivalóját 
s a gyermekek hasonlóképen magyarul felelnek. — 
Morvaszentjánosi népiskola. Szíveskedjék megvárni 
a törvény végrehajtása tárgyában kiadandó Utasítást ; 
abban meg fogja találni a feleletet. — "V. I. liakamaz. 
1. Csak az adóhivatalba küldheti nyugtáját portó-
mentesen. Aláírás végett az iskolaszéki elnökhöz kül-
dött s nyugtatványát tartalmazó levél portóköteles. 
2. Beküldheti. 3. A tanítói oklevél nem nagykorúsít. 
Ha 24. életévét még be nem töltötte, nagykorúsíttatnia 
kell magát. A részleteket megtudhatja a jegyzőnél. 
4. Sorozás vagy póttartalékba helyezés előtt csak enge-
déllyel nősülhet a tanító. Szülői beleegyezés elkerül-
hetetlen. 5. Működési bizonyítványra 1 K-s bélyeg 
kell. 6. A pályázók okmányainak visszaküldése portó-
köteles. 7. A gyűlésre menő tanítóknak egyformán 
jár vagy nem jár útiköltség és napidíj. 

K ü l ö n f é l é k . 
Hazánk a bajor népiskolában. 

Hűvös áram üti meg lelkünket, mely kis 
könyvecskéből hullámzik felénk. A művecske 
címe: „Grundzüge der Erdbeschreibung. II. Ab-
teilung. Hilfsbüchlein zum Unterrichte in der 
Geographie von Europa und den übrigen Erd-
teilen mit vielen Prageil zur mündlichen u n d 
schriftlieehen Beantwortung, nebst Karten von 
Europa, Österreich-Ungarn, der Schweiz und den 
fünf Erdteilen. F a r die Hand der Schüler bear-
beitet von Leonh. Hirschmann und Georg Zahn, 
Lehrern in Regensburg Preis geheftet M. — 4 5 . 
Ministeriell genehmigt, München. (A földleírás 
alapvonalai. II. rész. Európa és a többi földrész 
földrajzának tanításához való segédkönyvecske, 
számos kérdéssel a szóval vagy írásban adandó 
feleletek céljára Európa, Ausztria-Magyarország, 
Svájc és az öt világrész térképével. A tanulók 
kézikönyvéül szerkesztették Hirschmann Lénárd 
és Zihn György, régensburgi tanítók. A fűzöt t 
példány ára 45 német fillér. Miniszteri jóvá-
hagyással.) 82 lapnak szól ez a hosszú cím. A 
könyv 39. 1 pján jó szívvel hirdeti, hogy hazánk 
természeti adományokkal a leginkább megáldott 
országok egyike Európában. Pár sorral odébb 
így nyilatkozik: „Az ipar és kereskedelem ör-
vendetes fejlődésnek indult." Bizony ennyi és 
nem több az ő mindenséges jóakarata. Legföl-
jebb még annyit emelhetünk ki, hogy megteszi 
Budapestet birodalmi fővárosnak, de nem Wien 
rovására ám. Mert neki Wien egyedül fő- és 
székváros. Persze az osztrák magyar császárság 
fő- és székvárosa. Mint a többi külső országi 
tankönyvírók, szépségesen becsempészik szerkesztő 
uraimék is önálló, független szittya államunkat 
az osztrák császár koronájába. Az igaz, hogy 
egy helyt megjegyzik, hogy önállók és függet-
lenek vagyunk, de mégsem kezelnek bennün-
ket önállóan és függetlenül. Nyugodt lélekkel 

tudnak be bennünket a császárság 47 millió 
lakosságába, a népfajok fölsorolása alkalmával 
pedig utolsó helyre biggyesztenek. Még rádup-
láznak erre a hamis álláspontra akkor, amikor 
beszámolnak Ausztria terjedelméről. »Ausztria 
nagyrészt hegyes (V»), egész terjedelmének csu-
pán V«-e róna. (Ungarische Tiefebene" — Magyar 
Alföld.) Ezen a hamis nyomon haladva, szépséges 
Kárpát hegységünket szintén bekebelezik Ausz-
triába. Nemkülönben legmagyarosabb folyónkat, 
a Tiszát is. Talán kárpótlásul szerepeltetik külön 
nagyhercegség gyanánt Erdélyt . Gondosságukban 
még a térképen is feltűnő piros vonallal választ-
ják el Magyarországtól. 

Majd mintha föleszmélnének, bevallják, hogy 
Ausztria-Magyarország két államra oszlik. Az 
egyik csakugyan a magyar korona tartományait 
foglalja magában. Azonban a két államnak van 
birodalmi kormánya. Azt hisszük, hogy ebből a 
rövid ismertetésből is elég világosan kiderül, 
hogy tanításuk zavaros, hogy az igazság és ha-
misság tusakodik a bajor népiskola földrajzi 
tudományában. Ez a zűrzavar talán mégis jó 
valamire. Arra, hogy reméljük, hogy ha a bajor 
kollégák megtudják a valót, nem járatják tilos-
ban tollúkat. A segédkönyvecske térképén is 
majdnem egészen német az ábrázatja Magyar-
országnak. Szinte csoda, hogy Budapest meg-
tartja magyar nevét, habár nem minden szépség-
hiba nélkül. Két szóban jelenik meg a színen. 
Körülötte: Mária Teresienstadt, Grosswardein, 
Erlau, Komorn, Pressburg, Ödenburg, Hermann-
stadt, Klausenburg stb. Egyébként ebben alig-
hanem ludasok vagyunk mi is. Mert Bécset, 
Boroszlót, Lipcsét satöbbit ismerünk. Ha Lóczy 
Lajos tudósunk szavára hallgatnánk és nem ma-
gyarosi tanók meg az idegen helyneveket, több 
joggal várhatnók, hogy mások is elismerjék és 
használják a magyar elnevezéseket. 

Érdekes, hogy Svájc mellett egyedül a Ma-
gyar - osztrák monarchiát tisztelik meg külön 
térképpel. De nincs okunk örvendeni rajta. 
Könnyen kitalálhatjuk az okát, mely alig lehet 
más, mint az, hogy német atyafiaik laknak 
Svájcban is, meg a Magyar osztrák monarchiá-
ban is. 

Van még valami. Amilyen jellemző, olyan 
szomorú. A vonatkozó részt követő ismétlő kér-
désekből kimaradt Magyarország. Ennek tudását 
tehát, úgy látszik, nem érdemes számonkérni a 
bajor gyermektől. 

Vajha i t t is csalna a látszat ! 
Havas Irina. 

— A p p o n y i - k o l l é g i u m . A magyar népok-
tatás ügyének újabb nagyarányú fellendülésével 
különös figyelemben részesül a tanítóképzőinté-
zeti tanárok nagyfontosságú kérdése. A tanító-
képzőintézetek tanárai egyetemi tanulmányaik 
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mellett, néhány év óta külön e célra fentartot t 
s a budapesti Pedagógium mellett szervezett 
kollégium keretében nyerik minden követelmény-
nek megfelelő képzésüket. E kollégium a közép-
iskolai tanárokat hasonló módon képező Eötvös-
kollégium párjaként ezentúl a kollégium, szerve-
zője u tán az „Apponyi-kollégium" nevet fogja 
viselni. 

— Tanítói gyűlés. Kozma László a M. T. 
O. B. elnöke ezúton is tudatja a hazai tanító-
sággal, hogy az Országos Tanítói Szövetség alap-
szabályait a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
változatlanul jóváhagyta. Az 0. B. közgyűlését 
f. é. augusztus 22-ére, Budapestre hívta össze. 
A gyűlés tárgyaiul felvétetet t a nyugdíjkérdés, 
a nem állami tanítók vasúti jegye, stb. Akik 
kedvezményesárú vasúti jegyet igényelnek, kéré-
süket, illetőleg szándékukat tudassák augusztus 
l-ig az elnökkel, Csíz-fürdőbe címzett levélen, 
melyhez 30 fillért póstabélyegben mellékeljenek. 
Augusztus 10-ig ugyancsak ide küldendők az 
indítványok is. 

— A román egyház és a magyar nyelv. 
A kultuszminiszter ú jabban rendeletet küldött a 
nagyváradi és szamosújvári gör. katholikus ro-
mán püspököknek, melyben meghagyja, hogy 
utasítsák lelkészeiket, hogy a vallástant az 
állami iskolákban magyarul tanítsák. A minisz-
ter hozzátette, hogy ha a lelkészek e rendelet-
nek nem engedelmeskednek, úgy a lelkészek 
kongruájának fizetéskiegészitését mindkét egy-
házmegyében be fogja szüntetni. A két püspök 
most ebben az ügyben a balázsfalvi érsekhez 
fordult, aki magára vállalta, hogy lépéseket fog 
tenni a kultuszminiszternél, hogy az egyház 
autonómiájára állítólag sérelmes rendelet vissza-
vonassák. 

— A nyilvános iskolába járás. (Kúriai 
ítélet.) Az 1886. évi X X X V I I I . t.-cikk a szü-
lőket is mindazokat, kiknek a gyermelcek gondo-
zásukra vannak bízva, arra kötelezi, hogy a 
gyermeket nyilvános iskolába járassák vagy 
megfelelő magánoktatásba részesítsék; ha tehát 
valaki a nyilvános vizsgán a jelen volt érdekel-
tekhez azt a felhívást intézi, hogy a gyerme-
keket nyilvános iskolába ne járassák, azzal a 
Btkv. 171. §-ába ütköző izgatást követi el. 

A m. kir. Kúriának 1909. évi 1354. sz. alatt 
kelt í té le te : V. A.-né B. községben az 1907 
június 2-án tar tot t iskolai évzáró vizsgán, a 
gyermekek és mintegy 30 személyből álló gyüle-
kezet előtt oly értelmű felhívást intézett a jelen 
volt szülőkhöz, hogy ne engedjék gyermekeiket 
oly iskolába, ahol magyarul kell tanulni, hogy 
az elemi iskolában nem kell magyarul tanulni ; 
a gyermekek ne is tanuljanak magyarul, inkább 
maradjanak otthon és sztrájkoljanak. Ebben a 
tettben a Btkv. 172. §-ának 1. bekezdésében 

meghatározott cselekmény tényálladéka tévedés 
nélkül állapíttatott meg. Minthogy ugyanis Ma-
gyarországon a törvény (1868. évi XXXVIII. 
t.-c.) kötelezi a szülőket és azokat, kiknek gon-
dozására gyermekek vannak bízva, hogy gyerme-
keiket nyilvános iskolába járassák, vagy magán-
oktatásban részesítsék, kétségtelen, hogy a vizs-
gán jelen volt érdekeltekhez a Btk. 171. §-ában 
í r t módon intézett ama szavak, hogy a gyerme-
keket — a törvényes mentességi okok hiányá-
ban — nyilvános iskolába ne járassák, az idézett 
törvény ellen engedetlenségre való felhívást ké-
peznek. Hogy pedig vádlott nem a törvényes 
mentességi okokat tartot ta szem előtt, kitűnik 
nemcsak abból, hogy felszólalása ily fenntartást 
nem tartalmazott, hanem abból is, hogy a szülőket 
a magyar nyelv tanítása miatt oly okadatolással 
hívta fel a törvény meg nem tartására, amely 
okadatolás maga is az 1879. évi XVIII. t.-c. 
4. §-ába ütközik. Ami azon kifogást illeti, hogy a 
vádlott cselekvőségében nem volt meg az „egye-
nes felhívás" s így hiányzik a 172. § 1. bekez-
désében meghatározott bűncselekménynek egyik 
tényálladéki eleme. Tekintve azonban, hogy vád-
lott a felhívást közvetlenül azokhoz intézte, kiket 
arra kívánt buzdítani, hogy gyermekeiket a nyil-
vános iskolába ne küldjék, tekintve, hogy világo-
san megjelölte a módot is, mellyel a törvény ren-
delésének meghiúsítását eszközölhetik, azt ajánl-
ván nekik, hogy törvényes kötelességüket „sztrájk" 
ú t ján , vagyis az engedetlenség tömeges és együt-
tes megtagadásával szegjék meg : az egyenes fel-
hívás összes ismérvei fennforognak. Mindezek 
alapján a kir. ítélő tábla határozata ellen, mely-
lyel ez vádlottat 30 napi elzárásra ítélte, beadott 
semmiségi panaszt a kir. Kúria elutasította. 

— A lelkész ellátására s/.olgáló pár-
bérilletmény kérdésében, ha a kötelezettség 
alapja nem magánjogi szempontból vált vitássá, 
az eljárás a közigazgatási hatóság hatáskörébe 
tartozik. A hatásköri bíróságnak 1909. évi febr. 
1-én 46. sz. a. kelt ítélete : J . C. János gör. 
keleti lelkész az eleki járás főszolgabírójához 
kérvényt adott be, hogy hátralékos párbérköve-
telése behajtassék. C. György és társai a végre-
ha j tás megszüntetését kérték, mer t az úrbéri 
rendezéskor a lelkészeknek egy telek (80 kis 
hold) hasíttatván ki, a lelkészek ezenfelül más 
járandóságot nem követelhetnek. Az eleki járás 
főszolgabírója a panaszos lelkészt a polgári bírói 
ú t ra utasította, hivatkozva a Kúria 30. sz. teljes 
ülési határozatára. A kisjenői bíróság érdemleges 
í té letet hozott, azonban az aradi törvényszék, 
mint felebbviteli bíróság, a járásbíróság ítéletét 
feloldotta és a per t hatáskör hiányából meg-
szüntette, indokolásában hivatkozva arra, hogy 
felperes módosított kereseti előadása szerint őt 
nem a község választotta és a párbér t részére 
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fel nem ajánlotta, hanem azt a hívektől szokás 
alapján szedi ; már pedig a 30. sz. tel jes ülési 
polgári döntvénye értelmében a párbérügyek a 
bíróság hatáskörébe csak akkor tartoznak, ha a 
követelés alapját nem a parókhiális kötelék, hanem 
valamely magánjogi jogcímre visszavezethető 
kötelezettség képezi. A hatásköri bíróság az el-
járást a közigazgatási hatóság hatáskörébe utal ta 
a következő okokból : A fennforgó esetben egyházi 
célra, a lelkész ellátására szolgáló párbérillet-
ményről, tehát hitfelekezeti kötelezettségről van 
szó, anélkül, hogy a kötelezettségnek alapja abból 
a magánjogi szempontból vált volna vitássá, hogy 
az ingatlan birtokhoz kötött dologi terhet, vagy 
személyes viszonyokon alapuló kötelezettséget 
képez-e. Ily vitás kérdés hiányában pedig a ki-
fejlett gyakorlat szerint, amely ellenkező tételes 
törvénybe nem ütközik, a párbér behajtása iránti 
intézkedés, tekintettel arra, hogy a párbérjogo-
sultságban, tartalmánál és céljánál fogva a köz-
jogi elem túlsúlyban van : a közigazgatási hatóság 
hatáskörébe tartozik. 

— Felvétel kisdedóvónö-képzöbe. Az esz 
tergomi érseki kisdedóvónő-képzőintézetbe fel-
vételt kérő növendékek a bibornok hercegprímás 
ő eminenciájához intézett folyamodványukat au-
gusztus 15-ig küldjék Számord Ignác igazgatóhoz 
Esztergomba. Melléklendők: a ) keresztlevél, b) 
a legutóbbi két tanévről iskolai bizonyítvány, 
c) orvosi bizonyítvány, d) a második védhimlő-
oltást igazoló bizonyítvány, e) erkölcsi bizonyít-
vány a saját plébánosától. Folyamodók augusztus 
31-én d. e. 9 órakor jelenjenek meg az inté-
zetben. In ternátus nincs az intézetben, a növen-
dékek 36 — 40 K-ért tisztességes családoknál 
hónaponként teljes ellátást kaphatnak. Néhány 
tanuló a bibornok hercegprímás kegyéből ingye-
nes élelmezésben részesül, melyért a felvétel 
iránt benyúj tot t kérvényben lehet folyamodni. 

— Külföldi nyári tanfolyamok. Mint a 
mult esztendőben, úgy az idén is rendez Német-
ország több egyetemi városában tanfolyamot. A 
hallgatóság száma évről évre növekedik. így a 
jénai első nyári tanfolyamon (1889) 25, tavaly 
már 637 hallgató vet t részt s ezek közt nagy 
számmal voltak magyarok is. Az intézmény 
ideális szabadsága mellett folytonos hirdetőjévé 
vált a tudomány legújabb vívmányainak s e 
célja és törekvése tudomány iránt érdeklődő 
körökben évről évre nagyobbszámú híveket fog 
magához vonzani. Jénában a tanfolyamok augusz-
tus 4—17-ig tartanak. A tudományágak és idő 
következőleg oszlanak m e g : I. természettudo-
mányok 14, II. pedagógia 9, ÜL iskolaegészség-
tan 3, IV. hittan és hittanoktatás 8, V. filo-
zófia, történet, irodalom és nemzetgazdaságtan 12, 
VI. nyelvtudomány 9 kurzus. Bővebbet : Klara 
Blomeyer, Jena, Gartenstrasse 4. — A szász-

országi tanítóegyesület által Lipcsében rende-
zendő akadémiai nyári tanfolyam tanítók és taní-
tónők számára f. é. szeptember 27-től október 
9-ig következőleg alakul : I. szociológia 12, II. 
lélektan 12, III. német irodalom 9, IV. nép-
gazdaságtan 9, V. szászország gazdaságtani föld-
rajza 6, VI. történelem 12, VII. művészettörté-
net 9, VIII. állati lélektan 9, IX. geológia 6, 
X. lélektani laboratóriumi gyakorlatok 18, XI. 
állatok praeparálása 18 óra. Bővebbet : 0 . 
Meyrich, Leipzig, Schenkendorfstrasse 59 sz. (L. M.) 

— K é r e l e m . Felkérem azon tanítótársaimat, 
kik az augusztusi (115. számú) szlöjd-tanfolyamra 
Nääsbe utazni szándékoznak, hogy az együtt-
utazás s egyáltalában az egyöntetű eljárás céljá-
ból címüket velem közöljék. Hegedűs Lajos, fő-
tanító, Bögöte, Vasvármegye. 

— Adakozás . Töröli Ernő barstaszári tanító 
gyűjtésből befolyt 2 "> K-t küldött be hozzánk 
ama mozgalom támogatására, melynek célja a 
tanítóságnak parlamenti képviseletéről való gon-
doskodás. Az összegből 20 K-t Török Ernő, 5 K-t 
pedig aranyosmarót-vidéki tanítók adtak össze. 
Átu ta l tuk a Nemzeti Iskola szerkesztőségéhez. 

— H a l á l o z á s . Filimon Sándor, ó-szilvási 
nyug. gör. kath. tanító 75 éves korában, 42 évi 
tanítói működés és 10 évi nyugdíjélvezés után 
elhunyt Bágyonban. Áldás emlékére ! 

Szerkesztői üzeneíek. 
T. S. (Népiesték.) Gyönyörűséggel olvastuk a Földet, 

magunk ültette fának árnyékában. Sorra kerül. — 
P. (A pángermánizmus Tolna vármegyében.) A Pán-
germán mozgalom cikk írója tulajdonképen arról aclott 
hírt, hogy a Dunántúli Közművelődési Egyesület leg-
utóbbi közgyűlésén beható eszmecsere tárgya volt a 
tolnamegyei pángermánizmus s velejében mindössze 
annyit tett hozzá, a tanítóság, bár nagy részében meg-
van a jóakarat és lelkesedés, szinte tehetetlenül áll 
az izgatók vészes munkájával szemben. Valójában tehát 
az egyesülettől kellene számonkérni s nem a hír közlő-
jétől, hogy mi alapon beszél pángermánizmusiól. Ön 
szerint, nyoma sínes, amit örömmel veszünk tudomásul, 
de viszont várnunk kell az utolsó szóval : hátha a cikk 
írója adatokat is közöl majd ez üzenet kapcsán ? Szó-
val, egyelőre függőben tartjuk ezt az ügyet. — 
M. (A gyümölcsfák hazájáról) Sorra kerül a gazdasági 
mellékleten. — H. (Bűnhődés sth.) Ezúttal egyik sem 
kedvünkre való._— A búcsúsok. Bíztató tehetségre 
vall a kis rajz. Érdekel további kísérlete és neve. — 
B. (Nyári napfényben.) Színekkel túlságosan meg-
terhelt rajz, de tehetsége ebben is kétségtelen. A többit 
még nem olvashattuk. 

Tartalom : Tanfolyam — agitátoroknak, (—r.) — 
A nevelés érdekében. Károlyi Sándor. — A tanyai 
iskolák. Kohányi Gyula. — Osztályismétlés az elemi 
iskolában. Ember Gergely. — Irodalom és művészet. — 
Külföldi szemle. — Szépirodalom : Petőfi. Patyi 
István. — Egyesületi élet. — Könyvesház. — Hiva-
talos rész. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 
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Iskolai Dalgyűjtemény. 
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA. 

ltibliai ének. 
Mérsékelve, mf 

Tinódi Sebestyén. 

hit mel - lett mint kell bajt vív - ni, Krisz - tus - ban bíz - ni. 
f l i i > ^ f7\ 
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2. Fejedelemség csak vagyon Istenben, 
Minden hatalom vagyon ő kezében, 
Kiket ő akar fold kerekségében, 
Emeli égbe. Tinódi Sebestyén. 

Kicsi fülemile . . . 
Lassacskán, p Népdal. Átdolgozta : Bloch -T. 

2. Fekszem a zöld fűbe' hanyatt, 
Rengő bokor árnya alat t ; 
A madár mind egyre dalol, 
Kihallik a bokor alól. 

3. Azt énekli az a madár : 
Egyszer van az életben nyár, 
S mikor eltöltőd a nyarat, 
Csak a száraz lombja marad. 

Szász Károly. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A Rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 

rozsnyóbányai magyar tannyelvű elemi nép- és 
iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresített segéd-
tanítói állásra 1200 korona kezdő-fizetéssel (utólagos havi 
részletekben fizetve), szabad garszon-lakás és szabály-
szerű fűtési illetmény élvezetével egybekötött járan-
dóság mellett pályázat nyittatik. Okleveles és nőtlen 
tanítók kellően fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó 
évi augusztus hó 5-ig a Rimamurány-salgótarjáni 
vasmű-részvénytársaság rozsnyóbányai iskolaszékéhez 
Rozsnyóbányára (u. p. Rozsnyó, Gömör megye) nyújt-
sák be. Egyenlő képesítés mellett előnyben részesül-
nek oly pályázók, akik a rajz-, ének- és kézügyes-
ségi gyakorlatok tanításában kellő jártassággal bír-
nak. Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az 
elnökség. (911—III—3) 

Kinek szeptemberre házi-tanítónőre van szüksége, 
írjon Havas Lajos, áll. tanító címre, Türkös, Brassó 
megye. (942—III—3) 

A hubói ref. elemi iskola kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : tisztességes lakás kert-
tel és melléképületekkel, 4 kat. hold szántóföld, 1 
kat. hold rét, 2 kapás beállított szőlő, 5 db marhára 
legelő, munkaváltság 56 korona, legátusok ellátásáért 
10 korona (a földek adóját az egyház fizeti), 21 köböl 
búza, 24 méter tüzelőfa, temetési stóla. Tandíj a min-
dennapi iskolásoktól 2 korona és 1 véka zab, az is-
métlősöktől 2 korona, államsegély 304 korona és az 
esedékes évötödös korpótlék. Oklevéllel fölszerelt kér-
vények aug. 12-ig a lelkészi hivatalhoz (u. p. Tornallya, 
Gömör megye) adandók be. Állás szept. 1-én elfog-
lalandó. (951—III—2) 

Az aisókálosai ref. tanítói hivatalra pályázhatnak 
okleveles ref. tanítók. Fizetés : lakás, termény, föld, 
tandíj, stóla, állami 408 korona fizetéskiegészítéssel 
1000 (ezer) korona. Pályázati határidő : július 31. 
Alsókálosa, G.-Füge, Gömör vármegye. Ref. lelkészi 
hivatal. (958—II-2) 

Okleveles tanítónő kerestetik pusztai magániskolába, 
a IV. elemi osztály tanítására. Javadalmazása: 800 
korona készpénz, lakás, fűtés és világítás. Ajánlatok : 
Montag, Pusztakengye l címre küldendők. 

(961—III—2) 
A n jemcze i (Szerém megye) ref. tanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalom : 1000 korona készpénz, 
lakás, kert, stólák és 4 öl kemény tűzifa. Pályázhat-
nak augusztus l-ig okleveles, református tanítók, kik 
német nyelven tanítani képesek. Kötelessége: az 
iskolát vezetni, istenitisztelet alatt orgonázni s a lel-
kész távollétében német prédikációt vasár- és ünnep-
napokon felolvasni. Kérvények alulírott iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. Hettesheimer Fülöp, ref. lelkész. 
Banovczi (Szerém megye, Sid mellett). (967—II—2) 

Szepes-Lándok róm. kath. kántortanítói állásra 
augusztus 15-ig pályázat hirdettetik. Jövedelme : kész-
pénzben és terményben 897 korona. Kérendő állam-
segély 103 korona. Be nem számítható mellékjöve-
delem 200 korona. Tannyelv : tót-magyar. 

(995—H-2) 
Az ürömi (Pest m.) róm. kath. iskolánál szervezett 

harmadik férfitanítói állásra augusztus 5-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, egyelőre egy bú-
torozott szoba. Megválasztott köteles istentisztelet-
nél a kántornak segédkezni, esetleg gazdasági ismét-
lőben tanítani, miért is tanfolyam végzése kívánatos. 
Nyelvismeret, erkölcsi, egészségi bizonyítvánnyal föl-
szerelt kérvények Miller József plébánoshoz külden-
dők. (989—II—2) 

KlsszabOsl (Gömör) ev. leányegyház kántortanítót 
keres. Megválaaztandónak, mint kántornak, tótul tudnia 
kell. Jelentkezhetni Barthó Mihály lelkésznél, Geczel-
falván. (1012—II—2) 

A bánokszentgyörgyi (Zala megye) községi 
iskolaszék a Il-ik tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Fizetése: egy szobából álló lakás és 1000 korona kész-
pénz, 20 korona kertilletménnyel, részint a község 
pénztárából, részint államsegélyből. A kántoriakban 
való esetleges segédkezésért a kántortanítótól egyez-
ség szerinti külön tiszteletdíjban részesül. Személyesen 
megjelenők előnyben részesülnek. Kérvények iskola-
szék elnökéhez augusztus l-ig küldendők. Az állá? 
szeptember 1-én foglalandó el, amely időtől fogva 
lesz fizetése folyósítva. (969—II—2) 

Okleveles, reform, vallású tanítónő kerestetik az 
1909/10. tanévre 10—12 leánykának a polgári iskola 
I. és egynek a IV. osztály tantárgyai tanítására, 
kikkel a tanév végén vizsgát tétetni köteles. Szük-
séges a kézimunka tanításában való gyakorlottság és 
a német nyelv szóban és írásban bírása. Fizetése : 
1000 korona, egy bútorozott szobából álló lakás. Úti-
költség nem téríttetik meg. Jelentkezések, okmány-
másolattal, augusztus l-ig Asztalos Gyula igazgató-
tanítóhoz, Kunhegyes (Jásznagykúnszolnok megye), 
küldendők. (970—II—2) 

Tern.es megye Fó lya község kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 900 korona kész-
pénz, 10 korona iroda-, 20 korona utazási, 80 korona 
fa-, 12 korona szalmaátalány, két szoba, konyha, 
éléskamra, padlásból álló lakás házikerttel. Köteles-
sége : az I—VI. osztályt önállóan vezetni, ismétlő-
iskolát tartani, kántori teendőket végezni. Tannyelv : 
magyar-német. Hitoktatást német nyelven köteles 
végezni. Fizetésrendezés folyamatban. Kérvények 
augusztus hő 10-ig benyújtandók. Dimitrievits Ottó, 
elnök. (986—II—2) 

Az érolaszii ref. egyház pályázatot hirdet szep-
tember 1-én elfoglalandó kántortanítói állomására. 
Javadalom : 3 szobás lakás nagy kerttel, 6 hold 456 
• - ö l szántóföld, 973 korona 50 fillér. Kötelessége: 
hatosztályú vegyes iskola vezetése, templomi éneklés, 
kánonikus órákon és lelkész akadályoztatása esetén 
istenitisztelet végzése, egyházi jegyzőség, ismétlő-
iskolások oktatása. Személyesen megjelenő előnyben 
részesül. Felszerelt pályázati kérvények augusztus 
6-ig Dajka István, lelkészhez adandók be Érolasziba 
(u. p. Székelyhíd). (990—II—2) 

Szép oklevéllel most végzett izraelita vallású ifjú 
tanítói vagy nevelői állást keres. Cím : „Tanitó" Illés-
falva, Post-restant. (1001—II—2) 

A felsönánal ág. hitv. ev. gyülekezet a n . sorsz. 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : két 
szoba, egy konyha és éléskamrából álló lakáson és 
kertészeti célra szolgáló szántóföldön kívül 600 korona 
készpénz, 17 mérő búza, 45"5 mérő rozs, egy hold 
rét haszonélvezete, tandíj, újévi ajándék, stóla. A 
kellően fölszerelt kérvények a német nyelv teljes 
bírását is igazoló bizonyítvánnyal 1909 augusztus 
10-ig alulírotthoz küldendők be. Felsőnána, 1909 
július 17. Tolna vm. Kéty mellett. Müller Róbert, 
ev. lelkész. (1015—II—2) 

Kadarkút (Somogy) ref. egyház második tanító-
ságára pályázat hirdettetik. Javadalom : egy szobából 
álló bútorozott lakás, 1000 korona készpénz, havon-
ként előre fizetve. Ez összegből 800 korona állam-
segély, 220 koronát, melyből 20 korona kertváltság, 
a gyülekezet fizet. Kötelesség : az elemi iskola három 
alsó osztályának kerületi tanterv szerinti tanítása, a 
kántortanító akadályoztatása esetén ennek helyettesí-
tése. Az állomás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
Okleveles férfi- vagy nő-pályázók okmányokkal föl-
szerelt kérvényeiket f. évi augusztus 4-ig küldjék be 
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz, Kálmáncsára (So-
mogy, póstahely). (1017-11—2) 

Polgári fiúiskolámhoz keresek okleveles tanárt, 
matematikust ; mellékképesítés előny. Hiteles iratokat 
kér Székely Simon, igazgató, Debreczen, (1028-1-1) 
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H u t t y (Liptó m.) róm. kath. kántortanítői állásra 
folyó évi aug. hó l-ig pályázat hirdettetik, törvényes 
fizetéssel. Pályázatok a róm. kath. iskolaszéknek cím-
zendők. Liptó-Hutty. Róm. kath. iskolaszék. 

( 2 8 7 - 1 - 1 ) 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr 

őnagyméltósága 24.159/909. számú leiratával a város 
közgyűlésének azon határozatát,, mellyel a városi 
tanoneiskolában egyenként évi 2400 korona fizetés, 
200 korona ötödéves korpótlék és 720 korona lak-
bérrel javadalmazott két rendes tanítói állásnak szer-
vezését kimondotta, jóváhagyván, ezen két rendes 
tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetünk. Felhivat-
nak mindazok, kik ezen állásokat elnyerni óhajtják, 
hogy kellően fölszerelt pályázati kérvényüket Maros-
v á s á r h e l y szab. kir. város tanácsához 1909. évi aug. 
1-én annyival is inkább adják be, mivel az elkéset-
ten beérkező pályázatok figyelembe vétetni nem fog-
nak. Csak oly okleveles polgári tanítók, vagy közép-
iskolai tanárok pályázhatnak, kik az iparostanonc-iskolai 
tanítás terén már gyakorlattal bírnak és kik a nyelv-
történettudományi vagy pedig mennyiség-természet-
tudományi szakra vannak képesítve. Ezen minősítés 
mellett a pályázóknak a rajztanításra is megfelelő 
képzettséget kell igazolniok s ha azzal nem rendel-
keznek, megfelelő tanfolyamok végzése által a szük-
séges képesítést meg kell szerezniük. Mindkét tanítói 
állással heti 24—24 óraadás kötelezettsége j á r s a 
megválasztandó tanítók kötelesek ezenfelül a vasár-
nap délutáni tanoncotthont vezetni s ott közreműködni, 
továbbá az iskolai bizottságban a jegyzői tisztet el-
látni s az iskola igazgatójának az iskolai ügykezelés-
sel járó összes teendőkben segítségére lenni. A válasz-
tást a kir. tanfelügyelő elnöklete alatt az iparostanonc-
iskolai bizottság fogja eszközölni s a választás ered-
ménye jóváhagyás végett a nagyméltóságú m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz föl fog ter-
jesztetni. Maros-Vásárhely sz. kir. város tanácsának 
1909. évi július 6-án tartott üléséből. Bernády György 
dr. s. k., polgármester. (945—1—1) 

A Néptanítók Lapja 29. számában a n y í r e g y h á z i 
róm. kath. iskolához hirdetett pályázat hibásan lett 
közzé téve. „Törzsfizetése : ötödéves korpótlékon kívül 
1100 korona, melyből 1000 korona az állam, 100 
korona az iskola pénztárából" stb. (952—I—1) 

A brezova l ev. egyház okleveles tanítót vagy ta-
nítónőt keres irtványbeli iskolájába. Fizetése : 1000 
korona, lakás, kert s tűzifa. A jelentkezés ideje aug. 
10. Tannyelv : tót. Brezova, Nyitra m. Lelkészi hivatal. 

(978-1—1) 
A l i b e t b á n y a i ágostai hitvallású evangélikus egy-

ház egy újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalma : 948-40 korona készpénz az egyház 
pénztárából, 43 köbméter fa, melyből a tanterem is 
fűtendő és 20 korona kertilletmény. Míg az egyház az 
iskolaépületet rendbe nem hozza, addig csak 1 szobás 
lakást, mellékhelyiségekkel nyújthat. Tannyelv : ma-

gyar, de a tót nyelv ismerete is szükséges. Pályázati 
kérvények aug. 14-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz 
nyújtandók be. Licskó Sámuel, lelkész. (981—I—1) 

Az a l s ó s z e r n y e i ev. leányegyház a maga — és a 
m o r v a m o g y o r ó d i evang. anyaegyház egyik irtványi 
iskolájához okleveles tajiítót vagy tanítónőt keres. 
Javadalmazása : a megfolyamodandó államsegéllyel 
1000 korona, lakás és 2 öl felvágott fa. Tót nyelv 
ismerete kívánatos. Pályázatokat augusztus 14-ig 
elfogad az ev. lelkészi hivatal Morvamogyoródon, 
Trencsén megye. (982—II—1) 

P á r n i c z a ág. hitr . ev. leányegyház kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : különféle címen 
cirka 1400 korona, ebből 1000 korona tanítói, a többi 
kántori. Kellően fölszerelt kérvények alulírotthoz aug. 
hó 7-ig küldendők. Hrobon János, ág. ev. lelkész és 
dékán. Isztebne, u. p. Árvanagyfalu. (992—1—1) 

29. SZAM. 

Okleveles tanítónő birtokra kerestetik. Kívánalom : 
tanítási időn kívül, szabad időben, házvezetésnél se-
gédkezni. Évi fizetés : 400 korona, a birtokosnál lakás 
és élelmezés. Ajánlatot mosonrónafő l gazdasághoz 
kérek. (998—II—1) 

A bonyhád i (Tolna) r. kath. iskolaszék pályázatot 
hirdet tanítói állásra. Fizetés : 100 korona a hitközség-
től, 900 korona államsegély, a törvény előírása sze-
rinti lakás, kerti-ésszel. Kötelességei : egy osztály ve-
zetése és az elnöki utasítás szerint szükség esetén 
kántoriakban segédkezni. Folyamodványok a bonyhádi 
esperes úrhoz adandók be. Választás aug. hó 8-án lesz. 

( 1 0 2 0 - 1 - 1 ) 
D o m b ó v á r r a (Tolna m.) róm. kath. segédkántort 

keresek, ki mindent önállólag végez, lehet fiatal vagy 
idősebb férfi ; jó hang, ügyes orgonálás kívántatik ; 
egyezség levélben. Éry Ferenc, k.-tanító. (1021-1-1) 

V a s n á d a s d i evangélikus leányegyháznál a máso-
dik tanítói állásra kérvények Kapi Béla ev. lelkész 
úrhoz, Körmenden, nyújtandók be. Javadalmazás : 900 
korona államsegély, 100 korona a hitközségtől és 
lakás. A folyamodók kántori képesítésüket igazolják. 
Az állás szeptember elsejére elfoglalandó. 

( 1 0 2 3 - 1 - 1 ) 
A t ö r ö k s z e n t m i k l ó s i államilag, községileg segé-

lyezett, egyesületi, négyosztályú polgári leányiskolá-
hoz számszakos segédtanámő alkalmaztatik. Java-
dalma : nyolcszáz korona és az intézet főútcai épüle-
tében neki is, mint a három tanárnőnek, egy-egy 
bútorozott szoba adatik szükséges mellékhelyiségekkel. 
Kérvények augusztus 8-ig elnökhöz. (1024—I—Íj 

A n o v a i róm. kath. iskolaszék a második férfi 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : állam-
segély 800 korona, hitközségtől 200 korona, egy búto-
rozott szoba fűtés- és tisztogatással. Kötelessége díj -
levélben. Állás szept. 1-én foglalandó el. Kérvények 
másolati okmányokkal aug. 5-ig főtiszt. Tornyos Gábor 
esp.-pléb., iskolaszéki elnök címére, Nova, küldendők. 

( 1 0 2 5 - 1 - 1 ) 
A d e b r e c z e n ! orth. izraelita hitközség elemi nép-

iskolájánál nyugdíjaztatás folytán megüresedett, 1200 
korona évi törzsfizetéssel, 400 korona lakbérrel java-
dalmazott tanítóállás betöltendő. Héberben kiváló jár-
tasság kívántatik meg. Teljesen fölszerelt kérvények 
f. évi augusztus 15-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Debreczen, 1909 július 19-én. Péterffy Benő, 
iskolaszéki elnök. Klein Márton, iskolaszéki jegyző. 

(1026—11—1) 
A g ö n c z r u s z k a i reform, iskolaszék kántortanítői 

állásra pályázatot hirdet. Javadalma : földben, termény-
ben, államsegélyben, tandíjban 1000 korona. A pályá-
zati kérvények aug. 5-ig Nemes Gyula isk.-széki 
elnökhöz küldendők. (1029—1—1) 

Pályázat a s e l m e c z b á n y a l I. számú ev. egyház 
kántortanítói állására. A német nyelvben való teljes 
jártasság szükséges. Javadalom: évi 1400 korona, elő-
leges havi részletekben ; 120 korona lakbér ; 100 korona 
kántori díj ; 20 m3 kemény tűzifa (értéke 120 korona) ; 
Btóla átlag 50 korona. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. évi augusztus 15-ig az alulírt hivatalhoz 
beküldendők. Selmeczbánya, 1909 július 19. Händel 
Vilmos, ev. főesperes. (1031—Hl—1) 

A g ö r b e d i államilag segélyezett községi elemi 
vegyes iskolánál 1909. évi szeptember hó 1-től szer-
vezett tanítói állás 1909. évi augusztus 21-én délelőtt 
10 órakor Görbédén, a község házánál megtartandó 
választáson fog betöltetni. Javadalmazása : 1000 korona 
készpénzfizetés, havi előleges részletekben és termé-
szetbeni lakás. Pályázhatnak okleveles néptanítók, 
akiktől a román nyelv bírása megköveteltetik. A 
kellően fölszerelt kérvények 1909. évi augusztus 15-ig 
alulírott elnökhöz nyújtandók be. A később érkezettek 
figyelembe vétetni nem fognak. Győrffy László, iskola-
széki elnök. (1033—1—1) 

NÉPTANÍTÓK L A P J A . 
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I. Pályázat, A madaras i (Bácsbodrog ym.) róm. 
kath. elemi népiskolánál nyugdíjazás folytán megüre-
üresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: Madaras község pénztárából 600 korona kész-
pénz, 200 korona lakpénz, 20 korona kertilletmény, 
81 1 7 1 / ieoo hold szántóföld haszonélvezete, adó- és illeték-
egyenértéki teherrel ; 4 öl lágy tűzifa, házhoz szállítva. 
Amennyiben ezen állás előléptetés útján töltetnék be, 
úgy ezennel a megüresedett állásra hirdettetik pályá-
zat. Javadalma : Madaras község pénztárából 800korona 
készpénz, 200 korona lakpénz, 20 korona kertilletmény, 
és 134 korona államsegély, a törzsfizetés kiegészítésére ; 
4 öl lágy tűzifa, házhoz szállítva. Kötelessége : az iskola-
Bzék által kijelölt osztályt vezetni, az ismétlő-iskolát 
is külön. díjazás nélkül tanítani, a „Bajavidéki róm. 
kath. tanítóegyesület" tagjává lenni és az istenitiszte-
letnél, esetleg a temetkezéseknél — csakis szükség 
esetén — kántori teendőket önállóan végezni. Miért 
is az orgonázásban jártasak és személyesen megjelenők 
előnyben részesülnek. A szabályszerűen fölszerelt kér-
vények — melyekben a nős vagy nőtlenségi állapot 
ia igazolandó — f. évi augusztus 15-ig a madarasi 
róm. kath. iskolaszékre címezve, nagys. és főtiszt. 
Klanszky Ferenc apát-esperes-plébános úrhoz, János-
halmára küldendők. Az állás f. évi szeptember 1-én 
lesz elfoglalandó. A megválasztott a javadalmat az 
állás elfoglalása napjától fogja élvezni. Nóvák Ferenc, 
iskolaszéki elnök. 

II. Pályázat. Madarason (Bácsbodrog vm.), a róm. 
kath. elemi népiskolánál elhalálozás folytán megüre-
sedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
Madaras község pénztárából készpénzben 800 korona, 
200 korona lakbér, 20 korona kertilletmény és 4 öl 
puha tűzifa, házhozszállítással, és a javadalom kiegé-
szítése címén államsegély 134 korona. Kötelessége : 
az iskolaszék által megjelölt osztályt és az ismétlő-
iskolát külön díj nélkül tanítani ; a „Bajavidéki róm. 
kath. tanítóegyletnek" tagjává lenni. Személyes meg 
jelenés előnnyel bír. A szabályszerűen fölszerelt kér-
vények — melyekben a nős vagy nőtlenségi állapot 
is igazolandó — f. évi augusztus 15-ig a madarasi 
róm. kath. iskolaszékre címezve, nagys. és főtiszt. 
Klanszky Ferenc apát-esperes-plébános úrhoz, János-
halmára küldendők. Az állás f. évi szeptember 1-én 
lesz elfoglalandó. A megválasztott a javadalmat az 
állás elfoglalása napjától fogja élvezni. Nóvák Ferenc, 
iskolaszéki elnök. (1030-1—1) 

A mohács i református egyház a most rendszere-
sített másodtanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetés : 
1100 korona készpénz, természetbeni lakás, esetleg 
lakáspénz. A megválasztandó tanító biztosan számít-
hat arra, hogy a nagyközség által fenntartott ipar-, 
kereskedelmi vagy gazdasági iskolába rövid idő alatt 
beválasztatik, hol pár száz korona fizetése szintén leend. 
Az egyház kérvénye 800 koronáról 1100 koronára való 
kiegészítés végett most van a kultuszminisztériumban ; 
míg ez el nem intéztetik, a fizetés 800 korona lesz. 
Nincs azonban kizárva, hogy az 1100 koronát mái-
szeptember 1-től kapja a megválasztott. Kötelessége : 
az I. és II. vegyes osztály vezetése. Akadályoztatás 
esetén az orgonista-kántortanító helyettesítése úgy az 
istenitiszteletek, mint a temetések alkalmával. Az 
orgonázásban való jártasság megkívántatik. Kérvények 
augusztus 8. napjáig alulírott lelkészhez küldendők. 
A választás augusztus 15-én lesz. A választást próba-
éneklés és orgonázás előzi meg, amelyen minden pá-
lyázó részt vehet, útiköltsége azonban csak az egyház 
által meghívott három pályázónak fog megtéríttetni. 
Az állást szeptember elsején kell elfoglalni. Varga 
Zsigmond, ref. lelkész. (1032—1—1) 

Nagykanizsára jóhangú kath. segédkántort kere-
sek ; havi 20 korona, mosáson, ágyneműn kívül teljes 
ellátás. Azonnal elfoglalandó. Rácz, főkántor. 

(1018—1—1) 

Kárászte lek (Szilágy vm.). Az iskolaszék a le-
mondás folytán megüresedett róm. kath. tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1. A hitközség 
pénztárából 480 korona. 2. Államsegély 386 korona, 
mely a megválasztott tanítónő személyére vonatkozó 
okmányok fölterjesztése és kiutalása után folyósíttatik. 
8. Az egyházmegyei főpénztárból 80 korona állandó 
segély. 4. A kárászteleki rk. egyház erdejéből 48 métei 
tűzifa, a hitközség által kitermelve, beszállítva és a 
tanterem fűtésére abból 12 méter felaprózva, 54 ko-
ronára értékelve. 5. Két padlózott szoba, egy konyha, 
kamra, pince, sertésól, fásszín, tágas kert és udvar 
haszonélvezete. Fizetését előleges havi részletekben 
nyeri. Ezért köteles a III., IV., V., VI. osztályú min-
dennapos és ismétlő-tanköteles leányokat oktatni, 
vallásos és hazafias szellemben nevelni. Csak róm. kath. 
vallású, okleveles tanítónők pályázhatnak és kellően 
fölszerelt okmányaikat f. évi augusztus hó 15-ig a 
kárászteleki rk. iskolaszékhez, főt. Somossy Viktor 
plébános, iskolaszéki elnök címére küldjék be. A meg-
választott az egyházmegyei főhatóság és a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium megerősítésével véglege-
sítettnek tekintetik. Állását f. évi szeptember 1-én 
elfoglalni köteles. Kárásztelek, 1909 július 19. Zsugán 
Ferenc, iskolaszéki jegyző. (1034—II—1) 

Matematikai szakos polgári iskolai tanítónő keres-
tetik a brádi nyilvánosjogú magán polgári leány-
iskolához. Zenéhez értők előnyben részesülnek. Kér-
vények, oklevéllel fölszerelve, augusztus l-ig az iskola 
tulajdonosához, Cholnoky Lászlónóhoz, Brád (Hunyad 
megye), intézendők. Fizetés : 1000 korona. 

x (1037—1—1) 
A sz la tv in i róm. kath. kántortanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. Fizetése : Szlatvin községtől 70 
korona; 33/4 p. m. rozs, ugyanannyi árpa, ugyanannyi 
zab ; 15 szekér fa, à 5 korona ; a tanterem fűtésére 
2—3 fuvar külön ; 5 hold szántóföld. Az 1000 koronáig 
hiányzó összeg egy új javadalmi jegyzőkönyv fölvétele 
által biztosíttatni fog. Új lakás. Tót nyelv ismerete 
megkívántatik, személyesen megjelenő előnyben ré-
szesül. Kötelessége : az osztatlan I—VI. osztályú min-
dennapi és ismétlő-tankötelesek tanítása és kántori 
teendők lelkiismeretes végzése ; mindennap orgonálni 
és hétköznap a sekrestyési teendőket elvégezni. Pá-
lyázati kérvények augusztus hó 23-ig bezárólag 
plébánia-hivatalhoz, Szlatvin (Szepes m., u. p. Szepes-
olaszi), címzendők. Választás és kántori próba aug. 
hó 24-én d. u. 4 órakor. Utazás nem díjaz tátik. Az 
állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. 

Voj k ia lva (Szepes m.) fiókegyház. Plébánia-hivatal 
Szlatvin (Szepes m., u. p. Szepesolaszi). Új kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : Vojkfalva 
községtől 80 korona; 5'A p.m. rozs, ugyanannyi árpa, 
4'/4 p. m. zab ; 8 szekér fa ; a tanterem fűtésére 2—3 
fuvar külön; 2'/2 hold szántó; 817 korona évi állam-
segély; új lakás. Tót nyelv ismerete megkívántatik, 
személyesen megjelenő előnyben részesül. Kötelessége : 
az osztatlan I—VI. osztályú mindennapi és ismétlő-
tankötelesek tanítása; valahányszor a lelkész jön a 
fiókegyházba, kötelessége orgonálni és a sekrestyési 
teendőket elvégezni. Pályázati kérvények augusztus 
hó 23-ig bezárólag a fönti plébánia-hivatalhoz cím-
zendők. Választás és kántori próba augusztus hó 24-én 
d. u. 2 órakor. Utazás nem díjaztatik. Az állás október 
hó 1-én elfoglalandó. (1039—1—1) 

Gebei (Szatmár m.) reform, leány tanítóság fizetése : 
900 korona államsegély, 100 korona egyházpénztárból, 
egyszobás lakás, kertváltság 20 korona. Még legalább 
loO korona mellékjövedelemre számíthat. A 40—50 
növendék I—VI. osztályba sorozandó s ezenkívül eset-
leg szószéki és kántori helyettesítés is kötelessége, 
de temetéskor a stóla a fungálót illeti. Pályázati 
határidő: augusztus 18. Sziget,hy Gyula, ref. lelkész. 

(1040-11-1) 
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Tornakàpolnal ref. elemi iskola kántortanítójánnk 
évi fizetése : 7 hold föld, szántják, termését behordják 
s aratják a község lakosai, adót az egyház fizet ; 20 
méter fa, beszállítva ; tandíj fejenként 4 korona, ismét-
lősöktől 2 korona (tanítványok száma 20 — 30) ; 7 köböl 
búza ; 7 köböl rozs ; 618 korona államsegély ; egy-
szobás iakás, melléképületek, kert ; négy marhára 
legeltetési jog. Teendője díjlevél szerint. Kérvények 
augusztus 20-ig a szőlősardói (u. p. Szin, Abaújtorna 
m.) ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. (1004—1—1) 

A hodàszi ref. egyház második tanítói, esetleg 
tanítónői állására pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás 
és 1000 korona. Kötelessége : I—II. osztály tanítása. 
Pályázók kérvényeiket augusztus 7-ig tartoznak beadni 
ref. lelkészhez Nyírhodász (Szatmár megye.) Lányi 
Kálmán, ref. lelkész. (1038—II- 1) 

Eénosi községi iskola kán toriával egybekötött 
tanítói állására pályázatot hirdet. Pályázhatnak uni-
tárius vallású, okleveles tanítók. Fizetés : államsegély-
lyel 1000 korona, természetbeni lakás, szükséges helyi-
ségekkel. Kántoriáért az egyház részéről termény és fa. 
Pályázati határidő : augusztus 15. Államosítás folya-
matban. Kérvények az iskolaszékhez küldendők. Pósta : 
Homoródszentmárton. (1042—1—1) 

Koritnoirtványl ág. ev., államilag segélyezett 
tanítói állomásra pályázat augusztus 15-ig meghosz-
szabbíttatik. Tótul tudó tanítók vagy tanítónők pá-
lyázatukat nyitrakrajnai lelkészi hivatalhoz küldjék. 

(1045-1—1) 
A nyitrai nyilv. polgári iskolához 3 okleveles tanár 

kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles 
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola 
igazgatóságához intézendők. (1046—IY—1) 

Róm. kath. tanítót, ki a kántori teendőket is tudja 
végezni, helyettes gyanánt alkalmaznék. Fizetés havi 
30 korona és élelmezés. Kőszeghy, kántortanító. Szánk, 
Pest m. (1052—1—1) 

A magyarsók i református elemi iskola másod-
tanítói állására pályázatot hirdetek. Kötelessége : az 
I—III. vegyes osztály tanítása és a kántor helyettesí-
tése szükség esetén (a szorgalmi időszakban). Fizetése : 
1000 korona, lakása egy szoba. A kérvények Tóth 
Kálmán esperes úrhoz küldendők, Deákira (Pozsony 
m.), augusztus 10-ig. (1053—1—1) 

A nemeske i ref. kántortam'tőságvn. pályázat hir-
dettetik. Teendők: a mindennapi elemi iskolásoknak 
és az ismétlősök oktatásának vezetése. Javadalom : 
egyszobás lakás és kerten kívül 1000 korona, mely-
ből az egyház 436 koronát fizet ; többi pedig állami 
fizetéskiegészítésből foly be. Okleveles pályázók okmá-
nyokkal fölszerelt pályázati kérvényeiket f. évi augusz-
tus 10-ig küldjék be Kovács Bertalan, tanügyi elnök-
höz Kálmáncsára (Somogy megye, postahely). 

(1055—1—1) 
A gombai (Pest m.) ref. egyház egy nőtanítói 

állásra pályázatot hirdet. Kötelessége : az I—II. leány-
osztályok tanterv szerinti vezetése. Fizetése : az egy-
háztól készpénz, növendékeitől tandíj és némi fizetés-
kiegészítés címén 1000 korona ; lakbér 50 korona, 
fütöpénz 50 korona. Fölszerelt kérvények augusztus 
14-ig tisztelendő Benedek Antal lelkész úrhoz inté-
zendők. Gaál Dénes egyh. jegyző. (1056—II—1) 

A paszabl ref. egyház másodtanítói állomására 
pályázatot hirdet. Fizetés : 1000 korona, havi előleges 
részletekben ; a polgári községtől az ismétlő-iskolások 
tanításáért 60 korona ; egyszobás lakás, melyet télen 
az egyház fűttet. Kötelessége : az I—II. elemi iskolás-
gyermekek és az ismétlő-iskolai növendékek tanítása, 
kántortarfító akadályoztatása esetén annak helyettesí-
tése. Orgonálásban jártasok előnnyel bírnak. Az állo-
más szeptember 1-én foglalandó el. Fölszerelt pályázati 
kérvények augusztus 8-ig Veress János ref. lelkész 
címére küldendők. Paszab, 1909 július 24. 

(1074 -II—1) 

29. SZAM. 

A gerbovecz l községi elemi népiskolánál a tanító-
női állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszem 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok f. 
évi július hó 31-ig Krassószörény vármegye közigaz-
gatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. évi 
július hó 12-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. 

(68/h-I—1) 
Az óbrézsal községi elemi népiskolánál az újon-

nan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állo-
más járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven 
szerkesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is föl-
szerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagyra, 
vallás- és közokt. minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok folyó évi aug. hó 8-ig Krassószörény vár-
megye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1909. évi július hó 15-én. Berecz Gyula, kir. 
tanfelügyelő. (69/h—I—1) 

Kirá lykegye l állami elemi iskolánál tanítónői 
állás betöltendő. Pályázó róm. kath. okleveles tanító-
nők kérvényeiket Krassó-Szörény vármegye kir. tan-
felügyelőjéhez f. évi aug. hó 6-ig terjesszék be. Lúgos, 
1909. évi július hó 14-én. Berecz Gyula, kir. tanfel-
ügyelő. (70/h —I—1) 

Gerebencz (volt határőrvidék) magyar-román tan-
nyelvű községi iskolánál újonnan szervezett tanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 400 korona 
a községi pénztárból és 400 korona államsegély, 200 
korona lakbér, 100 korona faátalány és 10 korona 
irodaátalány. Az állás gör. kel. román vallású és 
kántori képesítéssel bíró tanítóval lesz betöltve. Folya-
modók kellően fölszerelt és bélyegeit kérvényeiket, 
melyhez a magyar állampolgárságot igazoló hely-
hatósági bizonyítvány is csatolandó, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrhoz címezve f. évi augusztus 
12-ig a verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez 
küldjék be. A kinevezett tanító köteles a gör. kel. 
román kántorságot az egyházközség részéről fize-
tendő évi 100 korona tiszteletdíj és stólajövedelem 
élvezete mellett végezni. Versecz, 1909 július hó 
20-án. Molnár József s. k,, kir. s.-tanfelügyelő. 

(71/h—I—1) 
Alsókabol (volt határőrvidék) községi jellegű 

magyar-szerb tannyelvű népiskolánál betöltendő egy 
újonnan szervezett tanítónői állás. Ezen állással 
következő javadalmak vannak egybekötve : 1000 ko-
rona fizetés, 200 korona lakbér, esetleg természetbeni 
lakás, 75 korona faátalány, 20 korona irodaátalány 
és megfelelő kertilletmény. Ezen állást kérő tanító-
nők keresztlevéllel, oklevéllel, eddigi szolgálataikat, 
valamint nyelvismeretüket és magyar honosságukat 
igazoló okiratokkal fölszerelt folyamodványukat Bács-
bûdrog vármegye közigazgatási bizottságához címezve, 
legkésőbb folyó évi augusztus hó 15-ig nyújtsák be. 
(Nem magyar nyelvű okmányok, hiteles magyar 
fordításban melléklendők.) Csapó Kálmán, kir. segéd-
tanfelügyelő. (72/h—I—1) 

A kocs i (Komárom m.) reform, egyház kisebb fiú-
és leányiskola tanítói állására pályázat hirdettetik. 
Javadalom : 1. 900 korona az egyház pénztárából, mely 
1000 koronára egészíttetik az állampénztárból. 2. Lakás 
és 300 öl kert. 3. Minden halott után 50 fillér, mely 
néha több szokott lenni. Kötelesség : az I—II. vegyes 
osztályok tanítása, az ismétlő-iskola fiúnövendékeinek 
tanítása, minden halott kikísérése és felettük éneklés, 
a kántortanítónak szükség esetén helyettesítése, az 
istenitiszteleteken megjelenés. Pályázatok augusztus 
11-ig nagyt. Czike Lajos espereshez, Ószőny (Komárom 
megye), küldendők. Kocs (Komárom megye). Sebestyén 
Dávid, ref. lelkész. " (1082—1—1) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Tápióbicskei (Pest m., vasúti állomás Nagykáta, 
félóra) róm. kath. kántortanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalom : 1. természetbeni lakás, 2. 1365 
korona készpénz, 3. 14 katasztrális hold és 1293 Q 
szántóföld, 4. 110 korona alapítványos misék után, 
5. stóla, körülbelül 600 korona. Megjegyeztetik, hogy 
a kántortanító egyelőre csak énekre tanítja a gyer-
mekeket, de ha a körülmények úgy kívánják, később 
osztályvezetésre is köteles. A népének magyar. A 
kántortanítói oklevéllel fölszerelt kérvények augusz-
tus 25-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. A 
választás augusztus 26-án, délelőtt 9 órakor, a szokásos 
próbaéneklés után fog megtörténni. Hanusz Zoltán 
tb. szentszéki ülnök, plébános, elnök. Tápiőbicske, 
1909 július 22. (1061—1—1) 

Az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház polgári leány-
iskolájánál egy újonnan szervezett segédtanítónői 
vagy segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. Az 
1909. évi szeptember 1-én elfoglalandó állásra okleve-
les, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportra 
képesített ág. hitv. ev. vallású polgári iskolai tanító-
nők vagy tanítók pályázhatnak. Előnyben azok része-
sülnek, akik rajzot, esetleg a francia vagy német 
nyelvet is képesek tanítani. A megválasztott köteles 
leend heti legfölebb 23 órában szaktárgyain kívül 
esetleg más tárgyat is tanítani. Az állás java-
dalmai: 1. törzsfizetés államsegéllyel kiegészítve évi 
1400 korona, amely az 1906. évi 55.556. sz. min. 
rendelet értelmében négyévenként növekedik, 2. lak-
bér 420 korona. A kellően fölszerelt kérvények 1909 
augusztus 22-ig alulírt iskolaszéki egyházi elnökhöz 
küldendők be. Eperjes. Korbély Géza ev. lelkész, 
iskolaszéki egyházi elnök, (1063—II—1) 

Pályázat nyittatik a ny íregyháza i ref. leány-
internátusnál megüresedett igazgatónői állásra, mely-
lyel 800 korona fizetés, teljes ellátás és 3 szobából 
álló bútorozott lakás élvezete van összekötve, 
azonban nyugdíj és korpótlék ezidőszerint nem 
biztosíttatik. Pályázhatnak oly okleveles tanítónők, 
esetleg ugyanily özvegyek, kik az internátus 
szellemi vezetésében jártasok. Határidő : augusztus 
15. Állás augusztus 20-án elfoglalandó. Nyíregy-
házai református lelkészi hivatal. (1065—II—1) 

Pályázat a varbócz i református iskolánál kántor-
tanítóságra. Fizetése : 1066 korona s 24 méter fa, 
udvarra szállítva, felvágva és korpótlék. Az 1066 
koronából államsegély 610 korona, az egyház pénz-
tárából 456 korona, havonkénti 38 koronás részletek-
ben. Kétszobás lakás (modern) konyhával, betoniro-
zott belső kamarával s melléképületek. Mintegy 900 
QJ-öl gyümölcsös s kaszáló a háznál ; s egy kapás 
parlag szőlő s két darab marhára és sertésre nyári 
legelő és stóla. Kötelessége : mindennap s vasárnap 
egyszer délig s máskor délután istentiszteletet végezni ; 
templomi és temetési éneklést vezetni ; a 25—30 
növendékből álló VI. osztályú iskolát az egyházkerü-
leti tanterv szerint tanítani Pályázat augusztus 20-ig 
Fodor György, perkupái lelkészhez küldendő. U. p. 
Szín. Vasúti állomás 4 kilométer. (1066—I—1) 

A pándorfalusi (Moson m.) róm. kath. iskolához 
osztálytanítót keresünk. Fizetése : államsegéllyel 1000 
korona, egy bútorozott szoba fűtéssel. Kötelessége : 
egy osztályban önállóan, az ismétlőben felváltva taní-
tani és a kántorságban segédkezni. Határidő : aug. 9. 
Az iskolaszék. _ (1071—1—1) 

Az óbesenyői községi elemi népiskolánál újonnan 
szervezett tanítónői állásra pályázat nyittatik. Föl-
tételek : oklevél, róm. kath. vallás, bolgár vagy szláv 
nyelv ismerete. Az állás javadalma: 1000 korona 
fizetés, 200 korona lakbér, 100 korona a gazdasági 
ismétlő-iskola tanításáért. Pályázati határidő : aug. 10. 
Megjegyeztetik, hogy az iskola 8 tanerővel 1910. évi 
szeptember hó 1-től államosítva van. Iskolaszék. 

(1073-11—1) 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvény-tár-
saság l ikér-kohótelepi magyar tannyelvű elemi 
nép- és iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresí-
tet t segédtanítói állásra 1200 korona kezdő fizetéssel 
(utólagos havi részletekben fizetve), szabad garszon-
lakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével 
egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik. 
Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly 
pályázók, kik a rajz- és énektanításban kellő jártas-
sággal bírnak s a kezdőket zongorázásban sikerrel 
képesek oktatni. Okleveles és nőtlen tanítók kellően 
fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó évi augusztus 
hó 15-ig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvény-
társaság likéri kerület iskolaszékéhez, Likér-kohó-
telepre (u. p. Nyustya, Gömör megye) nyújtsák be. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Áz elnökség. 

(1067—III—1) 
A béregi róm. kath., magyar tannyelvű, vegyea 

I—VI. osztályú, németajkú tanítói állomásra a követ-
kező föltételek mellett pályázat hirdettetik : 1. C^ak 
férfitanítók pályázhatnak. 2. A német nyelv tudása 
úgy szóban, mint írásban megkívántatik. 3. Kántori 
képesítéssel bírók előnyben részesülnek. Fizetése : 
1000 korona készpénz, 20 korona kertilletmény és 
természetbeni lakás. Pályázati határidő: f. évi aug. 10. 
A folyamodvány nt. Maison Mihály esperes-plébános 
úrhoz, Regőczére küldendő, a béregi róm. kath. iskola-
székre címezve. A megválasztott állását szeptember 
1-én tartozik elfoglalni, mely naptól fogva fizetése is 
folyósítva lesz. A megválasztottnak kötelessége : az 
ismétlő-iskolában díjtalanul tanítani és a „Bajavidéki 
róm. kath. tanítóegyesületnek" tagjává lenni. Béreg. 
Bedcsula Bálint plébános, iskolaszéki elnök. 

(1068 1 - 1 ) 
A nagysza lonta i református egyház pályázatot 

hirdet az „Ercsey-iskola" I., II. és III. leányosztály 
BJ szakaszának tanítóságára. Javadalom : aj lakás 
természetben, házikerttel ; bj 1000 korona készpénz, 
évnegyedes részletekben előre fizetve. Ezen állomásra 
református vallású, okieves férfi- és nőtanítók pályáz-
hatnak, akik kötelesek az I., H. és III. leányosztály 
BJ szakasz, esetleg a presbitérium rendelkezése foly-
tán másik elemi osztály növendékeit is a tiszántúli 
református egyházkerület Aj tanterve szerint tanítani. 
Felhívatnak pályázók, hogy ezen tanítói állásra pá-
lyázati kérvényüket tanítói oklevéllel, esperesileg meg-
erősített szolgálati bizonyítvánnyal fölszerelve, f. évi 
augusztus hő 14. napjáig Nagyszalontára, Böszörményi 
Lajos iskolaszéki elnökhöz küldjék be. Ezen állomás 
f. évi szeptember hó 1-én foglalandó el. Költözködési 
átalányul nős tanító 50 koronát, nőtlen 30 koronát kap. 

(1070—1—1) 
Pályázat a mad i (Pozsony vm.) ref. kántortanítói 

állásra. Javadalom : lakáson kívül készpénz 163\32 ko-
rona; búza 25, árpa 5 pozsonyi mérő ; puhafa 2'/2 öl ; 
szántóföld, rét 11 m, hold, adómentesen ; tandíj à 2 
korona ; ezek helyett az egyház kész 600 korona átalányt 
adni, előleges havi részletekben ; diáktartásra Mkorona; 
stólajövedelem, államsegély 800-ig 200 korona, 1000-ig 
folyamatban. Kötelessége : a kántortanítói teendők, 
lelkész akadályoztatása esetén az istenitisztelet vég-
zése. Az állás 1909 szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kellően fölszerelt kérvények 1909 augusztus 11-ig Tóth 
Kálmán ref. espereshez, Deáki (Pozsony vm.), ad-
hatók be. (1072-1-1) 

A ny i tranagykér i rk. iskolaszék egy tanítónői 
állásra aug. 10-ig pályázatot hirdet. Jövedelme: egy 
bútorozott szoba fűtéssel, 1000 korona fizetés. Kérvé-
nyek Vargha János esp.-plébánoshoz küldendők. Estéli 
András, főtanító. (1076—1—1) 

K i s z á c s r a (Bács m.) ág. evang. tótajkú, okleveles 
tanító vagy tanítónő kerestetik, 1000 korona fizetés-
sel, lakás. Bizonyítványok aug. 13-ig lelkészi hivatal-
nak küldendők. (1080—II-1) 
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Kakast! (Tolna m.) róm. kath. kántortanítói állásra 
folyó év aug. l-ig pályázni lehet. Fizetése : lakással 
együtt 1928-96 korona. Kötelmét díjlevél jelzi. Sze-
mélyes megjelenés, vasárnap próbaéneklés, német 
nyelv bírása szükséges. Folyamodások iskolaszéki elnök 
címére küldendők. (1075—1—1) 

A hosszúperesztegl (Vas m.) róm. kath. elemi 
iskolához osztálytanító kerestetik. Fizetése : hitk. és 
államsegélyből 1024 korona, fűtésre fa és egy búto-
rozott szoba. Kántoriakban segédkezni tartozik. Kér-
vények aug. 8-ig küldendők be. Az iskolaszék. 

(1079-1 -1 ) 
A kuczoral (Bácsbodrog m.) gör. kath. kántori 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 1. 1000 
korona készpénzfizetés, havi előleges részletekben, 
rendes ötödéves korpótlékokkal az 1907. évi XXVII. 
t.-c. értelmében és rendes tanítói nyugdíjigénnyel a 
hitközség pénztárából, 2. stóla évi kb. 300 korona, 
3. szép úri, 4 szobából álló kényelmes lakás udvar-
ral és kerttel. Teendői: 1. vasár- s ünnepnapokon a 
jobb klirost vezetni, a bal kliros a kiskántor veze-
tése alatt áll, kiről a hitközség gondoskodik, 2. köz-
napokon az összes funkciókat, úgy a templomban, 
mmt a templomon kívül a kántor egymaga végezi, 
3. tartozik egyházi énekkart szervezni, vezetni és azt 
világi dalokra is tanítani, 4. az ismétlő-iskolába járó-
kat heti egy órában egyházi énekekre (2 hangra) 
oktatni. Csak okleveles kántortanítók pályázhatnak. 
Határidő : szeptember 1. Az állás október 1-én fog-
lalandó el. Kívánatos a személyes megjelenés augusz-
tus folyamán vasár- vagy ünnepnapokon Visszauta-
zásra kocsit s vasúti jegyet Űjverbász állomásától a 
hitközség fizeti. Kuczora, 1909 július hó. ifj. Lábos 
Endre, gör. kath. esperes-plébános. (1086—I—1) 

Betöltendő : a tököli (Pest vm.) áll. el. iskolánál 
egy tanítónői, a csaczagalambosi (Trencsén vm.) 
egy tanítói, a nagyalmási (Hunyad vm., Brádi tan-
felügyelői kirendeltség) egy igazgató-tanítói és egy 
tanítónői, a r imatamásfalvi (Gömör-Kishont vm.) 
egy tanítói és egy tanítónői (róm. kath., illetőleg ág. 
ev. vallás igazolandó), a nyitraújlaki (Nyitra vm.) 
egy tanítói és egy tanítónői (róm. kath. vallás iga-
zolandó) állás. Valamennyi állással az 1907. évi XXVI. 
törvénycikkben biztosított illetmények vannak egybe-
kötve. A fölszerelt kérvények f. évi augusztus hó 15-ig 
azon kir. tanfelügyelőséghez nyújtandók be, melynek 
területéhez az illető iskola tartozik. A kir. tanfelügye-
lők megkerülésével akár közvetlenül, akár más ható-
ság útján benyújtott kérvények figyelembe nem vétet-
nek. Végül ezúton értesíttetnek mindazok, kik a 
Néptanítók Lapja 27. számában hirdetett köpcsényi 
(Moson vm.) tanítói állásra folyamodtak, hogy ezen 
pályázat hatályon kívül helyeztetett. Budapest, 1909 
július 29. M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

(73/h—I—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
Ezen számban „Módszerek Kedves Kartársak! Lexikona" cím alatt hir-

detés jelent meg. Figyelmükbe ajánlom. Felsösegesd, 
Somogy m., Nóvák Gyula. (975-1-1) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU és FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen ég bérmentve. 

Telefon 8 8 - 5 9 . (208-40—23) 

A z i s k o l á k 

fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle í)ustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171—48—26) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harnióniuniok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (655 - 26—5) 

PÁRTOLJUK A HONI IPART ! 

F v n TÏ OCl S7'álhtja a miniszterileg ajánlott s 
J . A O i U ^ / U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskol atábla-mázat. 
Egy l/i bádogszelence '/« klg. 18 m® ter. kor. 7.— 

» '/» „ «/« „ 9 ma ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2. 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél 40 . n " 
ü j mázolás i és vonatozás! utasítással. 

G r e s c h i k G y u l a , 
(1058—V—1) L Ő C S É N . 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mű- és kötszerésznél 
(Bpest, VII., Erzsébet-kör lit 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú s érv-
kötők, összes betegápolási 
eszközök és kötszerek, has-
kötök, egyenestartók, ortho-
pédiai fűzök és járógépek, 
valamint műláb és mükéz 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20-9) 
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1C fn v i n t Őr t remek szabásban, elegáns kivitel-
i á l U i l l l l C l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a u s z F . é s T á r s a 
óriszabó-üzlete, VIII. ker., RAkóczi-rit 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20-52—30) 

Templomi orgonák. 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal öt évi jótállás 
mellett, bármely vidéken Mezey Géza orgonaépítő. 
Budapest, VII., Fürész-utca. (1051—1—1) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. ( 5 2 - 9 ) 
Fiyilzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Oy Ar: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedük 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

MOGYORÓSSY 
= = = CIMBALOM 

O r g o n a - H c a r m ó n i i i i i i o k , 

elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 
szállít : 

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSEß J. 
csász. és kir. udvari szállító, a 
liangfokozó-gerenda, az Ocskai-
és a Rákóczi-tárogató feltalálója. 

B U D A P E S T . 
Föiizlet : II., Lánchíd-u. 5. 
G y á r : II., Öntőház-u. 2. 
Továbbá ajánlja saját gyá-
rában készült, elismert leg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit. 
Hagyarorsz. legnagyobb ïoiiôs 

és fnTÓliangszenk g )úra . 

Árjegyzék minuen hangszerről kívánatra bér-
mentve. (35—52—30) 

T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok, 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7. 
készülékek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívána t ra 
megküldi 

újonnan ki-
adot t á r jegy-
zékét , ingyen 
és bérmentve. 

(9—52—30) 

Magyar Nyugdíjbiztosító 
= Részvénytársaság = 

Központi igazgatóság : 
BUDAPEST, VII. ker., Erzsébet-körút 20; 

Biztosít bárkinek orvosi 
vizsgálat nélkül aggkori 
nyugdijat, rokkantsági já-
radékot, özvegyi nyugdí-
jat és végkielégítést mér-
sékelt díjtételek mellett. 

Tanítók minden községben képviselökül 
kerestetnek és szép mellékkeresetre tehet-
nek szert. (1009-111-2) 

H A R M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Áijegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától fel jebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (53—>13—29) 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra ós gramofonra. 
Hegedüosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26—3) 
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Iskolatársak találkozása! 
Alulívott baráti szeretettel fölkéri mindazon tanító-
társait, akik 1859. éviaug. 1-én vele végezték a szegedi 
tanítóképző utolsó évfolyamát, szíveskedjenek az 
ötvenéves találkozóra Szegeden, f. évi aug. 15-én reg-
geli 7 órakor a tanítóképző-intézetben megjelenni. 
Ujkécske, 1909 július 11. Batka Imre, közs. iskola-
széki elnök. (983—1—1) 

T c p t p I Munkács közelében levő állami tanítónő, 3 
Udvl 01 tanerős iskolától az északnyugati Felvidékre. 
„Tanítónő" poste restante, Breznóbánya. (1043-1-1) 

T a n í t n n n t t o r p o p k 3 l e á n y k á m m e , l é > k i k e t 

Idill LUIlUl KClOaCK. a polg. isk. I—III. osztá-
lyaiból kellene vizsgáztatni. Német nyelv tudása kí-
vánatos. Fizetés megegyezés szerint. Ajánlatok Neu-
schvender József, nagyvendéglős, Kőrösladány, Békés 
m. címére küldendők. (1011—I—1) 

P c û r i l ü l / Budapesttől 29 km.-re fekvő helyről. Ali. 
U&ClClCtt. tan., Leányfalu, Pest m. (1047-1—1) 

f1 e n r ô l a i / Monorról (Pest m.) városi áll. tanítónő-
UMJICICÜ vei. Hunyady, Czegléd. (1016—1—1) 

P o ú r ó l Lúgos és Búziás közt fekvő szép vidékről-
VJûCI Cl án. tanítónő. Cím: „S. M." Báhony, Pozsony 
megye. (1022—1—1) 

P c p r p l pozsonymegyei nagyközségből áll. tanítónő, 
UoGl Cl Budapest közelébe kisebb helyre is. Cím : 
Csányi József, Esztergom (Városháza). (1049-1-1) 

P o o r o l osztálytanítóval ref. rektor. Bővebbet levél-
Uac I Cl ben. Bereczky Endre, Gödöllő. (1081-1-1) 

I f p r p o p l / szept. 1 re egy, lehetőleg n a v p l f t n n t 
ILClCdCÜ izraelita vallású, okleveles UCVC1UUUI, 
ki egy hat éves fiút az első elemi osztályra oktat. 
Perfektül beszél németül és szabad idejében egy há-
rom éves kis leánnyal szintén foglalkozik. Olyanok, 
kik már gyakorlattal bírnak, előnyben részesülnek. 
Ajánlatokat arcképpel, bizonyítvánnyal és igények 
megjelölésével kér : özv. Hegyesi Sándorné, Arad, 
Tököly-tér 2/a. (1069—1—1) 

Ál lampafyálwkéréshez nyomtatványok 1 K. Ma-
i U l d l l l o C g ü l j gyarázófüzet (YI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
(Szatmár m.). (873—X—4) 

M a r v ÓC M ó r Ol tudományos műszerek gyára 
lUdIA Ca m e r c i Budapest, V I . , B U 1 C S Ú - U . 7 . Tele-
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—15) 

f.OPrÓl evangélikus áll. tanítónő Budapest környé-
V&G1C1 kére. Ajánlatok: Pogányné, Pusztaföldvár, 
Békés vm. (944—II—2) 

Kfk gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték 

(II. rész) 2 40 K. Záuibó Károly, Szeged-Rókus. 
(1010—VI—2) 

„Módszerek Lexikona." 
E címen szept. 1-től 10-ig ajánlott küldéssel szállí-
tom fonti művemet. 250—300 oldalas mű, kemény, 
félvászon kötés, arcképemmel. Kedvezményes előfize-
tés aug. 20-ig 3 kor., azután 5 kor. Régebbi előfize-
tőknek 2 kor., illetve 3 kor. Az összes írás-olvasási 
módszerek világos képét adja. Az enyémet teljesen 
és javítva. Kérdezősködéseknél vál.-bélyeg ! Felsö-
segesd, Somogy m., Kovák Gyula. (975—1—1) 

Elemi isk. III—IV. oszt. leánykámhoz aug. hónapra 

keresek oly tanítónőt, 
ki szept. l-re nyilvános iskolában levizsgáztatja. Leá-
nyom az illető osztályokból betegség folytán maradt 
ki, s mivel jövő tanévre polgári iskolába akarom be-
íratni, ezért kell a tantárgyakat átismételni és le-
vizsgáztatni. Fizetés: 40—50 K és ellátás. Megkere-
sések Kotsis György földbirtokoshoz, Szabadszállás, 
Pest m., mtézendők. (1044—1—1) 

Nagyfontosságú új tanszer! 
Elpusztíthatatlan szab. tentatartó ! Nélkülözhetetlen 
minden iskolánál. El nem törik, el nem romlik. A 
tenta ki nem dűlhet belőle. Padok, könyvek és 
kezek be nem mocskolhatók. Ára darabonként 45 
fillér. Megrendelhető Eckstein D.-nál, Szered. 

(960—V—1) 

Oklevéllel bíró nevelönöt keresek 
három leányka mellé, kikkel a polg. iskola második 
osztályát kell elvégezni és nyilvánosan levizsgázni. 
Az oktatási nyelv magyar, a társalgási nyelv német, 
de a francia nyelv alapos ismerete és a zongorázás-
ban való teljes jártasság is megkívántatik. A fizetés : 
10 hóra 800 korona és teljes ellátás. Az állást f. évi 
szept. hó 1-én kell elfoglalni. Arcképpel fölszerelt 
kérvények Steiner Dávid úr címére, Zalaszentgrótra 
küldendők. (1006—1—1) 

Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
nlumról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(64—30—29) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, lianem a 
kiadóhivatalba küldendők he, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalának 

Budapest, 
I. ker., Yár, Iskola-tér 3. szám. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tncL-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Ai ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hi rdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Exek a díjak is 
előre a k iadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEli., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

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

Katonás nevelés. 
Tájékoztató felszólítás érkezett az I. 

ker. honvédparancsnokságtól az iskolai 
év végén az összes polgári és közép-
fokú iskolák igazgatóihoz a fővárosban. 
Hazánkban ugyanis a katonás nevelésre 
irányuló mozgalom és munkálkodás, ré-
szint a közoktatásügyi miniszter enge-
délye, részint a honvédminiszter rende-
lete és támogatása következtében már 
két év óta van folyamatban. Elemi, 
polgári, közép- és felsőfokú intézetek 
tanulóinak katonás csoportításáról, ki-
képzéséről, céllövésről, iskolai zászlóaljak 
alakításáról többször volt említés téve 
lapunkban és a napi újságokban is. Az 
iskolai nevelés emez újszerű és eredeti 
ágára, úgyszólva kiegészítésére, amint 
szemmel látható, nagy mértékben ráfor-
dult a figyelem közelebbről nemcsak a 
tanítók és az ifjúság, de a szülők és a 
hatóságok részéről is. Magában az újí-
tásban való kedvtelés és nem pusztán 
az újság ingere dolgozik itt. Örömet és 
meglepetést keltett pl. az a hír, az a 
glédába állás, felvonulás, a fapuska, az 
a katonai ügyesség és rátermettség, 
más szóval katonai ránevelés, amely 
olvasható lőn : a kecskeméti elemi isko-
láról, a kiskőrösiről, az ózdi vasgyári 
elemi iskola Y—YI. osztályáról, vala-
mint az újpesti polgári iskola 600 
főnyi zászlóaljának tanítóiról és ifjúsá-

gáról. Amiket azok produkáltak, minden-
kinek nagyon tetszett. 

Arra figyelmeztette az intézetek igaz-
gatóit felszólításában a honvédparancs-
nokság, hogy amelyik iskolánál az isko-
lai nevelés keretében a katonás nevelést, 
kiképzést, céllövést gyakorolni és szer-
vezni óhajtják a testületek, e szándé-
kukról a célszerű szervezés és eszköz-
beli támogathatás érdekében minél előbb 
értesítsék a honvédparancsnokságot. Je-
lenleg a fővárosban s az ország többi 
részében katonás kiképzés, céllövés, 
zászlóalj-alakítás stb., a honvédparancs-
nokság jelzése szerint, mintegy 150 
helyütt van folyamatban. Ennyiből áll 
a felszólítás. 

A katonás nevelés rendkívüli fontos-
ságát a mi olvasóinknak, mint egy régi 
hírű vitéz-nemzet fiainak, nincs miért 
különösen hangsúlyozni sem pedagógiai, 
sem nemzeti szempontból. Önmagát 
dicséri az. A szertorna mellett, az egyéni 
mellett, a katonás nevelésben tömeg-
energia lakik. Jó magyar népünknek 
erkölcsileg jeles tulajdonságai, mint a 
rendnek, tekintélynek, fegyelemnek res-
pektálása, elsősorban katonai erények, 
még pedig a régi nemesség, papság és 
a vármegye révén örökölt katonai neve-
lés származékai. Azok a régi szervezetek 
a létfenntartó foglalkozás mellett mint-

I egy öntudatlanul a fajnemesítés ember-
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tani, antropológiai nagy érdekeit is 
szolgálták. Járd be a szerb, a román 
földet, nézz körül az olasz, a francia, a 
német népek között és mit tapasztalsz, 
mit fogsz észrevenni? Különfélébb típu-
sokat, szebben termett emberpéldányo-
kat, férfiakat, nőket. sehol sem látsz, 
sehol sem találsz, mint szép Magyar-
országon. Azok a szépségek a fajkeve-
rődés, a katonás nevelés, foglalkozás és 
az évszázados öröklés eredményei. Azok 
a szépségek, az a néperő és az a nép-
egészség az, amelyeket nálunk a modern 
morál, a tüdővész és a pálinka gyökeré-
ben támadott meg. E bajnak, e közös 
veszedelemnek az eddiginél fokozottabb 
testi nevelés is az egyik gyógyító módja, 

A katonás nevelés nem egyéb, mint 
előkészítés az egyéni ügyességre, elő-
készület a közös katonai védkötelezett-
ségre. A gyerekifjúnak nagy kedve telik 
e játékkal határos foglalkozásban. A 
kéz, a láb, az izom, a szem, az akarat 
fölött való gyors rendelkezés, továbbá 
az élénk figyelem, a rend, a mozdulat, 
a pontosság: parancs, tekintély és komandó 
szerint, mindezek — mondani sem kell — 
egyéni, társadalmi, katonai és állami 
erények, amelyekre a mi széthúzó tár-
sadalmi viszonyaink és a mi meglazult 
kötelességérzetünk közepette égető szük-
ség van. Kicsiny magból lesz a százados 
fa, de hát ültetni és gondozni kell azt, 
s ez a ránevelés. 

Azok az előre látó-néző lelkes intézők, 
tanítók, nevelők, oktatók, akik az isko-
lában meghonosítani igyekeznek nálunk 
a katonás nevelést, azok korszakunk igé-
nyeinek óramutatójára s közös bajaink 
kútfejének egyik ütőerére tették a kezü-
ket. Igen okosan ! Ennek a nézetnek, 
ennek az eljárásmódnak helyességéről 
mások példája, vagy inkább utánzása 
oktathat ki bennünket legjobban. 

Itt van mindjárt az osztrák közok-
tatásügyi miniszter, gróf Stürgkh pél-
dája. Ausztriában az összes elemi és 
polgári iskolai hatóságokhoz június köze-

pén rendeletet küldött a gróf. A tan-
férfiakat ebben az osztrák miniszter fel-
hívja a fejlődő nemzedék egészségére, a 
testgyakorlatok hasznára s a testkép-
zést előmozdító intézkedések támogatá-
sára. Elrendeli az osztrák tanítóképzők-
ben — hetenként kétszer — a játék-
délutánok rendezését, mert az osztrák 
tanító- és tanítónőképzőkben — amint 
mondja — nincs elegendő mód és alka-
lom az ifjúsági játékokban és a külön-
féle sportokban való kioktatásra, holott 
azok mindinkább szükségessé válnak az 
iskolákban. Az iskolát fenntartó ható-
ságoknak a testi kiképzés érdekében 
továbbá meghagyja, hogy olyan egye-
sületekkel (sport, evezős, turista), ame-
lyek játékhelyek és tornaeszközök fölött 
rendelkeznek, lépjenek összeköttetésbe s 
egyszersmind megengedi a felnőttebb 
ifjúságnak a sportegyesületekbe való 
belépést. Játék- és tornaeszközök beszer-
zésére pénzadományt helyez kilátásba s 
oly tanítóknak, kik e téren buzgóságuk-
kal kitüntetik magukat, jutalmat ígér. 
Viszont az osztrák (Landwehr) honvéd-
miniszter minden oly középfokú iskolá-
nak, melynek tanítványai a céllövésben 
gyakorolni akarják magukat, e célra 
rendeletileg kész szolgáltatni céllövő-
helyet, lőszert, oktatót, fegyvert és kara-
bélyt részükre. 

Szükséges-e hát nálunk a katonás 
nevelés? Balásy Dénes. 

A nyári tanfolyamok. 
írta: Leyrer Mátyás. 

Iskolai élet, nehéz felelősséggel járó munka 
befejezése után nyári hőségben ismét megnyíl-
tak a nyári tanfolyamok kapui a kifárasztott, 
de tanulni vágyó emberek számára. A kötelező 
tanítás a nyári hőség alatt mindenfelé szünetel. 
S ez nemcsak a munkás- és földmívesosztály 
gyermekeire való tekintetből történik, mert a 
gyermekekre nyáron otthon sokszorosan szük-
ség van, hanem rejlik e mögött fontos élettani 
ok is, mivel a hőségben a test és lélek egy-
aránt elzsibbad, rugalmasságát nagy mértékben 
elveszti. Ezt minden tanítással foglalkozó em-
ber sokszorosan érezhette a nyári hőség jelent-
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kezesekor. S amikor a szünetelés a nagy hőség 
idejére tétetett, az emberiség csak a természet-
hez alkalmazkodott, bölcs tanácsát követte. 

Mindezek mellett sajátságos, hogy a tovább-
képzést szolgáló tanfolyamok többnyire az ál-
talános pihenés idejére esnek. S bármennyire is 
óhajtja azt minden tanítóember, szívesen cso-
magolja össze holmiját s veszi kezébe útitáská-
ját, ha a sors ama kegyeltjei közé tartozik, 
hogy valamely érdemes tanfolyamon résztvehes-
sen. Azután mily dulakodással vált jegyet (ahol 
kell) az előadásokra, eltűr lökést, sokszor nem 
kis sérelmet is, mi rendes körülmények között 
legalább is pisztolyváltásra adhatna okot, de a 
tudomány jegyében kölcsönösen elnézők az 
emberek egymás irányában. Nagy eszmétől, 
tudományszomjtól vezérelve, idegen világot él-
nek az emberek, s fő az, hogy angol-, francia-, 
német- stb. nyelvi, filozófiai, pedagógiai, törté-
nelmi, irodalmi, természettudományi stb. elő-
adásokhoz férkőzhessek. Minden más mellékes. 

Végül leperdül a boldog idő. A tanfolyam 
befejeződik. A hallgatóság elől, akár lecsilla-
pult tudományszomja, akár nem, zárul a kapu, 
mely érkezésekor oly szívesen megnyílt előtte. 
Ismét csomagolás, érzékeny búcsúzás (akinek 
része jutott benne), kis idő múlva elvonul az 
álom s megjelenik ismét a valóság ki-ki lelke 
előtt. Mert amilyen mértékben bővül a lélek 
szellemi tartalommal, oly arányban vidul a ke-
dély barátságos, kedves összejövetelekkor. 

Mikor így a tanfolyamokról szó esik, önkény-
telenül mérlegeljük, vájjon felér-e a szellemi 
eredmény ama költségekkel, melyek mindenfajta, 
tehát külföldi tanfolyamoknak is szólnak s ál-
talános-e ama hatás, melyet tanfolyamoknak 
célozniok kell rendeltetésüknél fogva? 

A tanfolyamok célja iránt nem lehet kétség 
senkiben. Nem ismétlést várunk előadóitól, ha-
nem újabb eszméket, módszereket, irányítást, 
újabb szempontokat, termékenyítő útbaigazítá-
sokat követelünk tőlük, olyanokat, melyek a 
tudományágak legújabb állását, egyes kérdések 
újabb megvilágítását tüntessék fel előttünk. A 
pedagógiaban ne Herbart az agyonnyomorí-
tásig magyarázott munkáiról szóljon a dal, 
hanem lássuk hatását a legújabb nevelési és 
oktatási irányokban s ismerjük meg azokat az 
eszméket, melyek a tanférfiak javát manapság 
foglalkoztatják. Az irodalomban ne a Gyulai 
által megállapított s minden irodalomtörténetbe 
fölvett, rég tanult ítélkezéseket újítsák föl, ha-
nem lássuk Aranyt a legújabb kutatásokban, 
Petőfit a világirodalomban, Lenaut legújabban 
kiadott levelezéseiben, Goethet ne kortársai el-
fogult, hanem az összehordott anyag teljessége 
alapján teljesebben, szebben, igazságosabban. 
Ismerjük meg a jelenkori irodalmi áramlatokat, 

az irodalmat mozgató eszméket stb. S minden 
tudományágnak újat kell adnia, ha figyelmün-
ket le akarja kötni. Mert ismétlésnek helye 
nincs ily alkalmakkor. Ha mégis azt tapasztal-
juk, álmos, türelmetlen szemmel nézünk körül 
s keressük azt, ami után szomjúhozott lelkünk. 
S ha nem találjuk, csalódva térünk meg útunk-
ról. melyre oly sok lelkesedéssel indultunk. 

S ha a tanfolyam a rendeltetésének megfelel, 
miért szól az csak kiválogatott egyéneknek? 
A haladásban, tanulásban mindenkinek egyenlő 
joga járna ki, de a valóság ezt a tételt nem 
igazolja. Csak azoknak van joguk, kik anya-
giakkal rendelkeznek, s miután a legeslegtöbb 
tanítóember a megélhetéssel küzd, csak azoknak 
van alkalmuk, kikre az állam jótevő kezét reá-
teszi. 

Ilyformán a tábor egy része művelődik s 
nívót keres ingyen, segélyezéssel, a nagyobb 
tábor pedig magára marad, s nem önhibájából 
ered, ha nem mutathat fel minősítvényében 
látogatott tanfolyam-lajstromot. Pedig tanfolyam 
nem lehet ily irányú, nem lehet ily célú, nem 
lehet egyesek kiváltsága. De nem is lehet vál-
takozó ajándékozás és kiválasztás emberek te-
kintetében, mert minden tanfolyam újabb és 
újabb kérdéseket kell hogy felszínre hozzon, 
a váltakozó részvétel pedig hézagos eredményre 
vezet eddigi módjában. Tanfolyamoknak eredr 
ménye, ha érdemes és értékes, mindenki köz-
kincse legyen eszméivél, új irányával, mert csak 
így van liézagtalan, termékenyítő általános hatása. 

Minden szakember, minden érdeklődő nyerje 
meg a neki szóló táplálékot, akár résztvett a 
tanfolyamon, akár nem, mert a haladás, műve-
lődés mindenki egyenlő joga, kifelejtése nem 
önhibája. A tanfolyamon mindenoldalúlag ki-
küldött társaság képviseli az intézmények em-
bereit, miért nem alakul hát bizottság, mély 
együttes munkába foglalja a tanfolyam ered-
ményét s ez kézről kézre foroghatna ? így vál-
nék közkinccsé az általános együttes eredmény 
s tudomást szerezhetnének a nem résztvettek is 
a budapesti, jénai, greifswaldi, lipcsei peda-
gógiumi tanítóképzői tanfolyamokról, azok 
eredményéről egy helyt, míg a szétszórtan 
megjelent ismertetések csak ritkán hozzáfér-
hetők. Mert ismétélve hangoztatandó, ahogy 
egyeseknek szükséges a haladás, úgy a tanügy 
emberei összességének is. De tudomást lehetne 
szerezni egyúttal a tanfolyamok értékéről is, 
mely ha nem felelne meg, a kritikát nem állná, 
szükségtelenné tenné a tanfolyamot is. 

Kitűnnék az is, hogy sok tárgy nem tenné 
szükségessé a hallgatást, hanem inkább gyü-
mölcsözővé válnék számára a könyv, melynek 
nyugodt tanulmányozása több haszonnal járna. 
Kitűnnék főleg az, hogy a működő tanítók, ha 
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hallgatnak is nyári tanfolyamot, inkább irányí-
tást vesznek, s hogy ezeket gyümölcsöztessék, 
főleg a pedagógiában szorulnának tanítói könyv-
tárra, hogy lépést tarthassanak szakuk haladá-
sával. Hogy olvashatnák Natorp szociálpedagó-
giáját, Bamberger jelen szociálpedagógiai moz-
galmait, Edelheim: Adatok a szociálp^dagógia 
történetéhez, stb. Ez tanítói tudományos könyv-
tárak létesülésére vezetne. Mily arányban nőne 
a „Néptanítók Lapjá"-nak is pedagógiai ro-
vata ! Mily pezsgő élet járna nyomában ! 

A tanfolyam rendkívül fontos intézmény. A 
tanítás legideálisabb szabadsága mellett ideális 
célt követve, folytonos hirdetőjévé szegődött a 
legújabb vívmányoknak. De ha teljesnek óhajt-
juk eredményét, terjesszük általánosságban, hogy 
nem résztvevők is élvezhessék érdemes gyümöl-
csét, adjunk könyvet ott, hol az olvasás kiegé-
szíti és mélyíti az eredményt s adjunk teret a 
tudomány azon ágainak, melyek közvetlen ta-
pasztálat híján semmit sem érnek (pl. a föld-
rajznak.) 

Az eredmény általánosításával és évről évre 
való folytonos kapcsolatával megkapjuk az 
összes tudományágak fejlődéses menetét, nívón 
maradunk mindnyájan és eltűnik az a különb-
ség, mely a kiküldetéssel kapcsolatosan a sors 
kegyeltjei s az észre nem vett páriák között 
fennáll. 

Osztályismétlés. 
írta : Jíóródy Miklós. 

Yáczy István — igen alapos fejtegetéssel — 
felveti a kérdést: 

1. Szabad-e buktatni, és pedig ismétlésre, az 
elemi népiskolában? 

2. Ha szabad, miként fogja a nép gyermeke 
az Y. és YI. osztály anyagát elvégezni? 

Midőn őszinte örömmel kiemelem, hogy 
Yáczy István közleménye igazi népiskolai, tehát 
nem szertekalandozó általános kérdést vet fel, 
vagyis útat nyit, hogy népoktatásunk legben-
sőbb kérdéseivel foglalkozzunk : egyúttal nyom-
ban hangsúlyozni kívánom, hogy miután ez a 
két kérdés merőben ellentétes, ha egyikre 
igennel felelünk, ez a másikra nemet jelent és 
viszont. Ha megbuktatjuk a gyermeket, akkor 
hatodikat, ha kétszer bukik, ötödiket sem vé-
gezhet. Azt viszont Váczy István igen alaposan 
és minden tapasztalt szakember előtt megdönt-
hetetlenül indokolja, hogy ismételtetni kell. De 
viszont én azt vagyok bátor hangsúlyozni, hogy 

1. Magyarok történetét; 
2. Gyakorlati számolást és mérést; 
3. Alkotmánytani ismereteket; 
4. Némi fizikát, vegytant és természetrajzot 

minden magyar embernek tanulni kell. 

Ha azonban V—YI-ikba nem jár, akkor e 
tárgyakat nem tanulhatja, vagyis az írás, olva-
sás és né«ii elméleti számoláson (négy alap-
műveleten) kívül nem tanul semmit. Nemzetiségi 
vidéken nem hatolhat belé a magyar nemzeti 
szellembe, mert történelmet, alkotmányta.it nem 
tanult. Általában nem tanul ügyiratszerkesztést 
stb. Világosan szólva, a népiskola az ismét-
lőkkel szemben nem teljesíti feladatát. Azért 
örülök e kérdés felmerülésének, mert e lapok 
hasábjain leszólták a'>beli kijelentésemet, hogy r 
„közoktatásunk jelen állapotára gondolni is 
kellemetlenPedig olyan intézménynél, ahol a 
fenti ellentét lehetséges, valóban nagy hibáknak 
kell^ fennforogni. 

Újból és százszor ismétlem, hogy: „a közép-
iskola felemelendő a tanköteles kor fölé11. Ezzel 
kiküszöböltetik az a hiba, hogy a középiskolára 
kell előkészíteni a népiskolában. A népiskola 
ez esetben csak saját feladatára ügyel s buk-
tatásaival már előre selejtez. Ha pedig ismé-
teltet, akkor a gyermek két évig is kénytelen 
bennemaradni s így jól előkészül a közép-
iskolára. 

De maradjunk a ma adott helyzetnél. Ez 
esetben is reformot és pedig törvénybeli re-
formot kell hirdetnünk. Erre pedig megvan 
az alap. Ugyanis : az írás, olvasás mesterségét 
minden gyermek elsajátítja az I. osztályban, 
mert ma hangutánzóval tanítunk s igen gyor-
san készen vagyunk. A II. osztályban az írást 
és olvasást jól el lehet sajátíttatni, úgy, hogy 
a IH. osztályban már kiléphetünk a mai keret-
ből s a történelmet és természetrajzot, előbbit 
elmesélő modorban, utóbbit szüntelen kirándulá-
sokkal ée alkalmas szemléltetéssel tanítani 
lehet, ami aztín folytatódik a IV. osztályban, 
miáltal elkerüljük azt a képtelenséget, hogy a 
gyermek elvégzi a hat évet, s mivel akár szel-
lemi fejletlenség, akár kedvezőtlen viszonyok 
folytán nem juthatott az V—Vl-ik osztályba, 
a magyarok történetéből és a körülötte élő 
világról nem tud semmit. Vagyis : a tanterv 
akként változtatandó, hogy legalább e két 
tantárgy már a III. és IV-ik osztályban tanít-
tassék. 

Itt két körülményt különösen ki kell emel-
nünk. 

Egyik az, hogy nem beszélünk itt tankönyv-
ből való tanulásról. De egyrészt előírandó a 
tanítónak, hogy történelmünk főbb eseményeit 
a III—IV-ik osztályban szépen meséljék el, 
másrészt az olvasókönyvek úgy szerkesztendők. 
hogy a kívánt tananyag egészen bennük legyen. 
A mai olvasókönyvek csak a mondákat veszik 
fel a IH-ikban s a mohácsi vészig a IV-ikben. 
Javaslatunk odairányul, hogy e két osztályban 
az egész magyar történelem elé kerüljön. (A 



3 1 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

Benedek-Kőrösi-Tomcsányi-féle olvasókönyvben 
már így van. Szerk.) A természetrajzzal is így 
kell tenni. A ház körül, a mezőn és réten élő 
növények és állatok szüntelen kirándulások 
útján s az olvasókönyv segélyével megismer-
tetendők és megismertethetők. S talán nem 
leszek szerénytelen, ha említem, bogy én olvasó-
könyveimet egyenesen e célzattal így is szer-
kesztettem. 

A második fontos körülmény az „egyik év" 
és „másik év" eszméje, amire a kath. tanterv 
készítésénél gondoltak, de az államinál nem. 
Egyáltalán a népiskolai tanításnak legfontosabb 
alakja a „koncentrikus körök"-ben való hala-
dás. A III. és IV. osztály osztatlan iskolában 
mindig együtt tanítandó pl. történelemre és 
természetrajzra, az V. és VI. a fizikára, vegy-
tanra, földrajzra, történelem és alkotmánytanra, 
úgy, hogy aki mind a kettőt végigjárja, az 
kétszer hallja, aki pedig pl. az V-ikből kima-
rad, az is egyszer minden esetre tanulja. Ilyen 
feltételek mellett, s ha a tanítás helyét meg 
merjük változtatni, ha ki merünk lépni a sza-
badba, hogy ott szemléltessünk, akkor a fenti, 
Váczy István által felvetett két ellentétes kér-
dés között az ellentét megszűnik, de bizony a 
mai viszonyok között inkább csak menjen előre 
a leggyengébb tehetségű gyermek is, mert még 
mindig jobb, ha eme fontos tudnivalókról hall 
valamit, bár azokat jól nem tudja, mintha az 
alsó osztályok tanagyagát tudja, de a legtöb-
bekről nem is hall. 

Magyarország iiépoktatásügye 
az 1906/7. iskolai évben. 

Ismerteti : Itéthi Lajos. 
Az elemi népoktatást államunk voltaképen 

•csak 1868 óta vette rendszeres gondozása alá. 
Történtek ugyan rendező kezdeményezések Mária 
Terézia és II. József kormányai részéről; de 
egészében ott maradott az ügy az egyházak 
kezében, amelyek az iskolát „az egyház vete-
ményeskertjének" tekintették. 

Most is sokkal több még a felekezeti iskola, 
mint az állami és községi ; de az állam fel-
ügyelete, szabályozó intézkedése és segítő keze 
kiterjed azokra is. 

Tényleg sok történt e téren az alkotmány 
helyreállása óta. Eötvös József báró magasan 
lobogó lelkesedéssel állította be az általános 
népoktatás ügyét az állam legfontosabb teendői 
közé. Utódainak mindegyike hirdette, hogy ez 
irányban kíván tovább építeni. Történtek is 
törvényalkotások és széleskörű rendelkezések, 
amelyek egy vagy más irányban előbbre vitték 
az ügyet. A mostani országgyűlésnek legjobb 
alkotásai közé tartoznak azok a törvények, ame-

lyeket Apponyi gróf kezdeményezésére a tanítók 
javadalmának rendezése, jogviszonyaiknak sza-
bályozása és a magyar nyelv sikeres tanításának 
biztosítása tárgyában hozott. Ezeknek végre-
hajtása útját terjedelmes miniszteri utasítások 
és intézkedések egyengetik. Munkába vette a 
miniszter az iskolán kívüli oktatás rendszeres 
szervezését is; de arra vonatkozó tervei még 
nem ölthettek megszilárdult alakot a politikai 
viszonyok alakulása miatt. Mindezek mellett 
még fölötte sok a tennivaló ebben az országos 
fontosságú ügyben. Az általános és szakirányú 
középiskolák keretei megfelelnek az ország szük-
ségletének. Az egyetemek szaporítása kívánatos ; 
de a népoktatás és nevelésügy általánossá tétele 
és megfelelő színvon aha emelése mindennél sür-
gősebb feladat. 

Ez utóbbi állítás megokolása céljából nem 
szükség, hogy magunk csoportosítsuk az ada-
tokat. Bőven elég, ha szó szerint idézünk abból 
az áttekintésből, amelyet maga a közoktatás-
ügyi minisztérium nyújt a kormány 1907. évi 
jelentésének „Az ország közállapotairól" szóló 
részében. 

Itt következnek a minisztérium megállapításai. 
„1906 szeptember 1-én a tankötelesek száma 

— a budapestiek nélkül — 3,202.750-et tett. 
Az emelkedés az előző évhez képest 49.014." 

„Anyanyelvre nézve a tankötelesek abszolút 
többsége 51'6% magyar. (A megelőző évben 
51'7°/o volt.) Következtek az oláhok 16'1, a 
tótok 12-7, a németek ll-SVi-kaL" 

„Az iskolába járó tankötelesek aránya az 
1906. évi adathoz képest változatlanul 79'5'U 
volt. A vallást tekintve, legnagyobb az ág. hitv. 
evangélikusoknál (89'5%), azután a róm. katho-
likusoknál (84-3%), a reformátusoknál (81"lVo); 
legkisebb a gör. keletieknél (67'1%) és a gör. 
katholikusoknál (64"8%)." 

„Anyanyelv tekintetében, sajnos, a magyar-
ság még mindig a negyedik helyen áll. Elsők 
a németek (89"9°/o), utánuk jönnek a tótok 
(85'3°/o), a horvátok (82'7%) és a magyarok 
(81-8%). Utolsóelőttiek az oláhok 64"3 és utol-
sók a rutének 60"47o-kal." 

„A magyarok elmaradását legfőképen az 
okozza, hogy épen az ország színmagyar terü-
letén (Csongrád, Jásznagykúnszolnok, Hajdú, 
Szabolcs megyék, Debreczen, Szeged, Kecske-
mét városok) az ottan dívó tanyarendszer miatt 
még mindig nincs elég iskola." 

Hogy a főok ez, azzal bizonyítja a minisz-
térium, hogy „az országnak olyan magyarlakta 
vidékein, ahol a tanyarendszer nincs úgy kifej-
lődve, a magyar anyanyelvű tankötelesek (isko-
lába járók) aránya nemcsak az országos átlagot, 

; hanem a németség arányát is felülmúlja. A tót-
; ság kedvezőbb aránya abban leli magyarázatát, 
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hogy a felvidéken sok a paraszt- tanítós iskola 
s az oda járó tankötelesek is iskolába járóknak 
tekintetnek, holott az oktatás ott számba is alig 
vehető. A magyar anyaországban lakó csekély-
számú horvátok főleg a nyugati határon lak-
nak, ahol a kulturális fejlődés magas fokon áll". 

Nem érdektelen szemügyre venni, hogy az 
ország különböző részeiben mily arányok közt 
mozog a magyar tankötelesek iskolába járása. 
Ez az arány: a Dana balpartján 89 '6%, a Duna 
jobbpartján 91'8, Duna-Tisza közén 76'7, Tisza 
jobbpartján 84"9, Tisza balpartján 74'4, Tisza-
Maros szögén 78'8, Királyhágón túl 81*7%. 

Mindössze 1,767.058 magyarnyelvű tanköteles 
közül 1,443'088 gyermek jár t iskolába. 

A minisztériumnak az iskolákra vonatkozó 
áttekintéséből a következőket közöljük: 

„A működő elemi iskolák száma 16.618 volt, 
57-tel több, mint 1905/6-ban. Ez a szám az 
iskolák számában előfordult fogyásnak és növe-
kedésnek különbözete. Ha tekintetbe vesszük, 
hogy a tárgyalt iskolai évben 182 ú j iskola 
keletkezett, a megszűnt iskolák java része pedig 
úgyis csak tengődő iskola volt, az eredmény 
sokkal kedvezőbb képet nyújt." 

„Legörvendetesebb a fejlődés a magyar ta-
nítási nyelvű iskolák számában. Míg ugyanis a 
megelőző évben az iskolák 70'9%-ában taní-
tottak magyarul, addig az 1906/7. iskolai évben 
73"6°/o-ában, összesen 12.223 iskolában. Tisztán 
magyarul tanítottak valamennyi állami, örmény 
katholikus, egyesült protestáns, unitárius, izraelita 
és — kettő kivételével — a református isko-
lákban. Túlnyomó nagy részben magyarul taní-
tottak még a községi, róm. kath. és társulati 
iskolákban; továbbá az ág. hitv. ev. iskolák 
59'6°/o-ában. Kevés teret engedtek a magyar-
nyelvű oktatásnak a gör. kath. és majdnem 
semmit a gör. kel. iskolák, mert az utóbbi jel-
legnél 1725 iskola közül csak 8 volt magyar 
tanítási nyelvű. 2760 iskolában tanítottak oláhul, 
737-ben tótul, 492-ben németül, horvát vagy 
szerb nyelven 270-ben, ruténül 107-ben, olaszul 
10-ben, cseh, vend, vagy bosnyák nyelven 
19-ben." 

Az iskolák 76'4°/o-a felekezeti volt. Ezeknek 
fenntartásához is hozzájárult az állam közel 
3 millió 300 ezer koronával. Az összes nem-
állami iskolákra majdnem 4 millió koronát for-
dított. 

A mindennapi elemi iskolákba összesen 
1,862.853 tanuló járt. Annak 54 '2%-a magyar. 

Az elemi iskolák részei az ismétlő-iskolák is. 
A másfokozatú iskolába nem járó 12 — 14 éves 
tankötelesek számára 11.579 általános, 2271 
kapcsolatos gazdasági, 108 külön szervezett 
gazdasági és 58 önállóan szervezett gazdasági 
ismétlő-iskola állott fenn. Ezekben az iskolák-

ban összesen 513.429 tanuló nyert oktatást, az 
előbbi évinél közel 17 ezerrel nagyobb szám. 

Az ismétlő-iskolákkal ugyanazon fokon álla-
nak az iparos- és kereskedőinas-iskolák. Ilyen 
556 volt; ebből csupán 88 külön kereskedők 
számára. Ezekbe az iskolákba fölvettek összesen 
91.764 tanulót, de azoknak csak 81 1%-a része-
sült a tanév végéig oktatásban. 

„Feltűnő és igen szomorú jelenség — írja 
a miniszteri áttekintés — az iparospályára 
készülő ifjúság előképzettségének alacsony foka. 
Az előkészítő-osztályba utalt 18.550 inas közül 
sem írni, sem olvasni nem tudott 2437, ol-
vasni igen, de írni nem tudott 1218, olvasni 
és írni igen gyengén tudott 6738, olvasni és 
írni elég jól tudott, de a számolásban igen 
gyenge volt 4246. Olvasni, írni és számolni jól 
csak 3911 tudott." 

Ez az egy adat is ellentmondást nem tűrőleg 
hirdeti, hogy mily fölötte sok még a tennivaló 
az általános népoktatás terén. 

Följegyezzük még, hogy az ország összes 
elemi népiskolái közt legtöbb volt a róm. kath. 
jellegű: 5330. Következtek az államiak 2153 
számmal. Ezek 1743 községben voltak elhe-
lyezve; számuk az előbbi évhez képest 107-tel 
emelkedett. „Az állami iskolák népességre nézve 
jóval felülmúlták a másjellegü iskolákat. Ha 
ugyanis az iskolák számát azok népességével 
összevetjük, látjuk, hogy míg az államiak az 
összes iskoláknak csak 13°/o-át teszik, addig az 
iskolába járó tanú1 óknak 16 '1%-át fogadták 
falaik közé." 

Tanító volt az összes elemi iskolákban 30.821. 
Férfi közöttük 22.687,nő 7863. Magyar 22.877, 
román 3510, német 1971, tót 1044, szerb 
697, stb. 

Vallásra nézve: róm. kath. 16.043, ref. 4603, 
ág. hitv. ev. 2924, gör. kel. 2869, gör. kath. 
2543, izr. 1344, unitárius 223. 

Az állami iskolák tanítóinak száma 5699 volt. 
Ott a nők sokkal magasabb arányban vannak 
alkalmazva, mint másjellegü iskoláknál: 3444 
férfi mellett 2228 nő. A gör. kath. iskolák 
1965 férfit és csak 90 nőt, a gör. keletiek 
2000 férfit és 307 nőt alkalmaztak. Utóbbiaknál 
kedvezőtlenebb a tanítónők aránya az ág. hitv. 
ev. felekezet iskoláiban. 

Ezen közlemény keretében kell szólanunk a 
kisdedóvá&ról is. Az 1891. évi XV. t.-c. hatása 
alatt a kisdedóvó-intézetek száma folytonos 
emelkedésben van. Az 1906/7. iskolai ,évben 
működött 1686 rendes óvoda. 224 állandó és 
704 nyári menedékhely, összesen 2614 kisded-
óvási intézet. Legtöbb közöttük a községi jel-
legű ; azután az államiak következnek. A fele-
kezeti jellegűek összesen az egésznek csak 
13'2%-áfc tették. Foglalkoztatási nyelve magyar 
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volt az óvóintézetek 94'1%-ának : 2460-nak. 
Német foglalkoztatási nyelvű összesen 70, oláh 
35, szerb 28, tót 14 volt ; horvát, olasz, sokác 
összesen 7. 

Az összes kisdedóvd-intézetekben összesen 
247.580 gyermeket gondoztak. Azok közt leg-
több a magyar: 149.418, az egésznek 61'8%-a. 
Erős arányban következnek a németek: 44.413-
mal. Tót gyermek annak fele volt. A románok 
nem viszik magasabbra az egésznek 4'2%-ánál, 
10.284 nél. 

„Az alkalmazott személyzetben volt 116 oki. 
tanító és tanítónő, 1928 oki. óvónő és 6 oki. 
férfióvó. A 116 oki. tanító és tanítónő túlnyomó 
nagy része rendes állásban levő tanító, akik a 
nyári szünidőben nyári menedékházakat vezet-
tek." Yolt ezeken kívül 715 vezető és 1161 
kisegítő dajka Az oklevelesek túlnyomó száma: 
89"97o magyar. A többi is tudott magyarul. 

* 

Ez alkalommal be is fejezzük statisztikára 
alapított ismertetéseinket, amelyekkel igyekez-
tünk könnyen áttekinthető tiszta képet nyújtani 
az ország lakosságáról és tanítási, nevelési inté-
zeteiről. 

Levél Németországból. 
írta : Lakatos Lajos. 

Azt hiszem, minden magyar tanító úgy van 
vele, mint jómagam, hogy igaz érzés tölti el 
szívét, ha idegen nemzet fiával hozza össze a 
sors, ki a külföldi engesztelhetetlen magyargyű-
lölet áradatában bátran odakiáltja: Ne bántsd 
a magyart! 

A magyarságnak egyik újabb lelkes, önzetlen 
védője és a magyar kultúra és kulturális törek-
vések bátor szószólója a külföldön Linde Ernő 
neves tanügyi író és a nagy múltú, széles elter-
jedtségü és magyar nívójú: „ Allgemeine Deutsche 
Lehrerzeitung" szerkesztője Gothában. 

Linde annak ötletéből, hogy egy Grermanicus 
Theophilus álnév köpenyébe burkolt pánger-
inán a „Preussische Lehrerzeitung "-ban „Új 
magyar népiskolai törvények" címén újólag 
fölmelegítette azt a vádat, hogy a magyar 
közművelődési politika nem ismer más célt, 
mint a hazai nemzetiségek, elsősorban pedig a 
magyarországi németség mindenáron való elma-
gyarosítását, az „Allgemeine Deutsche Lehrer-
zeitung"-ban alapos s objektív cikket közölt a 
magyarság védelmére. Egyben igen meleghangú, 
rokonszenves levelet írt nekem s kiindulva a 
németek egyik jeles költőjének : Herder-nek 
szavaiból, hogy a költészetben minden nemzet 
rokon, ő ezeket a pedagógiára és népoktatásra 
is vonatkoztatja, mert az emberiség egy nagy 

család, melynek minden tagja polgára a világ-
nak s ugyanezt a gondolatot fejezik ki a népek 
testvéresülésére a nagy Schiller szavai: „Seid 
umschlungen Millionen!", felkért, ismertetném 
teljes nyíltsággal, mi a lényege as annyira 
hírhedtté vált „tendenciózus magyarosításnak". 
O, a maga részéről tisztában van ugyan azzal, 
hogy a pángermán sajtó förmedvényei nem 
egyebek üres vádaknál, azonban szeretné, hogy 
a távolabb állók is tiszta képet nyernének 
arról s azt hiszi, hogy az ügyek tárgyilagos, 
elfogulatlan ecsetelésével helyre volna hozható 
a nemzetiségi béke. 

Nagyon természetes, hogy az udvarias kérés-
nek lelkesült örömmel tettem eleget, mert át 
vagyok hatva annak tudatától, hogy Magyar-
országra épen nem lehet közömbös, hogy miféle 
közvélemény képződik a külföldön felőle. S 
nem mulasztottam el bátor és önzetlen fellépé-
seért, hogy nemzeti ügyünkért, szakítva az év-
százados tradícióval, megfélemlíthetetlenül síkra 
száll, a magyar tanítóság üdvözletét és köszö-
netét kifejezni. 

Linde Ernő hálával fogadta a magyar nyelv 
hegemóniájáról szóló cikkemet és lapja egyik 
utóbbi számában tette közzé olvasóinak fölvilágo -
sítására és okulására. Eszmemenete a következő : 

Minthogy Grermanicus Theophilus Apponyi 
Albert gróf kultuszminisztert tendenciózus ma-
gyarosítással vádolja, a rendelkezésemre álló 
számtalan példa közül csupán egy eklatáns 
esetet akarok felemlíteni arra nézve, hogy 
Apponyi Albert gróf maga miként áll sorom-
póba a nem magyar tannyelvű népiskola érde-
kében: Amidőn 1907 május havában az ország-
gyűlés tárgyalta Apponyi ,gróf népiskolai tör-
vényjavaslatait, Bozóky Árpád országgyűlési 
képviselő, abból az elvből kiindulva, hogy 
Roics horvátországi kultusz - főnök, dacára 
annak, hogy Horvátország a magyar koroná-
hoz tartozik és sok magyar község van benne, 
a horvát parlamentben kijelentette, hogy a 
horvát területen levő magyar isicolákat meg 
fogja rendszabályozni, jóllehet azokban a ma-
gyar tannyelv mellett a horvát és szerb nyelv 
mint kötelezett tantárgyak szerepelnek s a 
magyar tanítóknak horvát és szerb nyelven is 
kell képesítő-vizsgálatot tenniök s kifogástala-
nul tanítaniok horvátul és szerbül : továbbá 
Romániában, ahol szintén igen sok telepes-
község van, más tannyelvet mint a románt 
nem ismernek és a gyermek az e'ső osztályt 
addig át nem lépheti, míg románul jól nem tud, 
— azt az indítványt terjesztette az ország-
gyűlés elé, mondassék ki törvényhozásilag, 
hegy a magyar állam területén, kivéve Horvát-
országot, minden elemi népiskolában csak magyar 
lehet a tanítás nyelve. 
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Ez az indítvány azonban Apponyi grófnál a 
legnagyobb ellenszenvre talált. Ily rendelkezés-
ről abszolúte mitsem akart hallani s nyomban, 
nagyhatású, eszmegazdag beszédében minden 
rendelkezésre álló eszközzel odahatott, hogy 
Bozóky indítványát nagy szavazattöbbséggel 
megbuktassa — ami a legfényesebben sike-
rült is . . . 

Nincs az az épeszű magyar soviniszta, aki azt 
követelné a szász parasztságtól, hogy magyaro-
sodják el tömegesen. Ezt az oláh paraszttól sem 
várjuk. Ez a magyar iskolai nyelvtanításnak 
sem célja. A mi soviniszta követelésünk az, 
hogy minden falu és város is élvezze a magyar 
alkotmány jótéteményeit és teljesítse hazafias 
kötelességeit. Ellenben vezérrétege, értelmisége, 
szellemi vezetője álljon közöttünk mint elsza-
kaszthatatlan kapocs. Legyen époly jó magyar, 
mint szász, époly jó magyar, mint oláli . . . 

Nem csodálkozunk azon, hogy egyszer a 
„Morning Post", egyszer meg Björnson árulja 
el, hogy milyen keveset tudnak rólunk a kül-
földön. Ez nem újság ! Esztendők óta olvas-
hatjuk ennek a bizonyítékait a külföld szám-
talan organu mában, hallhatjuk a világ külön-
böző gyülekezeteiben és tapasztalhatjuk magunk 
is, mikor útra kerekedünk és nyugati elemek 
közé kerülünk. Nem ismernek bennünket ! Min-
denütt: dinasztiánkban, politikánkban, gazdasági 
életünkben, irodalmunkban nagyobbára csak 
ellenségeink révén jutunk a külföldre. A népek 
nem kapnak rólunk őszinte képet. S ennek 
illusztrálására álljon a sok közül a következő 
eset. Az „Athenaeum" című elsőrangú angol 
irodalmi hetilap : St. Peter's Umbrella címen 
Mikszáth Kálmán „Szt Péter esernyője" című 
bájos elbeszélésének angol kiadásáról írt bírá-
latot. Ez az édes kis történet négy-öt német 
fordítást is megért, németből áttették azután 
mindenféle más nyelvre ; de angolra magyar 
eredetiből fordították. Aki fordította, B. W. 
Worswick kisasszony, derék angol leány, ki 
sokáig élt Budapesten és addig tanította a 
magyar lányoknak az angol nyelvet, míg maga 
is megtanulta tőlük a magyar nyelvet. 

Megjegyzendő, hogy Mikszáth elbeszélésében 
nemcsak hogy egy szó politika nincs, de még 
politikai célzást, a legártatlanabbat sem lehet 
benne föltalálni. A költemény — hiszen való-
sággal költemény — Felső-Magyarországon 
játszik. Kiindul egy szegény falusi pap házá-
ból. Ehhez a meséhez aztán az „Athenaeum" 
többféle elmélkedést fűz: „Egy falusi történet 
van előttünk, írja, mely a tótok között játszik. 
Oly nép, melyhez az író bizonyos részvéttel van. 
Azokban a szakadatlan harcokban, melyeket a 
tótok a magyarokkal vívnak, nem találkozunk 
mindig hasonló felfogással. A tótok zavarják 

a magyar szolidaritást és az újságok csak az 
imént értesítettek bennünket arról, hogy a 
tótoknak egy csapatját tekintélyes időre bör-
tönbe küldték politikai manifesztációk miatt" . . . 

A külföld mindmáig rosszakaratú lapok 
gyűlölködő szemüvegén keresztül nézi a ma-
gyar viszonyokat. Képzelhető, hogy milyen torz 
karrikatúrákat mutathat ez a fekete színekkel 
teleitatott rosszakaratú okuláré! 

Most azonban hatalmas védőügyvédünk akadt 
Andrássy Gyida gróf, m. kir. belügyminiszter 
személyében, ki mostanában hosszabb időt töl-
tött Angliában; ezalatt sok alkalma volt meg-
győződni arról, hogy az angol közvélemény 
niennyi tévedéssel ítéli meg a magyar viszo-
nyokat s ez adott impulzust magyar tanulmá-
nyának: „A magyar alkotmányosságról" angol-
nyelvű megjelentetésére. Az angol nemzet, 
melynek alkotmányossága egyidős a magyarral, 
alkotmányos érzéke pedig egyenlően kényes és 
érzékeny a miénkkel, a legilletékesebb inter-
pretátor magyarázatából ismerheti meg a ma-
gyar államiság küzdelmes múltját. Megértheti, 
hogy ez a magyar nemzet ösztönszerű szabad-
ságszeretetével már akkor lerakta az alkot-
mányosság fundamentumait, amikor még egész 
Európa a hűbériség jármában nyögött s Anglia 
is alig néhány éve ismerte a magna chartát. 
Megértheti, hogy Magyarország ma is teljes 
szuverénitást élvező, önálló állam, mely semmi-
féle idegen hatalomnak alávetve nincsen .. . 

Most még csak arról néhány szót, mily tan-
könyveket csempésznek egyes nemzetiségeink 
iskoláikba s e célból két iskolai térkép-atlaszt 
mutatok be, melyeket a román kormány appro-
bálása mellett az összes romániai nép- és pol-
gári iskolákban mint megengedett iskolaköny-
veket széltiben használnak. A romániai közép-
iskolák földrajzi iskolakönyvei Románia föl-
irat alatt, mintegy a jövő Románia természetes 
alkotórészei gyanánt tanítja nemcsak az egész 
erdélyi részeket, hanem azokat a vármegyéket 
is, melyek a Tisza felső folyásától a Titel-
Orsova határvonalig terjednek. A tanítás pedig 
korántsem Magyarország politikai s közigaz-
gatási beosztása szerint oktatja ki a romániai 
tanulók ezreit, hanem dákóromán geográfiai 
teíületeket, illetve kerületeket (Indetul) külön-
böztet meg. Magyarország északkeleti várme-
gyéit Maramuresana, a Kőrösök és Maros 
köztt vármegyéket Crisana, az Arad-Orsova 
irányban elterülő vármegyéket Timisana külön 
elnevezések alatt egybefoglalva tárgyalja, az 
erdélyi részeket pedig Transilvania név alá 
gyűjti össze. Románia bevitte a Dakóromániába 
való benevelés és beoktatás ravasz metódusát 
az alsóbbfokú iskolákba is. Egész generációk 
voltak és lesznek benevelve a boldogító dákó-
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román érzésbe, bogy meddig ter jed a „mi föl-
dünk" (terei nostra). Az egyik atlasz 42 lapon 
át t á rgya l ja a tulajdonképeni mai Romániá t , 
majd Provincii le loconite de Roman i cím a la t t 
bemuta t j a a tanulóknak Erdélyt , tel jes román 
átalakí tásban, kizárólag román helynevekben. 
A második atlasz tá rgya l ja a megszerzendő 
területeket . A legutolsó lap azt a területe t 
ábrázolja, mely Magyarországból lenne kiegé-
szítendő. E z a lap mindig az atlasz kemény 
táblájához van ragasztva, s ha azt elválasztjuk 
a tábla szélén kilátszó hár tyapapí rból , dicsőség 
fényében ott tündöklik a jövő Románia képe ! í g y 
vezeti be a nagyromán eszmétől duzzadó tanár a 
román tanuló t az „ígéret földére" ; lásd, édes 
fiam, Erdély , a Crisana, Timisana, Maramuresul , 
Bukovina mind mind a mi fö ldünk : te ra nostra, 
hol a te véreid laknak. É s mikor befejeződött 
az e tnográf iá i kiterjedés lelkesítő magyaráza ta 
s a tanulóban megerősödött az expanzivitás 
lehetőségének gondolata, az utolsó előadásnál 
fölmetszetik a tanulókkal az atlasz utolsó lap-
j á t : „Kedves fiaim, így fest a jövő Romá-
niája ..." 

Valahányszor kezembe kerül Linde E r n ő 
igazán megkapó, dicséretre méltó levele, el tű-
nődöm ra j t a , hogy is volt akkor , amikor a 
külföld a Tissotiádák révén olvasott legtöbbet 
hazánkról. Óriási távolság választja el a Tisso-
t iádákat a komoly lapok mostani, hazánka t 
ismertető cikkeitől, aminthogy mi is óriási ú t a t 
te t tünk m e g az utolsó évtized alatt . Nem 
mintha a körülmények kedvezők let tek volna, 
sőt ellenkezőleg, küzdve, fá radva és olyan 
áldozatokat hozva, amelyeknek gyümölcsei t csak 
egy későbbi nemzedék f o g j a igazán élvezni. 
Megnyugta tó lehet ránk nézve, hogy most m á r 
elsőrangú, meg nem vásárolt, nem befolyásolt 
szaktekintélyek í r ják rólunk, hogy a sok küz-
delem, fáradság és áldozat nem volt hiábavaló ! 

Tanítók tanácsadója. 
H. F. Mindegyik egyház azon az állásponton van, hogy 

tanítóinak más valláshoz tartozó nő házastársul vételét 
helyteleníti, sőt a legtöbb esetben meg is torolja. Ezen 
mit sem változtathat az a körülmény, hogy államsegélyt 
élvez. Ajánlatos lesz tehát, ha szándékát egyházi hatósá-
gának előzetesen bejelenti és kéri a házassághoz való ho-
zájárulását,mert könnyen megtörténhetik, hogy minden-
nemű eljárás mellőzésével el kell hagynia állását. Több 
hasonló esetről van tudomásunk, amidőn a minisztérium-
nak sem állott módjában a tanítót megvédelmezni. — 
T. I. Ha az iskolafenntartó a tanítói lakást iskola 
céljaira kívánja igénybe venni, akkor azt felsőbb ható-
sági engedély nélkül is megteheti. Fődolog az, hogy ön 
lakása helyett a községre nézve megállapított lakáspénzt 
megkapja. Ennél többet a község nem köteles adni. — 
S. Lbna. Amennyiben javadalmi jegyzőkönyve köte-
lességévé teszi, hogy szükség esetén a kántort helyet-
tesítse, és miután ez utóbbinak bevonulásával a szük-

ség esete fennforog, a helyettesítést, tekintet nélkül 
a szünidőre, el kell végeznie. Külön díjazás azért nem 
illetheti meg, mert az nem is biztosíttatott ; méltányos 
azonban, hogy a mellékes kántori jövedelmekből bizo-
nyos arányban részesedjék. — B. I. Brczk. A tanító 
tanítónő neje után, ennek elhalálozása esetén, 3 havi 
fizetést, illetve, ha nyugdíjas állapotban halt meg, 
3 havi nyugdíjat kap temetkezési járulék címén. A 
tanítónő azonban férje elhalálozásakor megkapja a 
szabályszerű özvegyi segélyt s emellett csonkítatlanul 
élvezi a saját alkalmaztatása után járó fizetést, vagy 
pedig végellátása esetén a nyugdíjat. Ekképen rendel-
kezik az 1891. évi XLIII. t.-cikk 6. és 7. §-a. — 
K. M. 1. A tanítói lakás állandó jókarban tartása az 
iskolatulajdonos kötelessége. (Állami iskoláknál ez a 
teher a szervezés alkalmával létrejött megállapodások 
folytán sok esetben az illető községekre háramlik.) 
Ezen kötelezettség természetesen magában foglalja a 
meszeltetést is. Az sehol sincs megállapítva, hogy egy 
éven át hányszor kell a meszeltetést végeztetni. Min-
den iskolafenntartó azonban saját érdekében cselekszik, 
ha az iskolai épületen mutatkozó hiányokat, a nagyobb 
költséggel járó helyreállítások bekövetkezésének meg-
előzése szempontjából, mielőbb pótoltatja. 2. A tanító 
rendes fizetésének és fizetés természetével bíró pót-
lékának csak egyharmada vehető foglalás alá, akképen 
azonban, hogy a foglaláson túl is évi 2000 K., a lak-
pénzen kívül, érintetlenül maradjon. — Válasz. Szíves-
kedjék azon képző igazgatójához fordulni, melynél a 
vizsgálatot letenni óhajtja. — E . P . Krév. Megmond-
ják az illető intézetek igazgatói. — Sell. Gy. Szuió. 
Ha saját kérésére veszik át az állami iskolához, akkor 
másutt töltött szolgálatát fizetés szempontjából nem 
száaiítják be. Amennyiben azonban nagyobb fizetése 
volt a legkisebb alapfizetésnél, a különbözetet személyi 
pótlék címén megtartja mindaddig, míg állami szol-
gálata után járó fizetése ezt el nem éri. — Őscsanád. 
A magánvizsgálatért járó 8 K a vizsgáló tanítókat és 
az igazgató-tanítót arányosan illeti. — M. Gy. Kz. 
Megpróbálhatja ; nem hisszük azonban, hogy sikerrel 
jáijon. Időközben be is sorozzák. Lehetne talán ma-
gánúton. — R. B. Zsámbok. Úgy látszik, a díjlevél-
ben nem volt feltüntetve, hogy az a 70 K lakáspénz, 
különben már az első alkalommal is megadták volna. 
Megfölebbezhető a közig, bírósághoz. — R. F. Bál-
ványos. 10 évi szolgálat után a beszámítható fizetés 
40°/o-a jár nyugdíjképen ; minden további év után 
2%-kal növekszik. 23 évi beszámítható szolgálat után 
tehát jelenlegi fizetésének 66°/o-a, vagyis kerekszám-
ban 950 K nyugdíjra van igénye. Ezt ön is kiszámít-
hatta volna! — K. I. M. Az oklevél nem avul el. 
Fizetést és nyugdíjat egyszerre nem élvezhet. A Nép-
nevelőnél nem kérdezősködhetünk az ön ügye 
iránt. Miért nem fordul egyenesen oda levél-
ben ? Üzenetek közvetítésére nem vagyunk beren -
dezve. — B. F. Kelevéz. 1. Az 5°/o-os iskolai adó 
polgári évre fizetendő. 2. A befolyó pénzbírság 
hováfordítása attól függ, mily címen rótták azt 
ki. A kérdéseket határozottan kell föltenni ! — 
Rödöny. Államsegélyt az iskolaépület javítására nem 
adnak. — Gy. M. Kisrákóez. Csak azok a tanítók 
kötelesek államsegély-nyugtáikat minden hónap 25-ig 
az állampénztái- címére póstára adni, akik pósta útján 
óhajtják fizetésüket fölvenni. A személyesen vagy 
megbízott útján jelentkezők az esedékesség napjától 
kezdődőleg bármikor fölvehetik a hivatalos órák alatt. 
Ha sérelem esett önön, azt a hivatalfőnöknél kellett 
volna azonnal bejelentenie. A másik ügyben szíves-
kedjék ügyvéd tanácsát kikérni. 
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SZÉPIRODALOM. 
Sáska-dal. 

— Hír a falunkból. — 

Falunk határát 
Ellepte a sáska, 
A legszebb tavaszi 
Yirulásába. 

Megevett mindent, 
Amit vetettünk. 
Hasztalan irtottuk, 
Úr lett felettünk! 

Irtottuk, útáltuk, 
Vertük, hiába! 
Az ördögökkel volt 
Cimboraságba . . . 

S a falunk népe 
Síró kedvében: 
Csúf nevet rótt rá, 
Viszonzásképen. 

Jussán valamely 
Ős rokonságnak: 
Elnevezte búsan 
Osztrák bogárnak! 

Szabolcsim Mihály. 

Petőfi. 
(Emléksorok, halálának 60-ik évfordulóján.) 

írta : Kardos Albert. 
Kevés név jelent a magyarnak annyit, mint 

a Petőfi neve. Jelent meghatóan regényes és 
szép életet : küzdelmes gyermek- s fiatal korral, 
diadalmas ifjúsággal, hősi halállal; jelent tiszta 
érzéseket és nemes jellemvonásokat: szülők és 
testvér iránti szeretetet, baráti és hitvesi hűsé-
get, szabadságvágyat és honszerelmet, egyenes-
séget és férfiasságot, életkedvet és halálmegve-
tést; jelenti a magyar költészet megújhodását, 
a népköltészet termékenyítő hatását, a népnyelv 
megnemesbülését, a lírai műfajoknak legmaga-
sabbra emelkedését, a magyar nemzeti sajátsá-
goknak legköltőibb kifejezését, a magyar szel-
lem teremtőerejének itthoni dicsőségét és az 
egész világon való elismerését. 

Petőfi iövid ideig élt, kevés iskolai tanul-
mányt végzett, hazáján kívül alig tette lábát, 

az ország vezető-politikusaival és a társadalom 
legfelsőbb osztályával nem érintkezett, hét év-
nél többre nem nyúló költői pályáját külső 
szenvedések és belső válságok zavarták; annál 
csodálatosabb az érzelmek gazdagsága, amelyek 
szívét megrezegtetik, a gondolatok bősége, 
amelyek agyát foglalkoztatják, a tárgyak vál-
tozatossága, amelyeket munkáiban feldolgoz az 
éleslátás, amellyel hazája ügyeit nézi, a mély 
érdeklődés, amellyel nemzete s az emberiség 
sorsát összekapcsolja, de legcsodálatosabb az a 
művészi készség, az a tökéletes szerkesztő- és 
fényes előadóképesség, amely rendkívüli termé-
kenységgel alkotott műveiből, oly különböző 
műfajokhoz tartozó költeményeiből kitűnik. 

Petőfinél az érzések, gondolatok és tárgyak 
gazdagságának megfelel a műfajok sokfélesége. 
Alig van olyan műfaj, amelyhez hozzá ne nyúlt 
volna, még novellát, regényt és drámát is írt, 
de művészete a dalban, költői leírásban, élet-
és jellemképben éri el a tetőpontot. A dalnak 
egyszerű természetességét, átlátszó tisztaságát, 
lehelletszerű könnyedségét a tökéletességig el-
találja ; nincs a világirodalomnak költője, akivel 
e tekintetben föl ne vehetné a versenyt, még 
Goethével és Heinével is. 

Dalaitól nem messze maradnak leíró-költe-
ményei, amelyeket többnyire hatalmas érzések 
sugallnak, a természetnek és szabadságnak, a 
szülőföldnek és a népnek a költő lelkében egy-
másba fonódó szeretete. Még jelesebbek, befe-
jezett remekművek élet- és jellemképei, melyek-
kel épen úgy a világirodalom legnagyobbjai 
közé emelkedik, mint dalaival. 

Anélkül, hogy Petőfi ódáinak és elégiáinak, 
balladaszerű és más elbeszélő-költeményeinek 
becséről megfeledkeznénk, még két műfaj az, 
melyre elsőrendű példát nyújt ; értjük a költői 
népmesére a János vitézt, a költői novellára a 
Bolond Istőkot. 

E változatos műfajokkal teljes összhangban 
van előadásmódja és verselése. Dalaiban az 
őszinteség és közvetlenség, leírásaiban és el-
beszéléseiben az egyszerűség és természetesség, 
ódáiban a fenség, azonkívül az újabbnál újabb 
és nehezebbnél nehezebb versalakok mind bizo-
nyítékai az ő formai művészetének. De előadá-
sát, mondjuk : dilccióját páratlanul költőivé a 
képek és hasonlatok, a fordulatok és ellentétek 
teszik, amelyeket képzelete pihenés nélkül ont 
magából. Az egész világ költészetében, az egy 
Shakespeare-t kivéve, nincs tropusokban és figu-
rákban gazdagabb nyelv, mint a Petőfié, nincs 
színesebb, ragyogóbb képzelet, mint az övé. 
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Petőfi hatása rendkívül nagy volt korára és 
későbbi nemzedékekre, hazáján belül és Magyar-
ország határain túl. Az irodalomtörténetben 
szinte példátlan jelenség, hogy egy fiatal, név-
telen költő két három év alatt meghódítsa az 
olvasóközönséget és elismertesse magát a leg-
első írókkal és leghivatottabb bírálókkal, egy 
Bajzával, egy Yörösmartyval, egy Eötvössel. 
Kora és hazája bizalommal nemcsak eredetisé-
gét, ú j irányát üdvözölte, nemcsak költészete 
szépségeiben gyönyörködött, hanem megszerette 
benne az igazán magyar költőt. Benne látta a 
magyar faj erényeit a jó tulajdonságokból folyó 
hibákkal együtt, a magyar büszkeséget a 
hetykeségig, a szabadságvágyat a féktelenségig, 
az egyeneslelkűséget a nyerseségig, a hazasze-
retetet az idegengyűlöletig. Hogy az utána jövő 
költők mit köszönhetnek Petőfinek, arról legyen 
elég annyi, hogy Arany János múzsáját ő se-
gítette kiszállani szalontai rejtekéből, hogy a 
mű- és népdalt az ő nyomdokain vitték dia-
dalra kortársai s utódai. 

Amire Petőfi hiába vágyott, t. i. bejárni a 
külföldet, azt költeményei még életében elérték. 
Müvei már 1846 ban átlépik a haza határait s 
azóta folyton tart hódító kőrútjuk Európa leg-
északibb részétől déli csúcsáig, az Atlanti-óceán 
legnyugatibb partjától Ázsia keleti széléig. 
Minden művelt nép igyekszik Petőfit magának 
megszerezni s ezért kevés költőnek van több 
fordítója. Egyes költeményei, kivált Szabadság, 
szerélem . . . és Reszket a bokor . . . kezdetű 
dala majdnem hihetetlen sok nyelven hirdetik 
az ő, és az övével együtt a magyar név dicső-
ségét; a német, angol, francia, olasz nyelven 
kívül az évezredes héber ősi ritmusai s a most 
készülő eszperantó darabos sorai visszhangozzák 

'érzéseit és gondolatait. 
E világkedveltség bizonyára nem annyira a 

magyar költőnek s talán még kevésbé a nép-
költőnek szól, hanem főkép annak a Petőfinek, 
aki az örök emberit, a szerelem és szabadság 
érzéseit ellenállhatatlan erővel és utolérhetetlen 
szépséggel szólaltatta meg. Nemzetközi nép-
szerűségét csak növelte az, hogy újabban a 
szociáldemokraták a maguk apostolát, a nép-
jogok szociálista harcosát tisztelik benne, de ez 
nem zavarhat minket abban, hogy mi magya-
rok erős nemzeti érzést és igazi hazaszeretetet 
ne tanuljunk tőle. Különben is a valódi nagy 
költő olyan, mint a biblia : mindenki kielégít-
heti általa a maga vallásos áhítatát és min-
denki megtalálhatja benne a maga hitbeli meg-
győződésének az igazolását. 

Hatvan évvel ezelőtt tűnt el Petőfi. Némely két-
ségeskedők még most is vitatkozhatnak azon, hogy 
hol és mikor halt meg, de az mindenki előtt bizo-
nyos, hogy az egész művelt világ lelkében örökké cl. 

Külföldi szemle. 
A modern nyelvtanárok kongresszusa 

Parisban. 
A „Magyar Pedagógia" legutóbbi számában 

érdekes és tanulságos ismertetés jelent meg 
Kaiblinger Fülöp dr. tollából. Nagy kár, hogy 
e kongresszuson csakis középiskolai tanárok vettek 
részt. Pedig amióta életbelépett az 1907: XXVII. 
törvény, azóta épen az elemi népiskolai tanítók 
elsőrangú feladatává vált a nyelvtanítás helyes 
módszerének megismerése. 

Olvasva Kaiblinger dr. ismertetését, mint 
érdekességet konstatálhatjuk, hogy a Benedek-
Kőrösi-Tomcsányi-íé\e „ Vezérkönyv a magyar 
szó megtanítására" című munkában a szerzők 
ugyanazt a tanítási módszert követik, amelyet 
most a nemzetközi kongresszus ajánlott. Össze-
hasonlításképen közöljük Kaiblinger dr. ismerte-
téséből a következő részt : 

„Az igék tanítását illetőleg a kongresszus 
rendezői a következő kérdéseket intézték a részt-
vevőkhöz : Hogyan érteti meg ön a tanulókkal 
az igeidők és igemódok használatát? — Igen 
sikerült feleleteket kaptunk erre a kérdésre 
Walter f rankfurt i igazgatótól és Simonnet francia 
tanártól, a híres Schweizer-féle Német-Nyelv-
könyvek társszerzőjétől. Mindketten a Gouin 
series módszeréből vett cselekvénysorozatokat 
tartják legalkalmasabbnak az igeragozás begya-
korlására. Pl. kihívok egy tanulót a táblához és 
íratok vele. Ezt a cselekvényt felbontom részle-
teire, így kapom a következő cselekvénysorozatot : 

ftelje auf, tdj trete au3 her SSatif, idj gefye 
?Ut ï a f e l stb. Ezeket a mondatokat a cselek-
véssel kapcsolatban elmondja a cselekvő, egy 
másik tanuló odaszól a cselekvőnek : bu fteïjft 
auf, bit tvittft aitê ber SSaní stb. Egy harmadik 
tanuló a cselekvőről beszélve, mondja: ^Ctul 
fteí)t auf stb. Ily gyakorlatok mellett a tanulók 
biztosan megismerik a személy változásával járó 
alaktani változást. Ha azután később, egynéhány 
hónap múlva, a múlt időt akarjuk a tanulókkal 
megértetni, akkor a cselekvénysorozat élére te-
szünk valamely időhatározót : geftcrn, DOf CtltCV 
ïjaiben ©titube stb., ez a gyermek lelkében a 
múltnak az érzetét ébrentart ja és így világos 
lesz előtte, hogy mi az oka az Imperfekt-nek 
vagy Perfekt-nek." 

A Benedek-Korösi-Tomcsányi féle „ Vezér-
könyv" pedig ugyancsak Gouin módszeréről ezeket 
írja bevezető tanulmányában : 

„A beszéd és a cselekvés formáját összeállítja 
Gouin, amelyből a következő tanulságok vonhatók 
le : 1. A gyermek nyelvtanulásának módjából 
vonjuk el a nyelvtanítás módszerét. 2. A gyer-
mek hallja s utánozza a hangot. Ez utánzás 
azonban nem mechanikus folyamat, mint pl. a 
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papagájnál, hanem olyan tünemény, mely lelki 
feldolgozás következtében jön létre. 3. A gyer-
mek nem szavanként, hanem „mondatonként" 
tanulja meg az anyanyelvét és maga is mindig 
mondatokban beszél, melyek sokszor hiányosak, 
ekliptikusok, akár a felnőtt ember beszédében. 
A gyermek nem szókat, hanem frázisokat hall. 
4. A frázisban legerősebben hallani annak leg-
fontosabb elemét : az igét, s azért ezt legérez-
hetőbben is hangsúlyozza beszédében. 5. A hal-
lott frázisokat a gyermek képzetekké (gondola-
tokká és érzelmekké) alkotja át. 6. A gyermek 
azonban nemcsak utánmond, hanem ő maga is 
saját tapasztalatai alapján s szükségletei szerint 
öncselekvőleg alkot frázist és frázisláncolatot. 
7. Ez utolsók alkotásában még magasabb és há-
romirányú lélekműködést mutat. Először frázisait 
az események egymásután következése alapján 
rendezi. Másodszor a cselek vény céljának alá-
rendeli s végre összeköti őket szubjektív frázisok 
vagy ezek töredékei (konjunkciók) által egymás-
sal. A frázisoknak ilynemű rendszerét Gouin 
„ thème "-nek nevezi és több thème, amely rokon 
cselekvésre vonatkozik, alkot egy „ série "-t, mely 
külön címet nyer. Ezt a (rOMm-módszert töké-
letesítette Carré. 

Az igeidőli begyakorlására pedig közöljük a 
„Vezérkönyv11-bői a következő leckemintát: A 
tanító : „Palkó, vedd a kezedbe a palavesszőt, a 
palatáblát." 

Palkó : „Kezembe veszem a palavesszőt, a pala-
táblát." 

A tanító: „ í r j a palavesszővel a táblára." 
A tanuló : „ A palavesszővel a táblára írok. " 
Amit itt az egyik tanuló mond és cselekszik, 

ugyanazt mondják és teszik sorban a többiek ; 
végre pedig a tanulók mindannyia kezébe veszi 
a palavesszőt, a táblát, írnak a palavesszővel a 
táblára stb. 

A tanító: „Palkó, fogd a tollat, mártsd a 
tollat a tintába" stb.; „fogd a vonalzót, üss a 
vonalzóval a táblára . . . a palavesszővel . . . a 
tollal . . . " stb. ; „nyisd ki a könyvet, csukd be 
a könyvet ; nyisd ki a füzetet, csukd be a fü-
zetet" stb. 

A tanulók egymásután külön-külön : „veszem, 
fogom, belemártom, ütök, nyitom, csukom" stb. 

A tanulók együt t : „vesszük, fogjuk, belemárt-
juk, ütjük, nyitjuk, csukjuk" stb. 

(Mult idő.) Három módja van annak, hogy a 
tanulók a mult időt alaposan begyakorolják : 
1. Ismétel a tanulókkal olyan cselekvéseket, 
amelyeket már régen gyakoroltak és miután 
ezeket bevégezték, elrakja azokat a tárgyakat, 
amelyekkel a tanulók a cselekvéseket véghez-
vitték és azután ezt kérdi a tanító : 

— Mit csináltál most? 

2. A tanító néha-néha (talán hetenként két-
szer-háromszor) elmondatja a tanulókkal, hogy 
mit csináltak reggel, mikor fölébredtek : Reggel 
jókor fölébredtem. Először megmosakodtam és 
megfésülködtem. Azután fölvettem nadrágomat, 
mellényemet, kabátomat, cipőmet. Akkor azután 
megittam a kávét ; végül előszedtem könyveimet, 
füzeteimet és palatáblámat ; beletettem őket 
táskámba és elindultam az iskolába. 3. Össze-
foglalja a tanító a tegnap történteket. E három 
mód közül akármelyiket választhatja felváltva a 
tanító a mul t idő begyakorlására." Látnivaló 
tehát, hogy it t hozzá még nagyobb részletességgel 
ugyanaz a módszer van követve, amelyet a kon-
gresszus rendezői a legsikeresebbnek jeleztek. 

— A fegyelmezö-osztályok ellen. A bécsi 
iskolai hatóság elhatározta, hogy az ottani nép-
iskolákban ú. n. fegyelmező - osztályokat (Disci-
plinarklassen) szervez azon gyermekek részére, 
akik a tanítás rendes menetét hátráltatják vagy 
zavarják. E határozat ellen a bécsi szociálpeda-
gógiai társaság tiltakozó ülést tartott, melyen 
Höfer tanító kimutatta, hogy a túlnépes bécsi 
elemi iskolákat vagy 30.000 ismétlő is látogatja 
s hogy a hatóságot nem ez indította a fegyel-
mezö-osztályok fölállítására, hanem az if jú gonosz-
tevőknek folyton növekvő száma, akik a kül-
városi korcsmáknak és kávéházaknak rémei. Ezek-
nek nem fegyelmezö-osztályok, hanem külön 
nevelő-intézetek kellenek, amelyek — igaz — 
sok pénzbe kerülnek. Miután még Friedjung dr. 
orvosi szempontból világította meg a tervezett 
ú j intézményt, mely a legkülönbözőbb elemeket 
fogja magában egyesíteni, anélkül, hogy az egyéni 
nevelőoktatást lehetővé tegye, a tanítóság erélyes 
tiltakozásában állapodtak meg a fegyelmező-osz-
tályokkal szemben. Behatóbb megvitatásban része-
sült „A fegyelmező osztályok jelentősége és be-
rendezése" a Leó-társaság pedagógiai szakosztá-
lyában Schwalm tanfelügyelő részéről, aki a 
tárgyat a következő kérdésekre bontotta föl. 
Kívánatos vagy szükséges-e, hogy az elfajult, 
romlott vagy rossznevelésű gyermekeket kiselej-
tezzük a rendes iskolai tanításból s ha igen, 
elégségesnek bizonyul-e a fegyelmezö-osztályok 
intézménye az erkölcsi züllésnek kevésbé súlyos 
eseteiben? 2. Ki minősíti a gyermekeket az ilyen 
fegyelmező-osztályokba való beutalásra és melyek 
ezen eljárásnak alapelvei? 3. Mely törvény hatal-
mával kényszeríthetni a szülőket arra, hogy az 
ebbeli illetékes határozatot elfogadják? 4. Ki 
szervezi és ta r t ja fenn ezeket az osztályokat s 
ki ügyel föl reá juk? Az erre következő vitában 
a következő nézetek alakultak ki : A fegyelmezö-
osztályok szervezését lehetőleg mellőzni kell, 
mert mélyebben fekvő s főleg ipari központok-
ban előforduló szociális hiányok fölismerése 
hozta őket felszínre, anélkül azonban, hogy azo-
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kat teljesen ellensúlyozhatnák. A fegyelmező-
osztályoknak csak akkor lesz létjogosultságuk és 
eredményük, ha az összes hivatott tényezőket 
felölelő s messze kiható gyermekvédelemmel 
hozatnak kapcsolatba. Azokat az iskolákat, ame-
lyekben súlyos fegyelmi vétségek fordulnak elő, 
külön kell nyilvántartani s megállapítani, vájjon 
a fegyelmezetlenségnek társadalmi vagy peda-
gógiai okai vannak-e. Az ilyen iskolákhoz a leg-
derekabb, legtapasztaltabb és legegészségesebb 
tanítókat kellene külön pótdíjjal kinevezni. Végre 
a testi fenyítés joga a szülőről a tanítóra ruhá-
zandó. (kf.) 

K ö n y v e s h á z . 
* A szomorúság tarlóján; ( í r t a : Vértesy 

Gyula. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés ki-
adása.) 

A lírai költő akkor arathat igazán sikert, ha a 
lelkünkben élő erős érzéseket meg tudja boly-
gatni. Ezek az érzések oly erősek és kiírthatat-
lanok, mint az ösztönök. Látszólag számosan van-
nak, de ha jobban megfigyeljük őket, azt tapasz-
taljuk, hogy kiágazásai a szerelemnek, szeretetnek, 
elmúlástól, változástól való félelemnek, az érvé-
nyesülési vágynak, az egyformaságtól való féle-
lemnek, a bizonytalan után való vágyakozásnak. 
A lírai költő azzal éri el a hatást, hogy költe-
ményével ez érzések körében egy sorozatot tá-
maszt életre s a hangulat ennek a következménye. 
Azt hinné az ember, hogy ezeket a mindenkiben 
élő erős érzéseket könnyű megmozdítani. De ez 
csak látszat. A modern lírai költőnek nagyon 
nehéz feladatot kell megoldani. A lelkünkben 
csak olyankor kel életre az emlékeknek, a mul t 
képeinek sorozata, ha a költeményben valami ú j 
fordulat, ú j hang megragad bennünket. Még akkor 
is az a veszedelem fenyegeti a poétát, hogy az 
életre kelő sorozat megeleveníti azokat a költe-
ményeket is, amelyek eddig életre keltették, 
amelyekkel tehát mintegy össze van forrva. A 
lírai költő ugyan hatást ért el, de versenytársa-
kat is kapott. Ezért nehéz a helyzete a modern 
lírikusnak. 

Vértesy Gyula a szerelemnek, az elmúlásnak, 
a futó örömöknek dalosa. Költeményeiről el kell 
ismernünk, hogy nagy felköltő erejük van. Nem 
j á r taposott úton, de nem is téved a minden-
áron eredetieskedők közé. Minden hatásra fogé-
kony lelke megérzi és kifejezésre ju t ta t ja mind-
azt, ami egy érzékeny férfi lelkében él. Valami 
bánatos borongás vonul végig az egész köny-
vön. Azok közé tartozik Vértesy, kik nem lát-
hatják a világot a maga valóságában. Lelke köré 
mintha ködfátyol nehezednék, melyen át a fu tó 
felhők is borulatnak tűnnek fel. Költeményei-
nek jó része ezt a hatást te t te reánk. De oly-

kor mintha eltűnnék ez a dolgok világos látá-
sát akadályozó fátyol s szeme még erősebben, 
még tisztábban nézne a világba, mint ember-
társaié. I lyenkor látja az örömökben már homá-
lyosan lebegő keserűséget, ilyenkor veszi észre a 
tavaszi pompában díszlő erdőben a sárguló leve-
let, ilyenkor lát ja meg, amint az emberi gyönyör 
szinte maga u tán húzza a kínt, a megbánást, a 
kiábrándulást, a gyötrelmet. Ezek a költeményei 
is hatásosak. Hatnak különösen azokra, kiknek 
az életük folytonos vergődésben telik el, kik 
soha sem ihatnak az örömök tiszta forrásából, 
mert ha feléje hajolnak, a jövő sötét árnyait 
látják ott, ahol néha semmi sincs, csak aggódó 
lelkük rémképeinek halvány visszatükröződése. 

Ha Vértesy Gyula költeményeit lapozgatjuk, 
nem találunk benne hatástalanokat. Ezzel nem 
azt mondjuk, hogy fordulatai mindig újak, kifeje-
zéseinek mindig nagy a költői erejük, hanem azt 
ismerjük el, hogy a bennük kifejezett érzések 
emberiek. Ott élnek kisebb-nagyobb mértékben 
mindnyájunk lelkében s a költő csak életre kelt i 
a csírákat, öntudatossá teszi a homályban lappan-
gókat. 

És még valami jellemzi e kötetet. Jó költe-
mény sok van benne és értéktelen egy sem. Ez 
pedig nagy szó, ha egy kötet lírai költeményről 
beszélünk. Hogy olvasóink verseinek legalább egy 
csoportját megismerjék, mutatóba közöljük a Kol-
dus-sötétségben című költeményt. 

Repül a vonat ; jobbra, balra 
Kincseket érő földet látok, 
És mind a másé, nekem nem nyújt 
Se búzakalászt, se virágot. 

Úgy repülök itt véges-végig, 
Ahogy az életen át járok ; 
Boldogság, jólét körülöttem, 
De minden másé, amit látok. 

Repül a vonat, maradoznak 
Mosolygó rétek, ért kalászok ; 
Jönnek komor, sötétlő tájak 
S feledtetik a rónaságot. 

S kopár sziklák közt, sötét úton, 
Vonatom míg robog az éjbe' : 
A lelkem érzi, itt van itthon, 
Itten, e koldus-sötétségbe'. 

* Kiss Áron emlékezete. ( ír ta és a Magyar 
Pedagógiai Társaság 1909. évi nagygyűlésén fel-
olvasta : Gyidai Ágost.) 

A magyar népoktatás megteremtésében és ki-
fejlesztésében igen nagy szerepet játszott Kiss 
Áron. Működésének jelentőségét csak akkor tud-
j u k valóban megérteni, ha törekvéseit, törekvései-
nek eredményeit magunk előtt látjuk. Magunk 
előtt lá t juk ezt a szerény embert, aki mindig 
visszahúzódott onnan, hol a ki tüntetés t és elisme-
rést osztogatták ; visszahúzódott és dolgozott olyan 
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mostoha körülmények között, melyek másnak 
munkakedvét megölték volna. Sokszor kellett 
küzdenie a tudatlanság, a maradiság, a felekeze-
tieskedés ellen. Sokszor kellett megérnie, hogy 
megálmodott tervei a nemzet szegénysége, az 
előítéletek miat t nem valósulhattak. Az út törők 
lankadatlan munkásaihoz tartozott, kiket lelkese-
désük nem hagy nyugodni, kik százszor élőiről 
kezdik a mások szemében kivihetetlennek látszó 
munkát. 

Gyulai Ágost értékes dolgozatában a magyar 
irodalom úttörőivel hasonlítja össze. Bessenyey 
lelkesedése és Toldy Ferenc soha sem csökkenő 
buzgósága éltek lelkében. Ahogy Toldy a régi 
magyar irodalomtörténetre vonatkozó adatokat, 
emlékeket gyűj töt te össze, úgy kutatot t Kiss 
Áron a régi neveléstörténeti emlékek után. Tör-
téneti érzéke vonzotta a régi nagy tanítómeste-
rekhez. Ki akarta mutatni, hogy nevelésügyünk 
nem volt sivár, meg akarta teremteni azt a tör-
téneti alapot, melyre a jövőt építhetjük. „Ennek 
a történeti szellemnek a terjesztésében, a törté-
neti érzéknek a magyar pedagógiai gondolkozásba 
való beoltásában — írja Gyulai Ágost — mu-
tatkozik főképen Kiss Áronnak az a tudományos 
érdeme, mely nem fogja engedni, hogy nevére a 
feledés homálya boruljon. Mert Kiss Áron a szó-
nak a magasabb értelmében vett hisztórikus volt. 
Nemcsak egyik vagy másik derék tudós törté-
neti munkájának sikerében, a tőle először föl-
derített magyar pedagógiai történeti adatok óriási 
gazdagságában rejlett ez az őt értékessé tevő 
erő, hanem abban a kimeríthetetlen históriai ösz-
tönzésben, melyet tőle minden neveléstani, iskolai 
szervezettani, módszertani kérdésben kapni_ lehe-
tett, mely a jelen bármely tanügyi intézményé-
nek megértésénél mindenkor a múlttal való össze-
függésre utal t , és soha sem eredménytelenül. Mert 
a magyar népiskolai oktatásnak a XIX. század 
vége felé egyszerre nekilendülő fejlődését ő ala-
pozta meg igazán, mikor belekapcsolta a múl tba 
s kimutatta annak minden intézményére, minden 
eszközére, minden eljárására nézve a tör ténet i 
folytonosság nagy jogcímét." 

Históriai érzéke szinte kényszerítette arra, hogy 
a régi pedagógusok életével és törekvéseivel 
foglalkozzék. Ez életrajzainak legnagyobb része a 
Néptanítók Lapjában jelent meg, hogy példaképe-
ket teremtsen, a történeti érzéket fejlessze és a 
mult sikereinek és tévedéseinek feltárásával a 
jelen nemzedék kalauza legyen. Épen ezért nem-
csak hazai pedagógusokkal foglalkozott. Megke-
reste a magyar és külföldi törekvések között 
levő kapcsolatot, hirdette, hogy nekünk, a kezdet 
kezdetén állóknak, feltétlenül szükségünk van 
arra, hogy a külföld nagy pedagógusainak mű-
veit jó fordításokban megismerjük. Hogy ez mi-
nél könnyebben megvalósulhasson, sürgette egy 

pedagógiai társaság megalakulását. De alig volt 
az utóbbi évtizedben olyan pedagógiai alkotás, 
melyben része ne lett volna, ha az eszmét más 
vetette is föl. 

Ezeket ragadtuk ki Gyulai Ágostnak Kiss 
Áronról szóló emlékbeszédéből. Ennek a harmo-
nikus, munkában töltött életnek szüksége volt 
olyan íróra, mint Gyulai Ágost, hogy majd egy 
boldogabb korszakban, ha megvalósulnak mind-
azok, amikről ma csak álmodozunk, visszagondol-
hassunk az első harcosokra, kik gyöngébb eszkö-
zökkel, olykor vereséget is szenvedve, szálltak 
síkra a jobb jövőért. A jövő kor neveléstörténet-
írója Kiss Áronról úgy fog megemlékezni, mint 
népoktatásügyünk alapvetőjéről, aki lankadatla-
nul küzdött mindazokért, miket a jövendő nem-
zedék a kul túra nélkülözhetetlen alapföltételeinek 
fog tekinteni. 

Gyulai megértette Kiss Áront s a magyar 
pedagógiai törekvések történetírójának, a már 
megvalósított és sok, még megvalósításra váró 
modern gondolat fölvetőjének méltó emléket állí-
tott emlékbeszédével. 

* A siker és boldogság titkos forrása. 
(Nagyjaink egyéni hatalmának és sikerük mód-
szereinek tanulmányozása alapján írta: Alexy Elza.) 

Nem ok nélkül mondogatják, hogy ez a világ 
egy nagy kórház. Ma az. Főkép azért, mer t az 
idegesség korát éljük. Az értelmi túltengés, az 
erkölcsi züllés és a testi satnyulás, mind-mind 
bomlasztja idegeinket. I smer jük a bajt, sőt ismer-
jük orvosságát is. De még nem tisztáztuk alkal-
mazásának módját. Nem tudunk okszerűen, követ-
kezetesen, harmonikusan, jellemfejlesztőleg ne-
velni. E r re nézve rendkívül becses ú tmuta tás t 
nyúj t Alexy Elza. Útmutatásának lényege az, 
hogy egészségügyi alapon végezzük a testedzést, 
a jellemképzés vezetőgondolatával. Tanítsuk meg 
mindenekelőtt, hogy mikép kell helyesen léleg-
zeni. Mert ez erősíti életkohónk fújtatóját , tüdőn-
ket. Tüzetesen és világosan megtanít arra, hogy 
melyik tanmenettel ed/.hetjük fokozatosan és biz-
tosan idegeinket. Nemkülönben arra, hogyan acé-
losíthatjuk akaratunkat úgy kitűzött célunk irá-
nyában, mint embertársainkra való kihatásában. 
Nagy mesterség, sőt több, nagy tudomány és 
művészet ez, és ezért kiváló nagy elismeréssel 
kell adóznunk szerzőnknek. Arra azonban soha 
sem tudnók rászánni magunkat, hogy híven kö-
vessük tanácsait, úgy, amint megírta azokat. Test-
gyakorlati intelmeit oly szertartásos formába önti, 
hogy szinte titokzatos, majdnem természetfölötti 
jelleget öltenek. Ha csupán azért javasolna mon-
dókákat, hogy a test gyakorlása közben auto-
szuggeszciót végezzünk velük, még értenők a 
dolgot, de varázsige gyanánt nem veszi be a 
józanul gondolkozónak természete. 

Könyvünk állításai sokhelyt igazságok, de még 
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többhelyt csupán forgolódnak az igazság körül. 
Komolyan el • akarja velünk hitetni pl., hogy 
egy 70 esztendős vénasszony szilárd akaratával 
csaknem gyerekké fiatalodott. Való, hogy az ok-
szerű életmód megőrzi a fiatalságot, de hogy 
valakinek sikerült volna házából kiutasítani a 
halált, mert így akarta, az csak mesékben való. 
Az elméletnek van jogosultsága, még a hipoté-
zisnek is, gyakran megcáfolják azonban az előbbit 
is, az utóbbi meg épen nem mehet megdönthe-
tetlen igazságszámba. Az író szerint csupa villa-
mosság és delejesség az ember. A gondolat anyag, 
melyről akár pillanatnyi fénykép vehető. A tele-
pátia túl jár a drót nélkül való telegráf eszén. 
Rajta kívül a gondolatkoncentráció meg a szug-
geszció természet fölött való teremtéssé varázsol 
bennünket. 

Sokat ront ezek hitelén, hogy egy szóval sem 
említi, hogy maga próbálta volna ki ezeket az 
erőket. Egy pár elméleti tudós hatolt a lelkébe 
és esküszik a szavukra. 

Nem egy kifogásunk lenne a nyelv ellen is. 
I t t-ott vét a magyarosság ellen és rajong az 
idegen kifejezésekért. Alig kerülhet jük el egy-
szer-másszor, amikor leginkább találnak gondola-
tainkkal. De ha ismerjük a helyes magyar értel-
müket, csakugyan fölösleges idegenből szállítani. 
Alexy pedig ismeri magyar értelmüket, mer t 
szótárszerűleg közli a vonal alatt. Egy-két téve-
dés köztük is megesik. 

Szóval röviden : vegyes a m ű hatása. Van 
benne sok nagyon jó dolog. Kivált első részében. 
Ez megvilágítja a célirányos nevelés módszerének 
reformirányát. A többiben is akad érdekes, de 
talán mulatságos is. Következtetései túlságosan 
merészek, sőt valószínűtlenek. Annyi azonban 
bizonyos, hogy Alcxy Elza komolyan és sokat 
tanult, tiszta szívvel lelkesedik a szépért és jóért , 
és legnemesebb szándéka felebarátainak boldo-
gítása. Havas Irma. 

* Iparosok olvasótára. (Szerkeszti : Mártonfy 
Márton. Kiadja a Lampel-Wodiáner cég.) Az „Ipa-
rosok olvasótárau című vállalatnak legújabban 
három füzete jelent meg. Hasznos olvasmányok 
cím alatt vegyesen tartalmaznak e füzetek kisebb 
közleményeket az ipari ismeretek köréből, szép-
irodalmi, ipar- és művelődéstörténeti cikkeket, 
melyek közül egyik — Klein Jakab műépítész 
munkája — egy egész füzetet vesz igénybe. Címe : 
„A fj lmezők és falnyílások", mely harmadik foly-
tatása az ugyanit t megjelent füzeteinek. A fal-
mezők képzéséről, az ablakképzések különféle 
módjairól, a kapuzatokról, a homlokzat összeállí-
tásáról és az ebben érvényesülő általános irány-
elvekről szól. A gyakorlati ember számára készült 
s a világos stílust még jobban megérthetővé teszik 
a gondosan rajzolt szemléltető-ábrák. 

A második és harmadik kettős füzet több író 

munkája. Igen értékes mindjá r t az első cikk, 
melyet Mártonfy Marcell dr. í r t „Reformkérdések 
a szabadalmi jog köréből" címmel. Igen sok pa-
nasz van még szabadalmi jogrendszerünk ellen s 
ezért a szerző különösen azokkal a kívánságokkal 
foglalkozik, melyek szabadalmi jogunk re fo rmjá t 
sürgetik. Szabadalmi törvényünk több paragrafusát 
ismerteti, összehasonlítja más szabadalmi jogrend-
szerekkel, mint pl. a svájcival és angollal, hol 
sokkal szabadelvűbb álláspontot foglalnak el e 
tekintetben. Rámutat a lassú, de természetes fejlő-
désre, továbbá szabadalmi törvényünk ama hely-
telen pontjaira, melyek az egyes feltalálótól nem 
a természetes fejlődést kívánják „hanem egyenesen 
azt a lehetetlenséget, hogy mindenki a maga talál-
mányával igyekezzék a külföld iparát egyszerre 
túlszárnyalni, vagyis egyszerre oly fölfedezéssel 
föllépni, amely még sehol a világon nem isme-
retes, oly magasra emelkedni, ahol még a kül-
földi ipar sem áll". Kitér az ez irányban t e t t 
indítványok, rendeletek és törvények fejtegetésére, 
melyek arra az eredményre vezetnek, hogy azok 
a törekvések, melyek a német és magyar szaba-
dalmi törvények megváltoztatásával az alkalmazot-
tak saját találmányához való jogának elismerését 
sürgetik, a legnagyobb mértékben helyesek és 
méltánylandók. 

Ugyanezekben a füzetekben jelent meg Hidvégi 
Benőtől „Két úrfi", Sárándy Istvántól „A gubás 
céh kincse" és „Kovács Jul is lakodalma" című 
novellák s Tarczay Györgytől kisebb apró tör té-
netek. A művészet, ipar és földrajz köréből is 
igen értékes cikkek : Dömötör István, Rózsa Károly, 
Seemann Gábor és Vértesy Sándor cikkei, me-
lyekről bá t ran elmondhatjuk, hogy igazi hasznos 
olvasmányok, s érdemük, hogy valamennyi gondos, 
tiszta magyarsággal van megírva. Egy-egy íüzet 
á r a : 60 fillér. (j.) 

H i v a t a l o s r é s z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a Hernádvölgyi 
magyar vasipar - részvény társaság vezérigazgató-
ságának, amely a radoskői gör. kath. kántor-
tanítói lakás újjáalakítási költségeire 500 koro-
nát s a nevezett iskola tantermének tanszerek-
kel való felszerelésére 100 K-t adományozott. 

K i n e v e z t e : Ütő Lajos oki. tanítót a nagy-
ajtai áll el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Onea Pé t e r 
nagyalmási gör. kel. el. isk. tanítót a nagyal-
mási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kocsis La jos 
oki. tanítót a szeődemeteri áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Hild Pé ter oki. tanítót a farkasdi közs. el. 
isk.-hoz r. taní tóvá; Bellgrasch Jácos és Jordán 
Péter királykegyei közs. el. isk. tanítókat a király-
kegyei ú jonnan szervezett áll. el. isk.-hoz r. taní-
tókká ; Szabó Géza oki. tanítót a kisbudaki ál1. 
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el. isk. hoz r. tanítóvá ; Balázsi Ferenc oki. taní-
tót a kismányai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Bíró József oki. tanítót a csíkdelnei áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Mészáros Gyula oki. tanítót a 
kisguti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Stoics Lázár 
ravenszkai közs. el. isk. tanítót a dobollópataki 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; lírabár Emil havas-
aljai gör. kath. el. isk. tanítót a forráshutai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Ivancsó Ödön oki. 
tanítót a szajkófalvai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
F orr ay Ferenc, Novoszel János, Mezei Mihály, 
Bakody Márton, Harsányi János, Lebák Béla, 
Forray János, L. Bieliczhj Veron, Fülöp 
Antónia, B. Fischer Berta, Sz. Lux Irma, Sol-
tész József, Szupits Márton, Szekfü Ferenc, 
Fodor János, Winkler Irma , Bl. Tóth Viktória, 
Sóti Béla, Béllér Irén, I). Arvay Matild, Jung 
János, D. Lebák Ida, Malisza Ignác, Use Szabó 
Dániel, Ellinger Amália, Novoszel Andor, Stökl 
József, Kovács János, Nagy Sándor, Fodor 
György, Pintér Mihály, Gerber Károly, Szupits 
József, Homolya _ Matild, M. Huszár Viktória, 
Mester István, Újházy Anna, Kis Zentai Gizella, 
Döme László, Novoszel István, Bubála Ignác, 
Halász Menyhért, Rieger Ilona, Latky Ilona, 
Kalmár Antal, Lengyel Mária zentai közs. el. 
isk. tanítókat, ill. tanítónőket a zentai ú jonnan 
szervezett áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanító-
nőkké ; A. Majer Ádám oki. tanítót a sándor-
falva homokpusztai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Vétzy Viktor oki. tanítót a szádellői áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Schloszarik Gyula oki. taní-
tót a felsőhutkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Baron Gyula bártfaújfalusi róm. kath. el. isk. 
tanítót a bártfamihályói áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Demjén Nándor oki. tanítót a makó-külterületi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Szentgyörgyi Mária oki. ta-
nítónőtacselejiáll.el. isk.-hoz r. tanítónővé; Vargha 
Lászlóné szül. Papp Erzsébet oki. tanítónőt a ter-
govesti áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Molo Mária 
istvánlakai közs. el. isk. tanítónőt az istvánlakai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Gsasztek Ilona oki. tanító-
nőt a vágáshutai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Szeitl Jolán oki. tanítónőt a petniki közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Almássy Margit oki. tanító-
nőt a stószi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kender 
Piroska oki. tanítónőt a lubina-klacskehi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Pál Anna oki. tanító-
nőt a lukai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Fedorka Istvánná szül. Morgen Mária oki. kisded-
óvónőt a nagykárolyi I l l ik számú áll. kisdedóvó-
hoz kisdedóvónővé ; Marosi Sarolta oki. kisded-
óvónőt a petőszinyei áll. kisdedóvóhoz kisded-
óvónővé ; Herschkovits Natália oki. kisdedóvónőt 
az árpástói áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; 
Licsmann I rén oki. kisdedóvónőt a nagylucskai 
áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; Dávid Anna 
oki. kisdedóvónőt az ökörmezői áll. kisdedóvóhoz 

kisdedóvónővé ; Molnár Jolán érsekvadkerti közs. 
kisdedóvónőt a kékkői áll. kisdedóvóhoz kisded-
óvónővé ; Krmann Margit oki. kisdedóvónőt a 
losoncztamási áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé. 

Szolgálattételre berendelte: Molnár Fe-
renc szurduki áll. el. isk. tanítót a szolnok-
dobokavármegyei kir". tanfelügyelőséghez, jelen 
minőségében. 

Jelen minőségében áthelyezte : Sipos Zsig-
mond diesőszentmártoni áll. el. isk. tanítót a 
szászkisalmási, Kovács Károly ádámosi áll. el. 
isk. ig.-tanítót a diesőszentmártoni és Szabó 
László szászkisalmási áll. el. isk. tanítót az ádá-
mosi áll. el. isk.-hoz ; Balogh Márton magyar-
beczei áll. el. isk. tanítót az asszonynépei és 
Szász Károly alamóri áll. el. isk. tanítót a 
magyarbeczei áll. el. isk.-hoz ; Nagy György 
magyarvalkói és Szentpéteri Gyula perecseni áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Weisz Károly 
újpesti és Dus Gábor paucsovai áll. el. isk. ig.-
tanítókat kölcsönösen ; Balogh Antal makó-kül-
területi áll. el. isk. tanítót az aranyosmegyesi 
áll. el. isk.-hoz; Réthy Gyula magyarpécskai tanyai 
áll. el. isk. tanítót a magyarpécskai felsővárosi, 
Weidmann Péter bártfamihályói áll. el. isk. ta-
nítót pedig a magyarpécskai tanyai áll. el. isk.-
hoz; Csohány Béla felsőhutai áll. el. isk. tanítót 
a hernádzsadányi áll. el. isk.-hoz ; Szanyi Ferenc 
szádellői áll. el. isk. tanítót a szernyei áll. el. 
isk.-hoz ; Nagy István sándorfal va-homokpusztai 
áll. el. isk. tanítót a sándorfalva-szaporhegyi áll. 
el. isk.-hoz ; Saskeőy József őscsanádi áll. el. isk. 
c. ig.-tanítót és Leszi János sztancsófalva-ligeti 
áll. el. isk. tanítót kölcsönösen ; Borbély Lajos 
bálványosváraljai áll. el. isk. tanítót és özv. Orosz-
lánné Osváth Katalin csákigorbói oki. tanítót, ill. 
tanítónőket kölcsönösen ; Kuhn Renée hatvani és 
Némethné Fülöp Krisztina nagykanizsai áll. el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen; Orbán Julia cseleji 
áll. el. isk. tanítónőt a fülöpszállás-kerekegyházai 
áll. el. isk.-hoz; Putzné Gál Klára petőszinyei áll. 
kisdedóvónőt a veszprémi II. számú áll. kisded-
óvóhoz ; Ltévay Istvánné szül. Jármy Ilona áll. 
kisdedóvónőt a nagykárolyi IV. számú áll. kisded-
óvóhoz; Odry Mária kékkői áll. kisdedóvónőt az 
érsekvadkerti áll. kisdedóvóhoz ; Vargha László 
kisbudaki áll. el. isk. tanítót a tergovesti áll. 
el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Terziu Ezaiás lunkaviczai (volt határőrvidéki) 
közs. isk. taní tót ; özv. Leszkovácz Istvánné 
csurogi közs. isk. tanítónőt. 

Nyugdí ja t u ta lványozot t : Illés János főnyi 
ref. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 780 
K-t ; Auka Illés novolyi munkaképtelen gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 360 K t ; Porubszky 
Ágoston pozsonyi munkaképtelen ág. hitv. ev. 
tanítónak évi 2640 K-t; Vank (Vancu) János 
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aradi munkaképtelen gör. kel. tanítónak évi 
1980 K - t ; Konyovits Sándor szilbereki gör. 
kel. el. isk. elaggott tanítónak évi 2040 K-t ; 
Hajele János gácsfalui róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1460 K-t ; Raff ai Mihály makói ref. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1700 K-t ; 
Voda Miklós otoháni közs. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1000 K- t ; Szaplonczy Gyula 
zetényi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340 
K-t ; Visioli Bertalan vajdarécsei közs. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 860 K - t ; Osvald 
János nagymegyeri ref. el. isk. tanítónak évi 
1660 K - t ; Martin Ádám munkaképtelen őscsa-
nádi áll. el. isk. tanítónak évi 1960 K- t ; Nehéz 
József szini ref. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1040 K-t ; Süsz Ármin hőgyészi izr. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1460 K- t ; 
Kovács Antal inámpusztai róm. kath. munkakép-
telen tanítónak évi 1160 K-t ; Treesék Gáspár 
baráturi munkaképtelen róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1020 K-t ; Hudinszky István szécsény-
halászi róm. kath. elaggott tanítónak évi 1320 K-t ; 
Markos Sándor csíkszentléleki munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1200 K- t ; 
özv. Riszner Józsefné szül. Draudt Tekla 
csíkszeredai közs. polg. isk. tanítónőnek évi 
2680 K - t ; Koncsek Gézáné szül. Kiss Róza 
makói munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító-
nőnek évi 1620 K- t ; Goga Illésné szül. Buríán 
Perszida munkaképtelen zsebelyi gör. kel. román 
el. isk. tanítónőnek évi 900 K-t. 

"Végkielégítést engedélyezett : Szeitl Mária 
rábapatonai munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanítónőnek 1000 K- t ; Kammerer Mária jász-
berényi munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító-
nőnek 1300 K - t ; Papp Ida munkaképtelen 
püspökladányi ref. tanítónőnek 1200 K-t. 

Gyám-, ill. segélypéuzt engedélyezett: 
néh. Popescu Porfir nyug. kovaszinczi gör. kel. 
el. isk. tanító özv., szül. Caravioni Juliannának 
évi 659 K-t ; néh. Puskás Gábor nyug. szent-
péterfalvai gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. 
Puskás Ilonának évi 300 K-t ; néh. Mátyás 
Lajos keresztvári nyug. áll. el. isk. ig.-tanító 
özv., szül. Mihály Karolinának évi 682 K 40 f t ; 
néh. Iiertzka Henrik kür t i izr. el. isk. tanító 
özv., szül. Stern Léninek évi 660 K-t, Ferenc, 
Mór, Zoltán és Kornélia nevű kiskorú árváinak 
egyenként 110 K-t, együt t 440 K-t, mindössze 
1100 K- t ; néh. Szirmai János nyug. kisvarjasi 
közs. el. isk. tanító özv., szül. Lukács Borbálá-
nak évi 500 K-t ; néh. Kekécs József volt felső-
nánai róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Stő-
eszel Borbálának évi 315 K 66 f-t. 

Árvaházba való felvételét elrendelte : néh. 
Oláriu Miron ottlakai gör. kel. el. isk. tanító 
Veturia nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Domonkos József sobori róm. kath. el. isk. tanító 

András nevű árvájának a debreczenibe ; néh. 
Somogyi András pócspetrii róm. katb. el. isk. 
tanító Gábor nevű árvájának a debreczenibe, 
Károly és Mária nevű árváinak pedig a kecske-
métibe ; néh. Weinhold István rábéi róm. kath. 
el. isk. tanító Ilona nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néh. Steïler Ignác jeczenyei róm. kath. el. 
isk. tanító Nándor nevű árvájának a kecskemé-
tibe ; néh. Haraszti Gyula szabadkai közs. el. 
isk. tanító Margit nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Csontea Konstantin hidegkúti közs. el. isk. 
tanító Szilvia nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Csupák Gáspár karámi áll. el. isk. taní tó 
Elemér nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Munkácsi Sándor hajdúböszörményi ref. el. isk. 
tanító Borbála és Barna nevű árváinak a debre-
czenibe, Sándor nevű árvájának pedig a kecske-
métibe ; néh. Leviczky Cirill dombosteleki áll. el. 
isk. tanító Béla nevű árvájának a debreczenibe ; 
néh. Biltz Péter joódi gör. kath. el. isk. tanító 
Gergely nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Szabó Dezső szirmai ref. el. isk. tanító Dezső 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Ungur 
Lajos felsőkaznacsi gör. kath. el. isk. taní tó 
Eugenia nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Koscs András sznakói gör. kath. el. isk. taní tó 
Is tván nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Ternyei István baktai ref. el. isk. tanító Is tván 
és Erzsébet nevű árváinak a debreczenibe, Sán-
dor nevű árvájának pedig a kecskemétibe ; néh. 
Fábián Dénes nappelyki áll. el. isk. tanító Béla 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Réthi 
Dénes kisillyei ref. el. isk. tanító Mózes nevű 
árvájának a kecskemétibe ; néh. Pálmai József 
hollóházi áll. isk. tanító Gizella és Etelka nevű 
árváinak a kolozsváriba; néh. Imre József 
hajdúböszörményi ref. el. isk. tanító Zoltán nevű 
árvájának a debreczenibe ; néh. Hátiéi Géza 
basahídi közs. tanító Ferenc nevű árvájának a 
debreczenibe ; néh. Pintér Dénes ráczpalotai ref. 
el. isk. tanító Erzsébet nevű árvájának a deb-
reczenibe ; néh. Papp Ágoston beéli gör. kath. 
tanító Viktor nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Práger Ferenc kozárdi róm. kath. el. isk. 
tanító Imre nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Kovács Ferenc magasfoki áll. el. isk. taní tó 
Karolin nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Török Pál belicui róm. kath. el. isk. tanító Kál-
mán nevű árvájának a debreczenibe ; néh. Vásár-
helyi István jászberényi ref. tanító György nevű 
árvájának a debreczenibe ; néh. Hitter Miklós 
róm. kath. el. isk. tanító Ede nevű árvájának a 
debreczenibe ; néh. Pázmány Gyuláné, szül. Paul in 
Karolin székelykevei áll. isk. tanítónő Vilma és 

Kornélia nevű árváinak a kolozsváriba. 
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Különfélék. 
A tan í tók há lája . 

Egy felhívást kaptunk, mely Magyarország 
néptanítóihoz van címezve. A felhívás aláírói 
veszprémi róm. kath . taní tók. Szól pedig arról , 
hogy tegyenek a tanítók ké t a lapí tványt : egyet 
Apponyi Alber t gróf, egyet pedig á l lamt i tkár ja , 
Tóth János nevére. A két a lapí tvány célja : 
hálából megörökíteni e ké t férfiú emlékezetét . 
A felhívás szer in t : 

A miniszter ú r nevére teendő alapí tvány k a -
mata évenként olyan taní tók között osztandó 
fel, akik társadalmi téren a nép javára s ike-
resen működtek és akik nemzetiségi helyen a 
magyar nyelv terjesztése körül kiváló érdemeket 
szereztek. 

Az ál lamti tkár ú r nevére teendő a lapí tvány 
kamata pedig évenként felosztandó 1. o lyan 
gyermekes özvegyek között , kik korán elhal t 
taní tó-fér jük u t án nyugdí ja t nem élveznek ; 
2. olyan családos tanítók közöt t , kiket hosszas 
betegség, vagy elemi csapás súj to t t , vagy pedig , 
akik súlyos betegségük gyógykezel tetésére ön-
erejükből képtelenek, és 3. azon taní tók közöt t , 
kiknek legalább két gye rmekük a népiskolán 
felüli magasabb iskolába jár . 

Az alapí tványok megteremtésére a mozgalom 
vezetői a t an í tóság körében gyűj tés t rendeznek. 
Az adományok Nagy La jos igazga tó- tan í tó 
címére, Veszprémbe küldendők. A mozgalom a 
„Nemzeti I sko la" című l ap tá r sunk egyik cikke 
nyomán kelt é le t re ; a felhívás szerint ugyanez 
a lap fogja az adományokat nyugtázni. A fe l -
hívásban az is benne van, hogy a „Nép tan í tók 
L a p j a " he tenként szintén nyugtázni f o g j a a 
gyűj tés eredményét. Minthogy e lap a kul tusz-
minisztérium hivatalos lapja , a gyűj tés t név-
szerint nem nyugtázha t juk , nehogy bárk i is 
azzal vádolhasson meg, h o g y a nevek közlé-
sével erkölcsi nyomást aka runk gyakoroln i a 
taní tóságra, de természetesen, az esetleg egye-

n e s e n a laphoz érkező gyűj téseket nyugtázzuk 
s általán a taní tóság nemes mozgalmáról időn-
k é n t tá jékozta tni fogjuk olvasóinkat. 

— K ö s z ö n e t . Deák István vágfarkasdi rek tor 
lapunk út ján mond köszönetet a békésbánáti ev. 
ref. tanítótestületnek, mely őt 68 éves tanítós-
kodása alkalmából táviratilag üdvözölte. 

— Az Országos Á l l a t v é d ő - E g y e s ü l e t által 
kiadott Gyermeknaptár anyagának érdekében hir-
detett pályázat eredménye. A „Néptanítók Lap-
jában közöltük az Országos Állatvédő-Egyesület 
által hirdetet t irodalmi pályázatot, melynek ered-
ményéről az Egyesület a következő jelentést 
küldte hozzánk : A népiskolai tanuló-gyermekek 
értelmi színvonalához mért, a nagy természetből 
vett s állat- és növényvédelmi tárgyú, tanulságos 
és egyben erkölcsnemesítő olvasmányokat írni 
nehéz. Rendszerint túlalacsony, a kelleténél 
naivabb, vagy túlmagas, a 6 — 1 2 éves gyermek 
által meg nem érthető színvonalon szoktak ké-
szülni az ily irodalmi munkák. Lá t juk ezt az 
egyesületünk által kitűzött pályázatra beérkezett 
pályaművek egy részéből, melyeket az imént 
jelzett okok miatt a versenyből kénytelenek vol-
tunk kizárni ; lá t juk azoknak egy másik részéből, 
amelyeket a bírálók módosítással közölhetőknek, 
de pályadíjra érdemeseknek nem találtak. Örven-
detes mégis, hogy a 6 l -e t kitevő pályamunkák 
között talált a bírálat olyanokat is, amelyek a 
pályázat követelményeinek jól, vagy igen jól 
megfelelnek. Ezek szerzőinek a 2 0 — 2 0 korona 
díjat a bírálók odaítélvén, egyesületünk azt a 
szerzőknek kiutalványozta, s a bírálat indítványát 
elfogadva, oda határozott, hogy a módosításokkal 
ugyan, de még használható műveket alkalomadtán 
esetleg közölni és honorálni fogja, az alkalma-
saknak egyáltalán nem találtakat pedig megsem-
misíti. Ez utóbbi sorsra jutnak a következő 
művek : Az anyóka kecskéje. Az én védenceim. 
Gondozd a madárkákat. Tettek u tán ítélj. Fo-
hászkodás. Isten és az állatok iránti szeretet. 
Ne bántsd a madár fészkét. A tanító bácsi ku-
tyája. A méh és a molyok. Allatok, mint gyer-
mekeink játszótársai. A kanári. Anya a fiaihoz. 
A hűséges Bodri. A kecske és a disznó. A ju-
hász kutyája . Szeressétek az állatokat. A grófné 
ruhája. Ne légy az állatokhoz kegyetlen. Nap-
sugár. Tündérvár. Az őzecske. A téli vendég. 
A hálás kutyák. Védjétek és szeressétek a ma-
darakat. Egy kis séta. Három pajtás. Módosí-
tással esetleg közöltetnek kiadandó if júsági olvasó-
könyvben, vagy az idei, avagy a jövő évi Gyer-
meknaptárban, esetleg az „Állatvédelem"-ben, és 
akkor honoráltatnak a következők : A flóber. A 
kis Juliskáék pipikéi. Madár az iskolaajtóban. 
Hűség. Micuska és Sajó. Koch, a mi kutyánk. 
Egy falusi reggel. Pipiske. Az állatvilág. Milyen 
volt és milyen lett Pé ter ? Szekér András meséje. 
A kis Pali fecskéi. Zsuzsa izenete. A mi ma-
daraink. Iskola a torony alatt. Gyilkosok. Jancsi. 
Árva Bandi szerencséje. A barázdabillegető. A 
gyermekek öröme. A denevér. Mese a gyöngyös-
nyakú gerléről. Mennyit ér egy fészek ? Tün-
dérszép cicuska. Miklós álma. Mint pályadíj-

I nyertesek helyet lelnek az 1910., vagy az 1911. 
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évi Gyermeknap tárban a következők: „Tisza." 
í r t a : Firtos Ferike. „A tatár járás." í r t a : Piller 
József. „Megtérés." í r t a : Kelen Frida. „Gábor 
bácsi doktora." í r t a : Staindlné Ludvig Mária. 
„Miért nem szabad az állatokat bántani?" 
í r t a : Wágner József dr. „Az árvák." í r t a : 
Bende László. „Az állatot szeressétek." í r t a : 
B. Büt tner Lina. „A madarak." í r t a : Demuth 
Gyula. „Kíméld a madárkát." í r t a : Fleischer 
Zsigmond. „Szeresd a munkát." í r t a : Szabó 
Elemér. Amidőn megköszönjük a t. pályázóknak 
a nemes ügy iránti szíves érdeklődésüket, tisz-
telet tel kér jük azt a jövőre is. Egyben őszintén 
gratulálván a díjnyertesek sikerült, szép művei-
hez, megjegyezzük, hogy a kéziratokat, melyek 
hivatalos akták, vissza nem szolgáltatjuk. Az Or-
szágos Állatvédő-Egyesület. 

— A Brassóvármegyei általános tanító-
e g y e s ü l e t május 19-én tar tot t közgyűlésén örökös 
tiszteletbeli tagjává választotta Benedek Eleket, 
lapunk főszerkesztőjét. Az erről szóló oklevelet 
június 16-án, Elek napján adta át szerkesztőnk-
nek az egyesület küldöttsége, Dávid Mihály elnök 
vezetésével. A küldöttség tagjai voltak, Csnlák 
Lajos, Sára András, Nagy Gyula és Burián 
Albert. Kedves napot és estét szereztek szerkesz-
tőnknek, ki ezúton is köszönetet mond úgy az 
egyesületnek, mint küldöttjeinek. 

— Méhésze t i e l őadások . Az állami méhé-
szeti szaktanítók folyó évi augusztus hónapban 
az alább megnevezett napokon és helyeken tar-
tanak előadásokat: 1. Pataki Béla, második ke-
rületi, székhelye Pápa. 6-án Vináron, 7-én Ger-
gelyin, 8-án Belsőraton, 9-én Simonyin, 10-én 
Oszfiasszonyfán, 11-én Sárváron, 12-én Porpáczon, 
13-án Darázson, 14-én Yépen, 16-án Hermánon, 
17-én Dömötörin, 18-án R.-Molnárin, 19-én Vas-
váron, 21-én Oszkón, 22-én Győrváron, 23-án 
Egerváron, 24-én Zalaszentivánon, 25-én Olláron, 
26-án Szepetken, 27-én Zalabéren, 28-án Rigá-
cson, 29-én Nemeskeresztúron, 30-án Jánosházán, 
31-én Bobán. 2. Valló János, harmadik kerü-
leti, székhelye Pozsony. (2. Vincellériskola.) 9-én 
Sztankovánban, 10-én Gombáson, 11-én Rózsa-
hegyen, 12-én Oszadafaluban, 13-án Koritnyiczán, 
14-én Liptóteplán, 16-án Liptószentmiklóson, 
18-án Liptóújváron, 19-én Csorbán. 3. Rózsa 
János, negyedik kerületi, székhelye Sárospatak. 
13-án Putnokon, 14-én Rimaszécsen, 1-5-én Vár-
gedén, 16 án Rimaszombaton, 17-én Felsőbalogon, 
18-án Meleghegyen, 20-án Kisgőczön, 21-én Rad-
vánczon, 22-én Bártfán, 23-án Makcsán. 4. For-
gách Lajos, ötödik kerületi, székhelye Arad. 
(Nagyváradi-utca 9.) 16-án Békéscsabán, a gazda-
sági ismétlő-iskolánál, 17-én Dobozon, 18-án 
Dobozmegyeren, 21-én Kamuti iskolánál, 23-án 
Kondoroson, 25-én Fáspusztán. 5. Tóth János, 
hatodik kerületi, székhelye Nagyenyecl. 23-án 

Zalatnán, 25-én Abrudbányán, 26-án Verespata-
kon, 28-án Preszákán, 30-án Diómálon. 6. Nagy 
János, hetedik kerületi, székhelye Kolozsvár, 
6-án Füleházán, 7-én délelőtt Magyaron, délután 
Disznajon, 8-án délelőtt Felfalun, délután Beresz-
telken, 9-én délelőtt Abafáján, délután Körtvély-
fáján, l l - é n Kolozspusztán, 12-én Válaszúton, 
13-án Kolozsborsán. 7. Valló Árpád, nyolca-
dik kerületi, székhelye Temesvár. A gödöllői 
állami méhészeti gazdaságban tesz szolgálatot. 

— P á l y á z a t . A gödöllői m. kir. állami méhé-
szeti gazdaságban a folyó évben szeptember hó 
15 én megkezdődő kétéves méhészmunkás-tan-
folyamra a m. kir. földmívelésügyi minisztérium 
pályázatot hirdet. Fel fog vétetni hat olyan 
egyén, kik 16-ik életévüket betöltötték, de 35-ik 
életévüket még túl nem haladták. A felvételt 
kérő és egykoronás bélyeggel ellátott folyamod-
ványokat a m. kir. földmívelésügyi miniszterhez 
(Budapest, V., Országház-tér 11. sz.) folyó évi 
augusztus hó 15-ig a következő okmányokkal fel-
szerelve kell benyújtani : 1. keresztlevél (szüle-
tési bizonyítvány) ; 2. az elemi népiskola négy 
osztályának elvégzéséről szóló bizonyítvány ; 3. 
hiteles bizonyítvány arról, hogy folyamodó vala-
mely mező-, kert-, szőlő- vagy erdőgazdaság-
ban mint segédmunkás vagy mint egyéb alkal-
mazott legalább egy évet gyakorlatilag töltött és 
használhatóságának s megbízhatóságának tanújelét 
adta. A földmíves- vagy kertmunkás-iskolát vég-
zettek előnyben részesülnek ; 4. azok, kik szülői 
gondozás alatt nem állanak, kifogástalan maga-
viseletükről tanúskodó községi bizonyítványt, azok-
nak pedig, kik szülői vagy gyámi gondozás alatt 
állanak, az említett községi bizonyítványon kívül 
még a szülőik, esetleg gyámjuk oly beleegyező-
nyilatkozatát is kell mellékelni, mely az illetők-
nek a tanfolyamra való belépést megengedi ; 
5. csatolandó továbbá az ép, egészséges és mun-
kára edzett testalkatot igazoló orvosi bizonyít-
vány, a himlőoltási bizonyítvánnyal együt t ; 6. a 
hadköteles sorban levők részéről szükséges annak 
feltüntetése, hogy a katonai szolgálat teljesíté-
sének ideje a gazdaságban töltendő két év tar-
tamával nem esik össze. Előnyben reszesülnek 
azok, kik hadkötelességüknek már eleget tettek. 
A tanfolyamra felveendő egyének a telepen 
szabad lakást és államköltségen tel jes ellátást 
kapnak. A hallgatók betegség esetén ingyenes 
orvosi segélyben és gyógyszerben részesülnek. 
A szükséges könyveket, írószereket, a gyakor-
lati munkákhoz megkívántató felszereléseket, 
szerszámokat és eszközöket a tanulók használa-
tára a gazdaságban kapják. Ezenken kívül évenként 
minden növendék 60 korona ruhapénzben is 
részesül oly módon, hogy a szükséges ruházat-
nál ezen összeg erejéig a gazdaság vezetője 
gondoskodik. 
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— Az állandó ellátás. (Közig, bírósági ha-
tározat.) Az 1885. évi X X I . t.-cikk 17. §-ának 
az ellátási igény érvényesítésére vonatkozó azt 
a rendelkezését, hogy ha az igény a jogcím 
beálltától számított egy év alatt nem érvénye-
síttetik, az állandó ellátás csak a kérelem be-
adását követő hónaptól jár, a tanítók özvegyének 
segély- és árvagyámpénze tekintetében is alkal-
mazni kell. 

A m. kir. közigazgatási bíróság 1908. évi 
2930. sz. határozata. A közigazgatási bíróság 
néhai D. György tanító özvegyének született Sz. 
Borbálának özvegyi segély- és árvagyámpénz 
iránt támasztott igénye ügyében a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszternek 1908. évi 10.322. 
szám alatt hozott határozata ellen a nevezett 
özvegy által beadott panaszt az 1896. évi 
XXVI. törvénycikk 53. szakasza alapján tár-
gyalás alá vévén, következőleg ítélt : A m. kir. 
közigazgatási bíróság a panasznak helyt nem 
ad. Indokok : A tanítók özvegyének özvegyi 
segély- és árvagyámpénze ugyanazon célú és 
rendeltetésű, mint az állami alkalmazottak öz-
vegyének nyugdíja és nevelési pótléka. A cél 
és rendeltetés azonosságából következő joghason-
latosság alapján, a bíróság állandó gyakorlata a 
tanítók özvegyeinek ily igényénél ugyanazt a 
jogelvet alkalmazza, melyet az állami alkalma-
zottaknál az 1885. évi XXI. t.-cikk 17. §-a az 
igény érvényesítésének ideje és ez idő elmulasz-
tásának következményeként rendel, hogy t. i. ha 
az igény a jogcím beálltától számított egy év 
alatt nem érvényesíttetik, az állandó ellátás csak 
a kérelem beadását követő hónaptól jár . Tekintve 
tehát, hogy a panaszló igényének jogcíme fér je 
halálával, 1876. évi február hó 7. napján állott 
be, kérelmét pedig csak 1906. évi augusztus 
hóban nyúj tot ta be : a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az irányadó jogelvnek megfelelően ha-
tározott akkép, hogy az özvegyi segélyt, mint 
állandó ellátást, csakis 1906. évi szeptember 
hó 1. napjától kezdve állapította meg, az árva-
gyámpénz megállapítását pedig mellőzte, mert a 
most említett időben az árvák már meghaladták 
azt a kort, ameddig gyámpénzben részesíthetők. 

— Tanítói gyűlés. A Magyar Református 
Tanítók Országos Egyesülete augusztus 21-én 
délelőtt 9 órakor Budapesten, a Lónyai-utcai ref. 
főgimnáziumban ta r t ja közgyűlését. Az elnökség 
figyelmébe ajánlja a gyűlésen megjelenni szándé-
kozóknak, hogy kedvezményes vasúti jegy iránt 
mielőbb Kozma László orsz. bizottsági elnökhöz, 
Csízre forduljanak. 

— Az Eötvös-alap (Orsz. Tanítói Segély-
egyesület) elnöksége f. hó 1-én bocsátotta ki a 
nyári közgyűlés meghívóját, mely szerint aug. 
hó 23-án, hétfőn reggel 8 órakor ta r t ják Buda-

pesten, a Tanítók Ferenc József Háza gyűlés-
termében (VIEL, Szentkirályi-utca 47., I. em.) az 
Országos Osztóbizottsági s folytatólagosan 10 óra-
kor a rendes közgyűlést. Előbbire az Országos 
Osztóbizottság tagjait, utóbbira a jótékony intéz-
mény minden tagját tisztelettel meghívja az 
elnökség. Az Országos Osztóbizottsági gyűlés tár-
gyai : 1. Az ösztöndíjak odaítélése. 2. A segélyek 
kiosztása. 3. Fölvétel a budapesti és a kolozsvári 
Tanítók Házába. A közgyűlés tá rgyai : 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Elnöki bejelentések. 3. Az Országos 
Osztóbizottság határozatainak bemutatása. 4. Vá-
lasztás. (Választandó : egy titkár, egy másodtitkár, 
3 választmányi tag és a Tanítók Házai igazgató-
tanácsba 1 tag.) 5. A közgyűlés berekesztése. 

— Halálozások. Küzdy István trencsénvár-
megyei kir. segédtanfel ügyelő folyó évi július hó 
27-én, életének 41-ik évében elhunyt. — If j . 
Mészáros Imre állami elemi iskolai tanító 38 
éves korában, tanítói működésének 18-ik évében, 
f. évi július hó 20-án elhunyt Csongrádon. — 
Kánszky Lajos rajeczi róm. kath. tanítónak 1909. 
évi július hó 20 án életének 20-ik és a tanító-
ságának 2-ik évében elhunyt. Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. 
H. A. (Eskü a népiskolában.) Alkalmilag sorra 

kerül. — Cs. P . (A tanyai tanító portája.) Szintén. — 
P . V. (Versek.) Az „Igaz is" című kivételével közöl-
hetők. Ennek a második strófáját a „hehehe, hahaha" 
megrontja. — Sz. A. Nagyon szép a Gárdonyban című. 
A másik kevésbé tetszik. — H. L. (Versek.) Sorra 
kerülnek. — Sz. (Az ideges gyermekek nevelés-oktatása.) 
Megfelelő símítással jöhet. — Gry. CLenyelt milliók.) 
Kisebb igényű lapba való. — P. J . (Javaslat.) Illetékes 
helyre juttattuk. — P. (Még egy évet.) Aligha segítene 
a bajon az ön javaslata. — M. (A zöldségtermelésről 
általában.) Nem közölhető. — N. (Délutáni szieszta.) 
Ügyes szárnypróbálgatás. — F. J. (Péterke. Bagolyélet.) 
A történet ügyesen van megírva, de nagyon is való-
színűtlen. A vers is tehetségre vall, de egy-két szó 
rontja hatását. Egyiket sem közöljük, de érdekkel 
váijuk az ígéret beváltását. — E. (A népiskola féladatai.) 
Mindazok a kérdések, melyeket felsorol, tényleg az 
ismétlő-iskola feladatai körébe tartoznak s a megneve-
zett cikkek írói is bizonyára nem gondoltak az alsóbb 
osztályokra. A tárca nem veszett el, csak sorrakerü-
lését megnehezíti a hasonfajta kéziratok nagy tömege. — 
N. (Természetimádás.) Nem üti meg a mi mértékünket.— 
(i. Elég csinos kis vers, megérdemli a bíztatást. — 
Homo novus. Sikerült rész. Sorra kerül. 

Tartalom : Katonás nevelés. Balásy Dénes. — 
A nyári tanfolyamok. Leyrer Mátyás. — Osztály-
ismétlés. Kóródy Miklós. — Magyarország riépoktatás-
ügye az 1906/7. iskolai évben. Béthi Lajos. — Levél 
Németországból. Lakatos Lajos. — Tanítók tanács-
adója. — Szépirodalom : Sáska-dal. Szabolcska 
Mihály. — Petőfi. Kardos Albert. — Külföldi szemle. — 
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDÁSÁGI NÉPOKTATÁS. 
K o v a t v e s n e & ő : Ü . E O M P P A L F E É D . 

Gazdasági szakoktatásunk 
fejlődése. 

írta : Papp ViJctOr. 
A mezőgazdaság virágzásának és fejlődésé-

nek alapja: a szakértelem, melyet csak helyes 
irányú és kellően gondozott szakoktatás adhat 
meg. A szakoktatás fejlesztése a mezőgazdaság 
fejlődésének legfontosabb eszköze, mert szer-
vesen, minden külső beavatkozástól függetlenül, 
magától viszi azt előre és emeli magas szín-
vonalra. A legjobb útravaló, melyet az állam 
gondoskodása a gazdának az élet számára 
adhat, az alapos szakképzettség. 

A földmívelésügyi miniszter ezt az elvet szem 
előtt tartva, különös súlyt helyezett a szak-
oktatás gondozására, amiről mindenki meg-
győződhetik, ha a földmívelésügyi minisztérium 
kiadásában most megjelent „ Három év Magyar-
ország mezőgazdasági politikájában 1906— 
1909. " című könyvet elolvassa. 

A siker biztosítására mindenekelőtt az alapot, 
a széles népréteg megfelelő oktatását kellett 
megvetni, amire egyrészről a földmívesiekolák 
és az egyes speciális ágakra kiképző iskolák, 
másrészt a népies gazdasági tanfolyamok voltak 
és vannak hivatva. Ügy az egyik, mint a másik 
irányban jelentékeny lépések történtek a lefolyt 
években. Mindenekelőtt arra törekedett a föld-
mívelésügyi miniszter, hogy a földmívesiskolák 
számát, amennyire a rendelkezésére álló anyagi 
eszközök engedték, gyarapítsa. Három év 
alatt két új földmívesiskolát állítottak fel, egy 
újabbnak a felállítására pedig a munkálatok 
már is folyamatban vannak. Ez iskolák egyike 
a Székelyföldre esett, a másik pedig a fel-
vidéken, Kisszebenben nyert elhelyezést, hogy 
azok áldásaiban az országnak lehetőleg min-
denik vidéke részesüljön. 

A földmívesiskolák számának növelésén kívül 
más irányban a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterrel egyetértőleg igyekezett Darányi 
miniszter a rendszeres iskolai gazdasági okta-

tásnak a továbbfejlesztésén. A gazdasági nép-
oktatásról kidolgozott törvényjavaslat ezt a 
célt szolgálja, mely szerint az immár több 
mint 10 éves múlttal bíró gazdasági ismétlő-
oktatás intézményszerű szervezése, állandósítása 
és általánosítása a fő cél. A törvényjavaslat 
értelmében minden község, ahol a lakosság 
túlnyomó része gazdálkodással (földmívelés, 
állattenyésztés, szőlészet, kertészet, erdészet) 
foglalkozik és ahol összesen legalább is 50 
ismétlő-tanköteles gyermek van, kik más okta-
tásban nem részesülnek, köteles gazdasági 
népiskolát felállítani. Ott, ahol az ismétlő-
tanköteles gyermekek száma 120-nál kevesebb, 
a javaslat értelmében a gazdasági népiskola a 
meglevő elemi iskola mindennapi tanfolyama 
körül akként szervezendő, hogy abban mind 
a gazdasági, mind a közismereti tárgyak taní-
tását az elemi népiskola tanítói látják el. Olyan 
községekben ellenben, ahol az ismétlő-tanköte-
lesek száma legalább 120 és a község anyagi 
ereje ezt lehetővé teszi, a gazdasági népiskolát 
önállóan kell szervezni. Ezekben az önálló gaz-
dasági népiskolákban az oktatást külön e célra 
rendszeresített gazdasági szaktanítói (szak-
tanítónői) állásra alkalmazott, képesített szak-
tanerők fogják ellátni. 

A tankötelezettséget a javaslat olyképen 
állapítja meg, hogy a 12—15. életév közötti 
korban minden tanköteles gyermek, ki nem 
részesül az elemi iskolánál magasabb oktatás-
ban és nem jár inasiskolába, vagy a saját hit-
felekezete által fenntartott népiskola ismétlő-
tanfolyamába, köteles lesz a gazdasági nép-
iskolába járni. A gazdasági élet szempontjából 
ez a rendelkezés nagyjelentőségű, mert a nö-
vendék a közismereti tárgyak mellett a gazda-
sági tárgyakat (talajismeret, növénytermelés, 
rétmívelés, állattenyésztés, tejgazdaság, ker-
tészet, szőlőmívelés stb.), szóval mindazt, aminek 
a nép saját gazdasága körében hasznát veszi, 
tanulni fogja. A tanterv megállapításánál a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter és a föld-
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mívelésügyi miniszter egyetértőleg fognak el-
járni, az iskolák szakfelügyeletét pedig a 
gazdasági szaktanárok látják majd el. 

Az önálló gazdasági népiskolákkal kapcso-
latban egy évre terjedő továbbképző-tanfolyam 
is tervbe van véve, amelybe oly földmíves-
szülők fiait veszik fel, akik a gazdasági nép-
iskolát sikerrel végezték és a 15. életévet már 
betöltötték. A tanítás itt díjmentes. E nép-
iskolák tanerőinek képzésére a földmívelésügyi 
miniszter két, erre alkalmas földmívesiskolában 
gazdasági tanítóképzőt fog szervezni, mert az 
önálló gazdasági népiskolánál csak oly okleveles 
elemi népiskolai tanító alkalmazható, aki ezen 
gazdasági tanítóképző-tanintézet teljes tan-
folyamát sikeresen elvégezte és gazdasági szak-
tanítói (tanítónői) képesítést nyert. 

Szakoktatásunk fejlődését mutatja az a kö-
rülmény is, hogy a tejgazdasági szakiskola és 
munkásképző-iskolák, a baromfitenyésztő- és 
munkásképző-iskola, a kertészeti, szőlészeti és 
borászati szakiskolák az utolsó években az 
illető ágazatokat mind több és több munka-
erővel és vezetővel látták el. Az oktatás súlya 
természetesen a gyakorlati kiképzésen volt 
ezekben az iskolákban is, aminthogy az alsó-
fokú szakoktatásnál erre kell leginkább súlyt 
helyezni. 

A földmívelésügyi miniszter a gyakorlati 
kiképzést célzóan egy női háztartási iskola 
felállítását is tervbe vette, melynek előmunká-
latai készen is állanak, úgy, hogy talán jövőre 
már meg is kezdheti működését. Gödöllőn lesz 
az iskola, mert a koronauradalom gazdasága 
könnyen kapcsolatba hozható a gyakorlati 
oktatással. Ez intézménynek felállítására főként 
az indította a minisztert, hogy a leánygyerme-
kek körében a gazdasági szakismeret terjesz-
tése által a nép anyagi helyzetének javulása 
fog előállani. Egyrészt ugyanis képesíteni fogja 
a nőket arra, hogy gazdálkodással foglalkozó 
férjüknek a gazdasági munkánál főkép az 
apróbb gazdasági ágak művelésével, baromfi-
tenyésztés megfelelő űzésével, kertészkedéssel 
segítségére legyenek és ezáltal a család kere-
setét nem kis mértékben növeljék, másrészről 
pedig az egyre inkább kereseti pályákra szoruló 
nőknek új, önálló kereseti ágat fog ez az iskola 

az ott nyert ismeretek alapján megnyitni. Ez 
a gödöllői iskola internátussal volna kapcso-
latos, mely 60 növendékre van tervezve, a tan-
folyam pedig egyéves lenne. 

Az alsófokú szakoktatásnak azon fontos 
része, mely népies tanfolyamok útján már 
régóta terjeszti a szakismereteket, az 1908— 
1909-ik évi tél folyamán egy igen fontos ki-
egészítést nyertek. A katonák gazdasági okta-
tását is meghonosította nálunk a miniszter. 
Gazdasági szaktanárok és földmívesiskolai 
tanítók 4—6 hetes tanfolyamokat rendeztek 
Balassagyarmaton, Sátoraljaújhelyen, Eszter-
gomban, Nyitrán, Sopronban, Brassóban, Kassán, 
Veszprémben, Keszthelyen, Csíkszeredán és 
több más katonai állomáson a katonaság 
részére. A földmívelés különböző ágazataiban 
nyertek ez úton oktatást a katonák, mely 
oktatás sok helyen tavasszal a mezei munkák 
szemlélésével kapcsolatban történt, valamint a 
háziipari oktatással is kiegészítődött. Szükség-
telen hangoztatnunk, mily jótékonyan hat a 
nép szakértelmének fejlődésére az, hogyha a 
katonai szolgálat ideje alatt is, amikor a nép 
fiai hosszabb időre megszakítják rendes foglal-
kozásukat, ennek keretébe eső oktatásban része-
sülnek, amely nemcsak régebbi ismereteik fel-
elevenítésére, hanem azoknak pótlására és 
továbbfejlesztésére is irányul. 

Az alsófokú szakoktatás keretében az iskolán 
kívüli szakoktatásnak még egy másik ágazata, 
a szakismereteknek népies könyvek útján való 
terjesztése terén tapasztalható újabban igen 
szép fejlődés. Négyszáz körül jár már a föld-
mívelésügyi minisztérium kiadványainak száma, 
amelyeket bizonyára jól ismernek a tanítók. 
Ezekből a kiadványokból csak egy évben 
150,000 darab fogyott el, ami az érdeklődés-
nek nem kis fokban való felébredéséről tesz 
tanúságot, és pedig nemcsak ingyenes kiosztás 
útján használta a nép e kiadványokat, hanem 
részben könyvárúsoktól szerezték azokat be, 
részben pedig kérték a földmívelésügyi minisz-
tertől. Az öt nyelven megjelenő „Néplap" is 
már oda fejlődött, hogy a földmívelő-népnek 
egyetemes tájékoztatója. Különben arra is 
gondol a tárca, hogy összes népies kiadványait 
az országban beszélt minden nyelvre lefordít-
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tassa. Nagy sikert remélhetünk attól az eljárás-
tól is, hogy a földmívelésügyi minisztérium az 
olvasottabb napilapokat ellátja rendszeresen 
közérdekű dolgainak ismertetésével s így e 
lapok útján is eljuttatja az ország minden 
tájékára a gazdasági szakértelem fejlesztésére 
szánt közleményeit. Ennek kivált azáltal lesz 
nagy hatása a szakértelem fejlesztésére, hogy 
a nép vezetésére hivatott közegek, papok, taní-
tók stb., kik eddig is ingyen részesedtek a 
tárca kiadványaiban, még hozzáférhetőbb 
módon és az egyes küszöbön álló munkák 
idején fogják a megfelelő információkat napi 
olvasmányuk keretében kapni és azokat alkal-
mas úton, egyéniségük súlyával a népnek 
továbbadni. 

Nagy jelentőséggel bírnak az utóbbi évek a 
gazdasági középfokú oktatás történetében is. 
Erre az időre esik ugyanis a gazdasági tan-
intézeteknek gazdasági akadémiákká való át-
szervezése, amely már teljesen be is van fejezve 
s mind az öt tanintézet már mint akadémia 
az ú j rendszer szerint folytatja működését. 
Az átszervezés a gazdasági oktatás színvonalá-
nak tekintélyes emelését jelenti, melyet már 
az előképzettség feltételei is mutatnak. Míg 
ugyanis eddig 6 középiskolával, illetőleg pol-
gárival lehetett gazdasági tanintézetbe lépni, 
addig az akadémiák már csak teljes közép-
iskolát végzett és érettségi bizonyítványt fel-
mutató ifjakat vesznek fel. 

Nem szükséges tovább fejtegetnünk, hogy 
gazdasági szakoktatásunk ilyen fokú fejlesz-
tésével Darányi miniszter a leghasznosabb és 
legproduktívabb munkát végezte, melynek 
gyümölcsét igazán csak siker koronázhatja. 

Elmélkedés 
a magyar állatkiállításról és a IV. nemzet-

közi tejgazdasági kongresszusról. 
írta: Lakatos Lajos. 

Ki az „Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület" ezidei tenyészállatkiállítását látta, mind 
azt mondja, hogy ilyen még nem volt Magyar-
országon. Az egy hatalmas részletét mutatta 
be az új, a modern Magyarországnak. Amit 
ez a kiállítás mutatott, az komoly és nehéz 
munka, melynek új fogásait és tennivalóit 
aránylag rövid idő alatt kellett elsajátítani s 

hasznosítani. Ékes szóval bíztat bennünket ez 
a kiállítás, hogy ne féljünk a népek modern 
gazdasági versenyében való küzdelemtől. Amit 
más, békében és harcban szerencsésebb száza-
dokon át fejlődő népek megcsináltak, meg 
tudjuk csinálni mi is. így például nem egészen 
egy emberöltő alatt, tisztán állatállományunk 
átalakításával milliárdokkal szaporítottuk meg 
nemzeti vagyonunkat s megvetettük az 
alapját annak, hogy a világ állattenyésztő 
és állatipari érdekeltségeinek legelső sorába 
jussunk. 

Széli Kálmán rátóti állatgazdaságának csodá-
jára járnak a külföldi szakértők és a modern 
szarvasmarhatenyésztés ősforrásának, Svájcnak 
szaktekintélyei szívesen ismerik el e kitűnő 
magyar embert mesterüknek. Az állattenyésztés 
mostani nagy modern munkájában már meg-
illető nagy részt vesznek a kisgazdák is. Az 
állatkiállításon egyszerű parasztemberek olyan 
példányokkal jelentek meg, amelyek becsületére 
válhatnának bármely nagybirtokosunk sok 
pénzzel és drága szakértelemmel vezetett 
istállójának. 

Ma már népies állattenyésztésünk nagy 
része is modern európai színvonalon áll. S ez 
a kedvező ítélet nemcsak a nyugati fajták 
tenyésztését illeti meg, hanem a hazai fajtákét 
is. A magyar fajta szarvasmarhát, a kondor-
szőrű magyar sertést ma szintén kitűnően 
javított állapotban találjuk, nemcsak a nagy 
uradalmakban, hanem a földmívelő-nép kezén 
is. Az állattenyésztés hatalmas iparágnak ad 
létet. Falusi tej szövetkezeteink száma kétszáz 
körül van, amelyek a tejből több mint tíz 
millió korona jövedelmet adnak tagjaiknak. 
A magyar vaj előállításával és kivitelével 
hatalmas vállalatok foglalkoznak. Az ország 
délvidékén terjedő hússertéstenyésztés a hentes-
árúk nemzetközi piacán fog nekünk jelenté-
kenyebb szerepet biztosítani. Az állattenyésztés 
melléktermékeinek, a bőrnek, szőrnek, sörtének, 
szarunak, beleknek, csontoknak ipari hasznosí-
tása szintén egész sorát foglalkoztatja a nagyobb 
vállalatoknak. Alig van olyan ága közgazda-
sági életünknek, amelyen ne volna érezhető 
fejlődött állattenyésztésünknek áldásos hatása. 
Es érdekes volna kinyomozni, hogy a magyar 
takarékpénztárakban levő harmadfél milliárd-
nyi takarékbetétnek milyen része származott 
az állattenyésztésből s mennyivel gyarapodik 
évente az állattenyésztés révén. A vizsgálódás 
eredménye bizonyosan igen nagy összegeket 
adna. 

Hát bizony a magyarok nagy ősfoglal-
kozása, a pásztorkodás, modern állattenyésztő-
foglalkozássá alakult át. És aki teljes képet 
akart szerezni ez átalakulás közgazdasági 

31* 
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következéseiről, ellátogathatott a budapesti 
nemzetközi tejgazdasági kongresszusra, amelyen 
képviselve voit a földkerekség minden tejjel, 
vajjal gazdálkodó országa, Argentiniától keletre 
egészen a civilizáció határáig s a vele egy-
idejűleg nyitva állott nemzetközi tejgazdasági 
kiállításra, ahol élő szóból, statisztikai kimuta-
tásokból tájékozást szerezhetett afelől, hogy az 
állatgazdaságnak csak egyik részlete, a tej-
termelés, mennyi sok száz millióval gyarapít ja 
évente a nemzetek jövedelmét. 

Nem egészen véletlen dolog, hogy ez alka-
lommal Magyarországot választották a világ 
tejgazdasági érdekeltségei összejövetelük, ver-
senyük és tanácskozásuk színhelyéül. Hazánk 
az utolsó tíz esztendő alatt igen nagy haladást 
tett az állattenyésztés és tejgazdaság terén s 
most a világ leghaladottabb nemzetei hiva-
talosan is a maguk sorába avatták hazánkat, 
mint erős munka- és versenytársat. A kon-
gresszus és kiállítás intézősége kitűnően 
összeállított utiprogramm szerint mutatta be 
a külföldi szakembereknek hazánk gazda-
sági termelését s gazdasági művelődési intéz-
ményeit. 

A magyar tejgazdaságnak alkalma nyílt 
versenyre szállni a külföldivel és bármennyire 
fiatal tejgazdaságunk, sikere, amelyet e ki-
állításon elért, igazán megelégedésünkre szol-
gálhat. 

A kiállításon nyert impresszió általában az, 
hogy tejgazdaságunk nagyon rövid ideje, alig 
10—15 éve kezdett csak fejlődni, de fejlődése 
ezen idő alatt nagyméretű. A tejgazdaság 
egyik főtényezőjének, a szövetkezeti tej- és 
tejtermelésnek fejlődése tipikus képe az emlí-
tett rohamos fejlődésnek. Hogy mily óriási 
volt az utóbbi időben a növekedés, példa reá 
Baranya vármegye, hol 1895 óta körülbelül 
120 szövetkezet alakult. E megyének ezirány-
bani fejlődése 10 év alatt bámulatos eredmény. 
S a többi tejgazdasági intézményünknek fejlő-
dése szintén az utóbbi időre esik. 

Ily fejlődés által érthető csak meg, hogy 
e kiállításból a magyar tejgazdaság igen szép 
eredménnyel került ki, dacára annak, hogy 
mellette versenyeztek azok az államok is, 
melyek e téren már rég vezetnek, mint 
Hollandia, Franciaország stb. 

A mult évben megtartott hágai nemzetközi 
kongresszuson Miklós Ödön, a magyar kor-
mány kiküldöttje, javaslatot tett egy nemzet-
közi tejgazdasági intézet létesítése érdekében, 
amelyet a kongresszus magáévá tett s elvileg 
egy ily intézmény létesítését elhatározta. 

E javaslat alapján Benno Martiny, berlini 
tanár kidolgozta a létesítendő nemzetközi tej-

gazdasági intézet tervezetét és megvitatás, 
illetve elfogadás céljából a budapesti kon-
gresszus elé terjesztette. 

Benno Martiny tervezete a következő: 
„A tejgazdaság époly régi keletű, mint a 

földmívelés, és szociális szempontból a legfon-
tosabbak egyike a gazdasági iparágak között, 
és annak dacára úgy tudományos, mint gya-
korlati fejlődése a többi mezőgazdasági iparok 
mögött marad. (Szeszgyártás, sörgyártás, cukor-
gyártás, keményítőgyártás.) Nem tagadható, 
hogy egyes országokban a gazdasági kísérleti 
állomásokon a tejgazdasági kérdésekkel is fog-
lalkoznak és tejgazdasági szakiskolákat is léte-
sítenek, de ezek csak a helyi viszonyoknak, 
vagy legfeljebb az ország viszonyainak felelnek 
meg. Olyan intézet azonban, amely hivatva 
volna a felsőbb tejgazdasági oktatással foglal-
kozni, a tejgazdaság körébe vágó tudományok 
fejlődését figyelemmel kísérni, amely úgy a 
tanároknak, mint a tejgazdasági szakférfiaknak 
alkalmat nyújtana ismereteik gyarapítására, 
ahol az összes, a tejgazdaságot felölelő és a 
kísérletekhez szükséges tényezők együttvannak, 
oly intézet, mely a tejgazdaság körébe vágó 
minden kérdésre felvilágosítással szolgálhat, 
még nem létezik és azért ilyen intézet létesítése 
volna a nemzetközi tejgazdasági szövetség vég-
célja.* Ezen intézet felszerelendő lenne a kö-
vetkezőkkel : 

1. Tejgazdasági könyvtárral, amely az összes 
országok tejgazdasági irodalmát magában fog-
lalja, ideértve a tejgazdasági folyóiratokat is. 

2. Tejgazdasági múzeummal, amelybe nem-
csak a tejgazdaság fejlődését ismertető tárgyak 
volnának felveendők, hanem állandó kiállítása 

* E tervezett intézethez hasonló, de méreteiben 
kisebb (kivéve a tejtermelést és feldolgozást) ilynemű 
intézettel már rendelkezünk. Ezek a sárvári m. kir. 
tejgazdasági szakiskola és a m. kir. tejkísérleti állomás 
M.-Óvárott. Az előbbiben tejgazdaságok részére üzlet-
vezetők, illetve sajt- és vajmesterek képeztetnek ki 
egyéves tanfolyamán. Az üzletvezetői tanfolyamra a 
fölvétel gazd. akadémiák végzése, a sajt- és vajmesteri 
tanfolyamra földmívesiskola végzése alapján történik. 
A tejkísérleti állomás feladata pedig a tej- és tej-
termékek (vaj, sajt stb.) körül felmerülő kérdések 
tanulmányozása és tisztázása, tej vizsgálatok végzése a 
tej kezelése és hasznosítása tekintetében, a gazdáknak 
szükséges tanácsok és útbaigazítások adása végett ; 
tejgazdasági eszközök kipróbálása, a tejtermelés foko-
zása érdekében rendezett tejelőversenyeknél való 
közreműködés ; a tejgazdaságok és tej szövetkezetek 
üzemvizsgálata ; a tejtermelés, kezelés és hasznosításra 
vonatkozó kérdésekben szakvélemény adása, valamint 
az idevágó ismeretek fejlesztése és teijesztése stb. 

E két intézményen kívül még egy tejgazdasági 
munkásképző-iskola működik Kisbéren férfimunkások, 
Csákovárott a nőmunkásokfrészére. Ezek tejgazdaságok 
részére előmunkásokat képeznek. A tanfolyam tar-
tama egy év. Ev. 
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lenne a legújabb, a tejgazdaságot érdeklő gé-
peknek és eszközöknek, az intézet fel volna 
szerelve fiziológiai, patológiai, kémiai és bak-
teriológiai laboratóriummal. 

3. Az intézet rendelkezzék előadások tartása 
céljából megfelelő tantermekkel is, aboi a tej-
gazdaságot érdeklő előadások volnának tar-
tandók. 

4. 20—30 tehén és ugyanannyi tehén be-
fogadására szolgáló istállóval. 

5. Egy berendezett tejgazdasági üzemmel az 
új gépek és eszközök kipróbálása céljából. 

6. Kísérleti térrel, amelyben a takarmány-
növények, ezek trágyázása és a trágyázásnak 
befolyása a termelésre, valamint új takar-
mánynövények kipróbálása és befolyásuk, a 
tejüzem és a tej összetételére megállapítható 
lenne. 

7. Egy meteorológiai állomással. 
Egy intézet, így fölszerelve, módot nyújtana 

úgy a tanároknak, mint a szakférfiaknak a 
tejgazdaságban való kiképzésre, még pedig a 
legszélesebb alapon. A tejgazdasággal foglal-
kozó elsőrendű szakférfiak volnának ezen 
intézethez hívandók és itt módjukban állana a 
tejgazdasági tudományt fölépíteni és fejleszteni; 
ezen szakférfiaknak módjukban állana az intézet 
személyzetét megfelelően kiképezni és az inté-
zetnek rendelkezésére álló anyagi eszközök 
lehetővé tennék a tejgazdaságnak tudományos 
irányban való továbbfejlesztését. 

Az intézet létesítésére vonatkozó terv a kü-
lönböző országokban kedvező fogadtatásban 
részesült s kétségtelen, hogy a nemzetközi 
tejgazdasági szövetség ezen intézmény létesí-
tésével örök időkre tartó sikert biztosítana 
magának. 

1 természetrajz 
gazdaságtani vonatkozásai. 

(Második és befejező közlemény.) 

írta : Éber Rezső. 

A juh (Ovis aries L.) sok fajtáját tenyésztik 
hazánkban. 1907-ben 7,549.336 darabot írtak 
össze, ami nem is másfélszerese szarvasmarha 
állományunknak, tehát aránylag kevés. Állo-
mányunk is, kivitelünk is fogyóban van. Használ 
tejével, gyapjával, bőrével, húsával, faggyújával, 
csontjával, beleivel, trágyájával. Egy-egy fejési 
évad alatt 60—100 liter tejet adnak. A tejből 
liptói túrót, székelytúrót, juhsajtot készítenek 
(ostyepka, monostori sajt). Egy-egy juh 2—2'80 
kg. gyapjút ad évente, de egyes fajták többet 
is. A gyapjúból készítik a posztót. Hazánkból 
sok gyapjút visznek ki (40—45 millió K érték-

ben), de kétszerannyit is visszahoznak, mint 
posztót. 

A juhot fogazata és ajakának mozgékony-
sága arra képesíti, hogy még a legapróbb 
füvet is le tudja legelni. Mert mindent letarol, 
gyér legelőn is megél. Azért olyan legelőn, 
ahol a szarvasmarha és a ló már mitsem talál, 
még mindig jóllakik. Havasokon, ahol sarjút 
nem lehet nevelni, mert a fű másodszor nem 
nő akkorára, hogy kaszálható legyen, juhlegel-
tetésssel értékesítik. Ezenkívül sok olyan hely 
van, mely nem mívelhető, nem kaszálható, 
de a juh azon még elegendő táplálékot talál, 
tehát máskép e helyek sem értékesíthetők. 

Habár a juh — főleg legeltetésekor — leves 
takarmányt eszik, mivel aránylag kevés vizet 
iszik, trágyája kevés vizet tartalmaz — tehát 
heves trágya. A juhokkal a trágyázásnak egy 
különös módját végzik, az ú. n. esztenázást, 
vagy kosarazást. Ez úgy történik, hogy a 
juhokat éjjelre a megtrágyázandó területre 
hajtják és hordozható rácsokkal annyira össze-
szorítják, hogy a juh épen csak lefeküdhessék. 
Az éjjelen keresztül a talajra kerülő ürülék 
trágyázza a területet. Hazánkban ma már 
kisebbedik a juhállomány, meg finomabb, 
kényesebb juhokkal esztenázni nem lehet, azért 
e trágyázási mód, mely különben sem helyet-
tesítheti az istállótrágya alkalmazását, mind-
inkább gyérebben alkalmaztatik. Különleges 
viszonyok (alomhiány, szekérrel nehezen meg-
közelíthető helyek) szükségessé is tehetik. 

A juhokat sok betegség tizedeli: lépfene, 
kergekór, rűh, himlő, métely. A mételyt a 
juhok a nedves, iszapos legelőn kapják, azért 
ilyen legelőre nem tanácsos kihajtani. A himlő 
ellen oltással védekeznek. 

A gyapjút termelő gazdák ügyeit elősegíti 
az „Orsz. gyapjúminősítő intézet", mely díj-
talanul ad fölvilágosítást, szaktanácsot, díj-
talanul vizsgálja meg a gyapjút. Az állami 
ménesbirtokok és a koronauradalom tenyész-
tésre alkalmas juhokat tenyésztenek. 

A kecske. (Capra hircus L.) Hazánkban jóval 
kisebb számban tenyésztik a kecskét, mint a 
juhot. 1907-ben összeírtak 275.430 darabot. 
Van olyan vármegye, hol a kecskék száma a 
100-at sem üti meg. (Szabolcs, Torontál). A 
kecske tenyésztését sokan alárendelt jelentő-
ségűnek tartják, holott szegény vidéken, szegény 
ember számára a leghasznosabb állat. Bár 
uradalmak nagyban is tenyésztik, mégis leg-
inkább egyet vagy néhányat tart a gazda. A 
kecske a „szegény ember tehene". 

A kecske testalkatánál, ügyességénél, vak-
merőségénél fogva a leghajmeresztőbb, a leg-
rosszabb helyekre is elmegy, hogy táplálékát 
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megszerezze. Táplálékában nem válogatós, az 
útszéli gazt úgy megeszi, mint a szénát, fa 
lombját, rügyét. Valami 4V2 száz növényfajt 
eszik meg nálunk. Sok — más állatnak mér-
ges — növény neki nem árt (pl. bürök, ádáz). 
Ha nem vigyáznak rá, veteményben, faiskolá-
ban, erdőkben nagy károkat okozhat. Évente 
körülbelül 9 hónapig fejhető s ekkor átlagban 
350—370 liter tejet ad. Ha az elfogyasztott 
takarmányt a tejhozammal egybevetjük, azt 
látjuk, hogy a kecske kétszer oly jól értéke-
síti a takarmányt, mint a tehén. Nehezen 
megjárható sziklás hegyoldalak növényzetét 
épúgy haszonra váltja, mint a konyhahulla-
dékot. Őrizni könnyű, mert a juhnyájjal, 
disznócsordával is legelőre hajtható. A kecske 
tejét, vaját, sajtját egyaránt használják. A 
fiatal kecske húsa kitűnő. Bőréből keztyüket, 
nadrágokat, szőnyegeket készítenek, szőréből 
pokrócot, ecsetet, kötelet. 

A házi sertés (Sus scrofa domestica Gray). 
Közgazdaságilag igen fontos, nemcsak nagy 
kivitele és behozatala miatt, hanem azért is, 
mert falusi népünk húsfogyasztását főleg 
disznóhúsból fedezi. 1907-ben volt 4,336.921 
darab, 1906-b>n a behozatal 59.195, a kivitel 
424.763 darab volt, míg a közfogyasztás 
1,061.584 darabot igényel. A többlet magán-
fogyasztásra esik. Rengeteg faj tája van. Általá-
ban hússertéseket (pl. szalontai) és zsír-
sertéseket (pl. mangalicák) szokás megkülön-
böztetni. 

Fogazata, gyomorszerkezete, testalakja a 
mindenevésre szorítják, azért sok oly dolgot 
tud értékesíteni, mely nélküle kárbaveszne. 
Bő makktermés idején tölgyesekben, bükkö-
sökben szabadban is meghizlalható. Kitűnő 
szaglása van, falánk és orrmányával mélyen 
fel tudja a földet túrni, ezért rovarok pusztí-
tására is használják. így a drótféreg irtására. 
Ha sok a drótféreg (a pattanóbogarak lár-
vája) vetés előtt néhány napig jól megjáratják 
a földet sertésekkel. (Ahol cserebogárpajor 
van, ott nem szabad a sertést járatni, mert 
attól bélférget kaphat.) Megeszi az egereket, 
csigákat, földigilisztákat, sáskákat, csereboga-
rakat. Mert a sertés nagyon változó takar-
mánnyal él, változó a trágyája is. Más a mos-
lékon tartotté, más a szemes takarmányon 
élőké. Az első hideg, az utóbbi heves. 

Évente kétszer maladzik, 6—15, néha még 
24 malacot is. Ezért is igen hasznos. A le-
ölt sertésnek minden porcikáját felhasználják. 

A sertéstenyésztés végcélja a hizlalás. Az 
iparilag űzött hizlalás a hizlalótelepeken, ú. n. 
szállásokban történik. Ilyen sok van. A Ma-
gyar Mezőgazdák Szövetkezete is tart egyet 
üzemben Kőbányán. 

Állami sertéstenyésztés van a ménesbirtoki 
gazdaságokon és gödöllői koronauradalomban, 
hol úgy magánosok, mint községek tenyész-
tésre alkalmas kocákat és kanokat vehetnek. 

A sertés veszedelmes betegségei a sertés-
orbánc és a sertésvész. Mindkettő nagy ká-
rokat okoz és járványosán lép föl. Ha a 
sertésvész csak néhány esettel is előfordul a 
községben, sertésvásárokat tartani nem szabad. 
Ha valamely községet sertésvész miatt elzár-
nak, a községből csak hatósági engedelemmel 
szabad sertéseket elszállítani. Általában min-
den állatjárványnál, úgy ennél is az állatokat 
el kell különíteni. Ha egy állat megbetegszik, 
vagy elhull, be kell azt a hatóságnak jelenteni. 

Mert a sertésvész hazánkban az utóbbi 
évtizedben oly rendkívül sok kárt okozott, a 
földmívelésügyi miniszter elrendelte, hogy a 
betegség elleni oltóanyagot külön e célra léte-
sítendő laboratoriumokban nagyban termeljék. 
Ezt az oltóanyagot szükség esetén az érdekelt 
gazdaközönség rendelkezésére bocsátják. 

Az iskolai kert nevelőhatása. 
írta: Alexy Kornél. 

Ha visszatekintünk az emberiség fejlődé-
sének korszakaira, látjuk, hogy az emberiség 
legfontosabb nevelőeszköze a munka volt, még 
pedig azért, mert a munka szoros kapocs az 
emberi akarat és az annak körébe eső dolgok 
között. Eddigelé leginkább a szellemi munka 
szerepelt nevelőeszközül, de már az új Tan-
terv s Utasítás követeli, hogy a testi munka 
módszeres alkalmazása elősegítse a szellemi 
életet; vagyis cselekedve, önmunkálkodás nyo-
mán szerezze a gyermek szellemi ismereteit. 

De ne tévesszük szem elől, hogy a testi 
munka mindig arányban legyen a gyermekek 
testi erejével s ami fő : kulturális célt szol-
gáljon. 

A kulturális munkaideálok közt a föld meg-
munkálása a leglényegesebb. Bizonyítják ezt a 
kultúrtörténelmi feljegyzések, melyek szerint 
a földmíveléssel egészen új korszak kezdődik 
az emberiség történetében. 

A földmívelés a földhöz köti az embert, 
tehát letelepedésre kényszeríti. Az állandó 
lakóhely pedig fejleszti az emberek szívében 
a föld, illetőleg a haza szeretetét. Ezt tudva, 
joggal követelhető, hogy a földmívelésnek egy 
ága valami módon az iskolai tanításban is 
képviselve legyen. Persze az iskola szűk kere-
tében valóságos földmívelési munkálatokról 
nem lehet szó; hanem pedagógiai szempont-
ból a földmívelésnek csakis azon ága mível-
hető, amely az iskolai tanításhoz alkalmazva, 
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a legszembetűnőbben, kézzelfoghatóan tünteti 
fel azt a hasznot, melyet az emberiség a föld 
megmunkálásából húz. 

Az agrikultúra ez ágai pedig a kertészet. 
Mert a kertészetben úgyszólván testet ölt az 
emberi munka győzelme a természet fölött. 
Amellett a kertészkedés elemi formái arány-
lag egyszerű olcsó, eszközökkel űzhetők s annyi-
féle munkát szolgáltatnak, hogy kijut belőle 
úgy a legkisebb, leggyöngébb, mint a legerő-
sebben kifejlett gyermeknek is. 

A kerti munka pedagógiai tekintetben eléggé 
meg nem becsülhető nevelőeszköz, ama er-
kölcsi s szellemi hatásáért, melyet a kertész-
kedő gyermek lelkére gyakorol, mert nap-nap 
után láttatja vele, hogy Istennek bölcs gon-
dozása még a legparányibb virágszálra is ki-
terjed. A kerti munka az iskolában gyakorolt 
testi munka körében egyike a legüdvösebb, 
életre nevelő foglalkozásoknak. S mivel mind-
azon kertészeti elrendezések és berendezkedé-
sek, melyek e nevelői foglalkozást elősegítik, 
leginkább az iskola belső területén, udvarán 
mennek végbe, azért az ily kertet iskolai 
kertnek nevezzük. 

Az iskolai kertnek célja tehát a gyermeke-
ket a földmívelés elemi megértésére oktatni, 
a kerti munka életre nevelő, hasznothajtó fel-
adatába bevezetni és „velük megértetni azon 
titkos betűk beszédét, amellyel a természet 
nagy könyve : a föld kérge tele s tele van 
róva". (Jókai.) De különben, is a növényter-
melés természeti föltételeiről alapos tudás 
csakis önmunkálkodás, kísérletezés s a való 
dolgok beható szemlélete által sajátítható el. 
Azért fölötte szükséges, hogy a kísérletezé-
sekre az iskolai kertben külön ágyacskák áll-
janak rendelkezésünkre. 

Az iskolai kertben elegendő anyagnak kell 
lennie a növényélet és növényfejlődés alapos 
szemlélésére is, vagyis találjanak helyet benne 
a legfontosabb gabonaneműek, vetemények, 
mérges, gyógy-, festő, ipari és kereskedelmi 
növények. A faiskola se hiányozzék az iskolai 
kertből. De még a szőlőnek, szederfának 
(selyemhernyótenyésztésre) is jusson hely, vala-
mint hazánk legelterjedtebb gyümölcs-, lomb-
és tűleveles fáinak, ideértve az erdei bokro-
kat is. 

Az iskolai kertben necsak népszerű dísz-
virágokat ápoljunk, hanem a vidék vadvirágai-
nak is adjunk helyet, s ha a költség meg-
engedi, egynéhány külföldi díszfa és díszbokor 
is ékítse a kertet. A vizi és mocsári növé-
nyek alkalmas helyre állított kisebb-nagyobb 
edényekben, a hegyi virágok pedig a vidék 
tipikus köveiből alkotott kőzethalmazok között 
tenyésztetnek. 

Az iskolai kertben a tanítványok nemcsak 
a növények, hanem még az ezek körül tenyésző 
állatok életét is megfigyelhetik; ezáltal pedig 
megértik majd, hogy miért kell a hasznos 
állatokat védelmezniök. A kert hasznos állatai 
számára a gyermekekkel házikókat, mester-
séges odúkat és búvóhelyeket készíttessünk. 
Az iskolai kertben összeszedett hernyók egyi-
két-másikát ládikába téve, a természetnek egy 
fölötte érdekes titkát figyeltethetjük meg: a 
hernyónak pillangóvá való fejlődését. 

Az iskolai kertben ne hiányozzék a méhes 
sem, részint a méhek életének alapos tanul-
mányozása céljából, részint ama hatás meg-
figyelésére, melyet a méhek munkája a nö-
vények megtermékenyítésére gyakorol s végre, 
hogy alkalma nyíljon a tanítványnak a mé-
hekkel való helyes bánásmódot elsajátítani. 

Nem eléggé ajánlható az iskolai kert vala-
mely védett helyén egy-két akváriumnak fel-
állítása, mely víztartóban legközvetlenebbül 
észlelhető az állat és növény közti szoros 
összefüggés. Az iskolai kertben még a kőzet-
világ is szemlélhető, még pedig a kerti föld 
és a vidék tipikus kőzeteiből, mesterséges mó-
don összerakott egyes kőzethalmok által. 

Persze nem követelhető, hogy minden iskolai 
kert a fönnebb említett kívánalmak szerint 
legyen berendezve, mert tekintetbe kell ven-
nünk az e célra rendelkezésünkre álló eszkö-
zöket, a vagyont, a helyi viszonyokat és a 
tanító e téren szerzett gyakorlatát, sőt még 
az illető iskola kategóriáját is. 

Más kívánalmaknak kell megfelelnie a falusi 
iskolakertnek és más berendezést kíván úgy 
a fővárosi, mint a kisvárosi iskolakert. 

A falusi iskolakertben képviselve legyen a 
konyhakertészet és a gyümölcstenyésztés, de 
azonkívül még kísérletezésre alkalmas tenyész-
ágyaknak is adjunk helyet. A kertészeti kísér-
leteket ez alkalommal csak oly kultúrákra 
szabad kiterjesztenünk, amelyeknek, tekintetbe 
véve a helyi viszonyokat, jövőjük van. E hasz-
nothajtó kísérletezések további fejlesztése a 
falusi gazdasági ismétlő-iskolákra bízható. 

Minthogy a falusi ifjúságnál a természet 
iránt való közvetett és közvetlen érdeklődést 
egyaránt kell fejlesztenünk, azért a kert fő-
dísze, a virág se hiányozzék a falusi iskola-
kertből. 

Gyárvároskának iskolai kertjében a konyha-
és gyümölcskertészet mellett különös gondot 
kell fordítanunk a virágtenyésztésre. Mert e 
helyen a virág van hivatva, hogy az egyhangú 
foglalkozásban eltompult, többé-kevésbé komor 
kedvű gyári munkás lelkét felvídítsa és az 
Istenben vetett bizalmát fejlessze, egyszóval, 

I életkedvét fokozza. 
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A városi iskolákért beültetésénél tekintettel 
kell lennünk arra, hogy a városi ember gyer-
mekének nem igen van alkalma a szabad ter-
mészettel érintkezésbe lépni s így növényisme-
rete nagyon is hiányos. Ezzel számolva, a 
városi iskolakertben különös ápolásra találjon 
hazánk ama flórája, melyet a gyermek más-
különben csak nagyou ritkán szemlélhet. 

Fővárosi iskolakertben különös súly vetendő 
a kísérleti ágyakra, amelyeken a gyermekek 
a növényélet föltételeivel, törvényeivel, jelen-
ségeivel oknyomozva, munkálkodva s kísér-
letezve, alaposan megismerkedhetnek. A fő-
városi iskolakert berendezésénél még azzal a 
ténnyel is kell számolnunk, hogy a fővárosi 
ember ízlése sokkal fejlettebb, kényesebb, mint 
a csakis a dolog praktikus oldalát látó falusi 
és kisvárosi emberé. 

Az eddigi fejtegetésből levonható, hogy 
tnlajdonképen mit értsünk iskolai kert alatt 
és milyennek ne gondoljuk azt. Ugyanis az 
iskolai kert ne legyen csak növénytani kert, 
melyet a tanítványok közreműködése nélkül a 
kertész rendezett be, bogy egyedül a természet-
rajzi oktatás céljait szolgálja; se a tanító 
gazdasági kertje, hanem oly terület, melynek 
megmunkálásánál egyes-egyedül nevelési szem-
pontok mértékadók. 

Az iskolai kertet tehát maguk a növendékek 
munkálják meg, gondozzák, ápolják, és pedig 
csakis a célból, hogy mindama erkölcsi és 
intellektuális előnyökben részesüljenek, melyek 
a derekasan elvégzett munkának eredményei. 

A gyermekeknek tényleges foglalkozása az 
iskolai kertben két okból fölötte szükséges: 
először is, hogy felébressze lelkükben a ter-
mészet iránti érzéket és szeretetet, amely más-
különben nem igen fejlődhetik k i ; másodszor 
pedig, hogy azoknak is, akik előreláthatólag 
ipari vagy szellemi foglalkozást választanak 
majd élethivatásul, mégis némi fogalmuk legyen 
ama munkáról, mely lényegileg hazánk földjé-
nek művelésével foglalkozik. 

Hisz ha ifjúságunk a föld megmívelésé-
nek basznothajtó értékével tisztában van, meg 
fogja becsülni e munkát végző néposztályt, 
melyről Gyulai Pál emígy emlékszik meg : 

„Ha földmíves nem volna, nem ennél kenyeret, 
Kicsiny s ily földmíves volt ősünk is egy időn, 
S minket is órjásokká épen e munka tőn." 

Különben, hogy mennyire fontos a testi 
munka helyes megértése, mérlegelése, különö-
sen szociális-politikai okoknál fogva, azt talán 
nem is szükséges bővebben fejtegetnem . . . 

Nézzük csak, mennyire hat a kerti munka 
az erkölcsi és szellemi életre, vagyis az aka-

rat-, az érzés-, a tudás-, egyszóval a jellem-
képzésre. 

A kerti munka már azáltal is fejleszti az 
akaratot, mert aktív foglalkozás. Erre vonat-
kozólag Herbart azt mondja: „Bárminemű 
munkánál mindig az akarat és a helyes fogal-
mak határozzák meg a kitűzött cél elérését. 
S pedig azért, mert a helyes s rendszeres 
fogalmak fejlesztik az akaraterőt, az akarat 
pedig az a hatalom, mely sikerre vezet". 

Az akaratot a kerti munka még azáltal is 
fejleszti, hogy szemmel láthatóan bizonyítja az 
állhatatos akaratban rejlő nagy teremtőerőt. 
E tény pedig azt a tudatot ébreszti, hogy az 
akarat, ha tántoríthatatlan, minden nehézség 
fölött győzedelmeskedik. 

Mindez az egyes, az indivídium akaratának 
neveléséről szól, de a társadalmi együttes aka-
ratfejlesztésnek leghathatósabb eszköze — az 
együttes kirándulások, ünnepélyek és az iskolai 
műhely mellett — mégis csak az is'colai kert. 

Mert az iskolai kertben alkalma nyílik a 
tanítónak a munkát tanítványai közt úgy fel-
osztani, mint a nagy gazdaságokban a cséplést 
szokás, amelynél az egyes ember munkája 
mintegy kiegészíti a többi munkáját. Igv tény-
kedve, aránylag rövid idő alatt sok munka 
jól lesz elvégezve. 

Ugyanily módon osszuk fel a teendőket az 
iskolai kertben is, mert e munkafelosztás által 
a fiatal munkások megtanulják, hogy az összes-
ségnek épúgy érdekében áll, hogy ő — az 
egyes — jól végezze kötelességét, mint neki 
önmagának. 

E beismerés a munka szociális értékének 
helyes megbecsülésére oktat, s azzal, hogy min-
den egyes tanuló pontosan végzett kötelessé-
geivel kezére dolgozik társának, a közösség 
érzete is talál ápolásra, ami a mai korban 
nagy horderejű, midőn oly sokszor felhangzik 
e kiáltás: miért legyek épen „én" a fele-
barátom segítője ! 

A kerti munka nemcsak az akaratot fej-
leszti, hanem a kvalitatív, formai és esztétikai 
érzéket is. A szimpátia érzéke is az együttes 
munkálkodás révén fejlődik ki. Ugyanis a 
kerti munka elég alkalmat nyújt az egyesnek, 
hogy társának segítségére legyen. 

A rokonszenv ápolására szolgál a kertben 
együttesen teljesített növény- s állatvédelem is. 
Ragadjunk meg minden alkalmat növendékeink 
szívébe vésni Jókai e szavait: „Az állat meg-
érti, hogy úgy beszélünk hozzá, mint az ember-
hez s én azt hiszem, hogy a fák és virágok is 
hallgatják és nézik azt, aki őket szeretve 
ápolja s megértik titkos óhajtásait s büszkék 
rá, ha ők is örömet szerezhetnek annak. Oh 
a fák oly okos lények! Azokban lélek lakik. 
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En gyilkosnak tartom, aki egy nemes fát 
kivág." 

Az iskolai kertben együttesen végzett munka 
révén még a szociális érzés is talál tápot, ha 
ugyanis megértetjük a gyermekekkel, hogy 
az egyes munkatárs becsülete mindegyikük 
becsülete. Továbbá, hogy kötelességünk min-
dig a közös vagyis az egyetemes hasznot 
szem előtt tartani, amely követelménynek leg-
hívebben akkor tesznek eleget, ha az álta-
lános, a közös célokra előzékenyen mindig 
javaik legjobbját ajánlják fel. így pl. az iskola-
ünnepélyeknél legszebb virágaikkal díszítik fel 
a termet. 

Ily érzéstől eltelve majdan mindent elkövet-
nek szülőhelyük szépítése érdekében és a meg-
levő természeti szépségeket pedig gondozá-
sukba veszik. 

Ami pedig a kert világának és közvetve 
a természetélet csodás jelenségeinek megfigye-
lését illeti, az ama sejtelemmel tölti el a 
gyermek lelkét, hogy az ember munkája és a 
természeti tünemények közt szoros összefüggés, 
harmónia van, melyet öntudatos ész vagyis 
Isten hozott létre. Ez a természet ölén, az 
öntapasztalatból lelkedzett mély érzés a leg-
tisztább, legmélyebb, ki nem írtható vallásosság. 

A kerti munka még a gyermek képzelet-
világát is bővíti. Még pedig gazdagítja a ter-
mészetrajzi ismereteket és értékes tudnivalót 
nyújt a természeti dolgok összefüggéseiről. 

Az iskolai kertben a gyermek a növény 
táplálkozási fiziológiáját a föld kémiai, mine-
ralógiai és fizikai összetételeiben tanulmányoz-
hatja s ekként az iskolai kertben az állat- és 
növényországot legelemibb részleteiben szem-
lélheti. S így a sok hasznos tudnivaló nem 
könyvek, képek, kitömött állatok és száraz, 
fonnyadt növények útján válik a gyermek 
lelki birtokává, hanem az élő természettel — 
az emberiség legnagyobb tanítómesterével — 
való érintkezés folytán. 

A kerti munka által a gyermek helyes fo-
galmat nyer a gazdasági élet körébe vágó 
dolgokról is, ami pedig a történelmi ese-
mények helyes megértésére fölötte szükséges ; 
mert valamely ország politikai történelme min-
dig szoros összefüggésben áll annak gazda-
sági viszonyaival. Hisz tulajdonképen a gaz-
dasági fejlődés a kultúra alapja. 

A kerti munkánál még az is jelentékeny 
tényező, hogy e testi munka künt, a szabad 
természetben megy végbe, miért is egészséges, 
eszmefejlesztő foglalkozás. 

A kerti foglalkozásnál a munka és pihenés 
legideálisabb értelemben váltakoznak. De az 
iskolai kert különösen elősegíti e változatos-
ságot s pedig nemcsak a kerti foglalkozás 

különfélesége folytán, hanem a testi munká-
nak a szellemi tanítással való felváltása által is. 

E változatos ténykedés az idegek és izmok 
egészséges kifáradását eredményezi, ami viszont 
üdítő álmot idéz elő. S így a kerti munka 
közvetve úgy a testi, mint a szellemi egész-
ség fejlesztője. Az egészség érzete pedig mé-
hében hordja az önbizalmat, a bátorságot és 
a nyiltszívúséget, amely erényekre épen mi-
nekünk, modern kultúrember eknek nagy szük-
ségünk van. 

Mindezeket tapasztalva, magától érlelődik 
meg elménkben az igazság, hogy a kerti 
munka — vegyük azt bár mint a testi egész-
ség vagy mint a szellemi képzettség előmoz-
dítóját — a természeti nevelés rendszerében 
kiváló helyet foglal él. 

Ha pedig az iskolai kert idővel mindenütt 
be lesz ékelve az iskolai nevelés szisztémáiba, 
— persze alatta értve azt a kertet, melyet 
maguk a tanítványok munkáinak meg — 
akkor mindjobban megközelítjük majd a kor-
és kultúrszerü természeti nevelés ideálját. 

Szocializmus és a tanítóság. 
(Visszhang Ember Gergelynek „A. szociálizmusról" 

című cikkére.) 
írta : Kántor Mihály. 

Helyesen gondolkodik, ki a társadalom ki-
növéseinek orvoslását a tanítóság által véli 
megoldhatónak. Régi idők tanúskodnak amel-
lett, hogy szociális, sőt politikai problémákat 
is a legnagyobb szellemek oktatás és nevelés 
által igyekeztek megoldani ; azonban felüle-
teskednénk, ha csak úgy hegyről-végről szólva 
a dologhoz, egyszerűen kötelességévé tennők 
a néptanítóknak az ilyen irányú munkálkodást 
és aztán „dolgozzatok nagyrahivatott baj-
nokok!" 

Ezt a nagyrahivatást ismerjük is, tudjuk 
is mindannyian, dicsekszünk is vele halálig és 
aztán — aztán semmi több. Ragyogó képeket 
fest néha elénk egyik másik tollforgató fan-
táziája, amelyek nyomán működni kezd a mi 
képzelmünk is, anélkül, hogy az írásműben 
lerakott gondolatoknak előkészítő motívumai 
után kutatnánk. Minek ? Hiszen a legcsapon-
góbb fantázia sem állíthatna oly merészet, 
mit el nem hinnénk. Rajongók vagyunk. El-
hisszük, elhiszem én is, hogy mind az a sok 
szép, mit a mi nagy hivatásunkról írtak, sőt 
amit meg nem írtak is, ami esik néha-néha 
lelkünk extázisának volt a szüleménye : majd 
idők multával mind valóra válik. Hivatásunk-
kal tehát eléggé tisztában volnánk, azonban, 
sajnos, a hozzánkfűzött várakozásoknak ezidő-
szerint nem felelhetünk meg. Lépéseink bi-
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zonvtalanok, a célnak csak homályos kör-
vonalait látjuk s úgy tűnik fel előttünk, mintha 
csalfa lidérc hol ide, hol oda vinné s amint 
féléje közelítünk, itt is, ott is akadályokba 
ütközünk, elbukunk, elveszünk vagy szégyen-
kezve, hitünket vesztve fordulunk vissza. 

Előttünk van most a szociálizmus kérdése. 
A szociálisták, úgy mondják, károsak a társa-
dalomra, tehát mint az emberi boldogság ellen-
ségeinek el kell tűnniök a föld színéről. Szo-
ciálista a munkás, az alsóbb néposztály, kikkel 
már a család és iskola közti viszonynál fogva 
is legtöbbet érintkezik a néptanító. Az egy-
mással való érintkezés pszichológiájánál fogva 
tehát e kérdést legjobban a néptanítóság old-
hatja meg; ennélfogva oldja meg. Kötelessége 
is, miután hivatása az örökjót célzó nevelés. 

Azonban bocsánat, itt egy kis részletezésre 
van szükség, ha mindjárt csak úgy nagyjá-
ból is. 

A mai magyar tanító hiányos ismeretekkel 
ugyan, de fokozott ambícióval kerül az életbe. 
Az ambíciót parasztosan szarvnak is nevezik. 
Mit tesz az élet? Letöri a szarvat és elközön-
ségesíti a lelket. Akarnók ismereteinket nö-
velni, de leköt a gond. Nincs fizikai időnk a 
továbbtanulásra. Az iskolában tanítunk nap-
feljöttől napestig (nem 8 — 12-ig és 2 — 4-ig, 
mint sokan hiszik), mert az iskolai törvény 
végrehajtatlansága miatt csak így tudunk 
eredményt elérni, mit épen azok követelnek 
tőlünk a legszigorúbban, kik a törvények 
végrehajtása alul kibújnak, sőt azt megnehe-
zítik. Nem ama szerencsés társaink helyzetét 
vázolom itt, kik városba jutva élvezhetik az 
órák szerint való tanítás kellemességeit, hanem 
a miénket, a különböző intelligenciájú falukba 
sodort tanítókét, kik zömét tesszük a tanító-
ságnak. De még ha marad is fenn egyszer-
másszor a tanítástól valami kevés időnk, akkor 
sem tanulhatunk, mert az élet sokfejű sár-
kány, mindennapra jut egy feje, hogy meg-
birkózzunk vele. Eközben az idő halad. Eszmék 
vívnak csatákat egymással s mi elszigetelten 
ettől a világtól, maradunk, sőt visszafelé ha-
ladunk. Tudományos könyvekre, folyóiratokra 
nem telik a néptanítónak, bármennyire rajong 
is értük. Hát hogyan ismerkedjünk meg a 
jelenkori szellemáramlatokkal s azok között a 
szociálizmussal is? A képzőben szociológiáról 
szó sincs. (Lesz ezután. A szerk.) Pedig szük-
ségünk volna rá, hogy egyben-másban helye-
sen ítétkezni tudjunk. Vannak pl. olyanok, kik 
teljesen elítélik a szociálizmust, vannak, akik 
igazat adnak nekik. Beszélnek vált mi Marx 
és Jaurès urakról, kiknek világnézetük helyen-
ként elfogadható. Mi nem ismerjük őket. Nem 
ismerjük a szociálizmust sem, csak a szociális-

tákat, kik lövöldöznek és beverik az ártatlan 
ember fejét. Tudnunk kellene, mennyiben van-
nak ezek félrevezetve. 

Hogyan megyünk neki a harcnak, ha nem 
ismerjük a terepet s ellenségeink lövegeinek 
minémüségéről tájékozódást uem szerezhetünk, 
azok ellen vértezni magunkat nem tudjuk. 
Aztán micsoda egyenetlen harc lenne az, 
mikor a szociálisták szervezett soraival szem-
ben csak egy-egy elszántabb tanító sütögetné 
fegyverét. Ez a széthúzó tanítóság a szo-
ciálizmus nagy társadalmi kérdését meg nem 
oldhatja. Hiányzik közülünk az egységesség, 
az együvé tartozás tudata. Van a néptanítók-
nak olyan osztálya is (mert nyájakra vagyunk 
osztva), amelyik szégyenlené egy másik tanító-
osztállyal való összetartozását. Kibővítve a ta-
nítóság fogalmát, hozzánk kellene tartozniok 
a tanár uraknak is, fel az egyetem rektoráig. 
Ok is tanítók, mert tanítanak ; de hogy még 
látszata se legyen annak, hogy ők azzal a 
nagy, de szegény s imitt-amott rongyos nép-
tanítókkal tulaj donképen egy közös célt szol-
gálnak, inkább használják ők, a nyelvészek, a 
filozófusok a helytelen képzésű „tanár" szót 
(szerintük, szükség van erre) és ugyan meg-
járná az a tanító, ki elég vakmerő volna őket 
per „kollega" szólítani. Nem, ez a mai ma-
gyar tanítóság nem oldhat meg társadalmi 
kérdéseket. 

Ha mégis úgy akarják, hogy erőnket ki-
fejtsük ezen a téren, akkor át kell formálni 
mai szervezetünket ; p >rtyázó csapatainkat 
egységes haderővé kell tömöríteni, megvilágo-
sítani a feladatot és kitűzni az irányt. Mivel 
a tanítóság legnagyobb része kettős terhet 
visel, meg kell szabadítani az egyiktől, hogy 
mozgékonyabb lehessen. Tudnivaló ugyanis, 
hogy a legtöbb tanítónak egyik lábára a fele-
kezet, másikra az állam ad papucsot, melyek 
bizony különböző műhelyekből kerülvén ki, 
nagyon is különböző méretűek és kiállításúak, 
mely körülmény felette .megnehezíti a mozgást. 

Az elmondottaknál fogva p következő fel-
adat háramlik sorsunk intézőire, mielőtt harcba 
vinnének bennünket : ' 

Bakancsainkat egy műhelyből kell meg-
rendelni, vagyis eggvé tenni az összes tanító-
ságot. Szívben és lélekben eggyé ! Ki kell 
oktatni a legénységet, t. i. minket társadalom-
tudományi tanfolyamokon, teendőinkre; meg 
kell adni lehetőségét továbbképzésünknek, 
eszünk, erőnk gyarapításának tudományos 
könyvtáraknak sűrű és ingyenszervezésévéi, hogy 
az elhasznált puskaport újjal pótolhassuk s 
mindezek ha elvégeztetnek, csatasorba lehet 
állítani bennünket és megfújni a riadót. 
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Kisgazdák és az új bortörvény. 
írta: Györy Elemér. 

Hazánk pincéit két csoportba lebet sorozni. 
Az egyikbe ama pincék tartoznak, amelyekben 
szakember „mesterkedik", a másikba pedig 
azok, amiket a gazda maga kezel. És valljuk 
meg, ez utóbbiakban több a „mesterkedés", 
mint a pincemesteri kezelésben. Elvégre is a 
pincemesterség bizalmi állás; maga a pince-
mester szakértő egyéniség, kinek a feje fölött 
Damoklesz kardjaként törvények és rendeletek 
lógnak, elernyedt szálon ! Hamar lesújthat az 
a kard, főleg az 1908 : XLVII. t.-c. idejében. 

Ámde épen arra való a pincemester tudo-
mánya, hogy a kardnak ezt a lezuhanását 
elkerülje, éber szemmel vigyázván arra, hogy 
soha bele ne ütközzék. És nyugodjunk meg: 
ahol elővigyázatos emberek, Bacchus fölkent 
papjai forgolódnak a Boristen templomában, 
ott senkinek egy hajaszála sem fog meg-
görbülni. 

Bárcsak ugyanezt mondhatnók a másik cso-
portbeli pincékről is ! Ahol a gazda, a termelő 
saját maga „kezeli" a borokat! Ilyen helytt, 
a kistermelő bármennyire ismeri is a pincé-
jének minden zugát, —- a sötétségben — fej-
jel mégis nekimehet ama kardnak, mely azután 
kíméletlenül le is sujt. Pedig kár volna egy-
egy ilyen derék szittya koponyáért, ha lék 
ütődik rajta. 

Azt hiszem, jó helyen kopogtatok a tanítói 
karnál : vegyék pártfogásba a temérdek gond-
dal küzdő kisembert; a tudomány erejével, 
ezzel a világító fáklyával oszlassák el a sötét-
séget a kistermelői pincékben és koponyákban 
egyaránt, hogy eltévelyedés ne legyen többé ! 

Uj bortörvény van. De hány olyan gazdát 
ismerünk, aki még a régiről se tud ! Ami 
eddig szabad volt, azt ma büntetik. Ami teg-
nap erény volt, ma bűn. A törvény nemtudása 
nem mentség. A legnagyobb jóhiszeműség 
mellett is büntetendő cselekvényt követhet el 
ma a kisgazda. Aki soha paragrafust nem 
látott, aki olvasni nem tud, aki az „írás", 
„a pecsét" láttára ösztönszerű félelmet érez, 
az igazán rászorult a jóindulatú támogatásra 
a törvények és rendeletek labirintusában. 

És e támogatásra — szerény véleményem 
szerint — a tanítói kar van hivatva. Kormá-
nyunk úgyszólván ingyen adja a tudományt 
ehhez. Időleges tanfolyamok, szakkönyvek álla-
nak rendelkezésre, amelyekből egy kevés gon-
dolkodás után is már megteremthetjük a kis-
gazdák számára a legelemib bortörvényt: 
szüreteld le a szőlőt, mikor itt az ideje; saj-
told ki, ahogy a jó Isten megadta ; a maga 
igaz valóságában erjeszd ki a mustot; kará-

csony táján fejtsd le először ; — de minden 
munkáját tisztán végezd ! Ha mindezeket be-
tartjuk, sohasem lesz bajunk sem a borral, 
sem a bortörvénnyel. 

Szőlő- és borgazdasági tanfolyamot végzett 
tanítóinkra különösen szép hivatás vár e téren. 
Az ott tanultakat jól megszívlelvén, látogas-
sanak el minél több kistermelő pincéjébe. Sok 
érdekeset fognak tapasztalni. Legtöbbnyire azon-
ban maradiságot, vagy tudatlanságot, amely 
iskolai szempontból szekundát érdemel. 

A legtöbb kisgazda pincéje — tavasz felé — 
inkább boíkórház, mint pince. Csupa beteg, 
hibás bor. Ha a rongyokkal vagy kukorica 
hánccsal köriilcsavargatott akonát kiütjük, 
találunk ott nyúlós, ecetes, egérszagú, dohos 
bort, s ahány hordó, annyiféle fajta ; csak 
abban egyeznek meg, hogy valamennyi virágos. 
S amikor a lopótökkel már mindegyikből húz-
tunk egy kis kóstolót, a legkevésbé gyanús-
nál megállapodunk, hogy hát most már „ennél 
maradunk". Viszünk is föl a korsóval, de 
félóra múlva az imént még elég tiszta bor is 
zavaros lesz. A káposztás hordó mellett ren-
desen ott találjuk a borospincében a télire 
eltett zöldséget és burgonyát. A mindent el-
lepő penész szaga fojtóvá teszi a levegőt. 
Ennyi baj orvoslására sehol egy szelet kén 
nincs. Vagy ha van is, az is mindenféle szá-
rított virággal megillatosított szurrogátum. 
Krumplicukrot ellenben elég gyakran találunk. 
A pince maga inkább kripta, semmint az a 
helyiség, amely egészséges, tiszta levegőjével 
a bor fejlődésére jótékony hatással volna. Az 
üres hordók és kádak kívül-belül fehéres-sárga 
penésszel vannak bevonva, nemkülönben a 
többi szüretelő edények. így fognak ezek el-
állni a jövő szüretig s kérdés, vájjon akkor is 
nem a must fogja-e lemosni róluk ezt a pisz-
kos réteget ? A hordók csínja rendszerint ki-
szivárgott bortól nedves, a csapok legtöbbször 
nem zárnak jól ; az alájuk tett edényben ott 
romlik, ecetesedik meg a bor, de leggyakrab-
ban a földre csepeg. Törölgetésnek, takarítás-
nak nyoma sincs. A kiürült hordó úgy marad 
a helyén, hisz ki sem lehet vinni; ott rothad 
el benne a seprű. 

Ezek és ehhez hasonló jelenségek fordulnak 
leggyakrabban elő a kisgazda pincéjében. Akkor 
aztán ne csodáljuk, ha vevő nem akad. Ta-
nítsuk meg először tisztaságra a termelőt. 
Azután tanítsuk meg a bor eltartására, meg-
engedett és elkerülhetlenül szükséges egyszerű 
kezelésére. Akkor aztán lesz bor, tiszta, valódi, 
értékes, jó bor, amelyre nem a törvény pa-
ragrafusát, hanem tisztességes árt lehet szabni. 
Hanem odáig még hosszú az út ! 
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P I H 
Népi e s t ék . 

R e m e k í r ó k . 

írta : Turi Sándor. 

Este „Tamáskendink" remekírókról kijelenté : 
„Nem mondom, nem jók, de előttem nem sokat érnek ! 
Olvastuk darabig, több helyén elneveténk ; majd 
Azt mondám, hagyjuk, hiszen effélét mi magunk is 
Tudnánk írni ; ilyet mond el Peti a lakodalmak 
Estéin, ha mikor vőfélytisztét gyakorolja. — 
Némelyik a verset nótára se tudta kirakni . . . 
Yégre mi hasznot hajt az egész mind — ötle eszembe?" 

Fátra szelíd arcán tenger nyugodalma mosolygott, 
Szíve habár mélyen forrott, fájt s így buzogott az : 

* 

„Nem szólnék, ha csupán kelmednek volna ilyen bal-
Vélekedése — de így ítéli a nép zöme szintén 
A mi magyar lelkünk ékes koszorúba fonóit, 
— Készítőt, koszorút : a saját lelkét lebecsülvén ! 
Még, kik az iskola padjaiban ültek sok időkig 
S róluk hallottak (netalán vélek megunatták) 
Nem tudják, mire jók? s kérdik: mi haszon van ezekből? 
Hogy mi haszon — rögtön felelek s mielőtt belefognék, 
Megvallom, máskép akarék ma beszélni e helyen : 
Lelki vezérinkeit nagy, díszes kép keretében, 
Tünde mesés korszak szabadon lobogó tüze mellett, 
Festeni óhajtám — de mi haszna ragyogna kedélyem? 
Mint színes buborék tűnnék itt semmibe a szó . . . 
Festeni óhajtám legelébb : mi sivár vala éltünk, 
Míg költők szava nem — vagy alig — hangzott, de 

kivált míg 
Vajda-Vörösmartink (hol késik a régi dicsőség) 
Bús szava nem zendül t . . . Ki is eltűnődve tavasszal, 
Erdei útjában — hol, hol nem — a régi poéták 
Hangszereit meglelte . . . miket nézgélt nagy örömmel; 
S tárogatót, furulyát, lantot, szép orgonahangú 
Hangszereket portól megtisztítgatta, azokba 
„Nyelvet" tet t ! . . .Maga is játszott minden csodamódon: 
Jégszív olvadozott honi földön a hang melegétől. 
Tárogatót aztán költőnk átadta Kossuthnak, 
S a furulyán szívét röppenté szerte Petőfi : 
Szép ibolyák nyíltak ; felhők hallgatva figyeltek, 
Keblükben haragos villám szikrája gyülemlett 
S míg Aranyunk távol hallatta az orgonahimnuszt, 
A villám lecsapott dübörögve a nyári viharban. 
Tisztult a levegő, láncát széttörte szabadság . . . 
S amiket elveszténk : Tompánk keseregte s utána 
Jókai a nagyidőt aranyos szép őszi napokban, 
Szívemelő hangon, hárfák csodazengzete mellett, 
A „késő unokák" maradékinak összeregélte. —• 
Sejti e már kelmed, (valamint kipirult sokaság) mily 
Szent tüzek a költők —• magasabb szempontra vezérlők! 

E N Ő . 
Másrészt a szeretet melegével a szívet a szívhez 
Kapcsolják szívből fakadott őszinte beszéddel, 
(Mit magyaros, másszor görögös . . . módon csinosítnak.) 
Olykor az ő szavaik pihenés, léleknek szórakozása... 
És amíg úgy írnak, szólnak mint kelmed . . . örüljünk : 
Hogy mivelünk nagy szívek együtt érezni szeretnek ; 
Érezzünk mi is úgy — olvasván lelki örömmel ! 

Meséljen még, bácsi! 
(Tanügytörténeti adat.) 
írta : CsulaJc Lajos. 

Ahogy a jó minap — biz' a' lehet immár 
egy esztendeje — elbeszéltem bolond öreg 
fe jemmel valamit az i f júságomból , há t rá nem 
soká k a p o k egy levelet. Túladunáról í r j a egy 
naiv, kedves lélek egy, nőkollégám. Ál l pedig 
benne szószer in t : „ E n a bácsit i smeret lenül 
szere tem; ha va lami t ír , o lyan szívesen olvasom ! 
Meséljen m é g ! " 

Bizony csak a jó I s t en őriz és a nagy m a g a m -
megállása, hogy a nevét most ide ki nem 
teszem. H o g y egy nő, aki l á ta t l anban szeret! 
V a g y ta lán épen a z é r t ! Bezzeg i t t lá tnak 
elegen s mégsem szere t egy is. V a g y talán 
azért ! 

Egyszóval , hogy mos t i t t ezt a tö r t éne te t 
elbeszélem, azt, édes fiaim, ne m a g a t o k n a k 
köszönjétek, hanem a n n a k a kis jólelkünek. 
N e m is nektek, csak nek i mesélek. 

Sok csúnya, sok b á n t ó n a p o t é r tünk . Nektek , 
akik m é g a 30- ikat sem jub i lá l t á tok meg, 
ar ró l foga lmatok sincs. Milyen eszközökkel 
ha rco l t ak néha e l lenünk és minő hasonlókkal 
kel let t védeni a bő rünke t , m e g a sovány 
kenyerünke t , erről szól a mese. 

Szép Erdé lyo r szágnak egyik havasal j i fa lu-
jában kö tö t tünk ki először egy régi - régi tanuló-
tá r sammal , akivel a p r epa rand iá t is együt t 
végeztük. 

É n vol tam a nagytanító, ő volt a kicsi és 
egyút ta l kán tor is. E l é g jól men t volna a 
dolgunk, ha közö t tünk ki nem tö r a pap és 
kán to r között évszázadok óta fennálló rossz 
viszony. A p a p fel té t len rendelkezni akar t 
vele ; egy hónapban csak egyszer ha t e m p l o m b a 
ment . Vagy u tazot t , vagy vendégei vol tak s 
i lyenkor nagyon kényelmesnek ta lá l ta leküldeni 
a harangozót , hogy végezze el he lye t te is, mer t 
beteg. A kolléga soká ig el is végezte. Hiszen 
fiatalok vol tunk, tele lelkesedéssel, ambícióval. 

Egyszer azonban megun ta . 
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A harangozó elkotyogta, hogy bizony nem 
beteg a tiszteletes uram, csak az estétől 
vendégei vannak; máig is foly a muri és a 
csöndes. 

Ez már sok ! 
A kolléga nekipirult, azután elsárgult. 

Látszott, hogy nagy elhatározás előtt áll. Pár-
szor végigsétált a szobán. Egyszer megállott 
a harangozó előtt s mondta határozottan: 

— Mondja meg a tiszteletes úrnak, hogy 
helyette nem végzem el a templomozást ! 

Azzal a harangozó elment. 
Láttam, hogy a gyerek maga is megijedett 

a rettentő elhatározástól. 
Magam bizony nem szerettem soha a torzsal-

kodást. Háromszor is szájamra jöt t : Hadd az 
ördögbe ! Ne civakodj. Inkább végezd el. 
Nézzed a szegény népet, melynek mi úgyis 
tanítói vagyunk ! Ez háromszor is a szájamra 
jött, de mégis hallgattam. A végén mégis csak 
tanítók voltunk. Engem pedig ma is vérig sért, 
ha látom, hogy egy tanítón minden ripők 
uralkodik. 

Ezért nem szóltam. 
Alig telik el 15 perc, a harangozó ismét 

jő. De most már írásban — szám 100 a. — 
rendeli, hogy a templomozást végezze el. 

— A kocka el van vetve — kiált a kollégám. 
Az állapotot egyszer úgyis meg kell szüntetni. 

Aztán nem szól; odamegy az íróasztalhoz, 
a tollat beleüti a kalamárisba, a hivatalos írást 
megfordítja s í r ja a hátára : 

Sz. : 101. A kutyájának parancsol, nem 
nekem ! 

— Fogja, — szólt a harangozónak — adja 
vissza ! 

Azután ismét nem szól nekem, hanem veszi 
a kalapját, elmegy a templomba, elénekli a 
maga gyülőjét, felállóját, — vár, mintha eddig 
meglett volna a prédikáció — (az persze nem 
volt, mert a pap csakugyan nem ment el), 
azután énekli a kijövőt, leszáll és távozik. 

A nép szájtátva bámul, azután szerteoszlik. 
Erre aztán csakugyan én is megijedtem ! 

Most már bántam, hogy miért nem tartottam 
vissza a botránytól. 

Hanem hát azt mondják, hogy a székely 
egyet tud s az sem jó. 

Az is aggasztott, hogy a pap egyúttal iskola-
széki elnök is volt, s mint ilyen is okozhat 
kellemetlenséget ! 

Elég, hogy a botrány megtörtént. Másnap 
már az egész vidék beszélte, mi pedig szepegve 
vártuk a következményeket. 

A következmények nem is sokáig várattak 
magukra. 

Alig 8—10 nap múlva a kollégám kap egy 
hatalmas levelet az esperestől. Remegve bon 
tottuk fel. 

Most már elmondhatom, hiszen régen nyug-
szik a tiszteletes is, valamint a szegény kol-
légám is itthagyott még ezelőtt 18—20 évvel. 
Hát elmondhatom, hogy sok rosszat tudtunk 
a papról, sok rosszat vártunk, de akkorát 
mégsem. 

Benne volt a levélben a pap panasza a 
kollégám ellen; de megspékelve a legszemér-
metlenebb hazúgságokkal. Hogy soha sem megy 
templomba; ha megy is, részeg, s így köz-
botrányt okoz. De még azután egy sereg egyéb, 
melyet azért nem írok ide, mert azok mái-
deákul vannak. Es benne volt egy a hívektől 
kiállított bizonyítvány, aláírva 100 kepézőtől, 
kik állítják, hogy a pap panasza igaz, s egy-
ben kérik az esperest, hogy a kollégámat 
azonnal csapja el. 

— Hej ! Aki áldója van ! — kiált fel a 
kollégám. Majd hanyatt estünk mind a ketten. 
Sokáig szó sem jöt t az ajkunkra. Hogy a 
félelem volt-e nagyobb, vagy a méreg, vagy 
a bámulat, hogy iskolát végzett úriember 
ilyeneket mer írni: el sem tudtuk határozni. 

Már én a szemem előtt láttam azt a szegény 
embert, amint meghurcolják, amint kenyér 
nélkül hagyják. Éreztem a szégyenpírt arco-
mon. Mit mond ehhez a világ? Mit a vidéki 
kollégák, ismerősök és mit odahaza az apa, a 
rokonság? Egy elcsapott tanító! 

En sem tudtam szóhoz jutni, ő sem. Ügy 
hiszem, hosszú idő telt el, míg így megzsibbadt 
tagokkal, megzsibbadt agyvelővel némán ül-
tünk. 

Végre is nekem ötlött valami az eszembe, 
de még hallgattam vele. 

— Tudod mit ? — szólottam. — Tedd el azt 
az írást ; vedd a botod, járjunk egyet. A szabad 
levegő ilyenkor jót tesz. 

Nekivágtunk a hegyeknek. Késő este jöttünk 
haza. A szegény jegyzőné halálos félelemmel 
várt a vacsorával. El sem tudta képzelni, hogy 
hol lehetünk. Máskor ugyancsak korán szok-
tunk megjelenni. 

A vacsoránál elbeszélgettünk, azután alud-
tunk rá egyet. Nekem azonban az a bizonyos 
mentőgondolatom, hovatovább kezdett mind 
élesebben kialakulni az agyamban. Hogy mi 
legyen ? azt nem árultam el. 

Másnap — vacsora után — mondom: 
— Add csak ide azt a bizonyos levelet! 

Elővettem, nem a pap panaszát, mert attól már 
undorodtam, hanem annak a 100 falusi kepefize-
tőnek az aláírását. Végignézegettem s lassan 
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valami keserűség f o g o t t el. Mi okuk l ehe te t t 
ezeknek erre ? Hiszen ezek minket m i n d nagyon 
szeretnek, mind nagyon tisztelnek ! Mind 
nagyobb és nagyobb keserűség f o g o t t el, 
ahányszor egy-egy névre b u k k a n t a m , akik 
annyiszor eljöttek hozzánk ügyesbajos dolgaik-
ban, ak iknek mi mind ig olyan szívesen segí-
t e t t ünk s akik mindannyiszor nagy köszöne-
tekkel, mély hálákkal távoztak. 

Sokáig töp renge t t em ezen. 
V é g r e egyszer az elhatározásom megére t t . 

R á c s a p t a m az asztalra. 
— N e m ! E z nem úgy lesz! Te megmenekülsz 

és valaki f r icskát kap ! Ne félj ! F e k ü d j le ; 
ne szólj senkinek. Á t m e n t e m a szobámba. 
Olyan b iz tos vol tam a tervemben, min t a 
ké tszerke t tőben . 

H á r o m napon á t csak a szünetek a l a t t talál-
koztunk. E n nem szól tam, ő sem. A k k o r át-
men tem hozzá. 

— K o m á m ! — szóltam — végy elő egy ív 
pap í r t s í r jad, ami t diktálok. 

Gépiesen engedelmeskedet t . 
„Tiszteletes lelkész ú r n a k és a p a n a s z a mellé 

csatolt 100 hívőnknek ellenem b e a d o t t nyi lat-
koza t ra feleletül van szerencsém a mellékel t 
el lennyilatkozatot t isztelet te l bekü lden i . " 

Mikor ezt leírta, a k k o r rámnézett , é n pedig 
kivet tem a zsebemből egy ugyanazon 100 
egyénnel a lá í ro t t ny i la tkoza to t , me lyben épen 
azok az emberek a lá í rásukka l ellátva kinyi la t -
koz ta t ják , hogy nekik a p a p nem m o n d t a meg, 
hogy mi t kell a lá í rni ; ők tehát az t csak jó-
hiszemüleg te t ték ; de kijelentik, h o g y abból 
egy betű sem igaz. Sőt épen a t iszteletes 
hanyago l j a el a h iva ta lá t , ő okoz közbot rány t . 

Mi egy be tű választ sem kap tunk s o h a többet 
az egészre. 

Mi t ö r t é n t tovább, n e m tudom. 
Ez a mese pedig n e m érne egy ha j í t ó f á t , 

ha igaz nem lenne. 
Te p e d i g fiatal kol légám, ne csodálkozz ra j ta , 

h a n e m örvendj , hogy m a ilyesmi nem tör ténik . 
N e k ü n k ped ig köszönd meg, hogy o d á i g ver-
gőd tünk ezzel a szegény népokta tássa l , ahol 
ma vagyunk. Ti vigyétek tovább ! 

Gazdasági Tanácsadó. 
„Tét" . 1. A málna nem fa, hanem évelő cserje-

szerű növény, amelyet gyökosztás vagy bujtás útján 
szoktak a kertészek szaporítani. A ribizkebokor, amely 
azonban törpefaalakra is nevelhető, mint fiatal cseije, 
vagy fácska olcsó pénzen beszerezhető valamely állami 
kertészetből. Az ára oly csekély, hogy nem érdemes 
egy-két darab tenyésztésével foglalkozni. 2. Az ültetés 
ideje tavaszra esik. További kezelése az öntözés, a 
gallyak tisztántartása, a későbbi időben pedig a meg-
felelő ritkítás. Úgy a málnát, mint a ribizkét is rend-
szerint a kerítés mentén ültetik el, a ribizkét azonfelül 

még nagyobb kerti ágyak vagy a kerti útak szegélye-
zésére használják föl. A málnából legkedveltebb a 
nagy piros szemű, úgyszintén ugyanaz a ribizkéből 
is, azonban ez utóbbinak fehér, sőt helyenként fekete 
faj táját is kedvelik. A fekete fajtának kellemetlen íze 
van. A málnából málnaszörpöt készítenek, amelynek 
bolti ára rendszerint 2'50—3 K literenként, a ribizkét 
különböző befőzésre használják, azonban helyes kezelés 
mellett igen kellemes ízű bort is készíthetünk belőle. 
Sem a málna, sem a ribizke nem kényes a téli fagyok 
iránt, s így azok betakarása felesleges. — D. E. 
Egerág. Egy háztartási és kertészeti iskola létesítése, 
illetve ilyennek állami támogatása (az új népoktatási 
törvényjavaslat szerint) tulajdonképen mindkét — Ön 
által említett — minisztériumhoz tartozik. Tekintettel 
azonban arra, hogy az állam érdeke azt kívánja, hogy 
inkább állami iskolák létesüljenek, az üy szubvencio-
nális kérdések nem mindig intéztetnek el kedvezően. 
A mi véleményünk szerint sokkal okosabb dolog volna 
a bizonytalan magániskola létesítése helyett egy po-
zitívebb jövedelmet nyújtó bérletet kezdeményezni, 
avagy, ha a megfelelő tőke rendelkezésre áll, úgy 
az illető kisbirtokot megvenni, s tekintettel a nagy 
város közelségére, azt intenzíven, kertgazdaság for-
májára mívelni. Minthogy azonban senkit terveiről 
lebeszélni nem akarunk, nem adhatunk más tanácsot, 
mint azt, hogy a már kész alapszabály, rend- és fe-
gyelmi és szervezeti szabályokkal folyamodjanak úgy 
a vallás- és közoktatásügyi, mint a földmívelésügyi 
miniszterhez. A kérvényre ívenként 1 korona, a mel-
lékletekre egyenként 30 fillér okmánybélyeg ragasz-
tandó. A többi kérdésére, nevezetesen arra, hogy 
„ilyen" iskolához milyen képzettségű igazgatót nevez-
nek ki, csak akkor felelhetnénk, ha a létesítendő 
intézmény alapszabályait ismemők. — L. B. Zala-
baksa. Tudvalevő dolog, hogy a legyezőpálma a 
mi klimatikus viszonyaink alatt és a szobai 
kezelés mellett — bármilyen jó és okszerű is legyen 
a kezelés — évente egy levélnél többet nem hajt. 
Emellett a pálmának megvan az a sajátsága, hogy, ha 
nem részesül állandóan igen gondos ápolásban és 
egyenletes öntözésben, úgy könnyen kezd száradni, 
a száradás pedig a levélcsúcshan és a levélujjak végé-
ben kezdődik. A jelen esetben, minthogy csak néhány 
sor hiányos leírás után Ítélhetünk, a baj valószínűleg 
onnan ered, hogy a pálma 1—2 napig nem részesült 
öntözésben, s emellett — a látszat szerint — meleg 
helyen állhatott. Gyógykezelésül ajánlatosnak mutat-
kozik a pálmát most mintegy 7—8 napon át minden 
este a cseréppel együtt egy kád állott vízbe állítani, 
de úgy, hogy a víz csak oldalról és alulról érje a 
cserepet, de semmiesetre annak földjével közvetlenül 
ne érintkezzék, hogy a víz ne lepje el a cserepet. 
Reggel a pálma kiemelendő, s árnyékos, de nem lég-
huzatos helyen tartandó ismét késő estig. Ezen 8 nap 
alatt a pálmát öntözni nem szabad, azonban ennek 
elteltével vegyen 4 gramm chilisalétromot és 5 gramm 
superfoszfátot, ezt oldja fel egy liter vízben, s ezen 
oldattal öntözze a pálmát minden héten kétszer, a 
többi napokban pedig csak közönséges vízzel. Az 
egyenletes öntözés fontos szerepet játszik a szobában 
tartott növényeknél. Átültetni pedig csak minden 3 
—4 évben egyszer szabad, de akkor is kertészember 
végezze e munkát. — K. S. Temerin. A szőlő beteg-
ségét és így az ellene való védekezést innen — anél-
kül, hogy láttuk volna — nem tudjuk megmondani. 
A szűkre szabott leírás után ítélve a baj a peronos-
porától ered, de nincs kizárva, hogy fakó rothadással 
állunk szemben. Mindenesetre célszerű lesz néhány 
beteg levelet és fűi-töt a magyaróvári növényélet- és 
kórtani állomásnak haladéktalanul beküldeni, amely 
díjmentesen vizsgálja meg a szőlőt és megmondja az 
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ellene való védekezést is. — Sz. J. Csáktornya. 
1. Kérelme nem teljesíthető. 2. A gazdasági akadé-
miák most 3 éves tanfolyamra vannak berendezve. 
A felvételhez okvetlenül megkívántatik az érettségi 
vizsgálat. Az 5 akadémia (Debreczen, Kassa, Keszthely, 
Kolozsvár és Magyaróvár) egyenrangú és teljesen egy-
forma képesítést nyújt A beiratás október 1—8-ig 
tart. 3. Tanítói oklevéllel nem vehető fel. 4. A föld-
míves-iskolákba leendő felvételhez megkívántatik az 
írni-olvasás és a 4 alapmüvelettel számolni tudás, 
betöltött 17 éves életkor, ép, egészséges testalkat. A 
tanfolyam 2 évre teijed, amelynek elvégzése után az 
illető mint munkafelügyelő vagy előmunkás kaphat 
alkalmazást. — M. K. Cs. Az illető méhészeti 
szakkönyvet a földmívelésügyi minisztérium könyv-
tárából szerezheti be díjmentesen. 2. Méhcsaládo-
kat, rajokat ilyenkor is lehet még venni, de 
ügyelni kell arra, hogy csak erős, népes törzseket 
vegyünk (anyával !) és hogy az illető méhcsaládot ne 
nagy távolságból szállítsuk méhesünkbe. 3. A méhes 
azért legyen lehetőleg kelet felé eső irányban fel-
állítva, mert ezáltal nyáron a nagy melegek, télen a 
nagy hideg ellen legjobban megvédhetjük méhein-
ket. Az uralkodó szélirányra is figyelmet kell fordí-
tani. 4. Ha a trágyadomb elég távol fekszik, úgy az 
nincs káros hatással a méhesre. — B. G. Hedrehely. 
A felesleges tejet legjobb vajjá feldolgozni s nem 
sajttá, mert a vajkészítés által jobban megtérül a tej 
tényleges és használati értéke. Ami pedig a sajt-
készítést illeti, annak sokféle módját e helyen nem 
közölhetjük. Különben is a sajtkészítést nem lehet 
könyvből megtanulni, hanem csakis gyakorlati úton. 
Tessék a vármegye gazd. egyesületéhez fordulni s 
megkérni az egyletet, hogy egy sajtmester kikülde-
tését eszközölje ki, de akkor is az állandóan naponta 
rendelkezésre álló tejmennyiséget, a helyiségeket, ahol 
a sajtot gyártani óhajtják, stb. részletesen le kell 
írni, különben az egylet sem nyerhet kellő tájékozó-
dást. Legjobbnak véljük, ha a község intelligenciája 
közül valaki közvetlenül érintkezik a vármegyei gazd. 
egylet titkárával s vele személyesen megbeszéli a 
teendőket. — K. J . A sorsjegyek húzásának ellen-
őrzése a királyi közjegyző által történt. Sorsjegyeit 
nem tarthatjuk nyilván. — Sz. M. Forduljon kérel-
mével augusztus hó 20-ig a földmívelésügyi minisz-
tériumhoz. — A. Cr. Értesítés magánlevélben ment. 
— B. J . Jászberény. Az első az 1895. évi X'LVI. 
t.-c.-be ütköző kihágás, a második az 1894. évi XII. 
t.-c. értelmében fog elbíráltatni. Mindkét esetben van 
helye a felfolyamodásnak. — Mult ltavi szám. Alszeghy 
Alajos ny. tanár és szőlőbirtokos a következő sorokat 
küldötte be hozzánk : „Paizstetvek ellen radikálisan 
úgy védekezünk, hogy 15°/o dendrinnel (vízben 
oldható karbolineum) beecseteljük a fát. Ettől a 
peték, tetvek s, más elősdiek — gombák is — 
mind elpusztulnak, a fa megtisztul, üdébb lesz. 
A fának nem árt. Az ecsetelés csak estefelé történ-
hetik nyáron, télen s kora tavaszkor bármikor, ha 
nem fagy." Amidőn e soroknak készséggel helyt adunk, 
nem mulaszthatjuk el megjegyezni, hogy a m. kir. 
rovartani állomás főnöke Jablonovszky József a pajzs-
tetvek irtására vonatkozólag a következőket mondja : 
„A nagyobb termetű paizstetvek közül az ákácfáé 
ellen nem szokás védekezni. A gyümölcsfák és a szőlő 
hasonló paizstetvei ellen azonban védekeznünk kell. 
Irtása április vége felé, májusban történik, amikor a 
paizstetű nősténye már elérte teljes nagyságát és a 
paizs megkeményedett. Ilyenkor az igen fertőzött 
galyakat levagdosva, feltüzeljük. Egyebütt pedig az 
értékesebb fákról és a szőlőről a paizstetveket kemény 
kefével, tengericsutkával ledörzsöljük. Ha e paizs alatt 
már tojást találtunk, a lehullott finom port legjobb a 

földbe kapálni s bekapálás előtt esetleg a fát s alatta 
a talajt is szappanos vízzel (egy hektoliter vízre 5—6 
kiló felaprózott házi szappant oldva fel) megperme-
tezni. A telelő paizstetveket pedig oly módon ipar-
kodunk ártalmatlanná tenni, hogy a fa derekát és a 
nagyobb ágait ősszel petróleum-emulzióval jól le-
mossuk (1 rész emulzió, 10—12 rész állott víz)." A petró-
leum-emulziót pedig a következőképen készítjük : 
„Egy liter vízben felaprózunk 10 deka közönséges 
házi mosószappant és felforraljuk Ekkor a tűzhelytől 
távolabbi helyen hozzáöntünk két liter petróleumot, 
amelyet edényestül meleg vízbe állítva (tehát nem 
tűzön) előbb megmelegítettünk. A forró szappanos 
vizet és a megmelegedett petróleumot összeöntve, 
azon melegében mindaddig (10—15 percig) kavarjuk 
közönséges zurbolóval (lyukas fakanállal, habaróval), 
vagy még jobb, ha kézi fecskendővel, amíg csak 
tejfelsűrű nem lesz. E petróleum-emulziót 14—20-szoros 
vízzel higítva használhatjuk permetezésre a vértetű, 
levéltetvek, a körtebolha, a lehorzsolt apró paizs-
tetvek ellen épúgy, mint a közönséges szappanos 
vizet, de még biztosabb sikerrel." Ezekből tehát lát-
ható, hogy az általunk a f. év júliusi számban 
fölemlített szer a paizstetvek ellen igenis sikerrel 
használható és használandó. 

K ö n y v e s h á z . 
* A selyemtenyésztés a népiskolában. Kó-

ródy Miklós, pécsi tanítóképző-intézeti tanár az 
elemi népiskolák számára szerkesztett olvasókönyv 
sorozatában a III. osztálytól kezdve tanévenként, 
április hó második felétől számítva, osztályonként 
2 — 2 heti tananyagot vet t fel az eperfa- és 
selyemhernyótenyésztés tárgyalására, miáltal tan-
tervszerűleg lehetővé te t te , hogy e fontos gaz-
dasági ágban a népiskolai növendékek épen a 
selyemhernyótenyésztés megkezdési időszakában 
elméleti és gyakorlati kiképzést nyerjenek. A 
könyv a szekszárdi selyemtenyésztő-intézet támo-
gatásával s az ezen intézet által kiadott nép-
szerű előadások felhasználásával készült s most 
a Szent István Társulat, mint kiadó, kérvénnyel 
fordult Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter-
hez. hogy az érdekelt vármegyei gazdasági egye-
sületek ú t ján hívja fel az iskolaszékeket, községi 
elöljáróságokat és taní tókat az említett olvasó-
könyvek bevezetésére, amit a szegényebb nép-
osztályok keresőképessége szempontjából igen fon-
tos eseménynek kell tartanunk, mert a selyem-
hernyó tenyésztése által épen a legszükösebb 
júniusi napokban a nép jelentékeny kereset-
hez ju tha t . Kóródy Miklós könyvei már a 10 éves 
gyermek előtt a legvilágosabbá teszik a selyem-
tenyésztés minden jelentősebb részét s ez az a 
pont, ami eddig a népiskolából hiányzott s ami 
egyik oka volt, hogy a selyemtenyésztés csak 
lassan s véletlenül te r jed t . A tanítóság különösen 
a szegényebb néposztályoknak igen nagy szol-
gálatokat tehet, ha a Kóródy által gyakorlatba 
vitt eszmét, ahol a vidék erre alkalmas, kivétel 
nélkül alkalmazza. 
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V e g y e s e k . 
— Miniszteri elismerés. Darányi Ignác 

földmívelésügyi miniszter, akinek figyelmét nem 
kerüli el a magyar földmívelés ügyének leg-
csekélyebb mozzanata sem, elismerését nyilvání-
totta Földes János rétfalui igazgató-tanítónak a 
gyümölcstermesztés terén szerzett érdemeiért. 

— A háziszárnyasok tollának fölhaszná-
lása. Ha valaki a levágott nyúl bőrét eldobná, 
azt mindenki megbocsáthatlan könnyelműségnek 
minősítené. Ellenben fogalmuk sincs róla házi-
asszonyainknak, hogy a háziszárnyasok tollával 
mekkora értéket vetnek a szemétdombra. Mert 
a tudomány, mint mindenüvé, ide is behatolt s 
ma már bizonyos erős vegyiszerek segítségével 
a kis szürke és fekete tollakat színteleníteni 
tudják, azután pedig minden elképzelhető színre 
átfestik. Mivel azonban a száruk fekete marad, 
így is fölismerhetők. A tollak átfestése rézkádak-
ban történik ; a világos, ú. m. kukorica-, halvány-
kék-, rózsaszín, mályvaszín, gyöngyszürke színek-
hez a festéket 25—30°-ra hevítik, a sötét szí-
neknél 80°-tól a forrpontig. Azután lemossák, 
leszárítják, gőzön áteresztik, majd adjusztálják a 
tollakat, míg végre abba a formába kerülnek, 
amelyben már a piacra lehet hozni. Azt lehet 
mondani, hogy egészen kiforgatják eredeti mi-
voltukból, s ha a fekete szár nem volna, senki 
sem ismerne rá juk. A tolldísznek ma már a nagy 
divatüzletekben egészen külön osztálya van, ahol 
a fentiek szerint preparált tollak a legbizarrabb 
és legváltozatosabb formában és emellett jó áron 
eladásra kerülnek. Az élelmesség természetesen 
megfelelő szerepet játszik i t t s például a libától 
származó tolldíszt hattyúnak nevezik, a gólya 
tollának marabout a neve stb. A háziliba tollai 
révén is igen hasznos állat. Nagy szárnyaiból 
kitűnő írótollat készítenek, minden évben bő-
séges ágytollat szolgáltat, a bőre pedig, amelyet 
„hattyúprém" néven árúsítanak, ízléses és ele-
gáns divatcikk. E „hat tyúprém" előállítása kö-
vetkezőképen tör ténik : legelőször is a tollakat 
gondosan eltávolítják, a megmaradó pihék nagyon 
kurták és nagyon fehérek. Azután pedig a bőr t 
a liba hátán fölhasítják és lenyúzzák. Hogy azon-
ban ez a prém felhasználás alá kerülhessen, előbb 
még különleges kikészítésen kell átmennie. — A 
libáénál sokkal kevésbé finom a kacsa tolla, 
amelyet ezért inkább csak vánkosokban használ-
nak föL Egy francia gyáros a libatoll vékony 
szárából kefét készít s azt mondják, hogy ez a 
szár a vaddisznó sörtéit előnyösen pótolja. A 
páva, a gyöngytyúk, a galamb tollai minden 
átfestés nélkül, a maguk természetes mivoltában 
is hatasos színeikkel a divatban kitűnően föl-
használhatók. Az ágytollat, vagyis a vánkosokba 
való pihét eleven állapotában kell a szárnyastól 

elszedni. Franciaországban vannak vidékek, ahol 
a libákat és kacsákat minden második hónapban 
így megkopasztják s csak tél közeledtével hagy-
nak ra j tuk valamit, hogy meg ne fagyjanak. Az 
így nyert pihét forró kemencébe helyezik, ahol 
a molyoktól és kellemetlen szagától megszabadul. 
Parazitáitól a tollat legegyszerűbben úgy szaba-
dí t juk meg, ha kénvirágot égetünk el annak a 
helyiségnek egyik sarkában, ahol a tollat t a r t juk . 
A tollat különben fölhasználásáig zsákban vagy 
jól elzárt ládában, jó száraz helyen s ne nagyon 
összenyomva őrizzük. Ha hosszabb ideig kell így 
eltartanunk, jól tesszük, ha időnként kivisszük 
a napra, fölforgat juk és megpaskoljuk. Ha így 
já ruuk el, biztosak lehetünk abban, hogy ki tűnő 
ágyunk lesz. M . 

— Gyümölcs és szőlő tartása. A gyümölcs-
szezón idején jó szolgálatokat tehetnek olvasóink-
nak a szakembertől származó alábbi tanácsok. 
Gyümölcsöt úgy lehet élvezhető hideg állapotban 
a háznál tartani, ha a gyümölcsöstálat leborí t juk 
egy másik tállal s ennek az utóbbinak a te te jére 
jege t rakunk. A j ég oldódása ós a víz párolgása 
tetemes meleget vonván el a környezettől, a tál 
alatt levő gyümölcs állandóan hideg marad. Sző-
lőt pedig úgy hű tünk be a legegyszerűbben és 
leggyorsabban, ha a fürtöt egy másodpercre 
bemárt juk forró vízbe. A fölszedett víz elpárol-
gása a szőlőt órákig hideg állapotban megtar t ja 
s ezenkívül a szőlőre esetleg rátapadt spórákat 
is megsemmisíti. 

— Homokhasználat kézmosáshoz. Vegyi 
kísérletek alapján több külföldi orvos arra a 
következtetésre ju to t t , hogy a kezek dezinficiá-
láiánál igen ajánlatos a finomszemü homok. A 
homok még a legnehezebb viszonyok között is 
mindenkor beszerezhető, főzés vagy égetés által 
pedig könnyen és mindenütt sterilizálható. A 
piszkot a felső epidermis-rétegekről gyorsabban 
és biztosabban eltávolítja, mint a kefe, különö-
sen akkor, ha egyúttal szappant is használunk. 
Számos, előzőleg bacillusokkal inficiált kéznél, 
amely hat-nyolc percig forró vízzel, káliszappan-
nal és homokkal megdolgoztatott, anélkül, hogy 
valamilyen antiszeptikumot alkalmaztak volna, 
majdnem teljes sterilitást ér tek el, amint ezt 
számos ojtási és tenyésztési kísérlettel kimutatták. 

Tartalom. Gazdasági szakoktatásunk fejlődése. 
Papp Viktor. — Elmélkedés a magyar állatkiállítás-
ról és a IV. nemzetközi tejgazdasági kongresszusról. 
Lakatos Lajos. — A természetrajz gazdaságtani vo-
natkozásai. Éber Rezső. — Az iskolai kert nevelő 
hatása. Alexy Kornél. — Szociálizmus és a tanítóság. 
Kántor Mihály. — Kisgazdák és az új bortörvény. 
Győry Elemér. — Népiesték. (Pihenő.) Túri Sándor. 
— Meséljen még, bácsi. (Pihenő.) Csvüak Lajos. — 
Gazdasági Tanácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek JElek. 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg! 

MÉRTAN 
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára. 

írták : 

BITTENBINDER MIKLÓS és DÉKÁNY MIHÁLY, 

áll. tanítónőképző-intézeti tanárok. 

• Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40 fillér. • 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt 
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számára tankönyvül. 

E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert 
mint a hivatalos bírálat is mondja: 

„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „Utasítás"-t jobban figye-
lembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai 
tankönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. Es csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése, 
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv ós Utasítás minden követelményét 
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni." 

Ez a törekvés a következőkben nyilvánul : 
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól eltérően, nem tisztán példáknak a gyűjte-

ménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak űgv odadobva, kevés mértani szabály és értel-
mezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag eltárgyalásában, hogy 
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Erre a fokozatos 
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el 
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől. 

2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom 
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok 
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan 
gyakorlatiassá válik. 

3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl. : 
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés 
mellett folyik. 

4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyer-
mekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a 
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb. 

E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint 
eddig megjelent társai. 

Budapesten, 1909 augusztus 1. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Értesítés! 
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák 

tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. évi XXXVIII., 1876. évi 
XXYIIL, 1907. évi XXYI. és az 1908. évi XLYI. törvénycikkek végre-
hajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott 

UTASÍTÁS 
már megjelent és kapható. Ára 2 K 12 f. 

Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak, 
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg. 

Budapest, 1909. évi augusztus hó. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A hubói ref. elemi iskola kántortanítói állására 

pályázat hirdettetik. Fizetése : tisztességes lakás kert-
tel és melléképületekkel, 4 kat. hold szántóföld, 1 
kat. hold rét, 2 kapás beállított szőlő, 5 db marhára 
legelő, munkaváltság 56 korona, legátusok ellátásáért 
10 korona (a földek adóját az egyház fizeti), 21 köböl 
búza, 24 méter tüzelőfa, temetési stóla. Tandíj a min-
dennapi iskolásoktól 2 korona és 1 véka zab, az is-
métlősöktől 2 korona, államsegély 304 korona és az 
esedékes évötödös korpótlék. Oklevéllel fölszerelt kér-
vények aug. 12-ig a lelkészi hivatalhoz (u. p. Tornallya, 
Gömör megye) adandók be. Állás szept. 1-én elfog-
lalandó. (951—III—3) 

Okleveles tanítónő kerestetik pusztai magániskolába, 
a IV. elemi osztály tanítására. Javadalmazása : 800 
korona készpénz, lakás, fűtés és világítás. Ajánlatok: 
Montag, P u s z t a k e n g y e l címre küldendők. 

(961—III—3) 
Az a l sószernye i ev. leányegyház a maga — és a 

morvamogyoródi evang. anyaegyház egyik irtványi 
iskolájához okleveles tanítót vagy tanítónőt keres. 
Javadalmazása : a megfolyamodandó államsegéllyel 
1000 korona, lakás és 2 öl felvágott fa. Tót nyelv 
ismerete kívánatos. Pályázatokat augusztus 14-ig 
elfogad az ev. lelkészi hivatal Morvamogyoródon, 
Trencsén megye. (982—II—2) 

Okleveles tanítónő birtokra kerestetik. Kívánalom : 
tanítási időn kívül, szabad időben, házvezetésnél se-
gédkezni. Évi fizetés : 400 korona, a birtokosnál lakás 
és élelmezés. Ajánlatot m o s o n r ó n a f ö i gazdasághoz 
kérek. (998 —II—2) 

A debreczeni orth. izraelita hitközség elemi nép-
iskolájánál nyugdíjaztatás folytán megüresedett, 1200 
korona évi törzsfizetéssel, 400 korona lakbérrel java-
dalmazott tanítóállás betöltendő. Héberben kiváló jár-
tasság kívántatik meg. Teljesen fölszerelt kérvények 
f. évi augusztus 15-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Debreczen, 1909 július 19-én. Péterffy Benő, 
iskolaszéki elnök. Klein Márton, iskolaszéki jegyző. 

(1026—11—2) 
A hodász i ref. egyház második tanítói, esetleg 

tanítónői állására pályázat hirdettetik. Fizetése : lakás 
és 1000 korona. Kötelessége : I—II. osztály tanítása. 
Pályázók kérvényeiket augusztus 7-ig tartoznak beadni 
ref. lelkészhez Nyírhodász (Szatmár megye.) Lányi 
Káinián, ref. lelkész. (1038—II-2) 

Pályázat a s e lmeczbánya i I. számú ev. egyház 
kántortanítói állására. A német nyelvben való teljes 
jártasság szükséges. Javadalom : évi 1400 korona, elő-
leges havi részletekben ; 120 korona lakbér ; 100 korona 
kántori díj ; 20 m3 kemény tűzifa (értéke 120 korona) ; 
stóla átlag 50 korona. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. évi augusztus 15-ig az alulírt hivatalhoz 
beküldendők. Selmeezbánya, 1909 július 19. Händel 
Vilmos, ev. főesperes. (1031—III—2) 

Kárászte lek (Szilágy vm.). Az iskolaszék a le-
mondás folytán megüresedett róm. kath. tanítónői 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1. A hitközség 
pénztárából 480 korona. 2. Államsegély 386 korona, 
mely a megválasztott tanítónő személyére vonatkozó 
okmányok fölterjesztése és kiutalása után folyósíttatik. 
3. Az egyházmegyei főpénztárból 80 korona állandó 
segély. 4. A kárászteleki rk. egyház erdejéből 48 méter 
tűzifa, a hitközség által kitermelve, beszállítva és a 
tanterem fűtésére abból 12 méter felaprózva, 54 ko-
ronára értékelve. 5. Két padlózott szoba, egy konyha, 
kamra, pince, sertésól, fásszín, tágas kert és udvar 
haszonélvezete. Fizetését előleges havi részletekben 
nyeri. Ezért köteles a III., IV., V., VI. osztályú min-
dennapos és ismétlő-tanköteles leányokat oktatni, 
vallásos és hazafias szellemben nevelni. Csak róm. kath. 
vallású, okleveles tanítónők pályázhatnak és kellően 
fölszerelt okmányaikat f. évi augusztus hó 15-ig a 
kárászteleki rk. iskolaszékhez, főt. Somossy Viktor 
plébános, iskolaszéki elnök címére küldjék be. A meg-
választott az egyházmegyei főhatóság és a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium megerősítésével véglege-
sítettnek tekintetik. Állását f. évi szeptember 1-án 
elfoglalni köteles. Kárásztelek, 1909 július 19. Zsugán 
Ferenc, iskolaszéki jegyző. (1034—11—2) 

Gebei (Szatmár m.) reform, leány tanítóság fizetése: 
900 korona államsegély, 100 korona egyházpénztárból, 
egyszobás lakás, kertváltság 20 korona. Még legalább 
1U0 korona mellékjövedelemre számíthat. A 40—50 
növendék I—VI. osztályba sorozandó s ezenkívül eset-
leg szószéki és kántori helyettesítés is kötelessége, 
de temetéskor a stóla a fungálót illeti. Pályázati 
határidő : augusztus 18. Szige;hy Gyula, ref. lelkész. 

(1040—II-2) 
A ny i tra i nyilv. polgári iskolához 3 okleveles tanár 

kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles 
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola 
igazgatóságához intézendők. (1046—IV—2) 
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A g o m b a i (Pest ra.) ref. egyház egy nőtanítói 
állásra pályázatot hirdet. Kötelessége : az 1—IL leány-
osztályok tanterv szerinti vezetése. Fizetése : az egy-
háztól készpénz, növendékeitől tandíj és némi fizetés-
kiegészítés címén 1000 korona; lakbér 50 korona, 
fűtöpénz 50 korona. Fölszerelt kérvények augusztus 
14-ig tisztelendő Benedek Antal lelkész úrhoz inté-
zendők. Gaál Dénes egyh. jegyző. (1056—II—2) 

A p a s z a b i ref. egyház nuísodtanítói állomására 
pályázatot hirdet. Fizetés : 1000 korona, havi előleges 
részletekben ; a polgári községtől az ismétlő-iskolások 
tanításáért 60 korona ; egyszobás lakás, melyet télen 
az egyház fűttet. Kötelessége : az I—II. elemi iskolás-
gyermekek és az ismétlő-iskolai növendékek tanítása, 
kántortanító akadályoztatása esetén annak helyettesí-
tése. Orgonálásban jártasok előnnyel bírnak. Az állo-
más szeptember 1-én foglalandó el. Fölszerelt pályázati 
kérvények augusztus 8-ig Veress János ref. lelkész 
címére küldendők. Paszab, 1909 július 24. 

(1074—II—2) 
Az eperjes i ág. hitv. ev. I. egyház polgári leány-

iskolájánál egy újonnan szervezett segédtanítónői 
vagy segédtanítói állásra pályázat hirdettetik. Az 
1909. évi szeptember 1-én elfoglalandó állásra okleve-
les, a mennyiség- és természettudományi szakcsoportra 
képesített ág. hitv. ev. vallású polgári iskolai tanító-
nő t vagy tanítók pályázhatnak. Előnyben azok része-
sülnek, akik rajzot, esetleg a francia vagy német 
nyelvet is képesek tanítani. A megválasztott köteles 
leend heti legfölebb 23 órában szaktárgyain kívül 
esetleg más tárgyat is tanítani. Az állás java-
dalmai: 1. törzsfizetés államsegéllyel kiegészítve évi 
1400 korona, amely az 1906. évi 55.556. sz. min. 
rendelet értelmében négyévenként növekedik, 2. lak-
bér 420 korona. A kellően fölszerelt kérvények 1909 
augusztus 22-ig alulírt iskolaszéki egyházi elnökhöz 
küldendők be. Eperjes. Korbély Géza ev. lelkész, 
iskolaszéki egyházi elnök. (1063—II—2) 

Pályázat nyittatik a n y í r e g y h á z a i ref. leány-
internátusnál megüresedett igazgatónői állásra, mely-
lyel 800 korona fizetés, teljes ellátás és 3 szobából 
álló bútorozott lakás élvezete van összekötve, 
azonban nyugdíj és korpótlék ezidőszerint nem 
biztosíttatik. Pályázhatnak oly okleveles tanítónők, 
esetleg ugyanily özvegyek, kik az internátus 
szellemi vezetésében jártasok. Határidő : augusztus 
15. Állás augusztus 20-án elfoglalandó. Nyíregy-
házai református lelkészi hivatal. (1065 —11- 2) 

Az ó b e s e n y ő i községi elemi népiskolánál újonnan 
szervezett tanítónői állásra pályázat nyittatik. Föl-
tételek : oklevél, róm. kath. vallás, bolgár vagy szláv 
nyelv ismerete. Az állás javadalma: 1000 korona 
fizetés, 200 korona lakbér, 100 korona a gazdasági 
ismétlő-iskola tanításáért. Pályázati határidő: aug. 10. 
Megjegyeztetik, hogy az iskola 8 tanerővel 1910. évi 
szeptember hó 1-től államosítva van. Iskolaszék. 

(1073—11—2) 
A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény-tár-

saság l ikér-kohóte lepi magyar tannyelvű elemi 
nép- és iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresí-
te t t segédtanítói állásra 1200 korona kezdő fizetéssel 
(utólagos havi részletekben fizetve), szabad garszon-
lakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével 
egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik. 
Egyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly 
pályázók, kik a rajz- és énektanításban kellő jártas-
sággal bírnak s a kezdőket zongorázásban sikerrel 
képesek oktatni. Okleveles és nőtlen tanítók kellően 
fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó évi augusztus 
hó 15-ig a Rimamurány-Salgútarjáni Vasmű-Részvény-
társaság likéri kerület iskolaszékéhez, Likér-kohó-
telepre (u. p. Nyustya, Gömör megye) nyújtsák be. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség. 

(1067—III—2) 

K i s z á c s r a (Bács m.)' ág. evang. tótajkú, okleveles 
tanító vagy tanítónő kerestetik, 1000 korona fizetés-
sel, lakás. Bizonyítványok aug. 13-ig lelkészi hivatal-
nak küldendők. (1080—II—2) 

I g l ó város képviselőtestületének határozata folytán, 
valamint a város és a szepesmegyei püspök között 
1879. évi május hő 5-én létrejött megegyezés alapján 
Igló város tanácsa az iglói róm. kath. iskolánál meg-
üresedett tanítói állomásra pályázatot hirdet. Az állo-
más jövedelme, amelyet Igló város, mint az iskolának 
segélyezője, az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 25. §-a alap-
ján biztosít, a következő: 1. évi 1400 korona törzs-
üzetés, 2. kertmegváltás 20 korona, 3 failletmény 
készpénzben kiszolgáltatandó 180 korona, 4. korpótlé-
kok az állami tanítók részére megállapított fokozatok 
szerint, vagyis 5 év múlva (működésük első évétől vagy 
legfeljebb 1893 óta számítva) 400 korona, 10 év múlva 
200 korona, 15 év múlva 200 korona, 20 év múlva 200 
korona, 25 év múlva 200 korona és 30 év múlva 
200 korona ; 5. lakbér 420 korona. Pályázók, kik ok-
leveles tanítónők is lehetnek, folyamodványaikat f. 
évi augusztus hó 7-ig Igló város tanácsához küldjék 
be. A folyamodványokhoz csatolandók : keresztlevél, 
tanítói oklevél, működési bizonyítványok, magyar 
honossági bizonyítvány, nős vagy nőtlen (illetve férjes 
vagy hajadon) állapotát igazoló lelkészi bizonyítvány. 
A férfitanítóknál egyenlő minősítés mellett az egy-
házi zenében és énekben való jártasság előnyt nyújt 
és a folyamodványokban kiemelendő. Kelt Igló város 
tanácsánál, 1909. évi július hó 13-án. Folgens Cornel, 
polgármester. (1035—I—1) 

Pályázat a v a j s z k a i (Báes m.) újonnan szervezett 
harmadik kath. fel. ta,nítói állásra. Fizetése : 200 ko-
rona lakás-, 20 korona kertátalány, 200 korona törzs-
fizetés, Vajszka község pénztárából ; 200 korona állam-
segély ; 600 korona a kalocsai alapítványi pénztárból. 
Tannyelv : magyar, de a sokác nyelv ismerete előnyben 
részesül. Tantermet az iskolaszék jelöli ki. Ismétlő-
iskoláért külön díj nem jár . Folyamodványok augusztus 
15-ig főt. Fuchs József esperes-plébános címére, Hód-
ságra küldendők. (1041—III—1) 

Az a l s ó n e m e s a p á t i i községi iskolánál rendszere-
sített másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : államsegély 900 korona, községtől 100 korona, 
egy kis szoba. Kötelessége : a kijelölt osztályokat 
tanítani, ismétlősöket felváltva oktatni, a templomban 
a gyermekekre felügyelni, a kántori teendőket szükség 
esetén végezni, az iskolaszéki jegyzőséget kívánatra 
teljesíteni. Okleveles, róm. kath. férfitanítók kérvé-
nyüket az iskolaszék címére küldjék. Pályázati határ-
idő : augusztus 15. Személyes megjelenés kívántatik. 
Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. Alsónemes-
apáti (Zala in.). Az iskolaszék. (1059—II— 1) 

T a r p a nagyközség (Bereg vm.) képviselőtestülete 
által újonnan szervezett egy férfi- és egy nőtanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalom : 1. Egyiknek-
egyiknek 1000—1000 korona készpénzfizetés és az 
1907. évi XXVII. t.-cikkben biztosított ötödéves kor-
pótlék havi előleges, egyenlő részletekben, a község 
pénztárából fizetve ; 2. 200 korona lakbér, szintén a 
község pénztárából, évnegyedenként előre fizetve. 
3. 10 korona írószerátalány. Kötelesség : az iskolaszék 
által kijelölt osztály vagy osztályok vezetése. Mindkét 
állás szeptember 1-én foglalandó el. Felhívom azért 
a pályázni óhajtókat, hogy születési bizonyítvánnyal, 
oklevéllel, esetleg az eddigi hogyan működést igazoló 
szolgálati bizonyítvánnyal, ilyen nemlétében erkölcsi 
bizonyítvánnyal, továbbá legújabb keletű egészségi 
orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt és kellően bélyegeit 
kérvényeiket a községi iskolaszékhez címezve, f. évi 
augusztus hó 15-ig adják be. Tarpa, 1909 július hó 
20-án. Puskás György, községi iskolaszéki elnök. 

( 1 0 6 2 - 1 - 1 ) 
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A h a r a k ó c z l róm. kath. segédkántortanítói állo-
másra f. évi augusztus 15-re pályázat hirdettetik. 
Ezen állomás jövedelme az 1907. évi XXVII. t.-cikk-
ben körülírt szabályszerű illetmény, mely 800 koroná-
ból és szabad lakásból áll. A folyamodók kereszt- és 
oklevéllel, működési, erkölcsi és nőtlen vagy házas 
állapotukat igazoló lelkészi bizonyítvánnyal, valamint 
községi illetőségi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvényei-
ket harakóczi róm. kath. iskolaszékre címezve, t. Laczkó 
József alesperes-plébános úrhoz, mint kerületi tanfel-
ügyelőhöz, a föntjelzett pályázati határnapot megelő-
zőleg Zsigrára (u. p. Szepesváralja) tartoznak benyúj-
tani. Személyes megjelenés megkívántatik. Kelt Hara-
kóczon, 1909 július'hó 21-én. (1060—1—1) 

A g o m b á s ! róm. kath., Il-ik tanítói állásra aug. 
hó 16-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme : a község-
től természetbeni lakás és 200 korona, államtól pedig 
kieszközlendő évi segély 800 korona. Pályázóktól kíván-
tatik a törvényes kellékeken kívül még a tót nyelv 
bírása is. A szabályszerű kérvények a gombási róm. 
kath. iskolaszék nevére címezve, főt. Höhr József 
plébános és egyházkerületi tanfelügyelő úrhoz, Liptó-
teplára teijesztendők fel. Gombáson, 1909 július 15-én. 
Iskolaszék. (1083—1—1) 

Az alsórétfalui róm. kath. kántortanítói állásra 
augusztus 18-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : egy-
háztól készpénzben 532'50 korona, államsegély 326 
korona, természetbeni járandóságokból 141'50 korona, 
kétszobás lakás, mellékhelyiségekkel és gazdasági 
épületekkel. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-
iskolát önállóan vezetni és az összes kántori teendőket 
végezni. Tannyelv : tót-magyar. Zongorázásban is jár-
tasok előnyben részesülnek. Kötelező próbaorgonálás, 
pályázók költségén, augusztus 24-én. Az állomás szept. 
1-én elfoglalandó. Kérvények a plébános iskolaszéki 
elnökhöz, Alsórétfalu (Trencsén vrn.), küldendők. 

(1087-11-1) 
A marczal i i polgári iskolaegyesület az általa fenn-

tartott és államilag segélyezett polgári fiúiskolánál 
a mennyiségtani és természettudományi szaki-a egy 
új tanítói állást rendszeresített, melynek betöltése 
céljából ezennel pályázatot hirdet. Az állás az első 
évre ideiglenesen töltetik be és ezen évben 1600 
korona fizetés és 400 korona lakbér élvezetével van 
egybekötve. Pályázati kérvények Ádám János apát-
plébános elnökhöz, Marczali (Somogy m.), címezve, 
1909. évi augusztus hó 15-ig adandók be. 

(1088-11—1) 
A murasz i lvágy i (Zala m.) államilag segélyezett 

róm. kath. elemi népiskolai tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma : 304 korona készpénzfizetés a 
községtől, 496 korona az államtól, összesen 800 korona. 
Lakása : 2 szoba, konyha, pince, kert. Horvát nyelvet 
tudók előnyben részesülnek. Pályázati határidő : aug. 
20-ika. Okleveles férfi- és nőtanítók pályázhatnak. 
Bottornya (via Murakirály). Iskolaszék. (1089—I —1) 

A fe lpéozi (Győr m.) ág. hitv. ev. gyülekezet két-
tanítós osztott népiskolájánál a kántortanítói állás 
betöltendő. Javadalom : készpénz, földhaszonélvezet, 
termény és szolgálmányokban mintegy 1400 korona 
s a törvényes korpótlék. Oklevéllel, működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelt kérvények Madár Mátyás lel-
készhez küldendők, f. évi augusztus 14-ig. 

(1090 — I— 1) 
Torontál vármegyébe kebelezett Oroszlámos köz-

ségi állandó menedékházvezetőnői állás betöltendő. 
Javadalmazás : 480 korona készpénz, 8 m11 kemény 
tűzifa és lakás. Okleveles óvónők előnyben részesülnek. 
Hiteles okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvények 
augusztus 8-ig alulírotthoz küldendők. Hiányosan föl-
szerelt, vagy későn érkezett kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Máté László dr. s. k., iskolaszéki elnök. 

( 1 0 9 5 - 1 - 1 ) 

A toponári (Somogy m.) magyar tannyelvű, közs. 
elemi népiskolánál újonnan szervezett negyedik rendes 
osztálytanítói állásra, melynek javadalma : 200 korona 
lakás- és kertilletmény, 200 korona alapfizetési összeg 
a község pénztárából és 800 korona alapfizetési jellegű 
államsegély, a községi iskolaszék augusztus 12-iki zárt 
időre pályázatot hirdet. A megválasztott kötelme leend : 
egy tanterem növendékeinek vezetése, a községi gazda-
sági ismétlő-iskolában a közismereti tárgyak tanítása 
és templomban, körmeneteken a tanulókra váltakozó 
felügyelet. A róm. kath. vallást, magyar honosságot, 
egészségi állapotot s netáni eddigi működést feltün-
tető, okmányokkal fölszerelt, kellően bélyegeit kér-
vények a jelzett időig alulírt elnök címére küldendők. 
A megválasztott szeptember 1-én tartozik állását el-
foglalni. Bathó József intéző, iskolaszéki elnök. 

( 1 0 9 1 - 1 - 1 ) 
A nagyszebeni -be lváros i róm. kath. elemi fiú-

iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedő kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
1200 korona törzsfizetés, a törvényes ötödéves kor-
pótlékok és lakbér. Kötelessége : a neki kijelölt osztály 
önálló tanítása és szükség esetén a kántori teendők-
ben segédkezés. Az egyházközség magyar- és német-
nyelvű lévén, a pályázónak a német nyelvet is teljesen 
bírnia kell. Pályázati határidő: f. évi augusztus hő 20-ika. 
A kellőkép fölszerelt folyamodványok a nagyszebeni 
róm. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. Kántori 
képességük bemutatására a pályázókat külön fogja 
meghívni az iskolaszék. Nagyszeben, 1909 július 24-en. 
Herceg Hohenlohe Károly Egon plébános, iskola-
széki elnök. (1093—III—1) 

A zsidai ág. hitv. ev. leányegyház nyugdíjazás 
által megüresedett kántortanítói állására ezennel pályá-
zat hirdettetik, f. évi augusztus hó 15-ig. Tannyelv: 
az iskolában magyar ; a templomban tót-magyar. 
Javadalmazása : 12 hold (magyar) szántóföld, réttel 
együtt, bérértéke 140 korona ; mintegy 180—20D 
véka rozs 500 korona, egy kocsi széna 24 korona, 2 
öl tűzifa 60 korona, pénzfizetés (35 —40 korona) 40 
korona, csirke természetben, értéke 40 korona, tandíj, 
tojás, egyebek 20 korona ; összesen 824 korona. A jól 
fölszerelt kérvény alulírotthoz küldendő. Dowony, 
Pest m., 1909 július 26-án. Szilárd János, domonyi 
lelkész. (1094-1—1) 

A makói orth. izr. hitközség elemi népiskolájában 
nyugdíjazás folytán üresedésben levő tanítói állás be-
töltésére ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állás java-
dalmazása : törzbfizetés a hitközség pénztárából évi 
440 korona, Makó város segélye 210 korona, remél-
hető államsegély, melynek kérvényezése elintézés alatt 
van, 450 korona. Összesen : 1100 korona. Lakbér a 
hitközség pénztárából 360 korona. Pályázni óhajtók 
szíveskedjenek képesítési okmányaikkal és eddigi mű-
ködésükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket alulírott iskolaszéki elnök címére két héten 
belül beküldeni. Weisz Mózes, a makói orth. izr. hit-
község iskolaszéki elnöke. (1097—II—1) 

A döböri (Vas m.) újonnan létesült községi elemi 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Évi javadalom : 
államsegélyből 900 korona, a községi pénztárból 100 
korona, természetbeni lakás, kerttel. A kellően fölsze-
relt kérvények 1909. évi augusztus hó 20-ig alulírt 
iskolaszéki elnök címére küldendők. Az állás 1909. 
évi október 1-én elfoglalandó. Kelt Döbörben, 1909. 
évi július 20. Láritz György, iskolaszéki elnök. 

(1098-1-1) 
A szent is tván-osz lár-pusztai I—VI. osztályú 

áll. segélyezett iskolánál újonnan rendszeresített taní-
tói áll fásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 1000 
korona évi fizetés havi előleges részletekben, termé-
szetbeni lakás és kert. Pályázati kérvények f évi 
augusztus hó 15-ig Haader György iskolaszéki elnök-
höz, Tápiósáp küldendők. (1100-11—1) 
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A n a g y z s á m i (Temes megye) községi iskolánál ! 
egy üresedésben levő rendes tanítói állásra a követ-
kező pályázatot hirdetjük. Fizetése : 960 korona kész-
pénz, 16 korona írószerátalány, 6 korona meszelési 
átalány, 8 köbméter kemény hasáb tűzifa, szabad 
lakás a 347. házszám alatt levő iskolaépületben (2 
szoba, konyha, közös istálló, pince, padlás és mosó-
konyha), a házikertnek egy része (330 m2) és az 1907. 
évi XXVII. t.-c. élteimében járó korpótlék. A meg-
választott tanító köteles egy kijelölendő osztályt 
vezetni, a tornát hat osztályban tanítani, a kántort 
szükség esetén helyettesíteni és esetleg a gazdasági 
ismétlő-iskolában tanítani. Az állás csak olyan tanító-
val lesz betöltve, ki róm kath. vallású, a magyar és 
német nyelvet szóval és írásban tökéletesen bírja,. A 
kellően fölszerelt és bélyegeit folyamodványok a köz-
ségi iskolaszékhez augusztus hó 20-ig küldendők be. 
Nagyzsám, 1909. évi július hó 20-án. Vinter Mihály, 
iskolaszéki elnök. Knöbl Mihály, iskolaszéki jegyző. 

(1101—U—1) 
A verpelét i róm. kath. iskolához egy férfitanítói 

állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma: 1000 korona 
törzsfizetés, 220 korona lakbér és kert - ellenérték. 
Kérvények augusztus 20-ig Boldizsár Benedek egyh. 
elnökhöz küldendők s a működést szeptember 15-én 
kell megkezdeni az iskolaszék által kijelölt osztályban. 

( 1 1 0 2 - 1 - 1 ) 
A cserépfalusi ref. egyház egyik népiskolai orgo-

nista-kántortanítóságára pályázatot hűdet. Fizetése : 
1040 korona negyedévenként előre fizetve, 60 fillér 
temetési díj. Az istenitiszteletet a másik tanítóval 
fölváltva végzik ; így a prédikálást is 9 alkalommal 
egy évben, valamint a lelkész akadályoztatásakor. 
3 szobás kényelmes lakást, melléképületeket használ 
és megfelelő kertet, a közlegelőben 3 marha legel-
tetése és faizása van. A tanítást a tiszáninneni egy-
házkerület utasítása után köteles teljesíteni. Cserép-
falu (u. p. Bogács, Borsod mégve), 1909 július 20. 
Nóvák Sándor, lelkész. " (1103—1—1) 

A brezova i ev. egyház elsőosztályú iskolájába ok-
leveles tanítót vagy tanítónőt keres. Fizetése : 1000 
korona, lakás és tűzifa. Tannyelv : tót. Folyamodók 
jelentkezéseiket a brezovai ev. lelkészi hivatalhoz küld-
jék, aug. 28-ig. (1105—1-1) 

A blai (Pest m.) róm. kath. iskolaszék a harmadik 
tanítói állásra pályázatot hirdet Az állás nov. 1-én 
foglalandó el. Javadalom : november és december hó-
napokra a hitközség pénztárából havonként 60 korona. 
1910 jan. 1-től pedig az államtól 900 korona, a hit-
községtől 100 korona, egy szobából álló lakás, és 30 
korona lakás- és kertpótlék. A megválasztott tanító 
köteles az iskolaszék által reábízott osztályt vezetni, 
az ismétlő-iskolában felváltva tanítani, kántorságban 
segédkezni és szükség esetén helyettesíteni. A válasz-
tás aug. 8-án fog megejtetni. Személyesen megjele-
nők és a német nyelvet bírók előnyben részesülnek. 
Az iskolaszék ( 1 1 0 6 - 1 - 1 ) 

Szentpéterszeg l ref. egyház egy tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése : lakáson kívül 1000 ko-
rona, ebből 900 korona államsegély. Kötelesség : az 
iskolaszék által reábízandó osztályok tanítása, ezen-
kívül női kézimunka-tanítás, mind a hat osztály leáuy-
nüvendékeinek. Pályázati kérvények aug. 8-ig Tóth 
Ede lelkészhez adandók be. Állomás szept. 1-én el-
foglalandó. (1107—1—1) 

Kath. tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik úri családhoz, 
egy-két gyermek mellé. Megkereséseket „Primula" 
jeligére kér. Eger, poste restante. (1109—I—1) 

A s zv in i cza i községi elemi népiskolánál betöl-
tendő és e lap 25. számában kihirdetett tanítói állás 
pályázati határidejét f. évi aug. hó 15-ig meghosszab-
bítom. Lúgos, 1909. évi július hó 26-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (74/h—I—1) 

A do lynalyubkovai községi elemi népiskolánál 
betöltendő és e lap 24. számában kihirdetett tanítói 
állás pályázati határidejét f. évi aug. hó 15-ig meg-
hosszabbítom. Lúgos, 1909 július 26-án. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (75/h—I—1) 

A m a c s e v i c s i községi elemi népiskolánál betöl-
tendő és e lap 25. számában kihirdetett tanítói állás 
pályázati határidejét f. évi aug. hó 15-ig meghosszab-
bítom. Ltigos, 1909 július 26-án. Berecz Gyula, kir. tan-
felügyelő. (76/h—I—1) 

A herczegszántó i (Bácsbodrog vármegye) községi 
óvónői állásra pályáz-it hirdettetik. Javadalma: 600 
korona fizetés havi előleges, 120 korona dajkatartási 
átalány havi utólagos részletekben, 2 szoba, egy konyha, 
egy kamra és kertből álló szabad lakás. Folyamodok 
kérvényüket aug. hó 15-ig a közs. óvodafelügyelő-
bizottság elnökségéhez küldjék be. (77 /h—I- l ) 

A lapusaicse l i (Krassó-Szörény vármegye) két-
tanerős állami elemi népiskolánál f. évi szept. 1-én 
kezdődő hatállyal betöltendő egy tanítónői állásra, a/, 
állami elemi népiskolai tanítók illetményeinek szabá-
lyozásáról szóló 1907. évi XXVI. t.-cikk 2. §-ában biz-
tosított illetményekkel egybekötve, pályázat hirdette-
tik. Határidő: 1M09. évi aug. 15-ike. A tanítónői ok-
levéllel, keresztlevéllel, illetőleg születési anyakönyvi 
kivonattal, magyar állampolgárságot igazoló okmány-
nyal, továbbá az esetleges működési bizonyítvánnyal, 
gazdasági, háziipari, női kézimunkai, vagy egyéb szak-
ismereteket igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt kérvé-
nyek Krassó-S/.örény vármegye kir. tanfelügyelői 
hivatalához nyújtandók be. A kir. tanfelügyelük meg-
kerülésével, akár közvetlenül, akár más hatóság útján 
a vallás- és közoktatásügyi -m. kir. minisztériumhoz 
benyújtott kérvények figyelembe nem vétetnek. Lúgos, 
1909 július hó 30-án. Berecz Gyula s. k., kir. tan-
felügyelő. (78/h—I—1) 

Az eperjesi állami tanítónőképző-intézetnél nyug-
díjazás folytán megüresedett mintaóvónői állásra pá-
lyázat hirdettetik. Pályázhatnak óvónői oklevéllel bíró 
oly óvónők, akik huzamosabb és eredményes gyakor-
latot tudnak igazolni. Ezen állás a XI. fizetési osztály-
nak megfelelő fizetés és személyi pótlék, valamint, 
szabályszerű lakbérből álló illetményekkel van egybe-
kötve. A pályázati határidő 1909. évi augusztus hó 
25-ike. A pályázati kérvények a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez címezve, Sáros vármegye kir. 
lanfelügyelőségénél nyújtandók be, még pedig azon 
tanfelügyelőség útján, amelynek kerületében a pályázu 
ezidőszerint működik. Budapest, 1909. évi július hó 30. 
A miniszter meghagyásából : Neményi, miniszteri ta-
nácsos. _ ' (79/h-I—1) 

A m e z ő h e g y e s ! m. kir. ménesintézet elemi nép-
iskoláinál üresedésben lévő 2 tanítói állás pályázat 
útján töltetik be. Pályázhatnak tanítói oklevéllel bíró 
magyar állampolgárok ; kántori képesítéssel is bírók 
előnyben részesíttetnek. A tanítók illetménye : az 
1907. évi XXVI. t.-c. értelmében 1000 korona alap-
fizetés és természetbeni lakás. A kinevezendő tanítók 
közül az. aki esetleg kántori teendők ellátásával is 
megbízatik, évi 200 korona készpénzből, 20 q szénából, 
12 m1 hasábfából és napi 2 liter tejből álló tisztelet-
díjban részesül. Az egykoronás bélyeggel ellátott, 
tanítói és kántori képesítőoklevéllel, keresztlevéllel, 
továbbá a tanítói pályán esetleg már eltöltött szol-
gálati időt, a családi állapotot és egyéb, esetleges 
képesítést igazoló okmányokkal felszerelt kérvények 
folyó évi augusztus 15-ig a mezőhegyesi m. kir. ménes-
intézethez (Mezőhegyes, Csanád vármegye) nyujtandók 
be. Budapest, 1909. évi július hó 27-én. M. kir. föld-
mívelésügyi miniszter. (80, h—I—1) 

A 27-ik számban hirdetett pankotai ref kántor-
tanítói állás pályázati határideje augusztus 15-ig 
meghosszabbíttatik. Lelkészi hivatal. (1117—1—1) 
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Pályázat szatmármegyei G a c s á l y ref. egyházköz-
ság I—II. elemi vegyes osztályú iskola tanítói állá-
sára. A pályázó okleveles tanítók, tanítónők törvé-
nyes kellékekkel fölszerelt pályázatukat aug. hó 7-ig 
küldjék alulírt ref. lelkész, iskolaszéki elnökhöz. Java-
dalmazás : 900 korona államsegély, szatmári kir. adó-
hivataltól havonként ; tandíj 120 koronára kiegészítve 
egyház pénztárából két részletben, tisztességes lakás 
melléképülettel, tágas konyhakert. Az elválasztott az 
egyházmegyei tanítógyám intézetnek kötelezett tagja 
leend. Gacsály, Bartha Mór ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (1110—1—1) 

A k o r o m p a i (Szepes megye) egyesületi polgári 
fiú- és leányiskola iskolaszéke augusztus hó 15-iki 
határidővel pályázatot hirdet egy igazgató-tanári 
állásra, melyre a nyelv- és történeti szakra képesí-
tett egyének pályázhatnak. Fizetése: 1. törzsfizetés 
1400 korona, 2. igazgatói tiszteletdíj 200 korona, 3. 
lakbér 420 korona, összesen 2020 korona. Kérvények 
dr. Szuhay József kohó-igazgató, iskolaszéki elnök 
úrhoz küldendők. Határidőn túl érkező kérvények 
figyelembe nem vétetnek. 

A korompai (Szepes megye) egyesületi polgári 
fiú- és leányiskola iskolaszéke augusztus hó 15-iki 
határidővel pályázatot hirdet egy okleveles polgári 
iskolai tanítónői állásra, melyre a mennyiségtan s 
természettudományi képesítéssel bíró egyének pályáz-
hatnak. Fizetése: 1. törzsfizetés 1400 korona, 2. lak-
bér 420 korona, összesen 1820 korona és a törvényes 
korpótlék. Kérvények dr. Szuhay József kohó-igaz-
gató, iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Határidőn 
túl érkező kérvények figyelembe nem vétetnek. 

( 1 1 1 4 - 1 - 1 ) 
A pozsony i kongr. izr. polgári leányiskola iskola-

széke szeptember l-re mennyiség- és természettudo-
mányszakos tanerőt alkalmaz. Az állás ideiglenes és a 
jövő tanév folyamán az iskola állandósítása vagy föl-
oszlatása iránt intézkedés fog történni. Évi összillet-
mény 1440 korona. Képesített vagy szakvizsgázott 
tanerők kérvényeiket augusztus 15-ig dr. Stem Mór, 
alelnök úrhoz intézzék. Berger Benő, iskolaszéki 
jegyző. (1116-11-1) 

A t emesgyarmata i szőlők tanítói állása betöl-
tendő. Javadalma: államsegély 600 korona, a hitköz-
ségtől 400 korona, 12 korona irodaátalány, törvényes 
lakás, 12 km. tüzilá, melyért köteles az iskola tisztán-
tartásáról, fűttetéséről (az iskola fájából), harangoz-
tatásról gondoskodni és a hívekkel szokásos isteni-
tiszteletet végezni. Nős tanítók előnyben részesülnek. 
Folyamodványok augusztus 20-ig az iskolaszéki elnök-
séghez intézendők, Temesgyarmatán. ( 1119— I — 1 ) 

A komádi i (Bihar megye) ref. egyház IX. és X. 
tanítói, illetve tanítónői állása töltetik be f. évi aug. 
15-én. Fizetés mindkét álláson: az egyháztól 100 
korona készpénz, 250 korona lakpénz, 90 korona fűtési 
átalány, melyből az iskola fütendő ; államsegély 900 
korona évenként. Kötelesség: a presbitérium által 
kijelölt két osztály vezetése, az egyházkerületi tanterv 
szerint. Az osztályokat a presbitérium változtathatja. 
Csak okleveles, ref. vallású tanítók s tanítónők pá-
lyázhatnak aug. 14-ig a ref. lelkészi hivatalhoz ok-
levelük, keresztlevelük, egészségi, honossági s szolgá-
lati bizonyítványaik alapján. Tanítónak kántori vagy 
segédlelkészi képesítés,, tanítónőnek kézimunkatanítás 
mellett mellékjövedelme is lehet. (1122—1 — 1) 

Heves megye V i szneken szept. l-re róm. kath., 
nőtlen segédtanító alkalmaztatik.- Fizetés csak a szor-
galmi időre : négyszáz korona, külön szoba zongorával, 
ágynemű, mosás, világításon kívül teljes ellátás. Kö-
telessége : a kezdő vegyes osztályt önállóan vezetni, 
a kántorságbau segédkezni. Csak okleveles, kepesített, 
kántorságban jártasak jelentkezhetnek főtiszt. Csomor 
Gvörav plébános úrnál. Tuza János, kántortanító. 

ë J ( 1 1 2 5 - 1 - 1 ) 

A vallásalap által fenntartott ecsegpusztai b o r z l 
majorban levő róm. kath. jellegű népiskolánál ürese-
désbe jött tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Ja-
vadalmazás: az iskolát fenntartó alapítványi uradalom 
részéről előleges havi részletekben járó egyezer ko-
rona évi készpénzfizetés, egyszáztíz korona fűtési áta-
lány, természetbeni lakás az iskolaépületben, és ahhoz 
tartozó mellékhelyiségek használata, esetleg a szabály-
szerű lakáspénz, az 1907. évi XXVII. t.-cikkben meg-
állapított korpótlékok. Kötelessége a tanítónak : az 
osztatlan iskolában úgy a mindennapi, mint az ismétlő-
tanítványokat a törvényszabta módon tanítani és ne-
velni. A vallásügyi minisztériumnak címzett folyamod-
ványok 1909 augusztus 22-ig küldendők Dévaványára, 
Fröhnert Lajos esperes-plébánoshoz. (1123—11—1) 

Hámosi (Chumecz, Trencsén megye) róm. kath., 
államsegélyezett népiskolánál megüresedett okleveles 
tanítói állomás választás útján augusztus hő 20-án, 
délutáni 3 órakor helyszínén betöltetik. Magyar és 
tót nyelvben jártas tanerők felszerelt folyamodványai-
kat alulírott iskolaszéki elnöknél beadhatják. Czvin-
csek János, Nagydivény. (1124—I—1) 

Pályázat a nyugdíjazás folytán megüresedett n a g y -
g y i m ó t i református előkönyörgő-orgonistatanítói állo-
másra. Fizetés: 1. jó lakás, melléképületekkel ; 2. föl-
dek, termények, készpénz értéke körülbelül 1000 ko-
rona ; 3. 1000 koronáig államsegély : 386 korona ; 4. 
isrnétlősök tanításáért községtől 30 korona. Köteles-
sége : a mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása, az 
ünnepi és hétköznapi istenitiszteletek végzése, orgo-
názás. Teljesen fölszerelt pályázati kérvények 1909 
aug. 16-ig a ref. esperesi hivatalhoz küldendők, Pápára. 
Állás szept. elején elfoglalandó. Kelemen Zsigmond, 
lelkész. (1126-1—1) 

Dunafó kivár róm. kath. iskolaszéke nyugdíjazás 
folytán üresedésbe jött tanítói állomásra pályázatot 
hirdet. Az állomás .javadalma a tanító nyugdíjazása 
alkalmából fölvett javadalmi jegyzőkönyv szerint : 
1288 korona, törvényszerinti lakásbér és kertilletmény. 
Miután ezen állomást a helyben alkalmazásban levő 
tanító nyeri el, az ekkép megüresedendő tanítói állo-
másra is pályázat hirdettetik. A megüresedendő tanítói 
állomás törzsfizetése: az 1907. évi XXVII. t.-c. értel-
mében államsegéllyel kiegészített 1000 korona, lakás-
bér nős tanítónak 300 korona, egyébként 160 korona 
és 20 korona kertilletmény. Az állásra pályázhatnak 
férfiak és nők. Szabályszerűen fölszerelt kérvény alul-
írtnál nyújtandó be. Választás augusztus 14-én lesz 
megejtve. Biró Imre prépost-plébános, elnök. -

(1127—1—1) 
Galamboki (Zala m.) róm. kath. népiskola osztály-

tanítói állására pályázhatnak okleveles, nőtlen férfi-
tanítók. Fizetés : államsegéllyel 1000 korona, kert-
illetmény fejében 20 korona. Reábízott osztályokat 
tanítani, gyermekeket templomba vezetni, rájuk fel-
ügyelni, kántorságban segíteni kötelessége. Határidő : 
augusztus 12. Juk József. (1128—1—1) 

V s z a n y i róm. kath. iskolaszék egy tanítói és e^y 
tanítónői állásra augusztus 15-ig pályázatot hirdet. 
Mindegyik állás javadalmazása : községi és állam-
segélyből 1000 korona, egy bútorozott szobából álló 
lakás, 20 korona kertilletmény. Kötelességeik díj-
levél szerint Fölszerelt kérvények az iskolaszéki 
elnökséghez küldendők. (1129—1—1) 

A rajeczi (Trencsén vm.) róm. kath. népiskolánál 
egy férfitanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. 
Jövedelme : a községtől 550 korona, 6 öl puhafa 48 
korona, kertilletmény 20 korona, államsegély 402 ko-
rona, lakás és a törvényes korpótlék. A fölszerelt 
pályázatok, melyekben a nyelvismeret megemlítendő, 
augusztus 20-ig Baross Károly esperes-plébános, iskola-
széki elnök címére küldendők. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. (1133-1—1) 
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K á l n ó l ev. egyház iskolaügyének rendezetlensége 
miatt a tanítói állás ideiglenes betöltésére pályázatot 
hirdet. Fizetés : havonként készpénzben 80 korona, 
lakás, fűtés. Pályázhatnak oklevéllel bíró tanítónők 
is. A megválasztott tanítónak kilátásai lehetnek, 
hogy a tanítói állásban véglegesen megmarad. A 
pályázatok augusztus 18-ig Káinóra, ev. iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1131—II—1) 

Az o lasz i községi iskolaszék az újonnan szervezett 
osztálytanítói állásra augusztus hó 14-ig pályázatot 
hirdet. Javadalom : 900 korona államsegély, 100 korona 
a községi pénztártól, 20 korona kertilletmény és egy 
bútorozott szobából álló lakás. Az államsegély csak 
1910 január hó elsejével folyósíttatik, megválasztott 
tehát az addig járó törvényszerű fizetést a községi 
pénztártól élvezi. Csakis róm. kath., nőtlen férfitanítók 
pályázhatnak. Tannyelv : magyar. Zenében jártas, 
vagy azt kedvelő fiatalembernek a kántori teendők 
elsajátításához itt bő alkalom kínálkozik, miután 
nálunk az istenitiszteletek magyar, német és horvát 
nyelven végeztetnek. Az állás szeptember hó 1-én 
foglalandó el. Kérvények az iskolaszéki jegyző címére 
küldendők. Olasz (u. p. Szederkény, Baranya m.), 
1909 augusztus hó 1-én. Fuchs Sebestyén, iskolaszéki 
elnök. Kram János, iskolaszéki jegyző. (1134—I—1) 

Okleveles, hosszabb gyakorlattal bíró tanító állást 
keres. Cím : „Nevelő", Kchonoz, post-rest. 

(1135—II—1) 
Karmacsi (Zala m.) plébániához tartozó Vindornya-

fok fiókközség a megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése : lakás, gazdasági épülettel 
és 1000 korona terményekben és készpénzben, részint 
a községi lakosoktól, részint államsegélyből fedezve. 
Kötelessége : a hatosztályú mindennapi és ismétlő-
iskola tanítása, vasár- és ünnepnapokon, úgyszintén 
adventi időben könyörgések tartása. Pályázati határ-
idő: augusztus 26., mely napon a választás is meg-
tartatik. Kérvények Joó Miklós plébános nevére, 
Karmacs küldendők. (1137—1—1) 

Bana (Komárom megye) római katholikus nép-
iskolájánál az osztálytanítónak kántortanítóvá történt 
megválasztása folytán ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetése: 1000 korona, melyből 900 korona állam-
segély, szép bútorozott szoba, téli tüzelővel. Köteles-
sége : I—II. osztályt vezetni, ismétlőket felváltva 
tanítani, kántorságban feltétlen segédkezni. Csak 
nőtlen férfitanítók pályázhatnak. Személyes megjele-
nés és Győrött végzettség előny. Kérvények az iskola-
szék elnökségéhez augusztus 20-ig küldendők. Állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. (1139—1—1) 

Középpusztabogárdi református egyház helyet-
tes tanítói állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 800 
korona készpénz, évnegyedenként utólag fizetve. Tan-
díj címen 50 korona. Két szekér nyesedék ágfa. Nagy 
házikert, gyümölcsfákkal. Két szoba, konyha, kamra, 
éléstárból álló lakás. Kötelessége : az egyház iskolá-
jában a dunántúli egyházkerület tanterve szerint 6 
osztályt vezetni, az ismétlő-iskolásokat oktatni. Vasár-
nap és ünnepeken délelőtt istentiszteletet tartani az 
egyház által vett ima- és prédikációskönyvekből fel-
olvasva, az éneket vezetni. Temetést végezni a szo-
kásos etóláért. A választás egy évre történik, mely 
időt a megválasztott köteles kitölteni. Az állás ez évi 
szeptember 1-én elfoglalandó. Oklevéllel bírók előny-
ben részesülnek. Pályázati kérvények 1908 augusztus 
15-re nagytiszteletű Medgyasszay Vince esperes úr-
hoz, Balatonfökajárra (Veszprém megye) küldendők. 

( 1 1 4 0 - 1 - 1 ) 
A szepesmáty&sfalvai róm. kath. kántortanítói 

állomásra augusztus 26-ra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 1000 korona. Pályázók folyamodványaikat helyi 
iskolaszékre címezve, a szepesófalvi kerület tanfel-
ügyelői hivatalához, Hanusfalvára küldjék. 

(1142—II—1) 

A l i szkófalv i evang. leányegyluiz okleveles tanítót 
keres. Az iskola osztatlan, a. tannyelv tót. Fizetése : 
kérvényezendő államsegéllyel 1000 korona készpénz 
és terményekben, a korpótlékok is az államtól kérel-
meztetnek. Tisztességes új lakás és kert. Folyamod-
ványok augusztus 26-ig Rózsahegyre, az evang. lel-
készi hivatalhoz küldendők. (1130 — 11—1) 

A m o c s a i (Komárom megye) ref. egyház elemi 
népiskolájának 1—III. vegyesosztályú ll-odtanítói 
állomására pályázat hirdettetik. Fizetés: 1. lakásul 
egy szoba, 2. készpénz az egyház pénztárából 800 
korona, állami kiegészítés 200 korona. Összesen 1000 
korona. Pályázati okleveles kérvények augusztus 20-ig 
alulírotthoz küldendők. Mocsa, 1909 július 30. Mészá-
ros Károly, reform, lelkész. (1143 — 1—1) 

Az imecsfa lv i róm. kath. kántortanitói állásra, 
püspök úr őnagyméltóságának július hó 12-én kelt 
3904. sz. kegyes meghagyására, ismételten pályázatot 
hirdetek. Javadalom: 1. a község pénztárából előle-
ges havi részletekben 2400 korona, 2. a hívektől kepe 
címen 35 knlongya rozs és 35 kalongya zabkepe, 
melynek értéke 210 korona, 3. oszpora 30 korona, 
4. fakepe címen 36 korona, 5. 2 hold 641 QJ-öl terü-
letű szántó és 5 holcl 406 Q-öl kaszáló kataszteri 
jövedelme 38 korona 38 fillér, 6. tandíjból 48 korona, 
7. stóla 10 korona, 8. szentmisealapítványokból ka-
mat 2 korona 40 fillér, í). természetbeni lakás, mellék-
épületek és konyhakerttel, 10. az 1907. évi XXVII. 
t.-c. alapján fizetéskiegészítés államsegélyből 358 ko-
rona. Kötelességei : az összes kántori teendők végzése 
és az iskola vezetése. Pályázatok augusztus hó 15-ig 
alantírt iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. Az állás 
kinevezés után azonnal elfoglalandó. Imecsfalva (Há-
romszék m.), 1909 július 29. Pénzes László, iskolaszéki 
elnök. (1144—I—1) 

A komáromkürti áll. segélyz. auth. orth. izr. hit-
községi iskolánál megüresedett tanítói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. Pályázótól megkívántatik, hogy 
úgy a vallási, mint a világi tantárgyakban kellően 
jártas legyen és szigorú vallásosságát bizonyítani köte-
les ; nős, kinek neje kézimunkatanításra képes, előny-
ben részesül és meglehetős mellékjövedelemie van ki-
látása. Javadalmazása: 1000 korona törzsfizetés és a 
törvényes korpótlékok, szabad lakás, vagy annak meg-
felelő lakületmény. Oklevél, működési bizonyítvány-
nyal és családi állapotot kimutató kérvények alulírott 
iskolaszéki elnökhöz legkésőbb augusztus hó 20-ig 
beküldendők. Az állás f. évi szeptember 1 -én töltendő 
be. Kürt (Komárom megye), 1909. évi július hó 30-án. 
Csillag Joachim, iskolaszéki elnök. (1148—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Dustless"-g.vár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171—48—27) 
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í f p d v p c ïïartârcflU E l aP 3 0 - s z á m á b a n » M ó d -H e U V C ö I Y d l l d l ú d l V ! szerek Lexikona« c. alatt 
hirdetés jelent meg. Figyelmükbe ajánlom. Felsösegesd, 
Somogy m., Nóvák Gyula. (975-II1-2) 

Á l l a m e o f » - p l v k é r é s h e z nyomtatványok 1 K. Ma-
i i l l d l l l i S C g C i j gyarázóíüzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
• Szatmár m.). (873—X—5) 

f e a r ó l n í óhajtok Szerencsről áll. tanítóval, 8 tan-
U8CIC1111 erős áll. iskolától. Vasút helyben, jár. 
székhely, cukorgyárral. Mellékjövedelemre számíthat. 
Cím : Állami tanító, Beregnagyalmás, u. p. Beregkis-
almás, Bereg megye. (1036—1—1) 

P f t gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték 

(II. rész) 2 40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókns. 
(1010—VI—3) 

r _ _ j . i l tanítónő Szatmártól 20 percnyi távolságra 
1/oCI Cl eső 3 tanerős áll. iskolától, szatmár-, bereg-, 
ugocsa-, hajdú- vagy szilágymegyei állami tanítónővel 
magyar helyre. Pósta és vasútállomás helyben. Cím: 
„Tanítónő", Szatmárhegy. (1077—1—1) 

Tanítónő kerestetik, polg. leányosztály tár-
gyait, zongorát és német nyelvet tanítani. Ajánlatok 
címe : Schuller Rudolfné, Erdőszentgyörgy. 

(1115-1-1) 

fl c a r ól tanítónő a kőrösmezői 4 tanerős áll. iskolá-
UöCI Cl tói. (Lakbér 300 K.) Cím : Reichardt Ilona, 
Körmöezbánya. (1141—1--1) 

N p v p l n n p f r k p r p ç p k r ó m - k a t h - t a n í t ó t va&y llCVClUUCli tt-ClCaCh. tanítójelöltet aug. 1-től 
a jövő tanévre, teljes ellátás és 30 kor. havi fizetés-
sel. Polgári és elemi magánvizsgákra kell gyermekei-
met előkészítenie. Személyesen megjelenők (saját költ-
ségükön) előnyben Lampert, ispán. Szerecsenypuszta, 
pósta Dinnyés (Fejér megye). Vasútállomás Seregélyes. 

* (1111-1-1 ) 

n t̂íIHIF 
PÁRTOI.JUK A HOKI IPART ! 

Cf-wQ r í r*r\ 8Zi^'htja a miniszterileg ajánlott s 
C I cLJ-LUU többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy '/i bádogszeleuce '/« klg. 18 m3 ter. 

i „ 9 m' ter. 

(1058 
• = 

kor. 7— 
„ 3.60 

drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ -.80 

Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Űj mázolási és vonatozást utasítással. 

Greschik Gyula, 
V —2) L Ő C S É N . 

ü l H i U 

Oki., róm. kath. tanítónőt keresünk 
egy elemi iskolás úri leányka mellé. Föltételek : zon-
gora és német perfekt tudása, víg kedély, kifogásta-
lan bánásmód. Javadalmazás : havi 50 korona és úri 
ellátás. Akik teljesen egészségesek, házias szelleműek 
és elég lelkierőt éreznek a tanyai élethez, arcképpel 
ellátott pályázataikat küldjék Hunyor Béla kerületi 
tiszttartó úrhoz, Folyástanya (pósta helyben), Sza-
bolcs m. (1085—I—1) 

Első leanyki házasító -egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet. 
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalko-
zik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb fölté-
telek mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és minden-
nemű föl világosi tással készséggel szolgál úgy az inté-
zet igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek. 

(1121—V—l) 

Magyar Nyugdíjbiztosító 
= Részvénytársaság = 

Központi igazgatóság : 
BUDAPEST, VII. ker., Erzsébet-körút 20. 

Biztosít bárkinek orvosi 
vizsgálat nélkül aggkori 
nyugdijat, rokkantsági já-
radékot, özvegyi nyugdí-
jat és végkielégítést mér-
sékelt díjtételek mellett. 

Tanítók minden községben képviselőkiil 
kerestetnek és szép mellékkeresetre tehet-
nek szert. (1009- I I I -3 ) 

Ne vegyen zongorát!!! 
(64-30—30) 

legújabb, zongorákról szóló 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

REMÉNYI 
zongora-osztálya, 

ezen lapra hivatkozva in-
gyen és bérmentve küld 
Uj és használt zongorák. 
pianinók a legolcsóbbtól a legtínomaboig. Üj zon-
gorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is. 
Régi piailinók és zongorák újakra becseréltetnek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intezetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
La] ja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i hirdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre kü ldm. l^ 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted r - / é t 
tevő petit nyomású és egybasábú sora 1 korona. Ezek a díjuk is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓ1IIVATAL : 
BUDAPEST, VIII . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Iveiairatoitat n e m aduixlt vitása.. 

Az állami gyermekvédelem. 
(—ó—) Még nem is nagyon régen az 

állam hatalmas és félelmetes erejével 
támogatta az erőset, szorongatta a gyön-
gét. A nemzet nagy többsége rettentő 
hatalmáról csak olyankor vett tudomást, 
ha a munkálkodó gyermeket elragadta 
az eke mellől katonának, ha jövedel-
mének egy részéért jelentkezett. Évtize-
dek óta mind gyakrabban érezzük, hogy 
az a rettentő erő jóságos hatalommá 
alakult át. Amit egyik kezével elvesz, 
bőségesen visszaadja a másikkal. 

Ezerszámra állította fel az iskolákat, 
hogy a tudás áldásaiban az ország leg-
elhagyottabb vidékei is részesüljenek. 
Erős kezével fölemelte a beteget, a 
gyöngét, a nyomorékot. A szenvedők 
jajkiáltása tettie indította. Intézmé-
nyekkel van behálózva az ország, me-
lyek fölvették a küzdelmet az emberi-
ség legnagyobb ellenségeivel: a beteg-
séggel, a tudatlansággal, a balszerencsé-
vel. Az utolsó évtizedekben olyan alko-
tások jöttek létre, melyekről a mult 
század közepén még csak a rajongók 
álmodoztak. Az állam nem ellenség 
többé, hanem jóságos és megbízható 
barát; hasonló lett a termékenyítő nap-
hoz, melynek sugarai mindenhová elha-
tolnak, hogy életet fakasszanak. 

E gondolatok ébredtek lelkünkben, 
mikor olvastuk, hogy az állam a napok-

ban vette pártfogásába az ötvenezredik 
gyermeket. A gyermekvédelem alig né-
hány esztendős nálunk és már ötven-
ezer gyermeket mentettünk meg a nyo-
mortól, a bűntől, a haláltól. Csak a 
jövendő nemzedék fogja teljes mérték-
ben megérezni a hatását annak, hogy 
az elhagyott és az erkölcstelen környe-
zetben élő gyermekek neveléséről az 
állam gondoskodik. 

A gyermekvédelmi törvénynek követ-
kezményei szinte beláthatatlanok. Egyik 
legfontosabb eredménye az lesz, hogy a 
társadalom megbízható tagjaivá neveli 
azokat, kikből eddig a társadalom ellen-
ségei kerültek ki. Az állam által 'nevelt 
gyermekek legnagyobb része hű és hálás 
lesz az iránt a társadalom iránt, mely 
szülő helyett szülőt adott neki. Hü és 
hálás fia lesz a hazának, mely fölnevel-
tetéséről gondoskodott. Ezek a gyerme-
kek eddig a társadalmon kívül állottak, 
ezentúl érzik a közösséget, mert az állam 
belekapcsolta őket a társadalomba. 

Az elhagyott gyermekek közül kerül-
tek ki az erkölcstelenek, a bűnösök, a 
nyomorékok. Helyzetük folytán nem 
fejlődhetett ki lelkükben a csábítás 
ellen biztosító erkölcsi erő, sőt a szen-
vedés és nyomor elsorvasztotta azt az 
ellenállási erőt is, mely az emberi lélek-
kel együtt születik. Gyermekvédelmi 
törvényünk gondoskodik arról, hogy az 



32 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 29. SZAM. 

elhagyott gyermekek olyan környezetbe 
kerüljenek, hol ellenállási erejük minden 
csábítás ellen megerősödik. Ellátja őket 
minden szükségessel s ezzel megszünteti 
a nyomort, a legtöbb bűnös tettnek 
létrehozóját. 

Az elhagyott gyermekek egy része 
eddig elpusztult, más része a társadalom 
terhére vált. Ma munkás, becsületes 
embereket nevelnek belőlük, kik munká-
jukkal százszorosan vissza fogják fizetni 
azt a tőkét, mit az állam nevelésükre 
költött. 

Nemzeti szempontból is rendkívül 
nagy fontossága van a gyermekvédelem-
nek. Idegen nyelven beszélő honfitár-
saink nem fognak oly könnyen hall-
gatni az izgatókra, nem fognak a' ma-
gyar állam gyöngítésére törekedni, ha 
észreveszik, hogy a magyar állam nem 
ellenségük, hanem pártfogójuk. A gyer-
mekvédelmi intézményben is oly össze-
tartó alkotást teremtettünk, mely a 
széthúzó törekvések erejét megbénítja. 

Még néhány évvel ezelőtt gyermek-
sírok tömegével voltak telve temetőink. 
A n gyobb városok környékén sok falu-
nak jövedelmet nyújtott a gyermek-
pusztítás. A város lökte ki magából a 
falvakra mindazokat, kiknek nem kellett 
volna születniök. Talán évekig tartó 
keserűség gyötörte az anyát, hogy oda-
adta gyermekét a halálnak. De át kellett 
adnia. Kényszerítette a szégyen és meg-
élhetésért folytatott küzdelem. Még ez 
volt a jobbik eset. Ha a gyermek erős 
szervezete megbírta a nyomorúságot, a 
teljes züllés várakozott reá. A gyermek-
védelmi törvény egyik nagy eredménye 
az lesz, hogy a gyermekhalandóság 
kisebbedik s talán a nyomor egyetlen 
anyát sem fog arra kényszeríteni, hogy 
gyermekének gyilkosa legyen. 

Mikor e fontos törvényt alkották, 
sokan arra gondoltak, hogy az állami 
gyermekvédelem akkora teherrel fog 
járni, hogy roskadozni fogunk alatta. A 
teher csakugyan nagy, de ha az ered-

ménnyel összemérjük, még sokkal na-
gyobb áldozatokra is képesek volnánk. 
Arról van szó, hogy a gyengéket, az 
elhagyottakat védelmezzék az erősek. 
Arról van szó, hogy eltartsuk és becsü-
letes munkásokká neveljük azokat, kiket 
úgyis el kellene tartanunk, de fegyhá-
zakban és javítóintézetekben. Arról van 
szó, hogy a társadalomba bekapcsoljuk 
azokat, kik eddig a társadalmon kívül 
állottak s veszélyeztették a közbizton-
ságát. Az állami gyermekvédelem meg-
fojtja a bűnök legnagyobb részét mái-
csírában. Ezekért az eredményekért min-
den terhet készségesen vállalnunk kell, 
ha szívesebben fordítjuk vagyonunkat 
gyermekvédelemre, mint javítóintéze-
tekre és fegyházakra. 

Ötvenezer gyermeket gondoz a magyar 
állam olyan módon, hogy külföldiek jön-
nek tanulmányozni gyermekvédelmünket. 
Ötvenezer munkást nevel azokból, kik-
nek nagyobbik része a halál martaléka 
lenne, más része harcban állana a tár-
sadalommal. Az ötvenezredik gyermek 
felvételekor öröm töltötte el a lelkün-
ket, de ez az öröm csakhamar helyet 
adott annak a reménynek, hogy nem-
sokára százezer, rövid idő alatt minden 
elhagyott és erkölcstelen környezetben 
élő gyermek a közösség gondozásába 
kerül." 

Nyolc vagy kilenc órakor? 
írta: Juha JLdolf dr. 

Azóta, bogy e című közleményem a Nép-
tanítók Lapjában (22. szám) megjelent, az Orsz. 
Közegészségügyi Egylet Egészség című közlönye 
júniusi számában szintén és pedig két helyen 
foglalkozott e kérdéssel. Elsősorban közli az 
iskolaorvosok május 25-iki gyűlésének kimerítő 
jegyzőkönyvét, másodsorban valaki M jelzés alatt 
foglalkozik a Néptanítók Lapjában közzétett 
cikkemmel. Hogy e fontos ügyben mindenki 
önálló véleményt alkothasson magának és hogy 
végül e kérdés az egész országban a napirend-
ről lekerüljön, foglalkoznunk kell a föntemlített 
közleményekkel. 

A közel ezer iskolaorvos közül (állásban 
persze alig 150 van és mégis egyre képezik 
őket), akiknek egy jelentékeny része Budapesten 
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lakik, az említett ülésen résztvett összesen 10 
egyén, beleszámítva a tisztikart és a két ven-
déget. Az ügyet a titkár ismertette, s szerinte 
„a tanács ebbeli rendelkezése helyes, mert a 
6 — 7 éves tanulót kíméli az időjárás ellen (reggel 
2—3—5 fokkal hidegebb az idő, a köd 9 óra 
felé inkább oszlik és így világosabb, az útak 
járhatóbbak, az útakat ilyenkor seprik már és 
a tanulók könnyebben jutnak az iskolába). A 
termek világosak és így sok helyen mellőzhetik 
a mesterséges világítást, ami egészségügyi szem-
pontból igen nagy előny, főleg a rövidlátóság 
profilaxisa terén". Sőt ide kellene venni még 
a III—IV. osztályú tanulókat is, azonban „gon-
doskodni kell arról, hogy a korán jönni kény-
szerülő tanuló a várakozás ideje alatt kárt ne 
szenvedjen egészségében". Minthogy V. és VI. 
osztály igen kevés van, ez az indítvány közel 
egyértelmű lenne a tanítás 9 órai megkezdésé-
vel az egész vonalon. 

A vitában két felszólaló a tanításnak 8 óra-
kor való megkezdése mellett érvelt. A titkár 
véleménye mellett csupán egy felszólaló nyilat-
kozott, ki az összes iskolákban a 9 órai kezdést 
kívánja, hogy mentől többen lakhassanak vidéken 
és mentől korábban mehessenek nyaralni. Mások 
meg nem tudtak tisztán látni a kérdésben, mely 
minden oldalról való megvilágítást követel. A 
tanács jelenlegi intézkedése mellett állást foglalt 
három szónok, kik szerint abban, hogy a téli 
időszakban a 9 órakor kezdődő oktatás a kis-
gyermek egészsége érdekében jobb, mint a 8 
órakor kezdődő, iskolaorvosok között nézeteltérés 
ugyan nem lehet, de mert annak a kérdésnek 
sok egyéb vonatkozása is van, leghelyesebb amel-
lett állást foglalni, hogy az első két osztályban 
télen, de nem október 15-től március 15-ig, 
hanem csak november 15-től február 15-ig a 
tanítás 9 órakor kezdődjék. 

Lássuk most a felhozott egészségi okokat, 
annál is inkább, mert teljesen ellentétes állás-
pontot foglaltam el. 

Azzal, hogy a tanítás még a középiskolákban 
is 9 órakor kezdődjék, csak mellesleg kívánok 
foglalkozni, fölemlítve a rettenetes nehézségeket, 
melyeket e téren a vasúti összeköttetés okoz. 
Egyéb okokból is a vonatok reggel 7—8 óra kö-
zöttérkeznek; 8—9 óra között alig érkezik vonat 
valamelyes vonalon. Üj, iskolavonatokat a vasútak 
nem igen állítanának be; legalább egy ízben 
Erődi Béla főigazgató eredménytelenül kérte, 
hogy a szolnoki vonalon legyen egy vonat, mely 
7 óra helyett 7 óra 30—40 perckor érkezik 
be, hogy a tanulók valamivel később indulhas-
sanak hazulról. 

Az időjárás viszontagságaival (a 9 órások 
főérve) múltkori közleményemben már foglal-
koztam, kimutatva följegyzéseim alapján, hogy 

hőmérsékkülönbség 8 és 9 órakor alig tesz ki 
egy fokot, legtöbbször egy fél fokot, vagy 
semmit sem. Egy ízben találtam 1'5° különb-
séget. A titkár abbeli állítása tehát, hogy a 
hőfok 8 órakor 2—3—5 fokkal hidegebb mint 
9 órakor, a tényállásnak egyáltalában nem felel 
meg. Részemről kész vagyok erre vonatkozó ada-
taimba betekintést nyújtani és kívánatosnak 
tartanám a hasonló eljárást túloldalról. 

Az útak járhatósága reggel 8 órakor teljesen 
kifogástalan. Legalább a rendőrség reggel 5 
órakor már fölveri a házmestereket, hogy a 
havat ellapátolják és így, hacsak nem havazik 
épen, az útak jókarban vannak. A hó egyéb-
ként elég ritka jelenség és havazáskor a hőfok 
rendszerint 0 fok körül van. 

Kétségtelenül igaz, hogy a tantermek 8 óra-
kor sötétebbek és így sokhelyütt mesterséges 
világításra szorulnak, ha a tantermek termé-
szetes megvilágítása nem kifogástalan. Azért 
láttunk nem egy iskolatermet, hol 11 óráig 
is égett a lámpa és délután 3 órakor már meg-
gyújtották. De viszont az is igaz, hogy a tanítás 
kitolása egy órával az estéli világításnak hosz-
szabb tartamát kívánja és régi igazság, hogy 
a reggeli homály ártalom tekintetében az esti 
szürkülettel távolról sem vetekedhetik. 

Arról csodálatoskép szó nem igen esett, hogy 
a 9 órai kezdés mellett is a már V28 órakor 
jövök nagy száma miatt a tantermek levegője 
jobban romlik, hogy az egy másfél órával meg-
hosszabbított csendes ülés a padban a gerinc-
oszlopra egyáltalában nem közömbös, hogy a 
tanításnak egy órával későbbi végződése folytán 
a napnak legenyhébb, legvilágosabb, legnapo-
sabb részéből veszítenek a gyermekek egy órát. 

Fölmerült azonban még ezen az ülésen egy 
érv, amelyet ez irányban nem igen hangoztattak. 
Eanschburg dr. idegorvos szerint ugyanis a 
gyermekek részére „minél kiadóbb alvást" kell 
biztosítani. Közleményem ismertetője szerint az 
egész mozgalom „eredeti higiénikus okát és 
forrását: a 6 — 7 éves gyermekeknek elenged-
hetetlen alvási időt és tartamot nem szabad 
összevegyíteni a többi fellépő elemmel, melyek 
mind egy kalap alá vonhatók". A 8 — 10 éves 
gyermekre nézve e könnyítést Ranschburg dr. 
nem kívánja, mert ha idején lefekszik, egészen 
bátran kelbet fel reggel 7 órakor. 

A kérdés arra terelődik, mennyi alvási időt 
követelünk a gyermekek részére és mit értünk 
az idején való lefekvés alatt. Ha valaki e vilá-
gon küzd nemcsak a gyermekek, de a felnőttek 
elegendő alvása mellett, úgy én melléje sora-
kozom, bizonyságul hozva a tanítóképzők szá-
mára írt Testtanomat (I. és II . kiadás), amely-
ben 6—7 éves gyermek számára 10—11 órai 
alvást követelek és a 10 éven felüliek részére 
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elégszem meg a 9—10 órával. A lefekvési idő 
azonban sok körülménytől, elsősorban a szülők 
társadalmi állásától és az eszétől függ. A nagy 
tömeg gyermekei általában korán fekszenek le, 
mert szülőjükkel együtt korán vacsoráznak, 
mert az ágy melegebb ; mert kevesebb kőolajat 
kell elfogyasztani; mert a szülőknek is korán 
kell kelniök. A munkásosztály gyermekei jókor 
fekszenek le és így a nagy, az óriási többség 
kialhatja magát. 

Nem így áll a dolog a jómódú osztályban, 
mert — sajnos — a szülők nem élnek gyer-
mekeiknek, hanem azt akarják, hogy a gyer-
mekeik az ő viszonyaikhoz alkalmazkodjanak. 
És ha valahol, úgy itt nyílik tág tere a fel-
világosításnak épen az iskolaorvosok részéről, 
kiknek mindenkép hangsúlyozniok kellene, hogy 
a gyermekeket korán kell lefektetni. 

È tekintetben kt kérdi, hogy a tanügyi pályát 
és némely üzleti vállalatot kivéve, ugyan mely 
hivatalban kezdődik a félnőttek munkája 8 óra-
kor ? Egészen eltekintve a munkásnéptől, nagyon 
sokban, sőt merem állítani, hogy eltekintve ki-
vételes hivatalnoki állásoktól és egyéb foglal-
kozásoktól, a legtöbb felnőtt reggeli 8 órakor 
kezdi napi munkáját. Tehát e körülményből sem 
azt nem lehet következtetni, hogy a gyermekek 
munkája később kezdődjék, sem azt nem lehet 
követelni, hogy a tanító munkája később kez-
dődjék, sem azt, hogy a polgári családokban a 
hivatal és foglalkozás késői kezdése teszi lehe-
tővé a késői fennmaradást, úgyszólván követeli 
azt. Itt csak a szülők azon kívánsága szerepel, 
hogy este szórakozhassanak. 

Égy körülményre végül sem az iskolaorvosok 
szakülése, sem kt úr nem volt figyelemmel, aki 
pedig közleményemet már elolvasta, és ez a 
foglalkoztatás megkezdése az óvókban. A tény, 
hogy a fővárosi tanács az óvók kezdő időpontját 8 
órában meghagyta, legjobban tanúskodik arról, 
hogy intézkedésében a jómódú szülők iránti 
tekintet vezette. S ha a reggeli hideg, köd 
veszélyes a 6 — 7 évesekre, akkor ez még veszé-
lyesebb a 3—6 éves óvókötelesekre és ha azok 
részére kell elegendő alvási időt biztosítani, még 
inkább kellene ezt a 3—6 évesekkel szemben 
megtenni. De hát óvóba a jobb osztályból gyer-
mek nem jár . . . 

Soha se feledjük, hogy elemi nép- és nem 
ári iskolával van dolgunk és ne szaporítsuk a 
mai társadalom elleneseinek számát és elkesere-
dettségét, hogy egy törpe kisebbség szórakozása 
érdekében az óriási többség gyermekeinek egész-
ségét károsítjuk. Mert az egy órával megnyúj-
tott tartózkodást az iskolában máskép minő-
síteni nem tudom. Annak van értelme, hogy az 
ily jobbmcdú család 6 — 7 éves gyermekét nyil-
vános iskolába nem adja, hanem magániskolában, 

vagy pedig otthon taníttatja. Annak is volna 
értelme, hogy a főváros egyes iskolákat kijelölne, 
ahol a tanítás 9 órakor kezdődnék, esetleg a 
polgári iskolákkal kapcsolatban 4 osztályú elemit 
létesítene, ugyanakkora tandíjjal, mint a polgári-
ban; de a tanításnak megkezdését 9 órakor a 
tanulósereg egészsége egyáltalában nem teszi 
kívánatossá. 

Ettől a főváros tanítósága is át van hatva. 
Ezért és pedagógiai okokból küzdött az újítás 
ellen, nem pedig azért, mert újabb munkát rótt 
reájuk, amiért kt szerint külön anyagi kárpót-
lásban kellene őket részesíteni. Egyben egyet-
értünk: abban, hogy a szülők megszavaztatása 
céltalan. 

A magyar nép lelke. 
írta: Borsodi László. 

Herman Ottó érdemes tudósunk a Budapesti 
Hírlap egyik m. évi számában A magyarság-
ról című vezetőcikkében hazafias lelkenek ke-
serves panaszát rója papirosra. Cikkének meg-
írására Mr. Forster Bovil angol író Hungary 
and Hungarians (Magyarország e's a magya-
rok) című könyve ismertetésének olvasása indí-
totta. Az ismertetésből ugyan s azt olvasta, 
hogy az angol író minden Magyarországon élő 
nemzetiség kópét adja a könyvében, csupán a 
magyart hagyta ki ; noha a könyv épen róla 
szól. „Hát hol is vegye az idegen író a ma-
gyarság hiteles képet? Hol, melyik forrásbólï" 
sír fel lelkének keserűsége. 

Szász Zsombor országgyűlési képviselő ugyan-
csak a B. H.-ban Herman 0 . kifakadását félre-
értésből származó tévedésnek minősíti, ameny-
nyiben a fentebb érintett ismertetés nem azt 
panaszolja, hogy a könyvből a magyarság képe 
hiányzik, hanem azt, hogy a magyar típus 
illusztrációja hiányzik, de ez is téves állítás. 
Erről tanúskodik maga a könyv — tessék el-
olvasni. 

Szász Zsombor olvasta a könyvet, tehát állí-
tását igaznak tartom. De igaza van Herman 
Ottónak is, amikor írása további folyamán a 
magyar antropológia édes testvéréről, a magyar 
etnográfiáról beszél. Mert tudományos életünk-
nek ebben, meg a inagyarnyelvi szakában a 

I közelmúltig csaknem végzetes helytelenség ural-
kodott. Hogy egy köznapiasnak tetsző hason-
lattal éljek: a drága „azt mondják" ot mindig 
eléje helyezte a minden költség nélkül lépten-
nyomon kínálkozó közveteilen szemléletnek és 
az ebből önként kiinduló csapásnak. Állításom 
igazolására csak egy péklát hozok fel : finn-
ugor nyelvrokonságunk kihámozására, tudtom-
mal, százakat költöttünk, míg az egyes magyar 
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vidékek tájszóit, szólásait és egyéb n y elvkincseit 
pusztulni hagyjuk. 

Tehát teljesen igaza van Herman Ottónak, 
mert az ő felszólalásának indítóoka : fajiságunk 
megőrzése. Az ő magyar lelke érzi, tudja, hogy 
a magyar néplélekbe csak magyar ember lát-
hat be . . . 

Az írásom bevezetésekép elmondottakat nem 
azért jegyeztem le, hogy Herman Ottó tudó-
sunk álláspontját megvédjem. 0 nem szorul 
senkinek a védelmére. Előhozakodásom egye-
düli oka : hogy Herman Ottó apostoli soviniz-
musa s kicsinységem magyar érzése között erős 
lelki rokonságot vallok. 

Mi, magyarok, kis nemzet vagyunk.- Körü-
löttünk, nyelvben, érzésben, irántunk idegen 
nemzetiségek. Közöttük legveszedelmesebb a 
német, melynek „nyelvóceánja az Északi-ten-
gertől egész Marcheggig özönlik felénk". És 
ennek az idegen nyelvóceánnak romboló mun-
káját nagyban könnyíti az a körülmény, hogy 
fejlődő iparunk ezerszámra csalja közénk az 
egészségtelen szociálizmus megmételyezett hí-
veit. Ezek nagyobbrészt németek, akik bennünk 
a szászok és egyéb, közöttünk elszóródva élő 
német testvéreik elnyomóját látják. Sajtójuk a 
legképtelenebb rágalmakat szabadon bocsátja 
rólunk világgá. Hiába telepszenek meg a leg-
magyarabb vidéken : mindig megmaradnak ránk-
nézve holtidrgennek, míg a velük együtt dolgozó 
magyar munkásokra átragad kozmopolitaságuk-
kal^minden erkölcstelenségük. 

Állításomat megint példával bizonyítom. 
Ezelőtt 25 — 26 esztendővel Tarnaleleszen taní-
tóskodtam. Tarnalelesz Heves vármegyének tős-
gyökeres magyar nemes községe. Férfi lakói 
komoly, józan, vallásos, szavatartó, tisztesség-
tudó emberek voltak. Valamennyi szorgalmas 
munkás, földjét szerető. Mind egy-egy típusa 
az önmaga iránt becsülést parancsoló magyar 
parasztnak. Bennük tanultam szeretni a magyar 
föld népét. És mi lett ebből a községből? 
Munkabíró népe Salgótarjánba és Ózdra kapott 
a vasgyárba. Eleinte csak a zsellérség, később 
a földesgazdák is. Csalta őket a pénz, majd az 
ital, a mulatozás. Azelőtt Tarnaleleszen a leg-
jobb kaszás volt a leghíresebb ember, ma meg 
az, aki legtöbb sört, vagy bort iszik meg egy 
ülőhelyében. Nem becses már ott a föld. De 
nem kell a templom sem. Valamikor a tisztes-
séges külsejű ember, ha végigment a falun, 
akár elkoptathatta a kalapját, apraja, nagyja 
annyira süvegelte. Ma már a gyáriak a papju-
kat sem köszöntik. Szomorú az ilyen haladás, 
nagyon szomorú! És mit szóljak az olyan vi-
dékről, ahol egy-két magyar község a román-

ság közé ékelődik ? Mindenki tudja, minő nagy 
szemrehányással kiabál felénk a Kovácsiu-k, 
Popu-k és Lukácsiu-k átvedlésének példája. Mi 
pedig a históriát lapozgatjuk. Belőle bizonyít-
juk, hogy mi vagyunk az államalkotó faj, hogy 
a vezetés joga csak minket- illethet ebben a 
vérrel szerzett országban. De a magyar hege-
nómia fenntartó eszközeit révedezve ejtjük ki 
kezeinkből. 

Nagyon sokat tanulhatnánk a nemzeti össze-
tartása tudatában berzenkedő kis Szerbiától. 
Nem fészkelődést, meg királygyilkosságot, ha-
nem sok más szép dolgot. Avagy nem szép 
vonása-e ennek a maroknyi nemzetnek, hogy 
nemzeti viseletét, szokásait, nyelvét annyira 
megbecsüli ? ! 

Minálunk már az egerbocsi palóc kondás 
kék bugyogóban, paraplé alól legelteti nyáját. 
A szarvaskő vi favágó meg, aki a most meg-
indult eger-putnoki vasút építésének ideje alatt 
a föld minden részéből összeverődött nemzet-
közi munkásokkal barátkozott, ma alásszolgájá-
val köszön . . . Aprólékos dolgok ezek, de az 
én magyar lelkemet mégis végtelenül elszomo-
rítják. És ebben az elkorcsosodásban számot-
tevő része van — sajnos, ki kell mondanom — 
a budapesti magyar nyelven író és olyan ma-
gyarsággal gondolkozó sok hitvány újságnak 
és egyéb sajtóterméknek. 

Tehát nyilvánvaló, hogy köznépünk, de álta-
lában a magyar társadalom nemzeti érzéke 
hanyatló, ingatag s így szinte képtelen fajisá-
ságának erős megvédésére. De ez az állapot 
már okozat, s okát elsősorban az eddig iga-
zán mostoha körülmények között működő nép-
iskolák és ezek nyomán felsőbb oktatásunk e 
téren való mulasztásának tekintem. A nevelő-
oktatás minden fokozatán a tanítóemberek első 
vezcrlccsillaga a vallásosság és a honszerelem 
legyen. Már az ábécé-tői kezdve úgy kell ne-
velni a gyermeket, hogy mindenben, mindenek-
fölött azt szeresse, ami magyar, szóval: hogy 
büszke legyen magyar fajiságára nemzetisé-

gére. 
Mennyivel magasabb szinten állhatna a ma-

gyar irodalom, mennyire általánosabbá válnék 
a köznép olvasókedve : ha a holt nyelvek kul-
tuszát a népünk nyelvkincseiben gyökerező, nem 
német mintára grammatizáló nyelvoktatás és 
elég idővel rendelkező történelmi oktatás vál-
taná fel ! Mennyivel erősebb lehetne a magyar 
társadalom dereka, a müveit középosztály: ha 
színházaink — mint a mult század első felé-
ben — kultúrmissziójukat eléje tennék a min-
denáron való jövedelemszaporításnak ! Hiszen 
azt lehet mondani, hogy színházlátogató közön-
ségünk az erkölcsi szép iránt teljesen érzéket-
len. Ma már csak az olyan darabok tetszenek, 
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amelyek tele vannak érzékcsiklandozó mezte-
lenséggel. Es ezek nem „A falu rossza" meg 
„A bor" lelki földjéből nőttek ki, hanem na-
gyobbrészt francia meg német fordítások, vagy 
ezek utánzatai. S valamennyi megkamisítója a 
magyar faji és irodalmi érzéknek, azonkívül 
mételye a közerkölcsiségnek. 

Ez alkalommal pusztulásnak induló nemzeti 
nyelvkincseink egyik legértékesebb részéről, a 
magyar köszöntés formáiról óhajtok egyet-mást 
elmondani. 

Ha a nyelv a nemzet élete: akkor a köszön-
tés a lélek aranyhídja, amelyen áltál testvéri 
érzésünk egymáshoz jár. 

De hát kit szoktunk köszönteni ? 
Az úriembereknél az a szokás, hogy csak az 

ismerősöket köszöntik, még pedig az olyan 
ismerősöket, akiknek be vannak mutatva. Kivé-
telt talán csak a magasállású embereknél tesz-
nek: pl. a főpapokat, minisztert, főispánt stb. 
köszöntik az őket ismerők anélkül, hogy be 
lennének nekik mutatva. 

Megesik az úriosztálynál, különösen nagyobb 
városokban, hogy a szomszédok, sőt az egy j 
házban lakók is, mint egészen idegenek, évekig 
szó nélkül járnak el egymás mellett. Hát ez a 
szokás, akár a franciáktól, akár a németektől 
majmoltuk el, nem okos szokás. Ez ellene mond 
az egynemzetbeliek testvériségének. Avagy nem 
testvér-e minden magyar ember, akinek a szép 
magyar Haza az édesanyja?! 

Sokkal igazabb, sokkal szebb szokást tart a 
köszöntésben a magyar föld népe. 

A józan gondolkodású magyar paraszt köszön-
tésmódjáról a következőket jegyezgettem össze : 

a) A magyar paraszt falujában, utcai talál-
kozás alkalmával köszönt minden nála idősebb, 
vagy érdemesebb embert, még az idegenből 
jöttét is, ha azt ilyennek látja. Ezzel arra 
tanítja a művelteket : hogy fajiságunkban mind-
nyájan testvérek vagyunk. 

b) Azt, aki saját portáján van, vagy saját 
háza előtt, megelőzi köszöntésben minden arra 
menő. Még akkor is, ha az illető gazda nála 
fiatalabb. Ezt követeli a porta tisztessége. 

c) Más házánál mindig az érkező köszönti 
a házbelieket. Ha idegen, megmondja nevét, 
azután jövetelének okát. 

d) A mezőn, vagy bárhol munkálkodót — 
pihenője vagy étkezése közben is — köszönti 
a mellette elhaladó, vagy épen hozzája érkező, 
korkülönbség nélkül. Soha, sehol sem csillan 
úgy elő a magyar paraszt büszkesége, mint 
mikor a saját földjén foglalatoskodik. Itt nem 
előz meg a köszöntésben senkit, legyen az bár-
mily nagy úr. Ilyenkor érzi legerősebben a 
maga értékét. Innen magyarázható meg a ma-
gyar paraszt földszeretete. 

A köszöntés közhasználatú formái ezek : 
Adjon Isten jóreggélt !. . . jónapot !.. . jó-

estét! (Néhol hozzáteszik a szerencsés jelzőt.) 
A köszöntés fogadása: Adjon az Isten, vagy 
adjon az Úristen mindnyájunknak! 

Ha a köszöntés a portán, vagy a szobában 
esik, a fogadó hozzáteszi : Isten hozta nálunk ! 
Tessék beljebb (v. előbb) ker ülni! 

Az érkezőt így kínálják meg üléssel: Üljön 
le ! Vagy : Tessék leülni nálunk ! Vagy : Tessék 
leülni a mi szerény hajlékunkba' ! A fogadko-
zónak bátorításul: Tessék már, ne vigye el az 
álmunkat ! 

A katolikusoknál az előbbi köszöntéseket 
Jézus nevének a dicsérete előzi meg, így : Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus! Néhol a fehérnép 
meg a gyermekek, a nap bármely szakában, 
csak az utóbbi köszöntéssel üdvözlik a velük 
találkozót. É tnek a köszöntésnek fogadása: 
Mindörökké (vagy mindörökkön) ámen! Szoká-
sos elköszönés a nap minden szakában : Isten 
hozzájuk ! Viszonzásul : Isten hírévél járjon ! 

Az esti elköszönés ez : Adjon az Isten nyu-
godalmas jóéjszakát! Itten áldja meg mind-
nyájukat ! 

Viszonzása : Adjon az Úristen mindnyájunk-
nak ! Áldja meg az Isten magát is v. kendet is ! 

Ha a szobába lépő a családot étkezésnél 
találja, a rendes Adjon Isten jónapot v. jóestét ! 
után, alkalmatlankodását ezzel a különös kérdő 
mondással menti : Igaz-e, nem vagyok fattyú-
gyerek? Azután a köszöntését így fejezi be : 
Isten áldja a kendtek ételét meg az emberét is ! 

A gazda, vagy az étkezők legidősebbje a 
köszöntést így fogadja : Adjon az Úristen ! 
Isten hozta nálunk! Jöjjön (v. tessék hozzánk 
jönni) ebédelni! (v. vacsorálni!) 

A hívásra az érkezett így felel : Csak tessék 
Isten áldásával! 

Ha az invitálás nem pusztán a szokásos 
külső tisztességből folyó, vagyis ha csakugyan 
asztalhoz akarják ültetni az érkezőt, akkor a 
háziasszony is a gazda segítségére siet s így 
unszolja a rendesen fogadkozó vendéget: Tes-
sék már, ne vesse meg a fŐztömet ! Vagy: Ne 
vase meg a mi szegény ételünket ' Vagy : Ne 
vesse meg szíves kínálásomat ! 

Ha valamelyik szomszédasszony vagy eladó 
lány látogat a házhoz, azt rendszerint kenyér-
rel kínálják meg. A háziasszony viszi hozzá a 
kenyeret meg a kést e szavakkal : Kóstolja (v. 
kóstold) a mi szegény kenyerünket! Vagy 
Szeljen a mi szegény kenyerünkből ! 

A kínált vendég rendesen így szabadkozik : 
Köszönöm alásan, nem vagyok rá érdemes ! De 
azért a kínálást mégis csak elfogadja, s még 
egyszer így köszöni meg : Köszönöm szíves jó-
akaratját! A különösen megtisztelt vendég 
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kínálását így kezdik : Ha meg nem sérteném... 
Vagy: Ha meg nem bántanám . . . 

Ha a portára vagy szobába érkező vendég 
idegen, így ismerteti meg magát : N. N. a be-
csületes nevem, itt meg itt lakom. 

A fogadó a bemutatkozásra így válaszol : 
Az Isten éltesse! azután megmondja a maga 
nevét. 

A mezőn foglalatoskodót kétfélekép is kö-
szöntik, így : Adjon Itten jónapot, jómunkát ! 

Ennek a viszonzása: Adjon Isten mindnyá-
junknak ! 

A másik köszönésforma : Isten áldja meg a 
munkáját, meg az emberét is! 

Ennek a fogadása : Áldja meg az Isten ma-
gát (v. kendet) is! 

A munka közben pihenőt így köszöntik : 
Adjon Lten jónapot, jó heverést! 

Viszonzása : Adjon Isten mindnyájunknak ! 
Vendégség alkalmával ezelőtt a bor vagy 

pálinka egy üvegben, vagy kancsóban állt az 
asztalon. Mellette egy kisebb cserépkupa vagy 
pohár. Az első kínálásnál a gazda a kupát 
vagy poharat színig töltötte és így köszöntötte 
a legérdemesebb vendégére: Isten éltesse! A 
köszöntött így válaszolt: Isten áldja meg jó-
egészséggel ! Erre a gazda kiitta a kapát, vagy 
poharat. A köszöntött vendég egészségére kí-
vánta : Kedves egészségére ! Vagy : Kedves ja-
vára! Azután a gazda teletöltötte a poharat 
s így kínálta oda első vendégének: Becsülettél! 
És így me it az ivás körül a vendégek során. 

Félig tréfásan még ez a pohárköszöntés is 
járta : Isten tőlünk ! Viszonzása : Dicsértessék ! 

A beteget így köszöntik: Adjon Isten jó-
napot, erőt s egészséget ! Fogadása : Adjon Isten 
mindnyájunknak ! 

A könnyebb beteget tréfásan így : Könnyítse 
meg az Isten az ágya szalmáját! Viszonzása: 
A magáét is! 

Halotti torban a poharat így köszöntik egy-
másra: Adjon az Itten az élőknek vigasztalást, 
erőt, egészséget, a megholtaknak örök nyugo-
dalmat ! 

Ennek viszonzása : Úgy engedje a minden-
ható Isten! 

A szüretelőket így köszöntik: Adjon az Is-
ten jónapot, bő szüretet! Tréfásan így: Adjon 
Isten bő szüretet, szűk ülepet! 

Viszonzása: Adjon Isten mindnyájunknak! 
A disznóperzselőt így köszöntik : Adjon Isten 

jóreggelt! Kövér legyen a pecsenyéje! 
A válasz : Adjon Isten ! Részi legyen benne ! 
Tréfásan így : Részi legyen a perzsel'fában ! 
Az elsorolt köszöntésformák komoly része, 

meg a bemutatkozás az én magyar felfogásom 
szerint, sokkal szebb, mint a németből átmaj-
molt aiásszolgája és van szerencsém. Azért min-

dent el kell követniök a magyar tanítóembe-
reknek, hogy azok, mint nemzeti nyelvkincsek, 
a közhasználatba visszakerüljenek. Erős a hi-
tem, hogy ennek a törekvésnek szociálpolitikai 
eredménye is lesz: a tőlünk már-már idegen-
kedő köznép közelebb simul hozzánk, ha az ő 
nyélvén köszöntjük és fogadjuk köszöntését. 

Az alásszolgájával köszöntő gyermeknek pedig 
az iskolában kell megmagyarázni, hogy : 

„Hiszen van nekünk erős Istenünk, 
Kitől egymásra áldást kérhetünk, 
0 ád jóreggelt, jóéjt, jónapot. . . 
S botlásainkban bűnbocsánatot . . . " 

És hogy: 
„Nem szolgaságra termett a magyar: 
Nem lesz soha rab, nem, ha nem akar !" 

A tanítóság tömörülése. 
írta : Szabó Elemér. 

Az élet nehéz küzdelmeiben a társulások mind 
általánosabbakká váltak s ma már alig van 
foglalkozási ág, amelynek munkásai a szövet-
kezés valamelyes formájában ne tömörültek volna. 
Csak természetes tehát, hogy újabb időben a 
tanítóság is az egyesületekbe való tömörülés-
ben kereste anyagi, erkölcsi és szellemi fejlődé-
sének biztos alapjait. A tanítóság tömörülésé-
nél azonban olyan sokoldalú befolyás érvénye-
sült, hogy a szövetkezés szétforgácsolódott s a 
szétforgácsolt tanítói egyesületek egymással 
szerves összefüggésbe nem jutottak s így egy-
öntetű munkásságba sem foghattak, aminek 
természetes következése, hogy a tanítóság ha -
talmas létszáma mellett sem képes még érde-
keit kellően előtérbe állítani s azokat tömörü-
lése súlyával érvényre juttatni. A szétforgácso-
láson s a szerves összefüggés létre nem jöttén 
kívül ólomsúlyként nehezedik még a tanító-
egyesületek munkásságára, hogy több tanító-
egyesületben a vezetés és az irányítás ma sin-
csen még a tanítóság kezében s emiatt ezekben 
az egyesületekben a tanítóság a maga érdekeit 
kellően nem is képviselheti, felfogását, óhajait 
pedig a maga természetes valóságában föl sem 
tárhatja. A tanítóság érzi is egyesületi életé-
nek e kétirányú gyengeséget s a tevékenyebb 
tagok igazán áldásos munkásságot fejtenek ki 
e fogyatkozások megszüntetésére. A hazai tanító-
ságnak egy egységes tanítóegyesületbe való 
tömörítésére különösen az utóbbi években tör-
téntek sikeres lépések s a vármegyei általános 
tanítóegyesületeket magába foglaló Magyar 
Tanítók Országos Bizottsága, ha alkalmas mó-
don a vármegyei ált. tanítóegyesületek teljesen 
magukba olvaszthatják a tanítóságot, a haza 
összes tarítóságát, jellegkülönbség nélkül, egy-
ségesen képviselheti. 
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A vármegyei általános tanítóegyesületnek 
hivatalból csak az állami és községi tanítók a 
tagjai, míg a felekezeti tanítók, akik pedig az 
ország tanítóságának túlnyomó többségét alkot-
ják, felekezeti jellegük szerinti egyesületekben 
oszlanak meg. Minthogy a különféle felekezeti 
egyesületek egymással szerves egésszé nem 
tömörülhetnek, önként következik, hogy a 
felekezeti tanítóegyesületek tagjainak összekötő-
kapcsául csakis a vármegyei ált. tanítóegyesü-
letek vehetők. Ezeket a Magyar Tanítók Orszá-
gos Bizottsága egységesen képviseli és irányítja, 
s így a haza bármely jellegű iskolájának taní-
tója csakis a vármegyei ált. tanítóegyesületbe 
való belépés által válik tulajdonképen az orszá-
gos tanítóegyesület tagjává. Több vármegyében, 
így pl. Beregben is a ref. tanítóság régóta 
tagja a vármegyebeli ált. tanítóegyesületnek, 
önmaga külön köri vagy megyei gyűléseket 
nem tart s csak az egyházkerületi gyűléseken 
vesz részt. Ma, amidőn az 1907. évi XXVII. 
t.-e. olyan egységessé tette az iskolák működé-
sét, nem is volna már szükség arra, hogy a 
tanítóság jelleg szerint csoportosulva forgácsolja 
szét erejét. A vármegyei ált. tanítóegyesület 
kebelében minden jellegű iskola tanítói szépen 
egybeforrhatnának s közös akarattal és egysé-
ges vezetés alatt munkálhatnák népoktatásunk 
előbbre vitelét. A vármegyei ált. tanítóegyesü-
let köri gyűlésein mindenkor .lehet egy-egy 
tételt a vallá-os és erkölcsös nevelés köréből 
a tárgysorozatba felvenni s azt vita tárgyává 
tenni, mint ahogyan ez eddig is gyakorlatban 
volt. Minthogy azonban alig remélhető, hogy 
idők folyamán is az egyházak hozzájárulja-
nak tanítóegyesületeinknek a vármegyei ált. 
tanítóegyesüle he való beolvadásához, ennél-
fogva feltétlenül szükséges, hogy a felekezeti 
tanítóság minden egyes tagja önszántából lép-
jen be vármegyéjének ált. tanítóegyesületébe 
rendes tagul, mert csak így érhető el, hogy 
az ország tanítóságának egységes tömörülése a 
maga teljes egészében megvalósuljon. Hogy mit 
jelent a több mint 30 ezer tagú és egységes 
vezetés alatt álló tanítóegyesületnek munkás-
sága, azt nem szükséges bővebben fejtegetnem. 
Elég rámutatnom, hogy a hazai tanítóságot 
képviselő, de az összes tanítóságot ma még 
egészen magában nem foglaló Magyar Tanítók 
Országos Bizottsága már eddig is, így pl. leg-
utóbb az ú j törvények tárgyalásakor milyen 
hatékonyan képviselte a tanítóság érdekeit. E 
munkásság hatását hatalmasan növelné, ha az 
országos bizottság vezetése alá hazánk minden-
jellegű tanííósága kivétel nélkül sorakoznék. 

Fogaras vármegyében a lefolyt tanév alatt 
a felekezeti tanítóság csaknem kivétel nélkül 
belépett tagul a vármegyei ált. tanítóegyesületbe, 

s e belépés által tagja lett az Eötvös-alapnak 
is, miután ez egyesület tagjai egyúttal köteles 
tagjai az Eötvös-alapnak is. A felekezeti tanító-
ságnak a haza összes vármegyéiben hasonló-
képen be kell lépnie az ált. tanítóegyesületbe, 
amely tömörítés keresztülviteléhez elég egy 
buzdító felhívás, mivel a felekezeti tanítóság 
nagy része nem tudja, hogy az ált. tanítóegye-
sületnek a felekezeti tanítók is tagjai lehetnek. 
A tanítóság tömörítésének és a tanítói gyűlé-
sek kellő keretek között való lefolyásának sike-
réhez elsősorban is a kir. tanfelügyelőknek kell 
alkalmas módon befolyniok. A tanítóegyesületek 
életerős munkásságát a hivatása magaslatán 
álló tisztikar, a tartalmas tárgysorozat és az 
előadók helyes megválasztása biztosítja. A kir. 
tanfelügyelőnek egyik főhivatása, hogy az ellen-
őrzése alatt álló vármegyei tanítóegyesület veze-
tése hivatott kezekbe jusson. Mint minden tár-
sadalmi osztálynál, úgy a tanítóságnál is van-
nak itt-ott olyan szerepelni vágyók is, akiknek 
tartalmi értéke nem üti meg a mértéket. Az 
ilyen nagyhangú, de kevés belső értékű egyé-
nek felülkerekedhetését kell a tanfelügyelőnek 
elsősorban is lehetetlenné tenni azáltal, hogy a 
vezetői állások betöltése előtt a legalkalmasabb 
tagokra irányítsa a tanítóság figyelmét. A taní-
tóság nagy zöme mindenkor köszönettel veszi 
e jóakaratú irányít sst, ami természetes is, mert 
a tanítók érdemeit és alkalmas vol át a maga 
tiszta valóságában a tanfelügyelőnek van mód-
jában leginkább ismerni; de meg neki is elő-
nyére van, ha tanítóságának vezetése a leg-
hivatottabb kezekbe jut. 

A tárgysorozat helyes összeállítása és az 
előadók helyes megválasztása szintén nagy befo-
lyással van a tanítóság tömörítésére. A tartal-
mas tárgysorozat és a hivatásuk magaslatán 
álló előadók nem :sak a tanítóságot, hanem a 
tanügybarátokat is nagyban vonzzák a gyűlé-
sen való megjelenésre. A tanfelügyelőnek itten 
is irányítólag kell hatnia. Ez szintén nagyon 
természetes, mert az iskolalátogatás alkalmával 
szerzett tapasztalatok alapján a tanfelügyelő 
tudhatja leginkább, hogy mely dolgok tárgya-
lása volna kívánatos a vármegye népoktatásá-
nak fejlesztésére. így például fogarasi műkö-
désem kezdetén, amidőn tapasztaltam, hogy az 
énektanítás nagyon elhanyagolt, behatóbban 
foglalkoztam az énektanítás javítási módoza-
taival, s e lap közleményeiből látom, hogy 
nemcsak az itteni tanítógyűlésen, hanem más 
tankerületbeli tanítógyűléseken is foglalkoztak 
az énektanítás ismertetésével. A helyes ének-
tanítás, főképen nemzetiségi vidéken, a magyar 
nyelv megkedveltetésének és a hazafias szellem 
kifejlesztésének egyik legalkalmasabb eszköze 
lévén, a Néptanítók Lapjának énekrésszel tör-
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tént kibővítése a nemzeties irányú népoktatás 
fejlesztésére megbecsülhetetlen értéket jelent. 
A tanítói gyűléseknek kell lenni ama kohók-
nak, amelyekben a nemzeties irányú népok-
tatás helyes módjait, és irányelveit a tanítóság 
tüzetesen megvitatja, s azokat a salakoktól 
megtisztogatva, megfelelő feldolgozásra a ta-
goknak átadja. Ezekben a kohókban kell meg-
vitatni a nép erkölcsi, társadalmi és gazdasági 
helyzetét javító munkálatokat is, amelyeknek 
keresztülvitele a tanítóságra háramlik. Ezek-
ben a kohókban kell végül megvitatni a mó-
dokat és eljárásokat is, amelyek által a taní-
tóság a maga erkölcsi és anyagi helyzetének 
javulását előmozdíthatja, s megillető helyét a 
társadalomban magának mindenkor biztosíthatja. 

A tanítóság tömörítésére jótékonyan hat az 
is, hogy az ált. tanítóegyesületi gyűléseket 
nemcsak az állami és községi iskolákban, ha-
nem azokban a felekezeti iskolákban is meg-
tartjuk, amely iskoláknak tanítói az ált. tanító-
egyesületnek szintén tagjai. Ennek helyességét 
legutóbb a fogarasmegyei ált. tanítóegyesület 
alsó járáskörének gyűlésén is módomban volt 
tapasztalni. E gyűlésen ugyanis, amidőn a jövő 
gyűlések helyi megtartásának sorrendjét akar-
ták megállapítani, ajánlottam, hogy miután az 
egyesületnek sok felekezeti tanító tagja is van, 
ne köttessék a gyűlés megtartása most már az 
állami és községi iskolákhoz, hanem tartassék 
a gyűlés olyan felekezeti iskolánál is, amely 
iskolának tanítója tagja az egyesületnek, s 
ahová a tanító az iskolaszéki elnökkel egyet-
értőieg meghívja az egyesületet. Adjunk teret 
a felekezeti tanítóknak is annak bemutatására, 
hogy ők is épen úgy képesek kellő színvonalon 
álló mintatanításokat tartani, mint az állami 
vagy a községi iskolák tanítói. Ajánlatom nagy 
örömet okozott a felekezeti tanítóknak, s a 
gör. kel. el. iskolák egyik jelenlévő iskola-
széki elnöke nyomban kérte is, hogy a leg-
közelebbi tanítógyűlés az ő iskolájukban tar-
tassék meg, amely meghívás egyhangúlag el 
is fogadtatott. 

Az ált. tanítóegyesület külső és belső mun-
kálkodása legyen mindenkor úgy irányítva, hogy 
a munka keretében a felekezeti tanítók is ott-
honosan érezzék magukat. Ahol megbecsülik 
egymást a különböző jellegű iskoláknál működő 
tanítók, ott a tömörítésnek mi akadálya sem 
lehet. Ha a tanítóság azt akarja, hogy az élet 
forgatagában háttérbe ne szoruljon s hogy a 
tanítói közszellem egységes kialakulása a maga 
hatalmas méreteiben érvényesüljön, minden al-
kalmat és módot ragadjon meg érdekeinek 
biztosítására. Ezt pedig elsősorban csakis úgy 
érheti el, ha egységes táborba tömörül, amelyben 
az iskolák jellege közöttük válaszfal nem lehet. 

Hogy pedig ez az egységes tömörülés mielőbb 
megvalósulhasson, a Magyar Tanítók Orsz. Bi-
zottságának elnöksége a kir. tanfelügyelők útján 
s támogatásuk biztosításával intézzen buzdító 
felhívást az összes felekezeti iskolák tanítói-
hoz, hogy a vármegyei ált. tanítóegyesületbe 
való belépés által az ország összes tanítóinak 
egy táborba való tömörülését tegyék lehetővé, 
úgy a népoktatás, mint maguk érdekében is. 
Hiszem, hogy a tanítóságnak teljes tömörülése 
kellő gondozás mellett rövid időn belül valóra 
válhatnék, s az egyházak idővel meg fognak 
győződni, hogy e tömörülés iskoláiknak és 
tanítóiknak csak előnyére válik, s miként a 
magyar nemzeties irányú népoktatás, úgy a 
valláserkölcsi nevelés is e tömörülés által 
szilárdabb alapot nyert. 

Az iskola betegségei. 
írta: Ilavus Irma. 

Beteg lesz tőle az ember, ha meggondolja, 
hogy mily rémségesen szaporodnak és halmo-
zódnak a betegségek. Része van előidézésükben 
életmódunknak. Bizony kacskaringós ez, még 
mikor józan is. Kezd megárvulni a családi 
szentély. Kitódulnak belőle az asszonyok és 
leányok a közterekre és reábízzák megbízhatatlan 
cselédeikre a tisztaságot, a személyi és dologi 
felügyeletet. A lakásínség szűkíti és zsúfolja az 
otthont. A telhetetlen élelmesség hariisítja az 
élelmiszereket. Aztán a technikai vívmányok 
nyomában vígan poroszkálnak az egészség új 
ellenségei. Mindenik foglalkozásnak megvan a 
maga jellegzetes árnyéka. Erre figyelmeztetett 
bennünket Gartner orvostanár jénai előadásában. 
Mondott sok olyat, miket régi ismerősök gya-
nánt üdvözölhettünk, de ahogy mondta, az meg-
ragadta érdeklődésünket. Akárhányszor olyat is 
mondott, ami épen meglepett. Azt mondta töb-
bek között, hogy rendszerint messzelátó a gyer-
mek. A látóerőnek is megvan a maga fejlődési 
törvénye. A messzelátó apróság lassanként a 
rendes látókörbe jut. Innen jóformán egy lépés 
és beleesik a közellátás hibájába. No lám, nem 
az iskola az, mely megrontja a nagy tömeg 
szemét. Szép, szép, ha így van. 

Ismételjük, hogy minden foglalkozás nyomot 
hagy az egészségben. Nos hát, a tanuló fog-
lalkozása sem kivétel. Az iskolásgyermeknél 
gyakran észleljük, hogy bágyadt, figyelmet-
len, étvágytalanságban, álmatlanságban szenved. 
Egyik-másiknak megfájdul a feje, megindul az 
orra vére, kivált ha túlságosan befűtenek. A 
hőmérő nem sokat segít ezen. Nem is helye-
zik el mindenütt oda, ahová kellene. A helyes 
az, ha odaerősítjük, ahol kihúzódik az elhasznált 
levegő. A melegségnek afféle törtető természete 
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van. Fölkívánkozik es föl is száll a magasba. 
Az alantabbi rétegek hűvösebbek. Megtörténik 
tehát nagyon gyakran, hogy fejünk meleg, 
lábunk hideg, ami tudvalevőleg meglehetősen 
egészségtelen állapot. Különben hamarosan fájul 
meg a fejünk. Elég annyi is, ha lehorgasztva 
tartjuk sokáig. Azt tán kevesen tudják, hogy 
a rendetlen lélegzés is okozhat fejfájást. Ebből 
a szempontból is jó az a gyakorlat, melyet óra-
közben végeztetünk növendékeinkkel. Vezény-
szóra felállíttatjuk és leültetjük őket, közben, 
ugyancsak vezényszóra, vetessünk velük mély 
lélegzetet. Ügy tetszik, hogy általában véve na-
gyobb gondot fordíthatnánk a lélegzésre. Nem-
csak az éneknél volna erre szükség, hanem a 
beszédnél, meg az olvasásnál is. Alkalmasint 
apadna a kapkodok, a hebegők és dadogók 
száma. Fájós fejjel sem nem tanítunk, sem nem 
tanulunk örömest, pedig ugyan sokat követel 
tőlünk a tanterv. Annyit, hogy már ettől magá-
tól is megfájul a fejünk. Nem ok nélkül hang-
zik eszerint a panasz a szellemi túlterhelés 
miatt. Nem ok nélkül ugyan, hanem azért mégis 
túlságosan. Gartner határozottan ellene mond 
annak, hogy az ifjúság körében elharapódzott 
öngyilkoló-düh okozati összefüggésben állana a 
szellemi túlterheléssel, illetve az iskolával. Az 
ismeretbőség még senkivel sem unatta meg az 
életet. A betegség igen. A nagyobb, a kelle-
metlen, vagy tűrhetetlen betegség. Ez nem az 
iskola talajából sarjadzik ki. Ezt magával hozza 
a gyermek az iskolába. Ilyen az epilepszia is. 
Ha nagy mértékben jelentkezik, akkor nem 
iskolába való a gyermek. Ki is szokták zárni. 
Ha azonban kisebb arányú és ritkábban mutat-
kozik, ez esetben ne csapjuk be az iskola ajta-
ját a kis szerencsétlen előtt. Bocsássuk be és 
ültessük szabad sarokba. Ha kitör a baj, ne 
fogjuk le szegénykét, ha lehet ne is fogjuk 
meg, csupán arra ügyeljünk, hogy ne csináljon 
kárt sem magában, sem másban. A vitustánc, 
amint ismeretes, hadonázással, szabálytalan moz-
gással jár. Nem egyszer megtörténik, hogy a 
gyermek arcfintorját szemtelenkedésnek ítéljük, 
pedig ez a vitustánc következése. Némelykor 
nagyon egyszerű kísérlettel győződhetünk meg 
e betegség fennállásáról, ha t. i. nem olyan 
erős, hogy kísérletre semmi szükség sincs. Fű-
zessünk cérnát a tűbe, vagy tétessünk tollhegyet 
a gyermekkel a tollszárba s egyidejűleg szegez-
zük rá szemünket. Ha nem boldogul, legalább 
is gyanús. Jó szerencse, ha a tanító ismeri a 
betegségek tüneteit. Minden esetre figyelje meg 
gondosan a gyermeket. Egyébként is a nevelés 
első parancsa ez. 

De bármekkora éberséggel állunk is résen 
az iskolában, semmire sem megyünk a család 
közreműködése nélkül. Gondoskodunk friss leve-

gőről, jó világításról, szabályozható fűtésről, 
pormentes padlóról, célszerű padokról és tan-
eszközökről. Még öltöztetjük és tápláljuk is 
növendékeinket, mégis azt tapasztaljuk, hogy 
ahelyett, hogy apadnának, még gyarapodnak a 
betegségek. Megdöbbentően sok ama gyermekek 
száma, kik piszkosan jönnek fel az iskolába. 
Sokan hangoztatják, hogy szereljük fel fürdővel 
az iskolákat. Hát olyan iskolánk is van elég, 
mely fürdőszobával rendelkezik. Ilyenek inter-
nátusaink, de azért tessék csak megnézni még 
a serdülő ifjúságnak is a fogát, körmét, frizu-
ráját. Hiába, az iskola nem pótolhatja a csalá-
dot. Doktorunk szentül hiszi, hogy a bajok a 
családból áramlanak az iskolába és nem meg-
fordítva. Nem is barátja annak, hogy hamarosan 
bezárják az iskolát. Ha azonban ennek szüksége 
merül föl, ne teketóriázzunk sokat. Ma az orvos 
csupán véleményező közeg és sok hatósági retor-
tán megy keresztül, míg végrehajtásra alkalmas 
rendeletbe érlelődik az orvos véleménye. Legyen 
jogosult az orvos, hogy a maga hatáskörében 
csukhassa be az iskolát. Ha valamelyik tanuló-
jánál gyanús betegséget észlel a tanító, rögtön 
küldje haza a gyermeket, ltagadós betegségek 
idején bízzuk a szülőkre, akarják e iskolába 
küldeni gyermeküket, vagy sem. Nagyon okos 
dolog volna, ha a tanítóra is reáadnók azt a 
vászonköpenyeget, melyet a kórházi orvosok 
viselnek, hogy azokat a bacillusokat, melyek 
netán reáragadnának a tanteremben, ne hordja 
el családjába és az utcára. Ehol ni, a tanítói 
egyenruha kísértete. De ez tán mégsem fantóm. 
Azt rosszul teszik, hangsúlyozza tanárunk, hogy 
az iskolai épületbe költöztetik a tanítót és a 
szolgát. A tanító családjának is árthat ez, de 
az iskolának is. Ne hurcoljuk a betegségeket 
még az iskolából is az iskolába. 

— A Magyar Tanítók Országos Bizott-
s á g a 1909. évi augusztus hó 22-én délelőtt 
8 órakor Budapesten, IV. ker., l ' es t vármegye 
székháza közgyűlési termében évi rendes gyűlést 
tart . Tárgyak: 1. Elnöki megnyitó. 2. A nyug-
díjkérdés tárgyában tett intézkedésekről jelentés. 
3. A tanítói szövetség jóváhagyott alapszabá-
lyainak bemutatása, határozati javaslattal. 4. 
Függő tanítói (tanügyi) kérdések. Előadó Simon 
Lajos főv. tanító, a budapesti tanítótestület fő-
titkára. 5. A vasúti félárú jegy kérdése. Elő-
adó Kuti Zsigmond debreczeni izr. isk. igazgató. 
6. Dallos István pénztáros jelentése, kapcsola-
tosan a számvizsgáló-bizottság jelentésével. 7. 
Végleges elszámolás a Somlyay-síremlék költsé-
geiről. 8. Indítványok, javaslatok tárgyalása. 



3 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 11.3 

SZÉPIRODALOM 
Mindenünk vagy. 

Mindenünk vagy te nekünk, 
Kicsi, drága cseppség. 
Nem hagyod, hogy a szívünk 
Bús kétségbe essék. 
Jöhetnek ránk zord napok 
Tele villámlással: 
Földeríted a szívünk' 
Édes kacagással. 

Sorsunk kínos és nehéz, 
Sokat kelünk, járunk, 
Míg egy darab kenyeret 
Valahogy találunk. 
Mégis olyan szívesen 
Visszük azt elédbe — 
Verejtékünk gyöngyeért 
Csókot adsz cserébe. 

Gőgicsélő ajakad, 
Tipegő kis lábad 
Oly boldogokká teszi 
Apádat, anyádat, 
Szólj : eget adsz birtokul, 
Lépj : mienk egy ország . . . 
Fénylő napunk — kék szemed, 
Rózsakertünk — orcád. 

Hogy mi nem módizhatunk 
Aranyba', selyembe', 
Sohse száll a panaszunk 
Ezért az egekre. 
A lelked az aranyunk, 
A hajad a selymünk — 
Rongyainkat elfödi 
Ragyogó szerelmünk. 

Csókjaidnak tengerén 
Van a mi világunk. 
Oda visszaszomjazunk, 
Akár merre járunk. 
Csak egy napig ne lássunk : 
S oly üres az élet. 
Édes, drága csepp fiúnk 
Üdvözültünk véled ! 

Fiák András. 

Hangok az éjben. 
Gyönge a testem. Öklöző kezekkel 
Nem állhatok ki a vész piacára, 
Noha a lelkem gránittal vetekszik, 
Az indulatom úgy forr, mint a láva, 
Mielőtt kitör a hegy oldalára. 

Parázna nótát hajt felém a szellő 
Bitang seregnek szennyes táborából ; 
Sárral dobálják énekükben Istent, 
Gúnnyal dalolnak a magyar hazáról. 
Mi lesz, mi lesz e szörnyű Szodomából ! 

Uj dalt akartok? Én is arra vágyom, 
Ifjú, rajongó bennem is a lélek, 
Istent gyalázó, léha énekekkel 
Mégsem adózom a test ördögének; 
Kemény, de tiszta lantomon az ének. 

Daloljatok csak a nagy Éjszakáról, 
Feküdjetek a kéjbe, szennybe, sárba! 
Én fölemelem szavát az Erénynek, 
Fölemelem, s a harc tüzébe állva: 
Belekiáltom a nagy Éjszakába! 

Major István. 

Felhők jönnek . . . 
Felhők jönnek, felhők szállnak 
Ivék egén a láthatárnak, 
Beborul, meg kiderül; 
Most inosolyg a napsugara, 
Majd egy felhő fátyolába 
Észrevétlen elmerül. 

Lelkemre is egy-egy felhő 
Váltakozva gyakran feljő, 
S öröm, napod elborul : 
Mely előbb még kedvben égett, 
Bús szememből újra éledt 
Bánatomnak könnye hull. 

Felhő oszlik az esőtől, 
A búbánat hulló könnytől, 
S te nap újra felvirradsz ; 
Borús eget, síró lelket, 
Szépen, csöndben megbékéltet 
A szivárvány, — a vígasz. 

Nayy Sándor. 
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Külföldi szemle. 
— Egy nevezetes körrendelet. Anglia fia-

tal közoktatásügyi minisztere egy nevezetes kör-
rendeletet bocsátott ki legközelebb, mely az angol 
tanítóság körében általános és nagy örömet oko-
zott. Ez a rendelet kétségtelenül nagy befolyással 
lesz az angol népoktatásügy további biztos fejlő-
désére. Ugyanis tavasszal az angol tanítóság na-
gyobb küldöttsége jelent meg a közoktatásügy 
vezetője előtt és elpanaszolta az angol oktatásügy 
két legnagyobb baját : a túlzsúfolt osztályokat és 
az iskolázatlan, illetőleg vizsgálatlan tanerőket . 
A miniszter nagyon tartózkodóan és óvatosan 
felelt. Annál nagyobb volt az öröm, mikor a 
miniszternek 709. sz. körirata megjelent, mely a 
tanítók legvérmesebb reményeit is felülmúlta. Az 
eddigi rend szerint ugyanis az angol iskolák 
tanerőinek összeállítására nézve a következő ren-
delkezések voltak irányadók. A tantestület a 
következő tanerőkből állhatott : a főtanítóból, kire 
legfeljebb 50 tanuló j u t h a t o t t ; a teljesen vizs-
gázott osztálytanítóból, 60 tanulóval; a félig vizs-
gázott tanítóból, legfeljebb 45 tanulóval ; a tanító-
diákból (aki az első vizsgát letette és várja, míg 
a szemináriumba léphet), 45 tanulóval ; a vizsgá-
latlan tanítóból, 30 tanulóval, és a tanuló-tanító-
ból, 15 tanulóval. 

Ezek a rendelkezések az ú j körrendelet értel-
mében így módosultak: az úgynevezett tanuló-
tanítók (pupil teachers) teljesen kiválnak a tanító-
testületből. A többi tanítókra nézve pedig a 
tanulók maximuma így állapíttatott meg : a fő-
taníióra 35, a teljesen vizsgázott tanítóra 60, 
félvizsgázottra 35, tanító-diákra 20, vizsgálatlan 
tanítóra 20 tanuló. 

A körrendelet ezenkívül az egy osztályban 
elhelyezendő tanulókra nézve a következő meg-
állapodásokat tartalmazza : egy osztályba 60 
tanulónál több nem vehető fel. Ez a szám későbbi 
lendeletekben még le fog szállíttatni. Valamely 
iskolai rendszer soha sem lehet olyan, hogy min-
den osztály a tanulók maximumát fogadja be, 
sőt a felsőbb osztályokban ezt a számot még 
le kell szállítani 50, 45, 40 s még kevesebb 
tanulóra. Valamely iskolának 80 tanulójára leg-
alább egy teljesen vizsgázott tanítónak kell ju tnia . 
Ez a szám később szintén le fog szállíttatni. 
1909 augusztus 1-je u tán nem vizsgázott tanító 
nem alkalmazható. Akik jelenleg hivatalban van-
nak, kétévi halasztást kapnak, hogy a vizsgákat 
letehessék. Hogyha ez ideig az első tanítói vizsgát 
le nem tették, az iskolai szolgálatból elbocsátan-
dók. A 18.000 nem vizsgázott tanítónőre nézve 
a körrendelet úgy intézkedik, hogy ezek ezévi 
augusztus elseje után csak a legalsóbb osztályok-
ban taníthatnak ; akik közülük ezidőszerint a 
népiskola felsőbb osztályaiban vannak alkalmazva, 

1914 augusztusáig halasztást nyernek. Ezen idő 
után a népiskola egy osztályában sem alkalmaz-
ható többé vizsgálatlan tanító. De ez ideig is az 
ilyen tanítóknak csak évről évre és meghatáro-
zott iskolára adatik meg az engedély, mely elég-
telen eredmény esetében vissza is vonható. 

(hm.) 
— A finnországi népoktatásiig^. Az „ Ecole 

National" című pedagógiai lapban egy finn tan-
férfiú, Wechren Helini M. képet rajzol a finn-
országi oktatásügyről ; ebből az érdekes össze-
állításból a finn népoktatásügyre vonatkozólag a 
következőket ismertetjük : A nyilvános nevelésügy 
Finnországban még egészen újabbkeletű. Kezdet-
ben az egyház műve volt. Az 1800. óv körül a 
papok kis iskolákat létesítettek, hol a gyermekek 
az olvasásban, a katekizmusban és a bibliai tör-
ténetben szerezték meg a szükséges ismereteket, 
mert ezek nélkül konfirmációra nem mehettek. 
Az iskolalátogatás csakhamar kötelezővé vált, mert 
a további rendelkezés azt írta elő, hogy konfir-
máció nélkül senki sem gyakorolhatja a polgári 
jogokat. Voltak ez iskolák mellett még úgyneve-
zett vándoriskolák is — faluhelyen, ezek is papi 
eredetűek voltak. Minden falunak volt vándor-
iskolája, mely minden évben 8 — 9 hétig tartott. 
A papok alkalmazták a tanítókat s ők ügyeltek 
fel a tanításra. A tanítókat és tanítónőket kétéves 
tanfolyamban készítették elő. Csak 1856 ban ta-
nácskozott a finn országgyűlés a szabályozott 
kötelező népoktatásnak a vidéken való bevezeté-
séről. 1863-ban állították fel az első tanítóképez-
dét s csakhamar a vidéki kerületekben is állítot-
tak népiskolákat, melyeknek száma oly gyorsan 
emelkedett, hogy 1905 ben már nem volt oly 
falu, ahol elemi népiskola ne lett volna. Jelenleg 
8 tanító-szemináriuma van Finnországnak. Kettő 
mindkét nembeli növendékek részére. A képző-
intézetek közül kettő internátus és hat externátu.s. 
A tanfolyam négy évig tar t ; három év az elméleti 
kiképzésnek van szentelve, az utolsó esztendő a 
hivatásra való gyakorlati kiképzésnek. Mindegyik 
szeminárium gyakorlóiskolával van egybekötve. A 
tanítási szakok olyanok, mint az elemi iskolában, 
csakhogy lényegesen kibővítve. A népiskolák csak 
korlátolt állami segélyben részesülnek ; a felénél 
többet a községeknek kell fedezniök. Minden iskola 
négy osztályú, a tantárgyak között első helyen áll 
a vallástan. A gyermekek 9 — 1 3 éves korukig 
látogatják ez iskolát ; a városokban vannak még 
ezenkívül a 7 — 9 éves gyermekek számára is 
iskolák, de látogatásuk nem kötelező. Csak az 
utolsó évben tanácskoztak a 7 — 1 3 évig tartó 
iskolakötelezettség reformjáról, melyet keresztül-
vinni óhajtanak. Húsz év óta dán példa szerint 
vannak úgynevezett felsőbb népiskolák is. Ilyen 
jelenleg 28 áll fenn. Ezeket az iskolákat magáno-
sok és társaságok alapították, melyekben 19 — 20 
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éves ifjak és leányok egy 6 hónapig tartó tan-
folyamban bővebb kiképzést nyernek a történe-
lemben, az anyanyelvben és az énekben. Hogy 
állami hozzájárulást nyerjenek, ez intézetek a 
leányok részére a háztartástant s az if jak részére 
a gazdaságtant vették fel a tantervbe. Ezen inté-
zetek mind internátusok és mindkét nem részére 
a vidéken vannak berendezve. (hm.) 

Könyvesház. 
* Tatárrabság . (Regény. í r t a Pékár Gyula. 

A Franklin-Társulat kiadása. Két kötet ára 8 K.) 
Kitka irodalmi jelenség manapság, ha meg-

jelenik egy-egy történelmi regény a könyvpiacon. 
A magyar történelmi regény eddig Kemény és 
Jókai tollából került a legtökéletesebb alakban 
elénk s regényeiknek a legszélesebb közkedvelt-
séget sikerült megszerezniök. Az újabb regény-
írók a Kemény és Jókai nevelte olvasóközönségben 
fejlettebb kritikai érzékre találnak s akaratlanul 
is fel kell, hogy vegyék az olvasó előtt a versenyt 
a két régi, de mindig kedvelt íróval. Vagy leg-
alább is az összehasonlítást nem kerülhetik el. 
A verseny előrelátható sikertelensége, a kedvező 
eredmény reménységének hiánya tar t vissza 
nagyon sok tollat a történelmi regény írásának 
szándékától. Pékár Gyulában szokatlan nagy volt 
a bátorság. Bátorságát növelte az a körülmény, 
hogy némi sikert a kiadás előtt szerzett a Tatár-
rabságnak, mer t az egyik legelterjedtebb szép-
irodalmi hetilap hetenként közölte. A tárgyát is ab-
ból a korból vette, melyről már Jókaitól s Kemény-
től is sokat olvastunk. Erdély történelméből s 
abból az időből, mikor a szüntelen élet-halálhar-
cok szerfölött regényessé tet ték az erdélyiek 
életét. Talán ezeréves történelmünkben sehol 
sem található az emberi életnek annyi és oly 
tömeges romantikája, mint a XVIt-ik századbeli 
Erdélyben. Ezt régen észrevették a legnagyobb 
regényírók is. Ilyen ellenfelekkel szemben Pékár 
Gyulának sem sikerült a versenyben olyan ered-
ményt elérni, mire a hosszas gyakorlattal éle-
sített talentuma alapján számíthatott volna. 
Altalános és feltűnő közkedveltséget csak úgy 
szerezhet vala e regénye számára, ha irodalmi 
becsértékével túlszárnyalhatta volna a tanító-
mestereket. 

Erdély aranykorának letűntével török fogságba 
kerül Toldalagi Mihály, a fiatal, vitéz főúr és 
szerető férj . A rabság legsanvarúbb kínjai között 
Zareyma kháni hercegnő szerelmi ajánlataival 
gyötri, de Toldalagi ellentáll mindaddig, míg 
hazulról névtelen_ levélben nem hitetik el vele, 
hogy felesége, a szép Huszár Margit hűtlen 
lett hozzá. Hirtelen elhatározásával elfogadja a 
Zareyma ajánlatát s a tatár khán mint család-
tagot nevezi ki Erdély fejedelmévé, hol a leg-

nagyobb felfordultságban már négyen is viselik 
a fejedelmi címet. A hitvesi csalódás s a her-
cegnő ravasz csábításai el-elaltatják honvágyát, 
de kiölni nem tudják lelkéből. S mikor a nagy 
török csapat élén átlépi az ojtozi szorost, hogy 
meghódítsa Erdé ly t a töröknek s az ellenálló 
székely felkelők közt először Warkochy Gáborral 
kerül szembe, csúnya vörös s szerfölött gyáva 
ellenfelével, ki ijedtében elárulja, hogy ő vol t 
szerzője a névtelen levélnek, melynek minden 
szava hazug, ismét feltámad benne a hazafiság, 
a törökgyűlölet es fér j i hűség érzése. Maga lesz 
vezére a székely csapatnak s emberfeletti vitéz-
ségével megfutamít ja a török sereget, de a nehéz 
küzdelemben kapot t sebektől a Mikesek zabolai 
kastélyában, felesége és kis fia mellett, a győze-
lemre segített magyarság hálája közt meghal. 

Huszár Margit asszonyi tehetetlenségében is 
erősebb a hitvesi hűségben. Ellene áll a leg-
ravaszabb csábításoknak, habár Warkochy folyto-
nosan behálózza hazug rágalmaival s nem hiszi 
el még az igaz hí r t sem, mely fér je hűtlenségé-
ről szól. Nagy szeretete meg tud bocsátani a 
haldokló férjnek, mikor megtudja a valót. 

Warkochy r ú t külsejével nem tudja megnyerni 
Huszár Margit kezét és aljas jagói tervekkel 
próbál szerencsét, s mikor a siker némi remény-
sége kecsegtetné, maga rohan a vesztébe. Margit 
utána siet az ojtozi harctérre és ott, kit örökre 
el akart zárni Erdélytől és Margittól, Toldalagi 
sú j t ja agyon. 

Pékár Gyula a Kemény Zsigmond kor- és jel-
lemfestésének hajszálnyi gondosságát, a Jókai 
érdekes meseszövésének módját , az egyszerűsé-
gében szép és magyaros hangját nem képes fel-
érni, de nem lehet ráfogni, hogy valamely ide-
gen regényíró mélyebb hatása meglátszanék a 
regényén. Nem akar másokat utánozni, hanem 
önmagán szándékozik felépülni. Ez az első 
nagyobbszabású történelmi regénye, s talán ennek 
tudható be, hogy a társadalmi regények gyakor-
lott írója nem tud j a a históriát beleolvasztani a 
regény cselekményébe. A Tatárrabság első felé-
ben egy szép, regényes korrajzot ad s a második 
fele külön is ki tehetne egy regényt . A történelmi 
hűség megkívánja a szereplő emberek tömeges 
felvonultatását. A sok egyéniségre külön-külön 
nem tudott kellő gondot fordítani s a mellék-
alakok egy részének érthetet lenül rajzolja meg 
a jellemét. Nem tud juk megérteni a fejedelmek, 
Báthory Zsófia s az anyja magatartását, tehá t 
csak a magyarokat, míg a török alakjai rajzában 
gyönyörködni tudunk. Mert ezeknél inkább csak 
a költő beszél, a magyaroknál pedig költeni is 
akart, meg a történelemhez is ragaszkodott, a 
kettőt nem tud ta élethűen kiegészíteni egymás-
sal. A főalakok megkapó lélek rajzai, következetes 
jellemképei, a színes festői leírások elragadják 
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az olvasót. E r r e a regényére nem leliet ráolvasni, 
mit Pékár Gyula eddigi írásaira mondot t a 
kritika : hogy folytonos frázisaival, szóvirágos 
bombasztjaival teszi unalmassá. Ugyan ebben is 
túlságos sok a lírai rész, de a hosszú elbeszélé-
sek között szívesen olvassuk. Ha elmaradtak 
volna, most se éreznők a hiányát. De ez és álta-
lában mindezek a megjegyzések nem azt jelent ik, 
hogy a Tatárrabság ne lehetne a művelt magyar 
társadalomnak gyönyörködtető, kedvelt olvas-
mánya. (Z.) 

* D i á k u t a z á s o k . ( í r ta Mátrai Ferenc Béla. 
Megjelent Szegeden, Engel Lajos könyvnyom-
dájában.) 

Alig érkezik el a nyár, megkezdődik a diák-
vándorlás. Ezeknek a diákvándorlásoknak annyi 
jó és rossz következményük van, hogy érdemes 
velük foglalkozni. A diákutazások jó hatásával 
már nagyon sokan foglalkoztak. Megemlítették, 
hogy a nyáron megtett úton alkalmuk van 
növendékeinknek arra, hogy elméleti ismereteiket 
gyakorlatilag alkalmazzák, hazájukat megismerjék, 
a természet és művészet szépségei iránt érdek-
lődjenek, emberekkel ismerkedjenek meg, a fára-
dalmat megszokják stb. Sőt arra is jók e kirándu-
lások, hogy évtizedek múlva kellemesen gondol-
janak vissza emlékeikre. 

A sok haszon mellett alig látjuk a káros 
következményeket. Pedig azok is nagy számmal 
vannak. A vándorló diák legnagyobb része oly 
szegény, hogy lépten-nyomon rá van utalva 
embertársai segítségére. Ez már magában véve 
is nagy baj . Ha a városi hatóságok, az iskola-
igazgatók nem is unnának rá a segítségért hoz-
zájuk forduló ifjakra, akkor is megvolna az a 
káros következmény, hogy növendékeink hozzá-
szoknának a kéregetésnek tisztességes fajtájához. 
De nekünk nincs szükségünk arra, hogy a ma-
gyar diák ezt megszokja. A vándordiák különben 
nem mindig talál segítőre. Néha éhezésnek, zak-
latásnak, százféle kellemetlenségnek van alávetve. 
Sokszor úgy tér haza kirándulásából, hogy fáradt 
és beteg, képtelen megkezdeni az őszi komoly 
munkát. A könnyelműek útközben olyan te t tekre 
is vetemedhetnek, melyeknek rájuk nézve kelle-
metlen következményei lehetnek s gyakran visel-
kedésükkel iskolájuk hírnevét teszik tönkre . 

Ezért mi azon a nézeten vagyunk, hogy való-
ban csak azok a kirándulások veszélytelenek és 
hasznosak, melyeket az if júság egy idősebb, 
tapasztaltabb és műveltebb ember vezetése alatt 
tesz meg. Diákoknak magukban csak akkor volna 
szabad elindulniok, ha egyéniségük és a magukkal 
vitt pénz biztosítékot, nyúj tanak arra, hogy kifo-
gástalanul viselkednek és nem válnak sem a 
városok, sem embertársaik terhére. Ma m é g kor-
látoznunk kell a vándorlást. Nem örömmel ír juk 
ezt, mer t minden magyar diáknak meg kellene 

ismernie hazájának legfontosabb történeti, termé-
szeti, néprajzi nevezetességeit. 

Reméljük, nemsokára eljön az az idő, mikor 
a diákvándorlást országosan szervezik. Az állam 
és a túri sta egyesületek az ország nevezetesebb 
helyein egyesült erővel szerelnek fel majd kisebli 
szállókat, iskolákat arra, hogy az érkező diákoknak 
mindenüt t olcsó szállásuk, tisztességes ellátásuk 
és művel t útmutatójuk legyen. Ha ez valaha 
megvalósul, a legnagyobb örömmel küldhet jük 
növendékeinket vándorútra. 

Ezeknek elmondására Mátrai Ferenc könyvecs-
kéje adot t alkalmat. Egy diákutazás története 
van ebben megírva. Nem a vidék száraz leírá-
sából áll, hanem benyomásait beszéli el az író. 
Nagyon helyes dolog volna, ha az ország neve-
zetesebb vidékeit ilyen módon feldolgoznák. Az 
útrakelők már elmenetelük előtt olvasgatnák e 
füzeteket s gyakorlati ismereteket és a termé-
szeti szépségek meg a történeti emlékek iránt 
felébresztett érdeklődést vinnének magukkal. 

Ma még útleírások dolgában a kezdet kezdetén 
vagyunk s a megjelent könyvek is elkallódnak, 
megszerezhetetlenek. Ha a túrista-egyesületek 
összegyűjtenék őket bizonyos középpontokon, 
hogy a meginduló közönségnek rendelkezésére 
álljanak, nagy szolgálatot tennének az utazóknak. 
Sajnos, ma alig néhány vidékünket ismerteti 
magyar könyv, ki vagyunk még mindig szolgál-
tatva a németeknek, akik — különben kitűnően 
szerkesztett s megbízható — könyveikkel el-
árasztják a világot. 

* I d e h a z a . (Újabb versek. í r ta Hollósi István, 
megjelent Kaposvárt. Ara 1 K.) 

A csendes nyugalomnak, a boldog családi élet-
nek, az elégedettségnek költője Hollósi István. 
Míg mások vigasztalást találnak az elsírt dalok-
ban, Hollósi Istvánt az öröm, a boldogság kész-
teti megszólalásra. Egyik-másik versén ugyan a 
mult szenvedésének emléke vonul át, de ez is 
csak azért, hogy a je len nyugalma annál szembe-
tűnőbb legyen. 

Hollósi költeményei nem értéktelenek, hangu-
lat van bennük, de hibájuk vagy szerencsétlen-
ségük, hogy az az érzéskör, mely tartalmat és 
tárgyat ad nekik, nála sokkal nagyobb poéták 
klasszikus tökéletességű verseiben j u to t t kifeje-
zésre. Olvasás közben nem tudunk szabadulni a 
felmerülő emlékektől, sőt gyakran érezzük, hogy 
alkotás közben Hollósi előtt is ott lebegtek nagy 
poétáink művei. Különösen Petőfi hatását éreztük 
egyik-másik költeményén. 

Ismételjük, hogy Hollósi István költeményei 
nem értéktelenek. De mi többet várunk a lírai 
költőtől. Nem elégszünk meg az érzés őszinte-
ségével, hanem olyan ú j köntöst, clyan hangulat-
keltő sorokat, megkapó fordulatokat és képeket 
várunk, amelyek mindig ú j formában mutat ják 
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be a legősibb és legtöbbször feldolgozott emberi 
érzéseket. 

A könyv tiszta jövedelmét a szerző a Kapos-
várott megalapítandó Somogymegyei Tanítóit 
Házá nak szánta. 

* B e r k e l e y . (I. Három párbeszéd Hylas és 
Pbilonons között. II. Értekezés a látásnak egy ú j 
elméletéről. Fordította, életrajzzal és jegyzetekkel 
ellátta Dienes Valéria dr. A Franklin-Társulat 
kiadása. Megjelent a Filozófiai írók táró-ban.  
Ara 4 korona 40 fillér.) 

Néhány esztendővel ezelőtt még alig gondol-
hattunk arra, hogy a legmélyebb és legnehezebb 
filozófusok művei magyar nyelven megjelenhet-
nek. Örültünk annak is, ha tanítóink és a művelt 
közönség kivonatokból, tankönyvekből fővonások-
ban ismerkednek meg a filozófiai rendszerekkel 
és felfogásokkal. Ma már a Filozófiai írók tárá-
nak elterjedése azt mutat ja , hogy a magyar 
közönségben fölébredt a bölcsészet szeretete. Kö-
vetkezménye ennek pedig az lesz, hogy a nagy 
gondolatok vándorútra kelnek, hogy megtermé-
kenyítsék irodalmunkat és erősebb alapot adjanak 
műveltségünknek. 

Terünk nem engedi, hogy Berkeley filozófiáját 
ismertessük. E helyen úgysem adhatnánk többet, 
mint tankönyveink. Csak annyit említünk meg, 
hogy a magyarul most megjelent kötetben két 
értekezése van. Az első dialógusok formájában 
van írva, a másik értekezés elmélkedés a látásról. 

A két értekezés után életrajza következik. 
Elete alkalmat nyúj t Dienes Valériának arra, 
hogy áttekintse az egész angol filozófiát, amely 
Bacon fellépése óta csodálatos fejlődésnek indult. 
Aki ez életrajzot és az értekezéshez írt jegyze-
teket figyelemmel kíséri, minden nehézség nélkül 
megértheti Berkeleyt. 

Hivatalos rész, 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Sporzon Ernő 
nyitrarudnói földbirtokosnak, aki a Lestyénben 
és Nyitrarudnón létesítendő áll. kisdedóvoda cél-
jára építési telkeket adományozott s a népokta-
tás ügye iránt egyébként is állandóan a leg-
melegebb érdeklődéssel viseltetik ; a nagyenyedi 
szegény tanulókat segélyező körnek, amely az 
1908/09. tanév folyamán 116 tanuló között ösz-
szesen 934 K értékű ruhá t osztott szét. 

K i n e v e z t e : Darvas Ferenc oki. tanítót a 
magyarpécskai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Németh 
Lajos oki. tanítót a verbólajdai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Telkes Alfréd oki. tanítót a hosszú-
falu-alszegi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Rád János 
sztrigyszentgyörgyi közs. el. isk. tanítót a sztrigy-
szentgyörgyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Atovich 
Ferenc nyitraújlaki közs. el. isk. tanítót a nyitra-

újlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Legeza István 
oki. tanítót a beregszőllősi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Barazsi József kakszentmártoni ref. 
el. isk. tanítót a berendi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Solymos János izsáki róm. kath. el. isk. 
tanítót a derenki áll. el. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Muntyán Miksa oki. tanítót a temesszigeti áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Végh Lajos szécsénykovácsi 
közs. el. isk. tanítót az ipolykéri áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Boczlcó Kálmán oki. tanítót a nagykürtösi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Száva Béla jász-
ladányi róm. kath. el. isk. tanítót a mátranováki 
áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Minda Pál oki. 
tanítót az óbébai áll. el. isk. hoz r. tanítóvá ; 
Molnár Mihály oki. tanítót a németgladnai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Vadász Zoltán brailai 
róm. kath. el. isk. taní tót a czakóházai áll. el. 
isk.-hoz r . tanítóvá ; Majorossy Gusztáv oki. taní-
tót a kisteleki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kelemen Kálmán oki. tanítót a tatrangi áll. el. 
isk. hoz r. tanítóvá; Borsos Irma oki. tanítónőt a 
a székelydályai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Czirbitsz Anna oki. tanítónőt a felsővízközi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Magó llóza oki. tanító-
nőt a zichyfalva-laudontanyai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Kiss Józsefné szül. Boti Angela  
oki. tanítónőt a sztraczenai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé; Tapp Katalin oki. tanítónőt a szál-
vai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé, Somogyiné 
Korchmáros Lujza szőllőskislaki áll. el. állandó 
helyettes tanítónőt ugyanezen áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Mákayné Nagy Erzsébet felsőgagyi 
áll. tanítónőt a békési közs. jellegű önálló gazd. 
isk.-hoz r. gazd. szaktanítónővé ; Sütő Matild oki. 
kisdedóvónőt a csombordi áll. kisdedóvodához kis-
dedóvónővé ; Stepniclca Júlia oki. kisdedóvónőt 
abrassó-bolgárszegi áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Goldbecher  
Tóbiás gavosdiai áll. el. isk. tanítót a gyulai-
remetetanyai áll. el. isk.-hoz; Vladár Emil deán-
falvi ág. hitv. ev. el. isk.-hoz szolgálattételre 
rendelt áll. el. isk. tanítót a nagycsepcsényi 
áll. el. isk.-hoz ; Jankovieh Vilmos alsókomárnoki 
áll. el. isk. tanítót a felső vízközi áll. el. isk.-hoz ; 
Buda Mihály tatrangi áll. el. isk. tanítót a cser-
nátfalusi áll. el. isk.-hoz; Brenner József med-
gyesbodzási áll. el. isk. tanítót az aradi, Katona 
Gábor kisteleki áll. el. isk. tanítót a medgyes-
bodzási áll. el. isk.-hoz; Tarant Kálmán mosoni 
áll. el. isk. tanítót a köpcsényi áll. el. isk.-hoz, 
Haller János czakóházai áll. el. isk. tanítót a 
mosoni áll. el. isk. hoz ; Bartha Ágost német-
gladnai áll. el. isk. tanítót a nevrincsai áll. el. 
isk.-hoz ; Szilágyiné Stéfán Irma nagylucskai 
áll. el. isk. tanítónőt a zajgói áll. el. isk.-hoz ; 
Rácz Róza székelydályai áll. el. isk. tanítónőt a 
nagylucskai áll. el. isk.-hoz; Jankovics Zoltán 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 2 . SZÁM. 

és Jarikovics Zoltánné szül. Polonyi Erzsébet 
szatmárzsadányi áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt 
a dombovári áll. el. isk.-hoz. 

űjból alkalmazta: Szirlcó Mihály, a cleve-
landi gör. kath. el. iskolához szolgálattételre ren-
delt, szabadságolt áll. el. isk. tanítót a pisztra-
házai áll. el. népiskolához tanítói minőségben. 

Nyugdíjat utalványozott: Jábomik Károly 
nagytapolcsányi munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1640 K- t ; Borlován János doles-
csiklényi munkaképtelen közs. el. isk. tanítónak 
évi 640 K-t ; Sztriycsko Sándor vágőri munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1080 
K-t ; Kollár Antal győrszentiváni munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t ; 
Skerle József czobolyfalui munkaképtelen róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K- t ; Bakos 
Gyula békésszentandrási róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1440 K- t ; Gergely Pál gvöngyösoroszii 
munkaképtelen róm. kath. kántortanítónak évi 
1280 K-t ; Petru György örményszékesi munka-
képtelen gör. kel. tanítónak évi 420 K- t ; Wex-
ler István nagykozári munkaképtelen áll. el. isk. j 
tanítónak évi 1400 K- t ; Mrafcsák József han- ! 
gonvi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 j 
K-t ; Somogyi Róbert nagyugróczi munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 2340 K- t ; Dudicli 
István csatai munkaképtelen róm. kath. tanító-
nak évi 1460 K - t ; Pál ' Albert gyergyóalfalui 
munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
840 K-t ; Balogh Gyula csanádapáczai munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1240 
K- t ; Ütő András nagyajtai áll. el. isk. tanítónak 
évi 1760 K-t ; Szórády Lajosné, szül. Bán Eliz 
tatrangi áll. el. isk. munkaképtelen tanítónőnek 
évi 1000 K - t ; Bodocán Erzsébet Eliz balázs-
falvai munkaképtelen gör. kath. tanítónőnek évi 
780 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Benczúr József csalányosi ág. ev. el. isk. 
tanító özv., szül. Lipovszky Máriának évi 660 K- t ; 
néh. Haidt Pál porrogi ág. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Őri Vilmának évi 676 K- t ; néh. 
Bakur Antal nyug. vadveremi gör. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Oniczia Máriának évi 350 K- t ; 
néh. Ambrus Sándor besenszögi nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Szalay Borbálának évi 
300 K-t ; néh. Sághy Lázár szegvári nyug. áll. 
el. isk. tanító özv., szül. Buttás Juliannának évi 
640 K- t ; néh. Bartha Endre mezővári nyug. 
áll. el. isk. tanító özv., szül. Aranyosi Katalin-
nak, évi 550 K-t. 

Avvaházba való felvételét elrendelte: néh. 
Panxdin Tivadar felsőszlatinai közs. el. isk. tanító 
Lajos nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Leviczky Béla csicseri gör. kath. el. isk. tanító 
Gizella nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Mánkis Miklós szlatinai gör. kath. el. isk. tanító 

Gyula nevű árvájának a debreczenibe ; néh. 
Takács József végpetri i gör. kath. el. isk. tanító 
Gyula nevű árvájának a debreczenibe és Mária 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Urbán 
Ede serkei ref. el. isk. tanító Mária nevű árvá-
jának a kecskemétibe ; néh. Juhász György alsó-
pokorágyi ref. el. isk. tanító Mária és Katalin 
nevű árváinak a kolozsváriba ; néh. Varga Gyula 
csatári ref. el. isk. tanító Jul ianna nevű árvájá-
nak a debreczenibe ; néh. Halász Imre belényesi 
ref. el. isk. tanító József nevű árvájának a kecs-
kemétibe ; néh. Szabó Péter kisházai áll. el. isk. 
igazgató-tanító Emilia nevű árvájának a kecske-
métibe ; néh. Tóth János rahonczai gör. kath. el. 
isk. tanító Anna nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Lukács Ferenc balázsfalvi áll. el. isk. tanító 
Mária és Anna nevű árváinak a kecskemétibe ; 
néh. Smegner János gégényi ref. el. isk. tanító 
Hona nevű árvájának a debreczenibe ; néh. 
Koroly Mihály tapolyai gör. kath. el. isk. tanító 
Anna nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. 
Bokotey Sándor pálasremetei gör. kath. el. isk. 
tanító Julianna nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Kovács Is tván szirmai gör. kath. el. isk. 
tanító Erzsébet nevű árvájának a debreczenibe. 

Tanítók tanácsadója. 
Sz. 1. Csap. A tanítok az óvodai célokra kivethető 

adózástól mentesek. Erre vonatkozóan a vallás- és köz-
okt. miniszter 27.683/1895. sz. a. a következő rende-
letet adta ki : „Mivel az óvodai. célokra kivethető 
3°/o-os pótadó, mely az 1891. évi XV. t.-c. 18. §-ának 
4. bekezdésében községi pótadónak minősíttetett, tény-
leg az 1886. évi XXII. t.-c. 129. §-ában említett köz-
ségi pótadó jellegével bír, illetőleg a törvény ezen 
pótadótól való mentességre nézve is az utóbb idézett 
t.-cikknek az 1891. évi XV. t.-c. által meg nem változ-
tatott rendelkezései szolgálnak zsinórmértékül. Ennél-
fogva kétség nem férhet ahhoz, hogy a lelkészeket és 

! tanítókat a kizáróan hivataluk után élvezett javadal-
maik után az 1891. évi XV. t.-c. alapján kivethető 
3°/o-os pótadó alól való mentesség az 1886. évi XXII. 
t.-c. 138. §-ának bekezdése értelmében megilleti." — 
O. A. Vsellye. Az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe való 
fölvétel módozatait szíveskedjék valamelyik ottani 

I kartársától megkérdezni. — K. E. A tanítói javadalom 
i egy részét képező szántóföldek bizonnyal az iskola-

fenntartó község előzetes hozzájárulásával és jóvá-
hagyásával adattak haszonbérbe. Ebben az esetben 
önre, mint utódra, akit a bérletről megválasztatása 
idején valószínűleg értesítettek is, a megkötött bérleti 
szerződés, a bérleti időtartamra, kötelező erővel bír. 
A szerződés joghatályát legföljebb akkor veszítené, ha 
elődje a telekkönyvi tulajdonos község hozzájárulása 
nélkül kötötte meg a bérletet. — L. Hsztjnos. 1. 

• Levelében ön is beismeri, hogy a minisztérium a 
másodízben, négy évig tartott szolgálati megszakítását 

; nem vette igazoltnak ; ebből önként az következik, 
i hogy megelőző szolgálati ideje a korpótlékra igényt 
! adó szolgálati idő szempontjából figyelembe nem jöhet. 

2. Sokszor közöltük már e helyen, hogy állami szol-
; gálatba saját kérésére kinevezett tanító a kezdőfizetésnél 

magasabbat csak akkor kaphat, ha előbb fizetés és 
I korpótlék címén magasabb illetményt élvezett, mint 
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amilyen a kinevezett tanítót az 1907. évi XXVI. t.-c. 
2. §-a alapján megilleti. A többletet a magasabb fize-
tésbe beszámítandó személyi pótlékként utalványoz-
zák. Korpótlék címén tehát csak akkor kárpótolnák, 
ha azt tényleg élvezi, vagy ha betöltött ötévi szol-
gálata után arra igénye van. 3. Ha a tanító fizetés-
kiegészítési államsegélyt élvez és az iskolaszék kor-
pótlék engedélyezéseért folyamodik, csupán a tanító 
szolgálati bizonyítványai mutatandók be. A további 
korpótlék kérelmezésénél pedig semmiféle okmányt 
nem kell fölterjeszteni, hanem csak az iskolaszéknek 
az államsegélyt kérő folyamodványát kell beadni a 
közig, bizottságnál, melyben igazolandó, hogy az igény-
jogosult tanító a kérdéses iskolánál működik. •— 
K. I. 1. Ezen kérdésére föntebb megtalálja a feleletet. 
2. A tanító és tanítónő házastársaknak nem köteles a 
közs. vagy felek, iskolafenntartó a törvényben megálla-
pított két lakást vagy kettős lakáspénzt megadni. — 
Igazgató-tanító. 1. A tanítók és tanítójelöltek lehet-
nek egyéves önkéntesek is. Ennek elnyerése iránt a 
járási főtisztviselőnél január vagy február hóban, de 
legkésőbb a sorozás idején, állítás előtt, folyamodványt 
kell benyújtani, melyhez csatolandók : a magyar állam-
polgárságot igazoló okmány, erkölcsi bizonyítvány, a 
képzettségről szóló okmányok (a tanítóképző utolsó 
évfolyamának elvégzéséről szóló iskolai bizonyítvány, 
avagy oklevél). Ha államköltségen kíván szolgálni, 
akkor csatolandó még a községi elöljáróság által ki-
állított és az illetékes főszolgabíróság által láttamozott 
vagyontalansági bizonyítvány. A kérvényben fölemlí-
tendő, hogy mely ezrednél kíván szolgálni és érin-
tendő, hogy a tényleges szolgálatot mikor óhajtja 
megkezdeni. 2. A tornatanfolyamra a Nemzeti Torna-
Egyesületnél (VIII., Szentkirályi-utca 26.) legkésőbb 
október hó 1-én személyesen kell jelentkezni. — 
Felekezeti. Kineveztetése esetén jelenlegi illetményei-
nek élvezetében megmaradna, de addig elő nem lépne, 
míg az 1000 K-n felüli többletként nyert személyi 
pótléka a magasabb fizetés arányában meg nem szűn-
nék. Ha tehát most fizetés és korpótlék címén 1400 
K-t élvez, az 1600 K-s fizetési fokozatba csak 10 évi 
állami szolgálat után lépne elő. — Láposi. Az 1907. 
évi XXVÍI. t.-c. 33. §-a határozottan megjelöli, hogy | 
államsegélyes hitfelekezeti iskolák az iskolákra nézve 
előírt nyomtatványmintákból csakis olyanokat használ-
hatnak, melyek az állami iskolák számára megállapít-
tattak. Természetes, hogy ezen nyomtatványminták 
közé sorozandó a látogatási napló is, mely épúgy, 
mint a többi nyomtatvány, magyar nyelven töltendő 
ki. Ha ön ekképen jár el, a törvény követelményeinek 
eleget tesz s egyházi hatóságának ezzel ellenkező kíván-
ságát ne vegye figyelembe. Esetleg a közig, bizottság 
részéről teendő intézkedés végett jelentse be az esetet 
a kir. tanfelügyelőségnek. — D. L. Psztmliály. Az 
összes elemi népiskolák ismétlő-tanfolyamában a tanítás 
nyelve magyar lévén (1907. évi XXVII. t.-c. 18. §), 
ott kizáróan csak magyarnyelvű tankönyvek hasz-
nálhatók s más tanítási nyelv teljesen kiküszöbö-
lendő. — Ty. K. Besba. Ha a gazdasági ismétlő-
iskolára vonatkozó megbízatás valamely okból meg-
szűnik, az élvezett tiszteletdíj a nyugdíj megállapítá-
sánál figyelembe nem vehető. A befizetett nyugdíj inté-
zeti járulékok a következő fizetésemelésnél beszámít-
tatnak. Más kedvezmény ezen a címen el nem érhető. — 
H. M. Krász. A közig, bíróság 1909. évi március hó 
10-én 17. sz. a. hozott ítéletében kimondotta, hogy 
a tanítót terhelő nyugdíj intézeti járulék az özvegyet 
és árvákat illető segély, illetve gyámpénz ellen nem 
érvényesíthető. Ha ezen járulók behajtása az ön ellá-
tása terhére rendeltetett el, az erre vonatkozó rendel-
kezés ellen adjon be panaszt a közig, bíróságnál. —• 
L. I. A gyógypedagógiai tanfolyamra tanévenként 

többnyire 14 ösztöndíjas hallgatót vesznek föl. Pályáz-
hatnak 30. évüket még be nem töltött, nőtlen, elemi 
iskolai, vagy magasabb képzettséget igazoló tanítók. 
A képzés két évig tart ; az első főként elméleti, a 
második pedig gyakorlati irányú. A fölvettek teljes 
ellátást ós évi 360 K ösztöndíjat kapnak. A képesítő-
vizsgálat sikeres kiállása esetén a hallgatók rendszerint 
rövidebb időn belül valamely gyógypedagógiai inté-
zethez kineveztetnek. Előléphetnek a VIII. fizetési 
osztályig. A folyamodványok az I. ker., alkotás-utcai 
intézet igazgatóságánál legkésőbb június hó 30-ig adan-
dók be. Ez évre tehát már elkésett. — H. N. Szliely. 
A kérdezett adatok a Réthi által közelebb ismer-
tetett miniszteri jelentésről írt cikkeinkben bennfog-
laltatnak. Szíveskedjék utána nézni. — K. A. Bkor. 
1. A tankötelezettség idejének megszabásánál köve-
tendő eljárást a vallás- ős közoktatásügyi miniszter 
7280/1878. sz rendeletével akképen szabályozta, hogy 
azon tankötelesek, kik a mindennapi iskolában a 12. 
s az ismétlő-iskolában a 15. életévüket a tanév folyama 
alatt töltik be, a mindennapi iskolából az ismétlő-
iskolába a tanév befejezése előtt át nem léphetnek, 
illetve a tanév folyama alatt kötelesek a téli hóna-
pokon át az ismétlő-iskolába járni. 2. Az iskolafenn-
tartó köteles önnek fűtésre alkalmas fát kiszolgáltatni. 
Ha ezen járandóságát nem megfelelő módon szolgál-
tatják ki, emeljen panaszt a járási főszolgabírónál.— 
Reménylő. Azt hisszük, hogy rövidebb ideig tartott 
szolgálati megszakításától el fognak tekinteni, külö-
nösen akkor, ha kellően megokolja, hogy miért volt 
kénytelen távozni előző állásából. Minden esetre folya-
modja meg korpótlékát. — B. A. lnaszó. Állami 
tanítók alapfizetése az I. csoportban 1200, a Il.-ban 
1100, a III.-ban 1000 K. Öt évi szolgálat után minden 
csoportban emelkedik a fizetés 400 K-val, azután pedig 
ötévenként, 30 évi szolgálatig, évi 200 K-val. 

Különfélék. 
— Gabella-jövedelein és kultuszaűó. (A 

közig, bíróság határozata.) Izraelita hitközség 
által fenntartott felekezeti iskola céljai/ra az 
úgynevezett gabella-jövedelmekből és a kultusz-
adóból a hitközség pénztárának terhére átutalt 
és felhasznált összegek, amennyiben azokból az 
egyes adózókat az iskola fenntartására for-
dított összegből egyénenként terhelő rész iga-
zoltan kimutatható és tényleg ki is mutattatik, 
az izraelita hitközségi tagoknak a hitfelekezeti 
iskola fenntartásához való oly hozzájárulásá-
nak tekintendők, amelynél fogva az 1868. évi 
X X X V I I I . t.-cikk 36. § a alapján az ő0/o-os 
községi iskolai adó alól való felmentésüket igé-
nyélhetik. 

A beszámításnál az egyes birtokosok és 
községi tagok által fizetett állami adókat egyé-
nenként számításba venni, s a részben vagy 
egészben való felmentés is, amely önként ért-
hetőleg nem egyszersmindenkorra, hanem csak 
évről évre szólhat, — az egyes tagokkal és bir-
tokosokkal, nem pedig általában a hitközséggel 
szemben adható meg. 

A m. kir. közigazgatási bíróság 1908 . évi 
3518. sz. határozata: A közig, bíróság a sz—i 
izraelita hitközségnek iskolaadóügyét, melyben 
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Ny. vármegye közig, bizottsága az 1905. évi 
2 7 4 9 . sz. a. határozott , L. Fü löp hitközségi 
elnök által a kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszterhez beadott s onnan á t t e t t felebbezés, 
helyesen panasz folytán az 1896. évi XXVI. t.-c. 
50. §-a alapján tárgyalás alá vévén, következőleg 
í tél t : A m. kir. közig, bíróság panasznak helyt 
nem ad. Indokok : Az ügyiratok adataiból két-
ségtelenül megállapíttatott , hogy S z — n az ottani 
izraelita hitközség, az 1868 : XXXVIII . t.-c. kö-
vetelményeinek mindenben megfelelő s magyar 
tannyelvű hitfelekezeti elemi iskolát tar t fenn 
és hogy ez az iskola még az 1850-es években 
keletkezett, a tö rvény követelményeinek azonban 
csak utóbb felelt meg. Ennek következtében két-
ségtelen az is, hogy a fent hivatol t törvény 
36. §-ánál fogva a sz—i izraeli ta hitközség 
tagja i csak annyiban köteleztethetnek a községi 
iskola fenntartásához járulni, amennyiben azon 
összeg, mellyel sa já t hitfelekezeti iskolájuk fenn-
tartásához pénzben vagy terményekben járulnak, 
egyenes adójuknak öt százalékát nem meríti ki. 
Továbbá, miután a sz—i izraeli ta felekezeti 
iskola az ügyiratokból megállapíthatóan kétség-
te lenül hitközségi intézmény, az úgynevezett 
gabellajövedelmekből és a kultuszadóból a hit-
község pénztárának terhére s a hitközségi iskola 
céljaira átutalt és felhasznált összegek, amennyi-
ben azokból az egyes adózókat az iskola fenn-
tar tására fordí tot t összegből egyénenként terhelő 
rész igazoltan k imuta tha tó és t ény leg ki is mu-
tat tat ik, az izraelita hitközségi tagoknak a hit-
felekezeti iskola fenntartásához való oly hozzá-
járulásának tekintendők, amelynél fogva a fent 
hivatolt törvényszakasz alapján az 5%tOs iskolai 
adó alól való felmentésüket igényelhetik. Mind-
ezeknek számbavételével megállapítható ugyan, 
hogy a sz—i izraelita hitközségi tagok általában 
véve iskolájuk fenntartásához az 1 9 0 4 . és 1905. 
években mily összegekkel j á ru l t ak és általában 
állami adójuk 5 % - á t kimeríti-e a hitközségi 
iskolára fizetett összeg, mégis a nevezett hit-
község és népiskola elnöksége ál tal előterjesztett 
annak a kérelemnek, hogy az o t tani hitközségi 
tagok az 5 % os iskolaadó te rhe alól általában 
és egyszersmindenkorra mentessenek fel, helyt 
adni nem lehetet t . Ugyanis a f e n t hivatolt tör-
vényszakasz világos kitétele szerint ezt a men-
tességet nem a hitközség, i l letve a hitközségi 
tagok összessége általában, hanem csupán azok 
a tagok külön-külön igényelhetik, akiknek a hit-
községi iskola fenntartásához való hozzájárulása 
állami adójuknak 5 % - á t megüti, vagyis, hogy a 
hitközségi tagok által eszközölt hozzájárulásnak 
nem általános főösszege, hanem minden egyes 
tag hozzájárulása és államadója külön-külön 
veendő számításba. Ebből ismét önként követ-
kezik, hogy miu tán az egyes tagoknak hozzá-

járulása és államadójának mennyisége évről évre 
változhatik, a felmentés nem egyszersminden-
korra, hanem évről évre igényelhető és adható 
meg. Minthogy pedig a kérelem az összes hit-
községi tagoknak egyszersmindenkorra való fel-
mentésére i rányul t , és minthogy az ismételten 
kiegészített kimutatásokból sem állapítható meg, 
hogy a hitközségi tagok közül az 1904. és 
1905 . évben kik járul tak külön-külön állam-
adójuk 5 % - á t meghaladó összeggel felekezetük 
iskolájának fenntartásához, a kérelemnek helyt 
adni vagy egyeseknek az 5 % - o s iskolaadó alól 
való felmentését elrendelni egyáltalán nem le-
hetet t . 

— Konfliktus a román egyház és a kul-
t u s z m i n i s z t e r k ö z ö t t . Egyik budapesti kő-
nyomatos je lent i , hogy szeptember elsején nyí l t 
konfliktus fog kitörni a román főpapok és a 
kultuszminiszter között. Ugyanis ez az a határidő, 
melyet a kultuszminiszter a r o m á n püspököknek 
adott , hogy a hi t tantaní tásra vonatkozó rendeleté-
nek eleget tegyenek. A közoktatásügyi miniszter 
rendelete szerint a kongruakiegészítés megvonandó 
minden olyan román lelkésztől, aki az állami 
iskolákban a h i t t an t nem magyar nyelven tanítaná. 
A román főpapok viszont meghagyták lelkészeik-
nek, hogy e rendeletnek ne engedelmeskedjenek. 
Minthogy sem a kultuszminiszter, sem a román fő-
papok nem akarnak álláspontjukból engedni, bizo-
nyosra vehető, hogy a tanév kezdetével a konfliktus 
k i fog törni. Az egész román saj tó erősen izgat 
Apponyi rendele te ellen és felhívja a román fő-
papokat, hogy ne engedjenek. Egyes román lapok 
írják, hogy 3Ietianu nagyszebeni metropolita ki-
jelentet te volna, hogy a miniszter felhívásának 
nem fog eleget tenni és nem fogja visszavonni 
a lelkészeknek ado t t tiltó rendele té t . A mérsékelt 
i rányú Ungaria azt írja, hogy úgy látszik, hogy 
Metianu érsek á tment a túlzók táborába. Annyi 
bizonyos, hogy utóbbi időben több nemzetiségi 
képviselő j á r t az érseknél és igyekeztek őt rá-
beszélni, hogy ne engedje tönkretenni a román 
egyház autonómiájá t . Nacionálista román körök-
ben azt a hír t kolportálják, hogy a román főpapok 
Apponyi rendele tére egyáltalában nem fognak 
válaszolni. Ennek indokolására azt hozzák fel, hogy 
a miniszter még a mai napig sem válaszolt a román 
főpapok ama memorandumára, melyet a miniszter-
nek csaknem k é t évvel ezelőtt adtak át a hit tan-
tanítás dolgában. — E hír t egyik megbízhatóbb 
fővárosi napilap u t án azzal közöljük, hogy a tudó-
sítás valódiságát eddig nem volt alkalmunk ellen-
őrizni. 

— Kitüntetett tanító. A közoktatásügyi 
miniszter Menddényi Ede kiskőrösi ág. h. ev. 
tanítónak, a t anügy terén szerzett kiváló ér-
demei elismeréseül, évi 200 korona fizetés ter-
mészetével bíró személyi pót lékot engedélyezett. 
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— A D. M. K. E. .a katonákért. A Délmagyar-
országi Magyar Közművelődési Egyesület elnök-
sége elhatározta, hogy a kultúregyesület területén 
lévő összes honvéd gyalog- és lovascsapatoknak 
gazdag könyvtárakat ad, s a tisztikarral együtt 
a legénység számára ismeretterjesztő előadásokat 
tart . A közművelődési egyesület elnöksége erről 
értesítette a budapesti I. honvédkerületi parancs-
nokságot, melynek nevében Balázs György cs. és 
kir. altábornagy a következő széphangú átiratban 
köszönte meg a kultúregvesületnek a katonákra 
is kiterjedő figyelmét : 

„Tiszteletteljesen értesítem, hogy a legénységi 
könyvtárak felállítására, valamint a legénység 
számára szolgáló népszerű előadások rendezésére 
vonatkozó ajánlatát a honvédelmi miniszter úr 
őnagyméltóságának leérkezett engedélye alapján 
a legnagyobb örömmel elfogadom. Midőn az egylet-
nek ezen nemes és hazafias szándékáért hálás 
köszönetemet kifejezem, van szerencsém egyúttal 
tudatni, miszerint Magyary Lajos I. honvédgyalog-
ezredbeli őrnagyot megbíztam, hogy a szükséges 
további tárgyalások folytatására lépjen a köz-
művelődési egyesület budapest i vezetőségével sze-
mélyes érintkezésbe." 

Gönczy Elemér dr. t i tkár és Magyary Lajos 
őrnagy most állítják össze a felolvasások pro-
grammját, mely az ősszel veszi kezdetét. 

— T a n í t ó i j u b i l e u m . A vallás- és közokt. 
miniszter Demény Endre masosludasi áll. el. isk. 
igazgató-tanítónak és vármegyei általános tanító-
testületi elnöknek harmincéves szolgálati jubi-
leuma alkalmából a magyar közoktatás térén három 
évtizeden keresztül te l jesí tet t buzgó és eredmé-
nyes működéseért őszinte elismerését nyilvánította. 

— D a d o g ó k vagy bármily beszédhibában szen-
vedők részére gyógytanfolyamot és siketnémák 
részére természetes kiejtésre oktató állandó tan-
folyamot t a r t özv. Koboz Józsefné. Az oktatás 
néhai Koboz József, a kiváló gyógypedagógus s  
hazánkban a dadogó-oktatás megalapítójának kitűnő 
módszere szerint történik. Vidéki tanulók teljes 
ellátásban is részesülhetnek s szeretettel teljes 
otthont találnak. A szeptemberben kezdődő tan-
folyamra már most lehet jelentkezni Ferenc-körút 
46. sz. a. 

— Iskolagondnok ünneplése. Max Tivadar 
cs. és kir. nyug. őrnagy, 1848-as honvéd-
főhadnagy s több rend lovagja, június 24-én 
töltötte be 40. évét a fogarasi róm. kath. el. 
iskola gondozásában. Ezelőtt 40 évvel, amidőn 
nevezett iskola gondnokává választatott, az egy-
tantermes és német tannyelvű róm. kath. el. 
iskola bérházban tengődött, ma azonban az általa 

kifej tet t nagyarányú gyűjtések következtében a 
négytanerőssé fejlesztett s magyar tannyelvűvé 
vált iskolának saját, díszes épülete van és bősé-
gesen fel van szerelve. A magyarul még ma 

I sem tudó gondnok, amidőn a németek pana-
szolták iskolájuknak magyar tannyelvűvé való 
tételét, ekképen hűtötte le őket : „Ami Magyar-
országon van, legyen magyar ! " A nagy érde-
meket szerzett 80 éves gondnok tiszteletére a 
fogarasi róm. kath. egyház fényes ünnepélyt 

\ rendezett, amelyen megjelentek : a vármegye 
tisztikara, élén a főispánnal, a szentferencrendi 
szerzet, élén a provinciálissal, a helybeli tisztikar, 
a kir. tanfelügyelő, a helybeli egyházak gond-
nokai stb. Ünnepélyes istenitisztelet után a róm. 
kath. iskolában üdvözölték a közszeretetben álló 
gondnokot : Simon Jenő az egyház, Kőrös őrnagy 
a tisztikar, Szabó Elemér kir. tanfelügyelő a 
tanügyi hatóság, Bocskor Ádám a helyi társa-
dalom, özv. Eiedel Árpádné az özvegyek és 
Kaylich Regina az árvák nevében. Az ünnepély 
után banket volt. Az ünnepelt gondnok részére 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
elismerőlevelet küldött, a társadalom pedig 

; „Max Tivadar" nevére gyűj tés ú t j án 800 koro-
nás alapítványt tett , amelynek kamatai a róm. 
kath. el. isk. szegény tanulói részére fognak 

] évente kiosztatni. 

— É r t e s í t é s . Horn József polg. isk. igaz-
• gató Poprádon ezévi szeptember hó l én pol-

gári fiú- és leányiskolát nyit I., II . fiú- és I., II . 
I leányosztállyal. A tanintézet célja a tanítvá-

nyokat türelemmel és szeretettel az öntudatos 
életre nevelni, a kereskedelmi, ipari és föld-

! mívelési életpályákra előkészíteni. Ezen iskola 
minden modern törekvésnek és a szülők tel-
jes várakozásainak igyekszik megfelelni ; a pol-
gári iskola rendes tárgyain kívül — a gim-
názium alsó osztályait pótolandó — a latin 
nyelvet s ezenkívül a francia nyelvet is mint 
fakultatív tárgyat tanít ja ; a jelentkezők zenei 
oktatásban is részesülnek. A beíratások szep-
tember 1 — 8-ig tartatnak meg. A tandíj egész 
évre 60 korona, melyből 30 korona a beíra-
táskor, 30 korona pedig félévkor, február 1-én 
törlesztendő. Teljesen szegény és jó bizonyít-
ványú tanulók fél tandíjmentességet és ingyen 
tankönyveket is nyerhetnek. Poprád városa a 
Magas-Tátra közvetlen szomszédságában, kies 
vidéken fekszik. Fenyves levegője, kellemes ég-
hajlata igen kedves tartózkodási hellyé teszik. 
A városban való tartózkodás orvosilag is ajánl-
ható. Előnyös az különösen gyenge szervezetű, 
vértelen gyermekek részére, kik egészségük 
helyreállítása mellett az iskolát is látogathatják, 
és — miután a lakosság nagyobb része német-
ajkú — a német nyelvet is igen könnyen el-
sajátíthatják. 
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— A Magyar nyelvet és népnevelési 
Zemplén megyében terjesztő egyesület hat, 
egyenként 100 koronás díjat tűzött ki a Zemp-
lén megyében működő azon tanítók részére, kik 
ifjúsági olvasókörök és népkönyvtárak felállítása 
s azok hazafias irányú vezetése körül buzgón 
munkálkodtak. Felhívja azért nevezett egyesület 
a zemplénmegyei tanítókat, felekezeti különbség 
nélkül, hogy ily irányú munkásságukat igazoló, 
hatósági bizonyítvánnyal felszerelt bélyegtelen s 
az egyesület választmányához címzett kérvényei-
ket f. évi szeptember l - ig az egyesület alelnöké-
hez, nagytiszteletű Fejes István úrhoz (Sátoralja-
újhely, Petőfi-utca 5.) adják be. 

— A kissebesi gránit kőbánya-részvény-
társaság a hodosfalvi gör. kath. magyar tan-
nyelvű iskola részére 100 koronát adományozott, 
amiért az iskolaszék ezúton is meleg köszönetét 
fejezi ki. 

— A Keresztény Iskolatestvéreknek ne-
vezett férfi-kongregáció vezetése alatt a főváros 
egyik legkiesebb és legegészségesebb pontján, a 
Svábhegy tövében, a modern pedagógiai és 
higiéniai követelményeknek mindenben megfelelő 
fiú elemi és polgári iskolai internátus van. Az 
elemi iskolai internátus már az 1896. év óta 
áll fenn és a legszebb eredménnyel működik. 
Az internátus vezetősége az 1909. év szeptem-
ber havától kezdve az internátust polgári iskolai 
internátussal bővíti ki. a ) Az elemi in ternátus 
az intézet nyilvános jellegű elemi iskolájával van 
kapcsolatban, mely az Iskolatestvérek vezetése 
alatt áll és nyilvános jogosultságú bizonyítványt 
oszt. b) A most megnyitandó polgári iskolai 
internátus magánjellegű lesz, amelyben a nö-
vendékek a legkiválóbb tanerők által készíttetnek 
elő a főváros egyik polgári iskolájánál leteendő 
vizsgálatra. A növendékek ily módon államilag 
elismert bizonyítványt nyernek s az intézetben 
gondos keresztény nevelés mellett lelkiismeretes 
és eredményes előkészületet kapnak a leteendő 
nyilvános jogosítványú vizsgálatra. Ezen polgári 
iskolai tanfolyam évről évre fokozatosan fejlesz-
tetik, s végre a tervezet szerint kereskedelmi 
tanfolyammal fog befejeztetni. Az intézet egy-
előre az 1909 —10. tanévre az I. és II . polgári 
osztályt nyi t ja meg. Prospektust küld az igaz-
gatóság : Budapest, I. ker., Istenhegyi-út 32. 

— Oláh iskolásgyermekek Budapesten. 
Az idei vakációban történt, hogy az osztrák-magyar 
államvasút vaskői bányatelepén levő állami isko-
lából mintegy 30 növendék, 10 — 1 2 éves fiúk 
és leányok, a társaság jóvoltából Budapestre rán-
dultak, hogy it t tanítójuk és az iskolagondnok 
vezetése mellett a főváros nevezetességeit meg-

tekintsék. A gyermekeket a főváros gondoskodása 
folytán a lovag-utcai elemi iskolában szállásolták 
el. Amerre csak a gyermekek megfordultak, álta-
lános fel tűnést keltett szép magyar beszédjük, 
ami annál figyelemreméltóbb, mer t Vaskő tiszta 
oláh község és a gyermekek szülei az oláh nyelven 
kívül más nyelvet nem beszélnek. Mielőtt a gyer-
mekek elutaztak, testületileg felvonultak az állam-
vasúttársaság budapesti igazgatóságához, ahol egy 
közülük ékes magyar nyelven köszönte a társaság 
gondoskodását és jóakaratát, amely lehetővé tet te 
nekik e szép kirándulást. Ez alapjában véve igény-
telennek látszó hír nagyfontosságú igazságot tár 
elénk. Azt, amit már gyakran mi is hangoztattunk, 
hogy nemzeti szempontból az indusztrializmus 
végezheti a legszebb és legsikeresebb hivatást a 
nemzetiségi vidékeken, föltéve, hogy a vezetőség-
nek van érzéke a magasabb állami szempontok 
respektálása és becsületes szolgálata iránt. Er re 
szolgáltat példát a társaság eljárása, melyet az 
exponált vidékeken lévő többi nagy magyar ipar-
vállalatnak is kötelessége lenne követni. 

— A d o m á n y . A „Csanádpalotai hitelszövet-
kezet, mint az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet 
tagja", újonnan épült házának felszentelési ünne-
pén rendezett tár'sasvacsora alkalmából az Eötvös-
alap Tanítók Háza javára begyült adomány cí-
mén Péntek János áll. tanító 3 K 41 f-t kül-
dött be hozzánk. Az illetékes helyre ju t ta t tuk . 

— Halá lozások . Vittmán Kálmán közs. isk. 
tanító, a V. A. T. E. vasvári járáskörének t. 
elnöke, 1909. évi augusztus 2-án, életének 53-ik 
évében elhunyt. —• JBereczky Lajos dévai igaz-
gató-tanító folyó hó 3-án életének 46-ik, tanítói 
működésének 22-ik évében elhunyt. 

Szerkesztői üzenetek. 
F. (Hamupipőke.) Szép vers. — Herhart. Azon 

leszünk, hogy kívánsága teljesüljön. — P. (Szabad-
ban stb.) Becsületes, jó érzések, de a költőtehetségnek 
nyoma sincs a versekben. — Sz. (Egy igazi néptanító.) 
Valóban, megérdemli az a derék néptanító, hogy 
példaszerű munkássága a nyilvánosság elé kerüljön. 
Bár nagy gondot ád a nagysokaságú cikkek leközlése, 
gondunk lesz rá, hogy ez a cikk ne késsen sokáig. — 
K. (Indul a lelkem, stb.) Bíztató tehetség. Még egy 
kissé formátlan, de van rá reménység, hogy kifor-
málódik. Megfelelő símítással egyet-kettőt közlünk 
majd buzdítónak. — Jeligés levél. Nagyon gyenge 
vers. Tartalmatlan, formátlan. — L. (Régi álmok.) 
Sikerült kis vers. A másik dologban megtesszük a 
tőlünk telhetőt. — S. (Egy tanítónő álmai.) Jön. 

Tartalom : Az állami gyermekvédelem, (—ó—•) — 
Nyolc vagy kilenc órakor V Juba Adolf dr. — A magyar 
nép lelke. Borsodi László. — A tanítóság tömörülése. 
Szabó Elemér. — Az iskola betegségei. Havas Irma. — 
Szépirodalom : Mindenünk vagy Fiák András, — 
Hangok az éjben. Major István. — Felhők jönnek. 
Nagy Sándor. — Külföldi szemle. — Könyvesház. — 
Hivatalos rész. — Tanítók tanácsadója. — Külön-
félék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
RoTOtvczetó: f A B K AH 8 Á N D O B . 

Vörösmarty mint prózaíró. 
írta : Radnai Oszkár. 

(Első közlemény.) 

Csaták kezdetét kürtriadás jelzi. 
Reformkorszakunknak, küzdelmes harcokban 

oly gazdag időknek hajnalhasadását, Vörös-
marty hatalmas ébresztőjével, a „Zalán futásá"-
val hirdeti. 

A honfoglaló hét vezér csonka csoportját 
véljük látni, midőn az erőnek héroszi fenségé-
ben fellép S/.échenyi, ki eszméinek hatalmas 
sugárkévéjével egy jobb kor hajnalát deren-
geti ; s mellette Vörösmarty, ki nyelvünk har-
sogó szavával hirdeti a nemzet feltámadását. 

Feltámadását halottaiból. 
A nemzet halott volt, de csak tetszhalott. 

Semmi sem árulta el, hogy még él. Síri csend 
mindenütt, dermesztő hideg, mozdulatlanság 
egész testében. Csak ott mélyen, a szívek 
rejtekében, pislogott még utolsó lobbanásaival 
az élet. De az életnek ez az utolsó már-már 
elröppenő szikrája elég volt, hogy lángra 
lobbanva egy egész ország népét tettre gyújtsa 
s tisztító tüzéből, salakjukat vesztett ősi erényei, 
régi fényükben ragyogva, kiváljanak. 

A nehéz jégpáncél, mely óriási súlyával a 
nemzet szívére nehezedett, az uralkodó I. 
Ferencnek nehéz uralma volt. 

A nemzeti történet ezen utolsó évtizedei az 
alkotmányos küzdelmek szakadatlan sorát 
mutatják. II. József egységes császárságának 
megalapítását tűzi ki célul s ennek érdeké-
ben átalakítja vármegyéinket, alkotmányunk 
ezen legerősebb sáncait. Az ő uralkodása mái-
nem egyéb, mint a felvilágosodott abszolutiz-
musnak a nemzeti alkotmánnyal való küzdelme, 
melyből azonban még az utóbbi kerül ki győz-
tesen. Elődje példáján okul II Lipót, kinek 
uralkodása alatt jobb napokat lát a nemzet. 
Sietve biztosítja alkotmányos jogait s annak 
konzervatív jellegét a kornak megfelelően 
igyekszik reformálni. A megindult reformálást 
megakasztja I. Ferenc trónralépése. A francia 
forradalom, az ennek nyomán járó erőszak, a 
Martinovics-féle összeesküvés, a még kegyet-
lenebb visszahatás, Napoleon hadjáratai, a 
folytonos veszteségek eredményezték az állam 
csődjét és Metternich rémuralmát. 

Az országgyűlés hiánya (1811 óta nem 
hívták egybe), a teméntelen sok szenvedés 

végre is teljesen kimerítette a nemzetet. A 
nemzeti élet teljesen szünetelt. Kialudt a tűz, 
fakó, szürke hamu mindenütt. De a hamu alatt 
ott a parázs, mely a franciáknál egyszerre 
csak újból fellobban, melege áthat hozzánk 
is. Berzsenyi, Kisfaludy Sándor és Vörösmarty 
lesz fáklyavivője a hamvadó nemzeti érzésnek. 
Most már mitsem használ az erőszak s az 
uralkodó az 1821 — 22-iki újabb alkotmány-
sértő rendeletek után a forrongó elégületlen-
ség lecsendesítésére egybehívja az 1825-ki 
országgyűlést. Innen kezdve 1848-ig, politikai 
szabadságunk teljes kivívásáig, a nemzeti érzés 
egyre hangosabb, izzóbb, alkotásvágyában egyre 
erőszakosabb lesz. 

A 25 éves Vörösmarty ifjú lelkesedése nem 
merül ki hatalmas ébresztőjének a „Zalán 
fu tásáénak harsogásában, hanem továbbra is 
izzó fajszeretetétől s reménytelen szerelme 
bánatától ragadtatva, 1832-ig írt epikai művei-
ben, a nemzeti mult dicsőségéhez fűzi, a szerelem 
tragikus küzdelmeit. Ez költői működésének 
legtermékenyebb korszaka. 

Lángoló fantáziája, lelkes hazafisága a nem-
zet hőstörténetét karolja fel szenvedéllyel. De 
a lobogós kopjás magyarok száguldásába bele-
fárad s pihenő perceiben a szívnek mélabús 
panasza csap húrjaiba. Iskolásfiú korában írt 
már kisebb lírai költeményeket, de ezek el-
vesztek. Lantjának zenéje kezdetben csak halk 
kísérete forrongó érzéseinek, majd hevesebb 
hangokban tör ki reménytelen szerelme, 
hazafiúi aggodalma már ódai magaslatra 
szökken, míg végre a vén cigány féktelen 
tobzódása összetépi lantja húrjait. 

Az érzések e változatos gazdagsága, erejük-
nek széles skálája alkotják mélyérzelmű költői 
lelkiálapotát, de nélkülözik a szenvedély erejének 
tragikai fenségét. Innen drámaírói munkás-
ságának törekvésénél csekélyebb sikere. 

Eszményi honszeretete azonban nemcsak 
költészetében sugárzik felénk, kitűnik az rendü-
letlen éberségében is, mellyel nemzetének 
féltett nyelvkincsét óvja megrontói ellen. 

Nyelvészeti dolgozataiban őrzi, költői alko-
tásaiban diadalra vezeti nyelvünket. 

Prózai munkái azonban nem szorítkoznak 
csupán a nyelvművelés szűk körére, hanem 
felöleli az elbeszélés, a levélírás s a drama-
turgia bőséges tárgyvilágát. 

1825-ben egy csapással országos hírre emel-
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kedik s egymásután megjelenő eposzai csak 
öregbítik dicsőségét. 

Ugyanez évben alapozódik meg az Akadémia. 
Vörösmarty már most érdeklődik „nyelvünk ere-
dete" s némely különözései iránt, de rendszere-
sen csak 1830-ban bekövetkezett akadémiai 
tagsága óta foglalkozik nyelvészeti kérdésekkel. 

1873-ban nyílik meg a nemzeti színház. S 
ő, ki ifjúkori álmaiban csak úgy, mint meglett 
férfi éveiben drámaírói babérokra vágyódott, 
most a színpad állandó közelében megtalálta 
helyét. De míg drámáiban csak tüzes vágyat, 
tehetséges törekvést találunk, addig drama-
turgiai dolgozataiban elméleti készültségét és 
érettségét kell elismernünk. Ezért csakhamar 
beválasztják az Akadémia, majd a nemzeti 
színház drámabíráló bizottságának tagjai közé. 
Lelkes kedvteléssel írja drámaelméleti dolgo-
zatait s mintegy százat meghaladó színi kritikáit. 

Ezek az első magyar színházi kritikák. 
Az egyre szaporodó szépirodalmi lapok, a 

színházi kritikákon kívül a közönség szórakoz-
tatására és gyönyörködtetésére még egyébbel is 
szolgáltak. Minthogy a hexameteres époszok 
korszaka letűnt, az epikus mesélő kedve, a 
francia romantika hatása alatt, az elbeszélés-
ben találja fel költői világát. Kazinczy jóslata 
beteljesült, addig énekelték az Arpádiásokat, 
amíg be'ecsömörlöttek. A „nekidühödt nemze-
tiség" ellanyhuit s a közönség a hősköltemény 
hadvészes, pusztító csatározásaira ráunt. Roman-
tikát kívánt, de nem a hőskor távolából, 
hanem a maga korából. A kor ízlése teremti 
meg tehát a novellát, majd a regényt. Vörös-
marty megérti a kort s elbeszéléseket ír. 

Szorgalmas munkásságát csakhamar meg-
akasztja a 48-as idők harci lármája s ő tollát 
elhagyva, menekülni kénytelen. Rejtőzése,kedve-
seitől való elszakadása levélírói termékeny-
ségét magyarázza. 

íme tehát az Akadémia létesítése, a nemzeti 
színház megnyitása, a potitikai élet hullámzó 
izgalmai s a hírlapirodalom virágzása, azok a 
külső hatások, melyeknek kényszere alatt 
válik Vörösmarty prózaíróvá. 

Vörösmarty elbeszélései. Vörösmarty el-
beszéléseit 1829 —37 között elszórva találjuk az 
„Athenaeum", „Auróra" és „Koszorú" lapjain. 

Elbeszéléseiben ragyogó kedélyvilágának 
gazdag változatosságát leljük. Csodás fantá-
ziája a „ Szél Úrfi"-ban űzi káprázatos játékát. 
A vak szenvedély, „Orlay"-ban, a francia roman-
tika sötét borzalmaiba vezet. Népiesen naiv, 
helyenként együgyően erőltetett kacagás csendül 
meg a „ Holdvilágos é/ '-ben. A modern elbeszélő 
könnyedsége lep meg „A füredi halászat11-ban. 
Csodát kedvelő gyermekkedély hiszékenységén 
épülnek fel a „Csiga Márton viszontagságai" 

és vontatott meséjű, gyenge szatírával csípdesi 
a „Kecskebőr11-ben a kapzsiságot. A „Hold-
világos éj" 1829-ben jelent meg. A költő 
három, éhségtől és fáradtságtól holtra gyötört 
vándordiákról szól. Kóborlásuk sanyaruságát 
őseikről költött, humorosan fantasztikus tör-
ténetekkel igyekeznek egymással feledtetni. 
Nyomorúságuk teljes feledését azonban csak 
az álom hozza meg. De pihenésük ekkor sincs, 
mert a környék korhely urának elkárhozott 
szelleme kakas képében megjelenik s ez diák-
jainkat a fantasztikus események egész sorá-
nak hősévé avatja. Agyonkinozza őket s aztán 
perzsa királylányok szerelmével kárpótolja őket. 

Az egész elbeszélés naiv, érdektelen, a kép-
zelet túlzott játékában humoros, inkább gyer-
mekmese. 

„A kecskebőr" az előbbinél még vontatottabb, 
valósággal unalmas. Nagyobb terjedelmének 
ellenére meséje még egyszerűbb. Csupa apró-
lékos, száraz leírás. Figyelmünket nem kötik 
le sem az alakok, sem a cselekvény, sem az 
elbeszélés módja. 

Röhögi ostoba, együgyű, korlátoltságában 
teljesen érdektelen fickó. Humorát egyedül 
csak idomtalan, lomha külsejében, teljes szel-
lemi gyámoltalanságában bírja. 

Lőcsláb ha nem is kelt különösebb figyelmet, 
legalább normális, beszámítható értelem, ki a 
sovány cselekményt bonyolítja le. Röhögi ennek 
csak árnyéka. Lőcslábban Vörösmarty a kap-
zsiságot igyekszik pelengérre állítani, ki egy 
barlangban kincset vél találni s erre a kalandos 
vállalkozásra szövetkezik Röhögivel. A kutatás 
azonban sikertelen, mert hosszú fáradozásuk 
jutalma a vélt kincs helyett csak egy kecske. 
A kincskeresés motívumát Vörösmarty tehát 
kétféleképen használja fel. Itt humorosan, a 
„ Kincskeresők " -ben tragikusan. 

A két hős ijedtsége csalódásukkor, bele-
szorulásuk a szűk barlangnyílásba, Röhögi 
vásott Peti fiának csintalansága, ki a magára 
öltött kecskebőrrel holtra rémíti az öregeket, 
erőltetett humoros részei az elbeszélésnek. 

Gyulai Pál a „Kecskebőr"-1 tartja Vörösmarty 
legjelesebb genreképének. Ha abszolút érié-
kelésről van szó, úgy még az esetben is, ha 
tekintetbe vesszük, hogy Vörösmarty korában ezt 
a műfajt teljesen elhanyagolták s hogy a költő 
a népies elemet, ha nem is költői hatással, de 
tökéletes életigazsággal alkalmazta, még akkor 
sem fogadhatjuk el e véleményt. Mennyivel 
hátrább áll verses genreképeinél, amilyenek pl. 
„Párja nincs", „Váró ifjú" stb. 

„Orlay" 1836-ban az Aurórában megjelent 
reges történet. Szerkezet, nyelv, meseszövés, 
jellemzés tekintetében hasonlíthatatlanul felette 
áll eddigi elbeszéléseinek. 
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A költő elbeszéli, hogy Orlay és Csatár kies 
szigeten párbajt vívnak Zelemérért. Az éjféli 
párbaj sötétjében Orlay elesik. A győző Csatár 
Zelemérrel megtartja esküvőjét s ezalatt a 
holtnak vélt Orlay egyességet köt Csigolya 
haramiával, hogy Zelemért rabolja el. A rablás 
sikerül, Zelemért Orlay várába ragadják s a 
megsebesült csatárt, a véletlenül megjelenő 
Mátyás király menti meg. A rablókat üldözőbe 
veszik s Mátyás az Orlayak ősi sírboltjában 
felelősségre vonja Orlayt. Ez azonban csak 
törvényes úton óhajt számot adni. A király 
halasztást enged. A határidő leteltével a király 
ismét megjelenik s épen, jókor mert Orlay 
belátva, hogy Zelemért nem teheti magáévá, 
kétségbeesésében szerelmesével közös halálra 
szánja magát. A király már csak Zelemért 
találja életben, kit a boldog Csatár ölel 
keblére. 

A tíz fejezetre osztott történetnek először 
is pompás a meseszövése. Figyelmünket fel-
csigázza részint a cselekmény félelmetességével, 
részint a szereplők rokonszenvességével. 

Vörösmarty a német romantikának ellent 
tudott állani, de itt az 1830-ban megismert 
francia romantika hátborzongató eszközeire 
ismerünk, az alkonyi párbajban, a sírbolti 
statáriumban. Pathetikus, súlyos esküvések, 
nőrablás, rejtekhelyek, földalatti folyosók, ön-
gyilkosság, egy ártatlan léleknek igaztalan 
halálragyötrése, tarkítják izgalmasságukkal a 
cselekményt. 

Orlay és Zelemér szánakozó részvétet, 
Mátyás fensége tiszteletet, Csatár rokonszenvet 
•ébreszt bennünk. Poétikus, kedves, epizódalak 
Sajó, kinek képzelete csillogó ábrándvilágával 
oly szomorúan szép ellentétbe helyezkedik, 
szeme világtalansága. 

A bájos Zelemérben Enikő, Hajna rokonára 
ismerünk. Orlay féktelen, bűnös szenvedélye 
szánalmat és visszatetszést is kelt. Marót bánnal 
és Telegdivel való rokonságát ez sem tagadja 
meg. Csatárban több a gyengéd érzelmes vonás, 
mint azt a megindító párbaj sikere után várnók. 
Szereplése fontos s épen azért kelleténél cse-
kélyebb. A király, megjelenése külső rajzában, 
kitűnő. 

„A füredi szívhalászat" megjelent 1836-ban 
az „Athenaeum"-ban. Leírásai még tökélete-
sebbek, meseszövése azonban még mindig eről-
tetett, valószínűtlen. Képzeletének ragyogó 
játéka káprázatos; reálítása azonban hamis. 
A tárgyat kora szalonéletéből meríti. Szín-
helyül Balatonfüredet választja. 

Kajári és Virginia szeretik egymást. Kajári 
hosszabb időt tölt külföldön. Miért? Nem 
tudjuk meg. Alighanem azért, hogy távolléte 
alatt a kapzsi rokonoknak idejük legyen Kajári 

megrágalmazásával a tartalékban készenálló 
dúsgazdag Rontót Virginia kérőjéül megnyerni. 
Tervük sikerét az utolsó percben, az esküvőn 
véletlenül megjelenő Kajári hiusítja meg. 

A szerelmesek érdekében rendezik Kajári 
barátai a „szívhalászat" kedves csónakjátékát, 
melynek szabad választásában és versenyében 
szökésük sikerül. 

A verseny képének leírása színes, érdekesen 
mozgalmas. Különösen a nők egyéniségét jel-
lemző külső rajzuk remek. 

„Csiga Márton viszontagságai". Az „Auróra" 
1837. évfolyamában jelent meg. 

Egy becsületes ember, aki gazember akar 
lenni, álmodja ezeket a kalandokat. Hogy csak 
álmodja, azt a költő — n a gy meglepeté-
sünkre — csak a végén árulja el. 

Csiga Márton a bűn lejtőjére hazugsággal, 
majd csalással lép. Folytatja lopással, végzi 
gyilkossággal. Az akasztófa lesz jutalma, de 
csodás módon megszabadul s a társadalomnak 
ismét tisztelt tagja lesz. De nincs nyugalma, 
mert bűnös lelkiismerete űzi, hajtja a pokol 
kínjáig. I t t hirtelen fölébred. 

Egyszerű gyermekmese, minden költői quali-
tás híján. 

A „Szél Úrfi" című tündérregéje az „Auró-
rá ' -ban látott napvilágot 1837-ben. Legköl-
tőíbb elbeszélése. A fantáziának oly lenge röptű 
színes tündérjátékát leljük itt, melyhez hasonlót 
Vörösmarty egyetlenegy prózai munkájában 
sem találunk. Aki a „Zalán futásá"-nak tündér-
szerelmét, a „Csongor és Tünde "-ben a nemtők 
dévaj pajkoskodását szőtte költészete szivár-
ványszálaival, az kacérkodik itt is szállongó 
képzeletével. Az egész napsugár és virágillat, 
csillagfényes káprázat. Légből pattan és légben 
foszlik szét. Rémítő fergetege az elemeknek 
söpör végig, mint ember szenvedély s elhal, 
mint suttogó lehelet. 

Báj és kellem szövi meséjét. Rakoncátlan 
Szél Úrfi megszökött anyjától s az „elátkozott 
ugaron" felkeresi a Ballépés által kóróvá va-
rázsolt bukott női lelkeket. „A töredelmes 
szív halmán" üldözött szerelmesével együtt 
testet öltenek. Boldogan élnek, míg szilaj, ál-
hatatlan természete ismét tovább nem ragadja. 
Hűtlenségéért embervoltát elveszti s most 
keserű fájdalmában száguld végig a világon. 

Mesteri a vég, hol a vihar földetrengető 
tobzódását elhalásáig, festi. 

Vörösmarty csekély számú elbeszéléseiben 
meg sem közelíti lírai költészetének magaslatát. 
A közönség kívánalmának óhajt velük szol-
gálni, de értékest tehetsége csak ott nyújt, 
hol a prózaíró realitását ellökve magától, a 
lírikus szabad képzeletcsapongásának nyit teret. 

32* 
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Elbeszélő költészetünk fejlődése. 
írta : Lengyel Miklós dr. 

(Hetedik közlemény.) 

1846 nyarán fejezi be Arany Toldi-ját, a 
népies nemzeti költészet leghatalmasabb elbe-
szélő költeményét. A költemény hőse nyolc 
nap leforgása alatt a király mellé kerül kato-
nának s mi érezzük, hogy pályájának volta-
képen csak most jutott el a kezdetéhez. Toldi 
pályájához csak Arany János hirtelen fölemel-
kedése hasonlítható ; a névtelen költőből az ú j 
irány vezérévé lett. Toldijával meghódította 
az országot. Magával ragadta a költemény 
azokat, akik Toldi keserves sorsában, elnyo-
mottságában a nép szenvedését, diadalában, 
sikereiben az érvényesülésre törekvő társadalmi 
osztályok leendő győzedelmének szimbólumát 
látták ; elragadta azokat, kik a koráramlat 
hatása alatt rajongtak minden népiesért, nem 
is gondolva a koráramlat keletkezésének okaira. 
De lekötötte azok figyelmét is, kiket az előbbi 
irodalmi iskola hozzászoktatott a történeti és 
mondai tárgyú elbeszélésekhez. Hisz' Toldi is 
ezek közé tartozott, csak formája volt magyar, 
előadásmódja új és érdekes. De nemcsak a 
népuralom hívei, nemcsak a népies forma 
rajongói s a történeti költemények kedvelői 
leltek gyönyörűséget Toldi-ban, hanem elragad-
tatással dicsőítették az eddig csak nagyon szűk 
körben ismert szerzőt mindazok, kik az el-
beszélő költemények hőseit idegenverő vitézek-
nek akarták látni, mindazok, kik az idegen 
uralmat és támadást visszaverő hősben az em-
bert, a műben a költői igazságszolgáltatást 
keresték. Nem vonhatta ki magát hatása alól 
senki, mert a nemes tulajdonokkal érvényesülni 
törekvő s érvényesülő Toldit mindenki a maga 
sorsa útmutatójának tekintette, változatos lelki-
állapotába annál könnyebben beleélte magát, 
mert az ifjabb olvasókban megvolt a remény 
a hasonló kiemelkedésre, az idősebbekben pedig 
valami jóleső melánkóliát ébresztett a fiatal, 
nemes vitéznek előtörése. Toldit várták s álta-
lános lelkesedés követte megjelenését. A régi 
magyar hegedős jelent meg Aranyban, ki a 
multak küzdelmeiből kiragad egy tárgyat, hogy 
a jelen szenvedésein könnyítsen, reményt önt-
sön a csüggedőkbe, nagy tettre buzdítsa az 
ingadozókat, de egyúttal olyan művészi jellem-
rajzát adja a magyar faji tulajdonságoknak, 
olyan emberi rugókat adjon a cselekedeteknek, 
hogy minden magyar és minden kornak min-
den embere ne szabadulhisson hatása alól. 

Az egyéniség és koráramlat csodálatos össz-
hangjából született meg Toldi. De a koráram-
lat nem állott meg. Szédületes gyorsasággal 
rohant előre, sírja felé. Rohanó útjában nem-

csak azok a bűnök nőttek naggyá, melyeket 
csírában már a negyvenes években megtalál-
hatunk, hanem tapadt hozzá útközben még 
egy csoport bűn, mely siettette halálát. Elén 
ú j versírók állottak, kik gondoskodtak róla, 
hogy a közönség mindig megkapja azokat a 
csalogató jelszavakat, melyek elkábítják, önálló-
ságát megtörik, ízlését megfertőztetik. Arany 
szemlélődő lelke korán észrevette, hogy hely-
telen túlzásba rohan az írók legnagyobb része. 
Érezte ő azt, hogy a koráramlat ingatag talaj, 
változásával összeomlanak azok a bálványok, 
melyeknek csak benne volt az erejük. Toldi-
nál nem is ment tovább a népiesség terén. Nem 
ment tovább előre, sőt, ha jól megfigyeljük 
későbbi alkotásait, azt mondhatjuk, hogy kissé 
vissza is vonult ; a népies költőből nemzeti 
költő lett. 

A Toldi-val aratott siker nem engedte pi-
henni. Kisebb költeményeinek írása közben is 
azzal a gondolattal foglalkozott, hogy megírja 
Toldinak férfi- és öregkorát. Toldi férfikorához 
nem talált elég anyagot a mondában, ezért 
Toldi estéjé-n«k kidolgozásához fogott. A köl-
temény harmadik része méitó volt az elsőhöz. 
Nyelve inkább művészi, mint népies, tárgya 
is helyesebben mondható nemzetinek, mint népi-
nek. Valami csodálatos, fájdalmas, de mégsem 
kétségbeejtő melánkólia vonul végig ezen a 
költeményen. A diadalmas pályafutás után oti 
látjuk Toldit ismét, ahonnan útjára indult. De 
míg az első részben, tettérlelő nyár elején, 
fiatalon, duzzadó erővel áll előttünk egy legény, 
kinek csak alkalomra van szüksége, hogy nem 
zetének legnagyobb vitéze, királyának leghí-
vebb bajnoka legyen, ott látjuk képzeletben 
előtte a dicsőséges pályát, most, az őszi her-
vadásban, előttünk áll egy aggastyán, ki magá-
val és sorsával elégedetlen, a befutott pálya, 
emlékei nem töltik el megnyugvással, kísérte-
tek járnak föl belőle, kik zaklatják öregségé-
ben. Maga-ásta sírja szélén áll az öreg vitéz, 
megrogyva, összetörve, érezve, hogy a diadal-
mas fiatalság betöltötte helyét, rá már sem 
nemzetének, sem királyának nincs szüksége. 
Ott áll anyja sírja mellett s gondolkozik a 
mulandóságon. Mint káprázat jelenik meg zak-
latott lelke előtt, hogy . nyomtalanul tűnik el 
korával együtt, az utána jövő nemzedéknek 
már más ideáljai vannak, más eszközei, más 
vágyai. Toldira nincs többé szükség. De a költő 
nem enged bennünket sokáig a sírja szélén 
álló Toldi sorsán merengeni. A királyi udvar-
ban meggyalázták a magyar címert. A régi 
hagyományokhoz ragaszkodó Lajos még baj-
vívásokat rendez s a bajvívó olasz egymásután 
győzi le a magyarság újabb nemzedékének tag-
jait. A bajvívásnak, a hagyományoknak föl-
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támadása föltámasztja még egyszer Toldit. Egy 
darab az ő világából támadt életre Budán, 
sietni kell, bogy megmutassa a mai nemzedék-
nek a régi világ bőseinek értékét. Legyőzi az 
olaszt a sírjából eljövő remete, de beleütközik 
az ú j formákba, az új rendbe, az új erköl-
csökbe, úgy néz körül a földön, mint az özön-
víz után az óvilágnak egy-egy megmaradt állat-
óriása. Az erősebb az idő lett, lebirkózta az 
előző kor nagy bajnokát s a költemény végén 
két öreg ember, a király és Toldi, szomorúan 
fogják egymás kezét, érezve, hogy egyiküknek 
azonnal, másikuknak nemsokára távozni kell, 
hogy helyt adjanak az ifjúságnak, az új esz-
méknek. Az elmúlás gondolata nehezedik a 
lélekre. 

A trilógia középső része, Toldi férfikora las-
san készült. A mondában nagyon kevés értékes 
anyag volt erre a korra. Arany képzelete pedig 
inkább az átalakításra, kidolgozásra, tökélete-
sítésre volt berendezve, mint a kitalálásra. Kü-
lönben maga is megnehezítette a dolgot. Az 
első rész végén kijelentette, hogy Toldinak 
soha sem volt asszonnyal iartós barátsága s e 
kijelentése következtében a harmadik részben 
már úgy szerepelteti az öreg harcost, mint 
akinek vén szolgáján kívül senkije sincsen. 
Minthogy tehát a mondában kevés támasztékot 
talált, a történelemhez fordult anyagért. Szinte 
kínálkozott hátterül Endre királyfi tragédiája 
s Lajos bosszuló-hadjárata. Ezekben az ese-
ményekben, melyek inkább a király magán-
sérelmének, mint a nemzet bántódásának voltak 
következményei, kiváló szerepet juttathatott egy 
olyan bajnoknak, kit a király emelt ki az isme-
retlenség homályából. Felvonultathatta az egész 
magyar lovagvilágot, minden pompájával, min-
den fényével, úgy, ahogy az Anjouk meg-
teremtették nálunk. Alkalma nyílt, hogy a 
magyar jellemet, szembeállítva az olasszal, be-
mutassa a magyar és az olasz nőt egymás 
mellett. Arany megragadta a kínálkozó tárgya-
kat s oly tökéletes lovagi époszt teremtett, 
melynek párját alig mutathatja föl a világ-
irodalom. 

Toldi estéjé-nek írásakor már látja a nagy 
költő, hogy ő nem mehet abban az irányban 
előre, melybe a Toldi szinte kényszerítette. Az 
irodalom nem arra való, hogy olvasmányt ad-
jon egy-egy néprétegnek, nem is arra, hogy 
csupán ennek a néprétegnek érzéseit és gon-
dolatait fejezze ki, vagy célja elérésében segéd-
eszköze legyen, hanem az a feladata, hogy a 
szépet művészi formában fejezze ki. Igaz, hogy 
az irodalmi szép nagyon tágítható és tartalmat 
változtató fogalom, de ennek csak az a követ-
kezménye, hogy az irodalomnak a közízléssel 
és koráramlattal kapcsolatban kell lennie, nem 

pedig az, hogy rabszolgája legyen korának s 
formában és tartalomban annak szélsőségeit 
szolgálja. Arany érezte, hogy ha a Toldi-ki-
jelölte úton előrehalad, ő is csak korának ír, 
holott ha nem tart a túlzókkal, olyan műveket 
alkothat, melyek örök emberi érzéseket és 
gondolatokat mindig élvezhető formában fejez-
nek ki. Korának írt ő is, mint társai, de az ő 
művei áttörték magukat a következő korszakok 
útjukba állított akadályain s át fognak törni 
az ezután következőkén is. 

Toldi még népies alkotás. Toldi estéje már 
átmenet. Toldi szerelme pedig a nemzeti köl-
tészethez sorozható. Omaga ugyan leveleiben 
nem jelzi ezt az átmenetet, bár sokat beszél 
az irodalmi irányokról, de tudatában volt a 
különbségnek, mely a három Toldi között volt. 
Nekünk, hogy a kor költészetét megértsük, el 
kell választanunk a népies költészetet a nem-
zetitől, ha a határvonal nem is állapítható 
meg pontosan. 

A nemzeti költészhez tartoznak Arany többi 
époszai is. Közülük lefontosabb Buda halála. 
Ezt a tárgyat dolgozta fel a hun mondakör-
ből. Terve volt, hogy e gazdag mondakörből 
is trilógiát ír, de — a magyar irodalom örök 
kárára — csak töredékek készültek el a monda-
kör többi részéből. Míg Toldiban a népnyelv 
kimeríthetetlennek látszó kincsesbányájából 
hozta felszínre az értékesebbnél értékesebb 
szavakat, képeket, fordulatokat, Buda halálá-
ban a régi nyelvet aknázza ki. E költeményé-
ben és a mintegy eléje szánt kis époszában, 
a Keveházában Arany nemcsak költőnek, ha-
nem tudósnak is mutatkozik. 

Hosszabb elbeszélő műveit e helyütt nem 
ismertethetjük részletesen, de meg kell emlé-
kezni mindenesetre e költemények nyelvérőL 

Vörösmarty költészetének ismertetésekor el-
mondottuk, hogy soha magyar költő nagyobb 
erővel művészibb nyelven nála nem szólott. 
Ha nyelvét az Arany Jánoséval összehasonlít-
juk, nem homályosul el dicsősége, de azonnal 
bizonyos ünnepi feszesség, mesterkéltség, i t t-
ott erőszakoltság vehető észre rajta. Arany 
nyelve mindig természetes és világos. Termé-
szetes és világos akkor is, ha a régi nyelvet 
költögeti, ha tájszókat visz az irodalomba. Azt 
érezzük, mintha hallottuk, ismertük volna eze-
ket a fordulatokat és szavakat, ott éltek volna 
lelkünk mélyén s csak a hívó szóra vártak, 
hogy feltámadjanak. Sőt nemcsak maguk tá-
madnak életre, hanem magukkal rántanak 
lelkünk tartalmából szunnyadó érzéseket, el-
homályosult gondolatokat. Ezeknek, az eddig 
még alig hallott szavaknak tartalmuk nagy. 
Sőt megadatott Aranynak az is, hogy hívó 
szózatára halottak támadtak életre. Ahogy fel-
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költötte a jeltelen árokban nyugvók ezreit, 
bogy előttünk mégegyszer baragra lobbanjanak, 
szeressenek, reméljenek, sírjanak, kiábrándul-
janak, elvérezzenek, ahogy felkeltette a testet, 
mely tartalmat adott életüknek, szenvedéllyé 
fokozta bennünk is meglévő érzéseket, erőt 
öntött karjaikba, vagy kétségbeesésbe taszította 
őket, feltámasztotta velük együtt meghalt szó-
képeinket s mikor elmondatja velük az újra-
teremtett frázisokat, elfogadjuk őket s meg 
sem ütközünk rajtuk. A költő kürtjének hang-
jára feltámadtak az ősök s magukkal hozták 
mindenünket. Vagy csalódunk s bennünket 
ragad a költő művészete évszázadokkal vissza, 
hogy vele sírjunk, vele örüljünk az elmúlt 
korok embereivel? 

Legerősebben nyilatkozott meg Arany nyel-
vének minden szépsége, költői tehetségének 
minden ereje balladáiban. E költeményeivel a • 
világirodalom legelső költői mellé emelkedik. 
Nálunk pedig ő teremtette meg a balladát. 
Említettük ugyan már, hogy írtak a XIX. 
század elején balladaszerű költeményeket, de 
ezek inkább történeti elbeszélések, verses 
krónikák, regényes vagy szentimentális törté-
netek. Arany tragikus tárgyakat dolgozott fel. 
Balladáinak hősei bűnöket követnek el s 
bűneikért meglakolnak. A büntetés rendesen 
őrület. Rögeszméjük az elkövetett bűnnel kap-
csolatos. Edvárd király állandóan hallja a 
kegyetlenül kivégzett bárdok énekét, Bende 
vitéz orvul megölt ellenfelének alakját látja 
maga előtt, Ágnes asszony a fehér leplen fér-
jének kiontott vérét, V. Lászlót szintén víziók 
gyötrik mint a Hídavatás hősét. A komor 
tárgyhoz jól illik a szaggatott, homályos, in-
kább sejtető, mint mindent elmondó nyelv. A 
bűn már rendesen megtörtént, mikor balla-
dáját megindítja, az előzményeket a következ-
ményekből sejtjük. 

Balladái tárgyának egy részét az életből 
merítette, más részét a történelemből és a 
mondából. Egy részük a tragikus tárgynál, 
a rajtuk végigvonuló komor hangulatnál, a 
szaggatott és párbeszédes előadásnál fogva 
szorosan csatlakozik egymáshoz. Mi ezeket 
nevezzük csak balladáknak. A többi kisebb 
elbeszélő és némileg hasonló sajátosságokat 
feltüntető költeményét románcznak vagy köl-
tői elbeszélésnek mondjuk. (Ez különben 
nem fontos, csak azért említjük, hogy előbbi 
állításunk igazsága kétségbevonhatatlan le-
gyen.) 

Arany kisebb elbeszélő költeményeiről, me-
lyek között legendák, mondák s víg népies 
elbeszélések is vannak, szintén rendkívül érté-
kes alkotásokat találunk. E helyen nem emlé-
kezhetünk meg részletesen róluk, de meg kell 

említenünk azokat a történeti és mondai tárgyú 
elbeszéléseket, melyekben a régi hegedősök 
naiv hangját utánozza. Ezek közül a gyönyörű 
alkotások közül is kiválik az, melyben Zách 
Klára történetét mondja el s nem szabad 
megfeledkeznünk annak a hegedősnek éne-
kéről, ki a Nápoly ellen hadbainduld ma-
gyarokat buzdítja. Nehéz dolog Arany költe-
ményei közül válogatni. Ügy érzi magát az 
ember, ha költeményeivel foglalkozik, mintha 
az ezeregy éj szaka meséinek elbűvölő kincses-
kamrájába tévedt volna. Mindenfelől csillogás 
és ragyogás fogadja, a szem elkáprázódik, az 
Ítélőképesség gyöngül s ott marad a ván-
dor a kincsek között sokáig, anélkül, hogy 
választott volna és ha választott, utólag jön 
rá, hogy a legértékesebbek kikerülték figyel-
mét. 

Arany nagyon hajlékony lélek. Nincs az az 
emberi érzés, amit át ne tudna érezni, nincs-
az az érzés, amit ki ne tudna fejezni. Hősei 
nek minden hangulatába beleképzeli magát,, 
minden fájdalmukat átérzi, minden reményüket 
osztja. Egyénisége pedig rendesen háttérbe 
vonul. Ez a nagy különbség közte és Petőfi 
között. 0 elbeszélő, Petőfi lírikus. 0 alak-
jainak helyzetébe illeszkedik, Petőfi — mint 
elbeszélő is — líraivá válik. Egyenlőrangú 
két tehetség ez, de két különböző téren. De 
mégis van valami különbség közöttük. Petőfi 
a lángész könnyedségével öntudatlanul szórja 
lelkének értékes kincseit, röpíti gyönyörű 
hasonlatait és képeit, Arany meggondoltan, 
tudatosan teremti hőseit, művészi érzékkel lát 
hozzá a nyelv formálásához. 

Arany után a ballada nem emelkedett, ez 
örökszép alkotásaival állandóan megkötötte ezt 
a műfajt. A nyomába lépő költők, Kiss József, 
Tolnay Lajos stb., e téren csak utánozhatták, 
de tökéletesebbet nem alkothattak. Azok a 
költeményeik a legsikerültebbek, melyek a leg-
közelebb állanak Arany balladáihoz. 

Említettük, hogy a népies irányt a nemze-
titől különválaszthatjuk. Mikor megszületett 
az ú j irány, még egységes volt. Költők is 
támadtak, kiknek működése a népies-nemzeti 
irányhoz sorozható. Legmagasabbra emelkedik 
ez a költészet Petőfivel. Arany pályájának 
elején — Petőfi hatása alatt — szintén ez 
irány szolgálatában áll. De az új irány virág-
zásának tetőpontján felismerhetők már, ha 
homályosan is, azok az elválasztó vonalak, 
melyek később erősebbekké lesznek és az írók 
egy részét népiesekké, másik részét nemzetiekké 
teszik. A szakadás az ötvenes években törté-
nik meg. 

Az írók egyik tábora Petőfi nevét tűzi zász-
lajára, ráhivatkozva mennek lefelé a lejtőn. 
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Petőfi költeményei jó részének a koráramlat 
adott ugyan tárgyat, de a költő egyénisége 
színt, életet és erőt. Követői egyénisége nem 
volt olyan erős, művészi érzékük nem volt 
olyan fejlett, képeik olyan elevenek és ragyo-
gók, érzéseik oly tiszták, őszinték, hogy ezek-
kel a tulajdonokkal elfeledtették volna túlzá-
saikat. Petőfit esak külsőségekben utánozták. 
A nagy költő merész mondásai náluk tartal-
matlan, hangzatos frázisokká, bámulatos hason-
latai és képei erőltetett mondásokká váltak. 
Népies szavai és fordulatai, melyekben a túl-
zástól a lángész ösztöne visszatartotta Pető-
fit, utánzóiknál keresettséggé és durvasággá 
fajultak. Ide fejlődött a negyvenes évek 
új irányának egyik különvált hajtása. Mint-
hogy legnagyobrészt lírai költeményeket ír-
tak, nem kell velük hosszasan foglalkoz-
nunk. Különben sem szerepeltek sokáig. Gyu-
lai, Arany és más lírikusok is siettették pusz-
tulásukat. 

Az írók másik tábora Arany köré csopor-
tosul. Ezek is szívesen dolgoztak fel népies 
tárgyakat, de elbeszélő költeményeik tárgyát 
inkább a történelemből vették. ízlésük meg-
menti őket a túlzásoktól, még abban az eset-
ben is, ha nagyonis népiesek akarnak lenni. 
Ez az irány sokáig él s tagjai közé számít-
hatja Gyulai Pált, Szász Károlyt, Lévay Jó-
zsefet, nem is szólva az Arany hatása alá 
kerülő Tompáról és Arany Lászlóról. 

Gyulai Pál Toldi hatása alatt egy másik 
híres régi mondát dolgozott föl : Szilágyi és 
Hajmási történetét. Elbeszélő költeményei kö-
zött művészileg feldolgozott népmeséket, legen-
dákat, mondákat találunk. Megpróbálkozott a 
balladával is. 

Szász is szorosan csatlakozott az Arany 
iskolájához. Eposzai számára a történelemből 
vesz tárgyakat. O különben, Lévayval együtt, 
inkább mint lírai költő és műfordító alkotott 
maradandó becsű műveket. 

Tompának és Vajdának^ szintén lírai költe-
ményei az értékesebbek. Állíthatjuk ezt külö-
nösen Vajdáról, kinek szerelmi dalai és filozófiai 
költeményei között találunk olyanokat, melyek 
örökké élni fognak. Tompának is allegóriái a 
legszebbek, de neki értékes elbeszélő költe-
ményei is vannak. Egyrészt folytatta a nép-
mondák és mesék feldolgozását, másrészt írt 
balladaszerű költeményeket és néhány humoros, 
igen jól sikerült rajzot. 

A korán elhallgatott Arany László költe-
ményei írójuknak annyi leleményességéről, 
mélységéről és humoráról tesznek tanúságot, 
hogy az irodalomnak nagy kárára volt hirtelen 
elhallgatása. 

A legújabb irodalomról e helyen nem emlé-
kezünk meg. Mi csak az elbeszélő költészet 
fejlődésének főbb mozzanatait akartuk jelezni, 
csak azokat a koráramlatokat ismertetni, 
melyeknek az egymást követő irodalmi irányok 
szükségszerű következményei voltak. A leg-
újabb irodalom bemutatása egy külön cikk-
sorozatnak a feladata. 

De ha nem is ismertetjük egyenként az 
líjabb irodalom íróit, néhány szót e helyen is 
kell szentelnünk az irányoknak. Mindenekelőtt 
megjegyezhetjük, hogy a mai kor nem kedvez 
a költői elbeszéléseknek. A társadalom bajait, 
törekvéseit, vágyait, reményeit társadalmi regé-
nyek és drámai művek fejezik ki. Az époszt 
kiszorította a történeti regény. A kisebb költői 
elbeszélések helyét pedig elfoglalta a novella. 
Egyedül a lírai műfajok tartották meg régi 
helyüket. 

Ha általánosságban végigpillantunk mai iro-
dalmunkon, elmondhatjuk, hogy a népies és 
nemzeti költészet folytatói mellett föltűnt már 
egy új irány, mely más ideálokért más esz-
közökkel küzd. A régi iskolának még meg-
vannak a követői. Endrődi Sándor hangulatos 
és mély érzésre valló költeményeivel, Jakab 
Ödön lírai és elbeszélő költeményeivel, Sza-
bolcska Mihály gyönyörű dalaival, Ábrányi 
Emil hazafias költeményeivel szorosan csatla-
koznak Petőfi, Arany és Tompa költészetéhez. 
De Kiss József műveit már átmenetinek tekint-
hetjük. Balladáival még az Arany nyomán 
halad, de lírai költeményei formájuknál és a 
bennük levő érzéseknél fogva az újabb irány 
előhírnökei. 

A legújabb iránynak vezére Ady Endre, 
körülbelül egy évtizeddel ezelőtt lépett föl. 
Róla és iskolájáról nem is kellene szólanunk, 
mert elbeszélő költeményeket alig írtak. Csak 
azért beszélünk róluk, hogy a legújabb iro-
dalmi irányt is érintsük. 

A mi ízlésünk még Arany, Petőfi, Tompa, 
Vörösmarty költeményeinek hatása alatt alakult 
ki. Részben örököltünk, részben megszoktunk 
bizonyos formákat, bizonyos érzés és gondolat-
világot. Ezeknek a nagy költőknek müveivel 
mérjük az újabbakat, ezeknek a munkái lettek 
ízlésünk alaptényezőivé. Az újak pedig hang-
ban, formában és tárgykörben eltérnek a 
régiektől. Oly nagy szakadék van a két irány 
között, hogy ízlésünk a leghatározottabban 
visszautasítja az újabb alkotások legnagyobb 
részét. Föltételezzük ugyan azt, hogy az újak-
nak lassanként sikerülni fog műveikkel akkora 
változást létrehozni az ízlésben, akkora átala-
kulást a felfogási képességben, hogy müveikkel 
tartós hatást biztosítanak maguknak, de ezt 
nem tartjuk valószínűnek. Mi meg vagyunk 
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róla győződre, hogy halott költőink maradnak 
a küzdelemben felül. Annyira meg'fogják tölteni 
mindig a magyar lelket, hogy nem engedik át 
helyüket az ú. n. moderneknek. 

Nem nemzeti szükségletből, nem politikai 
viszonyainkból, nem társadalmi vagy gazdasági 
bajainkból, nem magyar talajból született ez 
az iskola. Nines gyökere a magyar lélekben. 
Külföldről importálták gondolataikat, eszméi-
ket, formáikat. Ezt nem tart juk hibának. Más 
korszakokban is megtörtént. De a külföldi 
eszmék itthon megmagyarosodtak, alakultak, 
változtak, gazdagodtak. Most nem látjuk ezt. 
Ellenben látu:;k modern költőink műveiben 
valami végtelen sóvárgást Nyugat után, valami 
szörnyű kiábrándulást és fáradságot, nagy halál-
félelmet kapcsolatban erős halálvággyal. Mint-
ha egy idegbeteg tábor vouulna ki a fórumra, 
hogy letépje ruháját, megmutassa sebhelyeit, 
feltárja lelkének azokat az érzéseit is, melyek 
már nem emberi érzések. Sokszor úgy tűnik 
föl, mintha a beteg kimerült, munkaképtelen 
emberiség előhívta volna nehéz sebekben kín-
lódó sírásóit, hogy temetési dalát énekeljék. 
Néha úgy tűnik föl, hogy olyan szánalomra-
méltó betegek is vannak e temetési dalokat 
zengők között, kiket valaha az Isten választott 
népe a városba sem bocsátott be, hogy meg 
ne fertőzzék az egészségeseket. 

De mindezek csak káprázatok. Az emberiség 
ugyan kiábrándultnak látszik, a nagy célokra 
való törekvésbe is mintha belefáradt volna, de 
sokkal egészségesebb még, minthogy a modern 
poéták müveit magáénak fogadja el. 

Csak az az elszomorító, hogy vannak közöt-
tük igazán tehetségesek is. Ha ezek nem arra 
fognak törekedni, hogy bizarr hasonlatokat, ért-
hetetlen és zavaros víziókat, normális emberben 
csak az elgyöngülés, a kimerülés, a betegség 
pillanataiban átvillanó érzéseket írjanak meg, 
fognak értékes dolgokat alkotni. Yannak 
közöttük, akik már eddig is alkottak. Az el-
múlásnak, a kiábrándulásnak, a lélek mélyén 
ködlő homályos dolgok után való rajongásnak 
néhány nagyon szép versét teremtette meg a 
modern irodalom. 

Van még egy jó oldala ennek az új iskolá-
nak. Büszkén hivatkoznak is rá katonái. Fej-
lesztik t. i. a nyelvet. Ezen a téren forradalmat 
csináltak. Látszólag káros működésük i t t is, de 
ha nem sikerül sokáig uralmon maradniok, 
többet használnak, mint ártanak. Új fordula-
tokkal gazdagítják a nyelvet. A jót elfogadja 
az irodalom, a hibásat, az érthetetlent el fogja 
dobni. Vörösmarty és Arany külön-külön 
sokkal több új fordulattal növelték a nyelvet, 
de ezen a téren a moderneknek is lesz hatásuk. 

Az erjesztő hatások. 
írta: Quint József. 

Az anyagforgalomról szóló fejezetében láttuk, 
miként alakítják át a bélcsatornánk mentén 
elhelyezett apró kémiai műhelyekben termelt 
emésztőnedvek a különböző tápláló anyagokat. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy eme folyamatok 
nem egyszerű oldások, hanem bonyolult kémiai 
változások. Ismerkedjünk meg ezen kémiai 
változások természetével, az azokat előidéző 
anyagokkal s lássuk, mily szerepet játszanak 
ez anyagok a természet háztartásában. 

Számos olyan kémiai folyamatot ismerünk, 
melyek bizonyos anyagok csekély mennyiségé-
nek puszta jelenlétében a rendesnél gyorsabban 
folynak le, anélkül, hogy a folyamat befeje-
ződése után az illető anyag állapota és mennyi-
sége megváltozott volna. Az ilyen folyamatot 
katalysis-nek nevezzük, az az anyag pedig, 
amely a kémiai folyamat gyorsabb lefolyását 
okozza, Katalysator. Legismertebb katalysator 
a kémiában az oldott platina (platina sol). Ha 
víz alatt két platinadróton át úgy vezetünk 
30—40 Volt feszültségű, 4—5 Ampére erejű 
áramot, hogy az fényívet alkosson ; a szétporló 
és párolgó platina kis mennyisége feloldódik 
a vízben s platina sol képződik. 

A hidrogénhyperoxyd = H2O2, töményoldat-
ban gyorsan, lúgoldatban igen lassan alakul 
oxygén szabadulása mellett vízzé; miközben 
kevés hőt termel. 

H2O2 = H2O + 0 + meleg. 
Ha H2 02-hez katalysatort adunk, a kémiai 

folyamat gyorsul, maga a katalysator azonban 
nem változik. 

Liebermann Leó magyar kémikus e kata-
lysist így magyarázza : A platinaoldat a levegőből 
oxygént vesz fel, majd a hydrogénhyperoxyddal 
érintkezik, oxygén fejlesztése mellett azt vízzé 
alakítja, maga pedig platinává redukálódik. 

1. 2Pt + 02 = 2P,0 ) , , 
2 . P , 0 + H 2 O 2 = P t + H 2 O + O2 ] "T" m e l e g 

Ezen két egyenletben vázolt katalysis jelemző 
az erjesztő hatásokra is. Az erjesztő hatások-
ban a katalysator egy fermentum. (A fermen-
tumok történetében két fogalom alakult ki : a 
fermentum, mely alatt ma is valamely élő sejtben 
(borélesztő) annak életjelenségeivel párhuzam-
ban ható katalysatort értenek és az enzym, 
mely alatt egy élő sejt által kiválasztott, de 
annak életjelenségeitől függetlenül ható (pépszín) 
katalysatort gondolnak. Biológiai szempontból 
elválasztható a kettő, a dolog érdemét tekintve 
azonban, egy a kettő, azért az általános tulaj-
donságok ismertetésénél fermentumról fogunk 
beszélni). 
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Ha a fönti egyenletekben a platina solt fer-
mentummal helyettesítjük. A fermentumok 
hatásait az alábbi egyenletek magyarázzák meg. 

1. 2 fermentum O2 = 2 fermentumO, 
2 . fermentum 0 -f- H2O2 = fermentum -f-

+ H2O + O2, 
3. 2 fermentum O2 = 2 fermentum 0. 

stb., ezen két egyenlet folytonosan ismétlődik 
s a katalysis ismert törvénye szerint maga a 
katalysator (fermentum) állandó. 

Ezen rövid kémiai elmélkedés alapján meg-
ismerkedtünk a fermentumok lényegével. A 
fermentumokat élő sejtele termelik; ezen sej-
tekkel kapcsolatban vagy azoktól elkülönítve, 
de mindig az életjelenségektől függetlenül fej-
tenek ki katalysist. Jellemző a fermentumokra, 
hogy mindegyik csak bizonyos meghatározott 
összetételű anyagok hatatysatoïa. 

A fermentumokat vegyi hatásuk szerint két 
nagy csoportba oszthatjuk. 

1. Valamely nagyon komplikált összetételű 
anyag mollekulái a víz elemeinek felvétele 
által egyszerűbb hasadási termékekre esnek 
szét. Ezen szétesési folyamat megegyezik a 
hydrolysissel, melyben összetett vegyületek 
gyenge savakkal vagy lúgokkal való főzés által 
egyszerűbb vegyületekre esnek szét. Pl. 

C,2H2OOio + 2H2SO4 + 2H2O — 2C6H1206 + 
+ H 2 S O * 

(főzés) keményítő -f- kénsav vizesoldata = 
szőlőcukor, kénsav. 

Ugyanez a folyamat fermentum hatására 
így történik: 

1.(főtt keményítő) = (Ci2H2oOio)s4 + 3H> 
-f- fermentum = 3(Ci2HioOio)i7 C12H22O11 = 
= (erythrodextrin) fermentum. 

2. 3(0i2H20Oi0)17 Ci2H220i 1 + 6H2O - f fer-
mentum = 9 ( C i í H « O i o ) 5 C12H22O11 — (achro-
dextrin) -)- fermentum. 

3. 9(ôi2H20O10)5 C12H22O11 -j- 45H2O -(-fer-
mentum = 54C12H22O11 = (isomaltose fer-
mentum. 

4.54C12H22O11 - f fermentum = 54CH22O11 = 
(maltose) -j- fermentum. 

5. C12H22O11 -f- H2O fermentum = 
= 2CeHi20e = (szőlőcukor) -j- fermentum. 

Ezen kísérletet könnyen végrehajthatjuk. 
Főtt keményítőhöz próbaesőben kevés száj-
nyált teszünk s ezt kevés jód hozzáadásával 
kékre festjük. (A jód a keményítőt kékre festi, 
ez nagyon ismert reakció.) A próbacsövet 
30—40C-OS (a test hőmérsékletéhez közel-
fekvő) vízfürdőbe * helyezzük. Negyedóra múlva 
a kék folyadék ibolyavörös lesz, ez az erythro-

* Vízfürdőt úgy készítünk, hogy a vizet hengerüveg-
ben a kívánt hőfokra felmelegítjük s azután a láng 
szabályozásával ezen hőfokot állandósítjuk. 

dextrin -f- jód reakciója. Tehát a próbacsőben 
nem keményítő, hanem erythrodextrin van. A 
további folyamat 2., 3., 4., 5. egyenlet szerint 
gyorsan folyik le s 5—10 perc múlva a folyadék 
színtelen szőlőcukorrá változott, mi a cukor 
reakcióival igazolható. Lúggal főzve az oldat 
sárgára festődik (Moore-féle kémlés). 

Az ember táplálkozásában a keményítő ezen 
átalakulását egy, illetőleg két fermentum 
(enzyma) végzi. A szájnyálban lévő ptyalin 
és a vékony bélnyálban lévő maltase. A ptyalin 
mind az öt egyenletben helyettesíthető a fer-
mentum helyére, rendesen azonban csak az 
első 3—4-ben szerepel, a 4—5-ben a maltase 
váltja fel. (Főtt keményítő-j- ILO -j- ptyalin = 
= erytrodextrin -)- H2O -j- ptyalin = achro-
dextrin -f- H>0 -f- ptyalin = isomaltose - j -
- j - H2O -f- ptyalin = maltose - f H2O -j- mal-
tase = szőlőcukor.) A ptyalin és maltase víz 
jelenlétében a hydrolysishez ha?onló úton átala-
kították a keményítőt szőlőcukorra. Az összes 
hydrolysises hasadást eredményező fermen-
tumokat hydrolytikus fermentumoknak nevezzük. 
Ide nagyon sok fermentum tartozik: nevezete-
sebbek a ptyalin és maltasén kívül : 

az invertase, mely a nádcukrot szőlőcukorra 
és gyümölcscukorra hasítja ; 

a laklase, mely a tejcukrot és szőlőcukor 
galaktosera hasítja ; 

a pepsin, mely a fehérjéket még elég bonyo-
lult összetételű peptonokká alakítja ; 

a trypsin, mely igen egyszerű anyagokra 
bontja a fehérjéket; 

a chymosin (oltó), mely a tej fehérjeit (cae-
sïn) bontja; 

a lipase, mely a zsírokat glycerinre és zsír-
savakra bontja. 

2. Vannak azonban olyan fermentumok is, 
melyek nem hydrolysis útján, hanem oxygén 
felvétele által bontják fel az összetett vegyü-
leteket egyszerűbb hasadási termékekre. Az 
így ható fermentumokat oxydasek-nak mondjuk. 

Az ecetesedés fermentuma a légköri levegő 
segítségével átalakítja a borszeszt ecetté. 

CH3CH2OH + 2 0 + fermentum = 
= CHsCOOH + H2O + f e r m e n t u m 

(borszesz levegő -f- fermentum = ecet + víz -f-
-j- fermentum). 

A fermentumok közönséges oxidáló hatásá-
tól különbözik az alkoholos erjedés. I t t ugyanis 
a zymase hatása mellett, minden külső oxygén 
hozzájárulása nélkül, magában a cukormoleku-
lában hőtermelés mellett oxidációs « folyamat 
indul, melynek eredményeként a molekula szén-
tartalmának egy része C02-á oxidálódik és a 
molekulából kihasad. 

C0H12O6 - f zymase = 2 C 2 H 0 O H + 2C02 + 
-j- zymase. 
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Ezek után már annyira ismerjük a fermen-
tumokat, hogy azok biológiai jelentőségét ér-
demlegesen vizsgálhatjuk. A napenergia kör-
forgalmában, mely minden élő lény anyag-
forgalmának meghatározója, a fermentumok 
hatásai elsőrangú tényezők. Az élő lények táp-
lálékukat soha sem találják oly alakban, hogy 
azt közvetlenül testük protop1 azmájába felvehet-
nék. A táplálóanyagok az élő protoplazmába 
való beolvadás előtt bizonyos változásokon 
— asszimiláción — mennek át. 

Az asszimiláció lényege anyagok összetevésén 
és szétbomlásán alapul. S dacára, hogy e két 
folyamat minden élő lény sajátsága, külön-külön 
az élő lények két nagy országának jellemzői. 
Habár az állat is összetevés által készíti az 
egyszerűbb táplálóanyagokból összetett proto-
plazmáját s a növényben is a légzéssel kap-
csolatban esnek szét anyagok, mégis azt mond-
hatjuk, hogy az állatokra általában a szétbontó, 
a növényekre pedig az összetevő működések a 
jellemzők. 

A növény összetevő anyagforgalmában a 
fény és meleg hatása alatt energiát raktároz 
fel ; az állat ezen helyzeti energiát bomlással 
járó anyagforgalmában eleven energiává (moz-
gás, meleg stb.) alakítja át. 

Habár ellentétes, egymást kiegészítő folya-
matokban áll az állatok és növények anyag-
forgalma, az anyagok átalakítása mindkettőnél 
hasonló módon történik. Az oldhatatlan, bonyo-
lult összetételű anyagokat 

a) vagy egyszerű bontás után az élő proto-
plazma anyagának felépítésére használják, 

b) vagy többszörös bontás által energia-
fejlesztésre (mozgás, hő, villamosság, fény) for-
dítják. 

Mis az első esettel az állatoknál és növé-
nyéknél egyaránt találkozunk, a második szem-
betűnően csak az állatoknál tapasztalható, a 
növényeknél ellenben háttérbe szorul. 

A táplálóanyagokat előkészítő hasadási folya-
matoknál a főtényező mindig valamely fermen-
tum, azonkívül a sejten belül lejátszódó mole-
kuláris változásokban is fermentumok hatása 
észlelhető. S ez alapon állíthatjuk, hogy a 
fermentumok mindenütt előfordulnak, ahol az 
élet legcsekélyebb nyilvánulásai mutatkoznak. 
A parányi baktériumokon és sajátságos nyálka-
gombákon kezdve, végig a növény- és állat-
országon, a tökéletesedés minden fokán, egészen 
a legmagasabbrendű virágos növényekig és em-
lős állatokig, mindenütt megtaláljuk a fermen-
tumok jelentős tevékenységét. Tekintsük csak a 
legmagasabbrendű emlős állat, az ember anyag-
forgalmát. Összes táplálékunk keményítőből, 
zsírból és fehérjéből áll. Már a szájban meg-
támadja a ptyalin az oldatlan keményítőt s 

részben oldható cukrokká alakítja. E folyamat 
a gyomorban megszakad, de megindul a fehér-
jék hasadása a pepsin által s megolvasztja a 
tejet a chymosin. A legnagyobb fermentum-
hatás azonban a vékonybélben mutatkozik. Itt 
a lipase bontja a zsírokat, a fehérjék hasadása 
befejeződik a trypsin hatása alatt, a keményítőt 
végleg szétbontja a maltase, a kettős cukrokat 
pedig az invertase és laktase egyszerű cukrokra 
hasítja. Az így nyert hasadási termékek fel-
szívódnak s a test felépítésére használtatnak. 

Nézzük valamely virágos növény anyagfor-
galmát. A növény napfény és meleg hatása 
alatt, növényzöldje segítségével (a talajból fel-
vett) szervetlen sókból, vízből és (a levegőből 
elnyelt) szénsavból összetett szerves anyagokat 
készít. Ezen bonyolult szerkezetű anyagok egy 
részét azután a növény az asszimiláció szüne-
telésekor (éjjel) széthasítja s az így felszaba-
duló energiával fedezi energiaszükségletét ; más 
részét azonban azért bontja, hogy egyszerűbb 
és oldható vegyületek alakjában tartalékanyag-
nak szállítsa bizonyos szervekbe, vagy a szapo-
rító-szerveiben (termésekben) raktározza el. Ez 
egyszerű vegyületek a raktárokban és termé-
sekben a növény életműködései következtében 
megint bonyolult vegyületekké tevődnek össze. 
Látjuk tehát, hogy a növény anyagforgalmában 
a növényzöld-asszimilációt hasadási folyamatok 
követik. Ezen hasadási folyamatok hatóténye-
zője valamely fermentum, melyet mint az állat, 
úgy a növény is maga termel sejtjeiben, szük-
ség szerint. 

Még világosabban látjuk a fermentumok 
jelentőségét, ha figyelemmel kísérjük a növé-
nyek fejlődését. A növényi csíra, mely az anya-
növénytől elválasztva, teljesen magára utalva 
kezdi új létét, csak a fermentumok hatásá-
nak köszönheti életét. S valóban mondhatjuk, 
hogy ha egyszer a fermentumok hatása meg-
szűnnék, növényi mag többé nem csíráznék. 
Igaz, hogy a csíra gazdag örökséggel, bő táp-
lálékkal körülzárva pihen a magban; az is 
igaz, hogy ugyanazon kedvező körülmények 
közé jutott, melyek közt ősei pompásan te-
nyésztek, t. i. ugyanazon égöv nedves talajába 
került s rendelkezésére áll az anyaföld vize és 
sói, a napfénye és melege. S mégis menthetet-
lenül elveszne, vagy életreébredése után azon-
nal éhen halna a fermentumok hatása nélkül. 
Hogy értsük ezt ? 

A csíra életreébredt, éhes. Az anyanövény 
gondoskodása teletömte hajlékát cellulózéval, 
keményítővel és fehérjékkel, zsírokkal és ola-
jokkal. (A magvak sziktestei ez anyagokból 
állanak.) De mi haszna, a gyenge csíra ily 
bonyolult anyagokkal nem táplálkozhatok, éhen 

hal meg. H ogy ez be ne következhessék, a 
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csíra az életreébredés pillanatában már fermen-
tumot is fejleszt. Ezen fermentum felbontja a 
sziktest bonyolult anyagait, a csíra pedig az 
így nyert hasadási termékek felhasználásával 
gyarapodik, nő s mielőtt még anyai örökségét 
teljesen elhasználta volna, kibújt a földből, 
érintkezik a napsugárral s az időközben kiala-
kult növényzöldje segítségével, ősei módjára a 
föld anyagait és a nap energiáját egyesítvén, 
önállósul. De a fermentumok hatására ezentúl 
is, mindhalálig szüksége lesz. 

Ugyanezt tapasztalhatjuk az állatok fejlődé-
sében. Az emlősök magzatja közvetlenül az 
anyatestben nyeri tápláló-nedveit. Az anyatest 
pedig csak fermentumai segítségével tud hasz-
nálható tápláló-nedveket készíteni. Már nem 
ily kedvező a madár fejlődése. Mint a növé-
nyeknél, a madaraknál is elszakad a csíra az 
anyától, de ha kedvező körülmények (megfelelő 
meleg) közé jut, lappangásából életreébred s 
fermentumok segítségével felhasználja, amit az 
anyai gondoskodás útravalónak adott a tojásba. 

Igen jellemző tulajdonsága az élő lényeknek, 
hogy csak akkor készítenek fermentumokat, mi-
kor azokra szükségük van. (Vége köv.) 

Bevezetés a biológiába. 
írta: Waffner János. 

A föld ma megszámlálhatatlan mennyiségű 
élő szervezet lakóhelye. Szilárd kérgéből alig 
hasíthatunk egy maréknyi földet, melyben élő 
szervezetet nem találhatnánk; folyó és álló 
vizeiből pedig alig meríthetünk egy kanálnyít, 
mely „élet" nélkül szűkölködnék és még a 
levegő is ideig-óráig állatok hordozója, növényi 
csírák szállítója. Honnan van az élővilág e 
sokasága ? Mik életük feltételei ? átformáló-
dásuknak, szín- és forma gazdaságuknak okai 
és törvényei, egymásra utaltságuk szabályai? 
Mi egyáltalán az élet mozgatója? . . . Mind oly 
kérdések, melyeknek a megfejtésén munkál-
kodik egy külön tudomány és ez a tudomány 
az élettan vagy biológia. Olyan régi ez, mint 
az emberi tudomány általában. Hisz az ős-
ember is különbséget tett táplálékának ki-
válogatásakor az ehető és ártalmas anyagok 
között, megvédte életét a fenevadak támadásai-
val szemben, tehát ismerte azok erejét és 
támadásuk módját és túlszárnyalta azokat 
ügyességben, leleményességben, furfangban. 
Mint állattenyésztő megismerte és megbecsülte 
kiválasztott állatjainak előnyös tulajdonságait, 
okos tanítással nemesítette ezeket és mint 
földmívelő megismerte lassacskán a hasznos 
palánták életföltételeit, óvta azokat a nekik 
ártalmas behatásoktól és megadta nekik azt, 
amitől nagyobbra nőhettek, szebben fejlőd-

hettek. Biológus volt bizony már az ősember 
is, de nem volt nagyobb biológus, mint amilyen 
nagy volt egyéb tudományában : az orvoslásban, 
a számolásban, a föld ismeretében. . . . 

A mai ember persze évezredes múltra tekint-
het vissza, rendszerbe foglalja évezredes meg-
figyelés eredményeit, járt utakat tár elénk és 
új ösvényeket jelöl ki a kutatónak. Ma ezer 
meg ezer tudós a századunkat jellemző lázas 
munkával próbálja fellebbenteni az élet titkait 
takaró fátyolt és azt hiszem, nem végzek 
haszontalan munkát, amikor a biológia mai 
rendkívül gazdag, többnyire idegen nyelven 
írott irodalmának fölhasználásával egybeállí-
tom egy hosszabb cikksorozatban nagy voná-
sokban azokat a főbb eredményeket, amiket 
ma az „élet"-ről, ezen mindenesetre legérde-
kesebb és legizgatóbb tudományról és problé-
máiról tudunk. 

1. A táplálkozás. 
Az élő szervezetek legszembetűnőbb saját-

sága az ingerelhetőség. Ami él, az a temérdek 
külső behatás közül legalább némelyikre reagál, 
tehát tudomásul veszi és cselekszik, munkál-
kodik. A vízszínben felfüggesztett sétabot pl. 
évekig megmaradhat egyensúlyi helyzetében, 
anélkül, hogy rajta változást észlelhetnénk ; az 
ugyanilyen helyzetben fölakasztott palánta 
szára azonban fölfelé görbül a nehézségi erővel 
szemben, tehát munkát végez, mert erőt győz 
le. Az erő kifejtése anyagelhasználással jár és 
az élő szervezetek kivétel nélkül táplálkoznak. 

A táplálék felvételében és a felvett táplálék 
feldolgozásában persze tömérdek fokozat álla-
pítható meg. A növény pl. a levegő szénsavát 
bontja, élenyt (oxigént) választ ki magából, a 
megtartott szenet pedig a talajvízzel kémiailag 
egyesíti és cukrot, keményítőt, egyáltalán szén-
hidrátokat épít fel elemeikből. A növény rendes 
táplálkozása közben mindig szerves testeket 
készít és kevés táplálékot fogyaszt, hiszen 
tápláléka kevés kivétellel csak a levegő szén-
sava és a talajvíz (közönséges kútvíz) az abban 
föloldott sókkal (1 literben körülbelül 1 gr.), 
és ami ásványi anyagot felvesz, az mind 
benne marad, vagyis valóban hozzájárul testé-
nek a felépítéséhez. 

Az állat sokat eszik. Van akárhány olyan 
telhetetlen, amelyik napjában saját súlyánál 
többet kebelez be ; sőt van állat, amelyik egy-
szeri lakomája alkalmából is nagyobb tömeget 
fogyaszt, mint amilyen ő maga volt. Különösen 
mélyvízi tengeri állatok közt akad ilyen, de 
állatkertekben megtörténik, hogy egy ketrecbe 
zárt kígyók egyszerre kezdik nyelni az elébük 
adott állatokból ugyanazt a példányt. Amikor 
aztán a két kígyó nyelés közben a zsákmány 
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közepén találkozik, tisztán attól függ, hogy 
melyikre jön rá hamarabb a nyelési inger. 
Amelyik görcsös nyelési rohammal hamarabb 
tátja a száját, az belekap a másikba és 
akarva nem akarva lenyeli nálánál nagyobb 
társát is. 

A temérdek táplálékból alig marad valami 
az állat testében annak tényleges gyarapítására, 
mert az állati táplálkozás tulajdonképen oxi-
dáció, vagyis szerves anyagok elégetése és az 
állat minden táplálkozása feltétlenül más élő 
szervezet (növény vagy állat) elpusztításával 
jár. A növény tehát rendes körülmények között 
épít, az állat rombol. 

A táplálék megszerzésére nincs külön mű-
szerük a legegyszerűbb szervezeteknek. A plaz-
ma, mely akár csupasz csepp alakjában, akár 
bőrkével fedve a legegyszerűbb élő szervezetek 
anyaga, maga végzi a legapróbb lények összes 
működéseit. Megtapadva a táplálékul alkalmas, 
még kisebb testen, egyszerűen körülömleszti! 
magába zárja és megemészti azt. A bőrrel 
zárt apró szervezet azon keresztül szívja fel a 
táplálékát, gyakran külön szájnyíláson és a 
fejlődésnek már magasabb foka, amikor az 
emészthetetlen anyagok kiküszöbölésére külön 
ki választónyílás is kiképződik. A többsejtű 
szervezetek sejtjei közt többnyire megoszlik a 
munka és az egyes sejtek az ő speciális mun-
kájuk végzésére alkalmazkodtak és alakultak 
ki. így tudott kiformálódni a külső behatások 
érzékelésére szolgáló műszer, a helyhez rögzítő, 
vagy a mozgatószerv, a táplálék kikutatására, 
megradadására, megmérgezésére vagy fölaprítá-
sára alkalmas készülék és amíg a legapróbb szer-
vezetek közt elég akad, amelyikről alig tudjuk 
eldönteni, állat-e vagy növény, addig az ellen-
tétes táplálkozáson felépülő komplikált szer-
vezetek annyira széjjel váltak a fejlődés útjain, 
hogy a különbség nemcsak szembetűnő, hanem 
meglepő. 

A magasabbrendű tipikus növény gyökeret 
ver a földbe, ez kikutatja szálaival a táplálékot 
és szőreivel felszívja. A talajvizet tulajdon-
képen a bőr áteresztő képessége és a sejtek 
duzzaszthatósága veszi föl és szállítja a szár 
rostjain keresztül a levelekbe. A duzzaszt-
hatóság pedig alapjában véve abban rejlik, 
hogy a sósabb sejtnedv vonzó, szívó hatással 
van a hígabb nedvekre ; tehát a szélső sejtek 
sósabb nedvtartalma magába szűri a sejt hár-
tyás falán keresztül a talajvizet és duzzad. 
Mikor nedve meghigult, a szomszédos sejt 
szív belőle és az így megy tovább, míg a 
talajvíz eljut a levelekbe elhelyezett, zöldre 
festett laboratóriumokba. I t t készülnek a nap-
fény energiájának hatása alatt azok a szerves 
vegyületek, amelyek az állati élet alapfelté-

telei. A párolgás következtében csaknem szünet 
nélkül sűrűsödik a sejtek nedve és szívja a 
gyökérszörökből fölvett és a fás rostokban 
szállított nedveket. A gyökér táplálására, tar-
taléktáplálék fölraktározása céljából lefelé 
szállít a kéreg, a háncs már asszimilált ned-
veket: ez a felsőrendű növény vérkeringése. 

Oly növények, melyek növényi zöldben szű-
kölködnek, nem tudják a szerves vegyületeket 
elemeikből felépíteni : ezek okvetlenül élős-
ködők, vagy rothadó növényi, állati hulladékok, 
tetemek lakói, fogyasztói. Vannak növény-
csoportok, melyeknek minden tagja a már kész 
szerves táplálékra van utalva, ilyenek pl. a 
baktériumok és gombák, de még a virágos 
növények között is találunk olyanokat, amelyek 
legalább a táplálék egy részét hulladékból, 
vagy élő szer rezetek testéből fedezik. 

A baktériumok túlnyomó számban az állatok 
testében élnek és a termőföldben, ritkán élő 
növényekben. Sok közülük veszedelmes, ragadós 
betegségek előidézője, de rendkívül jellemző 
rájuk, hogy fejlődésük folyama alatt igen 
gyakran oly anyagokat készítenek, amelyek 
elvégre a bactériumok életét is veszélyeztetik, 
legalább szaporodóképességüket megakasztják. 
Sok ragadós hetegség modern gyógyítása is 
épen ezen alapszik. Beoltják a baktériumot 
valamely kísérleti állatba, az ebben megsza-
porodó baktériumoktól előállított baktérium-
mérget, a szérumot, beoltják azután az emberbe 
(difteritis ellen való oltás, himlőoltás stb.). 

A gombák kiváltképen növényeken élős-
ködnek, veteményeir.kben igen nagy károkat 
okozhatnak, de állati hulladékon és korhadó 
növényeken is gyakoriak. Az elsőkből elég a 
rozsda, üszög és penész-gombákra hivatkoznom, 
utóbbiakból pedig rámutatok a kalapos gombák 
temérdek fajára. 

A virágos növények közül a legismertebb 
élősködő az aranka, melynek néhány faja 
kivált a lucernát és lóherét öli az ország 
minden részében ; a dohányfojtó szádor, mely 
a kendert is megtámadja. A félig élősködők 
közül pedig a tölgyfáinkon gyakori madár-
lépet, a fenyveken élő fagyöngyöt, a gabonát 
sorvasztó kakascímert és csormolyát említem. 

Még furcsább azoknak a növényeknek az 
életmódja, amelyek a n a rendezkedtek be, hogy 
apró állatokból fedezzék a kész szerves táp-
lálékot. Ilyen is akad egynéhány hazánk gazdag 
növényvilágában. Ilyen pl. a rence, tátogató, 
sárga virágú vizi növény, mely állandó mo-
csarainkban, árkok vizében sok helyt található. 
Finoman szeletelt levelein kis hólyagokat 
látunk nagyszámmal, ezek valóságos csapdák, 
melyeknek a szájnyílása körül befelé csapódó 
szőrkúp van, mely a drót egérfogók mintájára 
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beengedi az apró vizi bolhákat, de me ne 
külésüket, távozásukat megakadályozza. Az egy 
két nap alatt nyomorultul elhaló állatkák fel 
bomló nedveit a hólyag falának erei felszívják-
A hegyvidéki lápok harmatfüvének kis főző-, 
kanálformájú levele van. Ennek a mirigyszőrein 
megragadó apró rovart a marokmódra össze-
csapódó levél 1—2 napig fogva tartja, azalatt 
megemészti, azután újra nyilik, hogy más rovar 
megfogására alkalmas legyen. 

Az állatok valamennyien kész szerves vegyü-
letekkel táplálkoznak, tehát vagy növények, 
állatok hulladékán, bomladozó tetemén tengőd-
nek, vagy minden lakmározásuk egy-egy élő 
szervezet pusztulására vezet. A fejlődéstan 
arra tanít, hogy az első állati szervezetek 
növények hulláival és a növények korhadó 
hullám termett alsóbbrendű növényekkel, főleg 
gombákkal táplálkoztak. Azután alakultak olyan 
állatok, amelyek emezeket fogyasztották, tehát 
elsősorban hulladékevők váltak ki, azután raga-
dozók. A felsőbbrendű, virágos füvekkel táp-
lálkozó állatok a legújabb geológiai korszakok 
szülöttei. 

A növények tökéletesedése, új szervek kiala-
kulása (virág, nektár, virágpor stb. . .) újabb 
ételeket tálalt a mindig éhes állatvilág elégés 
ezek is alakultak, idomultak hozzájuk. így 
fejlődött sok millió esztendő alatt egymáshoz 
alkalmazkodva a megélhetésért folyó küzde-
lemben, a minden élet alapfeltételét tevő táp-
lálék megszerzése kedvéért az ászka szája, a 
sas csőre, az oroszlán karma és rettenetes 
fogazata, a pillangó pödörnyelve stb. . . 

Az élősködés az állatvilágban is gyakori 
állapot. A legapróbb állatkák úgy élhetnek 
felsőbbrendű állatok szerveiben, mint .akár a 
baktériumok. Gregarinák pl. még a szívbillen-
tyűkre is telepedhetnek és az ázalékok számos 
faja jól érzi magát különböző gerincesek 
beleiben. A hideglelés (malária) apró állattól 
származik, melyet a mocsári szúnyog olt az 
emberbe és ezen kis állatnak a kifejlődésére 
két gazdára van szüksége, mint a galand-
féregnek, trichinának vagy a gombák közt 
némelyik rozsdagombának. 

Az állatok élősködése is lehet szelidtermé-
szetű, amikor a gazda alig sínyli vendége 
jelenlétét. Tetvek pl. gyakran csak a lehámló 
bőrképletekből, piszokból táplálkoznak, az apró 
kagylóivadékok halakra telepedve, azok bőrén 
nem okoznak bajt, a májmétely már megöli 
a juhot, a trichina megölheti az embert, a 
fürkészek álcái pedig mindig megölik azt a 
gazdájukat, amelyben felnevelkednek. 

A legérdekesebb a táplálékszerzés összes 
fokozataiban, amikor két vagy több hasonló 
vagy különnemű szervezet életközösségbe lép, 

társul egymással, hogy esetleg véd- és dac-
szövetséget kötve a megélhetést megkönnyítsék. 
Természetes, hogy e téren is nehéz határ t 
vonni az élősködés közt, amikor az egyik egyén 
a másiknak, a gazdának feltétlen rovására 
gyarapszik és az életközösség (symbiosis) között, 
amikor az egyesülésből mind a két félre vala-
melyes előny háramlik. így pl. még élősködés-
számba megy, de olyanba, amelyből a gazdára 
kár nem száll, amikor a szivárványos öble (a 
legapróbb és legszebb, minden nagyobb tócsá-
ban élő pontyunk ; aranyhalas medenczében 
könnyen tenyészthető és annál érdekesebb) 
az ivás idejére kifejlődő peterakó készülékével 
a tavi vagy folyami kagyló kopoltyúi közé 
rakja ikráit és a hím halacskák ugyancsak a 
kopoltyúk közé fecskendezik tejüket és meg-
termékenyítik a petéket és a kagyló dajkálja 
az ivadékokat, míg vagy 1 cm. hosszúságot 
elérnek és végre a kagyló kiürítő szervén el-
távoznak; de amikor pl. a remete-rák olyan 
üres csigaházba bújik, melyre virágállat tele-
pedett, vagy a virágállatok ivadékai olyan 
csigaházakat keresnek, melyekbe remete-rák 
bujtatja puha potrohait és amelyeket mindenüvé 
magával cipel, akkor mindenesetre olyan állat-
társulásra bukkanunk, melyben mind a két fél-
nek megvan a polgári haszna. 

A helyhez kötött virágállat kocsisává szegő-
dik a tengeri-rák és a fuvardíj fejében meg-
védi a virágállat csalánozó szerve a rákot. 

A barázdabillegető, seregély és még néhány 
madár leszedi a legelésző szarvasmarha hátáról 
a legyeket, bögölyöket, sőt utóbbiak álcáit 
ki is vágja a seregély a már megérett kelé-
sekből. Indiában olyan seregélyfajta is él, 
amelyik az orrszarvú testén egy ötkoronás 
nagyságú sebet állandóan nyitva tart, hogy 
a legyeket odacsalogassa és mindig terített 
asztala legyen. Ebből persze már nem sok 
haszna és még kevesebb kellemes perce van 
az orrszarvúnak. 

Magasabbrendű ragadozók összeállnak és 
akár előkészített hajtóvadászatot rendeznek 
más állatok legyőzése kedvéért. Farkasokról 
ez eléggé ismeretes. Leggyakoribb azonban az 
élősködés a növényországban. Az összes zúz-
mók pl. gombákból és moszatokból képződött 
telepek. A színtelen, penészre emlékeztető 
gombafonalak sűrű szövetet alkotnak, melybe 
egysejtű zöld moszatokat zárnak. A gomba-
fonalak felszívják az esővizet, a harmatot, el-
látják a moszatsejteket a szervetlen táplálé-
kokkal, támasztékot és védelmet adnak nekik 
és a moszatoktól asszimilált szerves anyagok-
ból viszont ők is kapnak. 

A mogyoró, nyír, csarap, hanga, áfonya és 
sok más növény gyökerén hiába keresünk 
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szőröket, azok helyett találunk penészre, vagy 
sűrű pókhálóra emlékeztető szövetet, gombát, 
mely élősködik a növény gyökerén, mert belőle 
gyarapszik, de szolgál is neki, mert a gyökér-
szőröket helyettesítvén, ellátja a gazdáját a 
szükséges talajvízzel. 

A pillangós növények legtöbbjének a gyö-
kerén, a talajból bevándorló baktériumoktól fej-
lesztett gubacsszerü, apró csomóban úgyneve-
zett nitrifikáló baktériumok fejlődnek, amelyek 
elhalván, bakteroidokká lesznek, nitrogéndús 
(még pedig a nitrogénjük a légköri levegőből 
származik, ezért talajjavítók !) baktériumalakú 
képletekké, melyekből végre a gazdanövény 
fedezi nitrogénszükségletét. 

Állat és növény is társulhat egymással. Sok 
alsóbbrendű állat teste pl. élénkzöld a benne 
és vele életközösségben élő egysejtű mosza-
toktól. 

A táplálékszerzés legérdekesebb módja végre, 
amikor az állat talán túlfinomodott ízlése, 
finyássága miatt nem elégszik meg a neki 
mindenütt kínálkozó táplálékkal, hanem maga 
termeli. A legkülönösebb, legmeglepőbb példa 
erre néhány braziliai hangyafaj gombatenyész-
tése. Ezen hangyák különböző növények lomb-
ját darabolják fel és cipelik földalatti üregekbe, 
lombvágók. A learatott leveleket szétaprózzák 
és dagasztva, macerálva szivacsos, tésztaszerű 
tömeget készítenek, gombaágyat, melyben az ő 
ápolásuk és csakis az ő szünet nélkül való 
gondozásuk mellett olyasféle penészgombatelep 
nő, melyen apró, lopótökalakú ágacskák fej-
lődnek és e tápláló buzogányok szolgálnak a 
hangyák eleségéül. Ha a hangyákat eltávolít-
juk a gombatelepből, őket a melegágyak gon-
dozásában gátoljuk, rögtön abbanmarad a bu-
zogányok képződése. íme, egy növényfajta, 
melyet a hangyák intelligenciája teremtett meg, 
ahogyan akár az emberi elme pl. a karfiolt 
fejlesztette a káposztából. 

Ha végre bármely élő szervezetet abból a 
szempontból bíráljuk el, hogy az élő termé-
szetben betölt-e valamilyen szerepet: arra az 
eredményre jutunk, hogy mindenik másban 
találja életföltételeit és mindenik magában rejti 
egy másik élet szükségleteit. Az egész természet 
egy nagy életközösség, melyben két nagy tábor 
ötlik mindenekelőtt a szemünkbe: a növény-
ország, az állatvilág. A növényország mállasztja 
a föld szilárd kérgét, felépíti a szerves vegyü-
leteket, fogyasztja a levegő szénsavát, vagyis 
tisztítja a mi érdekünkben és szaporítja oxi-
génjét; az állatvilág megeszi a növényország 
egyedeit, fejleszt szénsavat (tehát javítja a 
növényország szempontjából a levegőt), és még 
azok a szervezetek is betöltik a hivatásukat, 
amelyek a hullák szétbomlását siettetik, mert 

oly vegyületek kiképzőilését mozdítják elő, ame-
lyek a növényország fejlődésére nélkülözhetet-
lenek. Folytonos körfolyás az élet, folytonos 
alakulás. Az egyik ^ élet koporsója a másik 
szervezet bölcsője! Es mégis, mennyi gyönyö-
rűséget, mennyi boldogságot találhat mindenik 
élet abban az arasznyi létében is, míg a böl-
csőtől a koporsójáig eljut! 

Az energiáról. 
írta : Gergely Adolf. 

A természettudományok, amelyekhez nem-
csak a fizika és kémia, hanem az emberek és 
állatok élettana is hozzátartozik, a természet-
tudományok egyik legfontosabb fogalmáról, az 
energiáról óhajtunk egyet-mást elmondani. 

Ha az ember mindennapi dolgait el is végzi, 
de észrevévén önmagában káros fogyatkozásait, 
ezeken segíteni nem tud, — abban az emberben 
nincsen meg az a képesség, hogy hosszabb 
ideig tartó folytonos munkát végezzen, önmagá-
nak a legyőzését, — abban az emberben hiányzik 
a cselekvésre való képesség — úgy szoktuk 
magunkat kifejezni : — nincsen energiája. 
Boldogulásunk, jövőnk attól függ, van-e elég 
képességünk elhárítani magunk elől az aka-
dályokat, van-e elég erőnk a kitűzött célhoz 
vezető hosszú útat lassan, de folytonosan meg-
tenni ; van-e elég energiánk. Az ember értékét 
energiája adja, ahogyan bármely gép árát is a 
teljesíthető munka nagysága, energiájának 
mennyisége szabja meg. 

Mert nemcsak az élő lények, hanem az élet-
telen anyagok is bírhatnak energiával. 

Az az ember, aki önmagát akarja legyőzni, 
nem végez semmi munkát, ha tétlenül egy 
helyben marad; az én izomerőm sem végez 
semmi munkát, ha a kerekes kút forgattyúját 
a kezemben csak tar tom; hosszú úton kell 
haladni az önmagát legyőzni akaró embernek 
a gondolkodás mezején vagy a tettek terén, 
hogy magára nézve hasznos munkát végezzen ; 
és az izomerőmet is csak akkor értékesítem 
igazán, ha megforgatom azt a kereket egy-
néhányszor, annyiszor, hogy a vízzel teli veder 
fölemelkedjék. 

Az izomerő munkája ott van a veder föl-
emelt víztömegében. Es ha ez a víztömeg a 
föld vonzóerejének hatására lefelé eshetnék és 
ráömölnék egy alkalmas vízi kerékre, forgásba 
jönne ez; s a vele összekötött eszköz munkát 
végezne. Ennek az élettelen anyagnak, a fel-
emelt víztömegnek is van tehát energiája. 

Akár az izomerő munkájára gondolunk, t. i. 
a víz felemelésénél, akár a föld vonzóerejének 
munkájára, a víz leesésénél, mindkét esetben 
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látjuk, hogy a munka esak akkor keletkezik, 
ha az izomerő vagy a föld vonzóereje, azaz 
ha valamely erő egy testet egy bizonyos úton 
elmozdít. Minél magasabbra emelkedik, illetőleg 
minél mélyebbre esik valamely test, annál 
nagyobb a megfelelő erők munkája ; s ha 
1 kg. tömegű test egy méterre emelkedik vagy 
1 m.-rel esik alább, az erők munkája 1 kilo-
gramm-méter. A munkát kilogramm-méterrel 
mérjük, s ha azt mondjuk, hogy egy gép 
másodpercenként 75 kilogramm-méter munkát 
végez, akkor ez egyenlőértékű azzal a mun-
kával, amelyet mi teljesítünk akkor, amikor 
75 kg. súlyú testet 1 méter magasra viszünk, 
vagy ha 1 kg. súlyú testet 75' m. magasra 
emelünk. 

Energia alatt a testeknek csak azt a ké-
pességét értjük, hogy bizonyos körülmények 
között munkát végezhetnek; e képesség mér-
tékét a kilogramm-méterekben kifejezett munka 
adja. 

A vederben levő víz tömegének csak akkor 
lesz energiája, ha felemelkedik a kút felszíné-
ből s egy bizonyos helyzetben megállapodik ; 
minél magasabbra jut fel, annál nagyobb lesz 
az energiája, úgy szoktuk ezt mondani: annál 
nagyobb lesz a helyzeti energiája. Ha kivesszük 
a veder fenekét, a víztömeg nyugalmi állapot-
ból mozgási állapotba megy át, minél jobban 
közeledik a kút felszínéhez, annál kisebb lesz 
a helyzeti energiája, de mert ugyanekkor 
gyorsabban és gyorsabban mozog lefelé, azt 
mondjuk : annál nagyobb lesz a mozgási 
energiája. Van tehát helyzeti és mozgási 
energia. 

A hegyen nyugvó kő helyzeti energiával 
bír, mert onnan íeeshetik, a hegyoldalán fel-
gurított golyónak pedig mozgási energiája van. 

Az ingaóra felhúzott súlyainak helyzeti 
energiájuk van és ha elindítjuk az órát, ez a 
helyzeti energia átalakul a lefelé haladó súlyok 
mozgási energiájává. 

Ha felhajítunk a magasba egy golyót, a föld 
vonzóereje miatt mindig lassabban és lassabban 
mozog fölfelé, mozgási energiája tehát folyton 
kisebbedik, míg végre megáll, például a ház-
tetőn, azaz míg végre mozgási energiája 
semmivé lesz. l íajta marad anélkül, hogy 
mozogna, de nem anélkül, hogy ne lenne képes 
munka végzésére és pedig ugyannyi munka 
végzésére, mint amennyi a felhajításnál el-
használódott. Mert ha a tetőről beejtenők azt 
egy föld felületén álló és a ház tetejéig érő 
U alakú cső egyik szárába, növekedő sebes-
séggel közelednék a föld felé, a cső alján 
sebessége a legnagyobb lesz és innen egyen-
letesen csökkenő sebességgel emelkednék fel 
a cső másik szárának legfelsőbb pontjáig. Azaz 

ugyanolyan sebességgel érkezik a földre vissza, 
mint amilyen sebességgel felhajítottuk. 

Ha alkalmas szerkezet értékesíteni tudná a 
kőnek a föld felé való közeledésekor elért leg-
nagyobb sebességét, ez a gép ugyanolyan 
munkát tudna végezni, mint amilyen nagyságú 
munkát a felhajításnál elhasználtunk. 

Izomerőnknek a golyó felhajításánál, az óra 
súlyainak fölhúzásánál és a kút vízének fel-
emelésekor elhasznált munkája nem vész el 
nyomtalanul, helyzeti energiává alakul át. És 
a háztetőn nyugvó golyónak, az óra fölhúzott 
súlyainak, a kútból fölemelt víztömegnek hely-
zeti energiája a leeséskor szintén eltűnhetik 
ugyan, de nem nyom nélkül, csak átalakul a 
golyónak, a súlyoknak, a víztömegnek mozgási 
energiájává. 

Valahányszor valamiféle mozgási energia 
keletkezik, midőn például az eséssel bíró folyó-
víz mozgatja a vízi malom kerekét, mind-
annyiszor vele egyenlő értékű helyzeti energia 
tűnik el: magasabb helyről alacsonyabbra 
jutot t a víz. Azaz energiát semmiből sem te-
remthetünk. És valahányszor valamiféle moz-
gási energia eltűnik, pl. az emelkedő golyó 
megállásakor, mindannyiszor vele egyenlő értékű 
helyzeti energia keletkezik. Azaz energiát meg-
semmisíteni sem lehet. A helyzeti és mozgási 
energiák összege mindig ugyanannyi volt és 
ugyanannyi marad, így fejezi ki ezt az energia 
megmaradásának elve. 

Tehát a háztetőn nyugvó golyó lefelé eshetik, 
folytonosan növekedő sebességgel, mozgási 
energiája nagyobbodik, de helyzeti energiája 
kisebb lesz, míg végre a föld közelében eléri 
legnagyobb mozgási energiáját. 

De mi történik ezzel a mozgási energiával 
akkor, mikor a golyó már a földet éri ? Hely-
zeti energiája elveszett, mert hisz a földön 
van, mozgási energiája szintén eltűnt, hiszen 
nyugalomba jö t t ! 

Ha a vaskalapácsot ólomlapra ejtjük, ha 
ágyúgolyót lövünk vaspáncéllapra, ha a vonatot 
fékezéssel hirtelen megállítjuk, hova tűnik a 
kalapácsnak, az ágyúgolyónak, a vonatnak 
mozgási energiája ? Ugy látszik, mintha az 
energia megmaradásának elve fölmondaná a 
szolgálatot. De mindenki tapasztalhatta már, 
hogy valahányszor ütközéskor — ha a kalapács 
leesik — és súrlódáskor — a vonat kerekei 
és a sínek között —, tehát valahányszor üt-
közéskor és súrlódáskor mozgási energia el-
tűnik és helyzeti energia nem keletkezik helyette, 
mindannyiszor hőfejlődést veszünk észre, az 
ólomlap fölmelegedik, a páncéllap vörös izzásig 
hevül, a vonat mozgási energiájának eltűné-
sekor pedig fölmelegednek a kerekek és a 
fékek. 
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Ha tehát a mozgási energia nem alakul át 
helyzeti energiává, átalakul hővé. 

Mi az a hő ? 
A felelet erre igen egyszerű : az, hogy nem 

tudjuk. De mérni, megmérhetjük. 
A munkát kilogramm-méterekben szokás 

kifejezni; és ahogyan a hosszúság mérésére 
egységül a centimétert, azaz valami kisebb 
hosszúságot használunk, épen úgy a hőt is 
egy kicsiny hőmennyiséggel mérik, azzal a 
hővel, amennyi 1 kg. vizet a hőmérőről le-
olvasható l°-kal felmelegít. Ezt a kicsiny hő-
mennyiséget kalóriának nevezik. Amikor tehát 
azt halljuk a szénkereskedőtől, hogy ez a kő-
szén a legjobb, mert ez 8000 kalóriás szén, 
akkor e szám annyit jelent, hogy ha abból a 
szénből 1 kg.-ot elégetünk, a származó hő 
1 kg. vizet 8000°-kal vagy 8000 kg. vizet l°-kal 
tudna fölmelegíteni. 

A munka egysége a kilogramm-méter, a 
hő egysége a kalória. 

De ha nem is tudjuk, hogy mi a hő, annyit 
tudunk, hogy a kazán vizét előbb föl kell 
melegíteni, hogy a belőle fölszálló nagy feszítő-
erejű gőzök ide-oda mozgathassanak egy du-
gattyút és a vele összeköttetésben álló kereket, 
tömegeket vagy más gépeket. A kőszén elégé-
séből származó hőt hozzávethetjük más folya-
dékhoz is, éterhez vagy alkoholhoz, nem ok-
vetetlenül vízhez, a fő az, hogy nagy feszítő-
erejű gőzök keletkezzenek, ez pedig esak a hő 
hatásából lehet. A hőben rejlik tehát a moz-
gató erő, a hőnek képessége van munkát 
végezni, a hő tehát — ha nem is tudjuk, hogy 
micsoda, annyit tudunk, hogy — energia. 

Tehát a leejtett kalapácsnak, a kilőtt ágyú-
golyónak és a hirtelen megálló vonatnak moz-
gási energiája hőenergiává alakul át. 

Sok évszázadon keresztül másképen fogták 
föl a hőt ; valami olyan anyagnak gondolták, 
amelynek nincsen súlya s ha egy test lehűl, 
akkor ez a súlyamérhetetlen anyag kilép belőle. 

Anyagnak vélték a hőt, amelyet ennélfogva 
teremteni nem lehet. Ha ezt a felfogást meg 
akarjuk dönteni, ahhoz nem elég egyszerűen 
csak hivatkozni azokra a jelenségekre, amelyek 
valóban hőt teremtenek. Nemeiégazt mondani: 
hogy ha két tenyerünket összedörzsöljük, any-
nyira fölmelegíthetem azokat, amennyire csak 
akarom ; hogy a fűrészelésnél, fúrásnál, resze-
lésnél és a már előbb említett jelenségeknél 
sincsen határa a fejlődő hő mennyiségének. 
Annyi hő keletkezik, amennyit mi akarunk és 
nem meghatározott mennyiségű, mint ahogyan 
azt a régi felfogás hívei vallották. Azzal tehát 
még nem döntöttük el a kérdést, ha kimond-
juk, hogy a hő keletkezésének a forrása ezek-

ben a mechanikai munkákban keresendő, nem 
pedig egy súlynélkül való anyagban. 

A régi felfogás esak akkor veszítheti el 
létjogosultságát, ha előre meg tudjuk mondani, 
hogy az a másodpercenként 500 méter sebes-
séggel repülő ágyúgolyó milyen magas hőfokra 
hevítheti föl a páncéllapot, amelybe beleüt-
közik, ha ki tudjuk számítani, hogy mekkora 
munkát végezhetünk el azzal a gőzgéppel, 
amelynek gőzhengerébe meghatározott mennyi-
ségű hőt vezettünk a víz gőzével. És még ez 
sem elég! Be kell bizonyítani, hogy az a 
kilogramm-méterekben kifejezett energia, 
amellyel a kilőtt ágyúgolyó bír, mindig ugyan-
annyi hőt fejleszt-e, akár az ágyúgolyóban, 
akár a mozgó vonatban, akár egy lezuhanó 
súlyos tömegben van meg ugyanaz az energia, 
s hogy az a hőmennyiség, amelyet a gőz hen-
gerébe vezettünk, mindig ugyanannyi munkát 
végez-e, akármilyen szerkezetű az a gép és 
akármilyen folyadék gőze feszíti is a dugattyút. 
Tehát egy bizonyos mennyiségű munkának 
mindig meghatározott mennyiségű hő felel-e 
meg ? És megfordítva : egy bizonyos mennyi-
ségű hő mindig meghatározott mennyiségű 
munkát végez-e ? Van-e tehát a hő és a munka 
értéke között állandó viszony? És ha van, 
mennyi e viszony értéke ? 

Nagyon fontos, általános természetű dolog 
van ebben a kérdésben. Minden dologról csak 
akkor szerezhetünk magunknak pontos tapasz-
talatot, ha azt meg is tudjuk mérni. 

A kis gyermek meglátja a holdat és ki-
nyújtja érte a karját. Tetszik neki a mennye-
zetről lelógó ingó lámpa is és ezt is el szeretné 
kapni. De, ha jobban megnő, nem tesz hiába-
való kísérleteket, széket ragad, felmászik az 
asztalra és úgy gyönyörködik majd benne. 
Ennek a gyermeknek már van fogalma a 
távolságról, mert meg tudja azt mérni — a 
maga módja szerint. 

A pénznek értékét is csak akkor fogja 
először megismerni, ha megtudja, hogy a boltos 
két krajcárért több cukrot ád, mint egyért. 

Az orvosnak tisztában kell lennie azzal, hogy 
melyik eledelnek van nagyobb tápláló ereje és 
a gépésznek is tudnia kell, hogy mennyi kő-
szenet vigyen magával egy bizonyos hosszú-
ságú útra, tudnia kell, hogy az elégetés alkal-
mával fejlődő hő mennyi munkát végezhet. 

(Vége köv.) 

Tartalom. Vörösmarty mint prózaíró. Radnai 
Oszkár. — Elbeszélő költészetünk fejlődése. Lengyel 
Miklós dr. — Az erjesztő hatások. Quint József. — 
Bevezetés a biológiába. Wagner János. — Az ener-
giáról. Gergely Adolf. 

Felelős szerkesztő: Benedek Hl ék. 
Budapest 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg! 

MÉRTAN 
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára. 

írták : 

BITTENBINDER MIKLÓS és DÉKÁNY MIHÁLY, 
áll. tanítónőképző-intézeti tanárok. 

• Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40 fillér. = = 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt 
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számára tankönyvül. 

E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert, 
mint a hivatalos bírálat is mondja: 

„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „ Utasítás "-t jobban figye-
lembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai 
I mkönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. És csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése, 
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv és Utasítás minden követelményét 
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni." 

Ez a törekvés a következőkben nyilvánul : 
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól eltérően, nem tisztán példáknak a gyűjte-

ménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak úgy odadobva, kevés mértani szabály és értel-
mezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag eltárgyalásában, hogy 
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Erre a fokozatos 
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el 
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől. 

2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom 
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok 
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan 
gyakorlatiassá válik. 

3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl. : 
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés 
mellett folyik. 

4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyer-
mekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a 
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb. 

E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint 
eddig megjelent társai. 

Budapesten, 1909 augusztus 1. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg a 

N É M E T O L V A S Ó K Ö N Y V 
a népiskolák V—VI. oszt. számára. 

A népisk. új Tanterv alapján írt magyarnyelvű kiadásból fordította és átdolgozta: 
HAJNÓCZI R. JÓZSEF, kir. tan., tanfelügyelő. 

= Bolti ára 1 korona 80» fillér, netté-ára 1 korona 40 fillér. = 
Engedélyeztetett a vall.- és közokt. m. kir. min. 1909. évi 58.156. sz. a. kelt rendeletével. 
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= Új Olvasókönyvek. = 
N E M Z E T I O L V A S Ó K Ö N Y V 

a népiskolák II. és III. osztályai számára. 
Az új Tanterv szerint szerkesztették : 

RADNAI REZSŐ, GYULAI ÁGOST, TIIÓTT REZSŐ, 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri 

osztálytanácsos ; 
pedagógiumi tanár; leánygimnáziumi tanár, a Nepisk. 

Könyvt. Int. Biz. előadója. 

A II. osztály számára szolgáló kötet bolti ára (54 f, nettó-ára 48 f. 
A III. osztály számára szolgáló kötet bolti ára 72 f, nettó-ára 54 f. 

Engedélyezve a vallás- és közoktatásügyi in. kir. 
minisztérium 1909. évi 47.107. sz. rendeletével. 

E könyveket minden megrendelőnek nettó-áron szolgáltatjuk ki. 

A négy kötetre tervezett műből, mely a gyakorlati pedagógia minden becses tanulságát 
értékesíteni kívánja s mely llakssányi Dezső festőművész rajzai után a nemrég elhunyt jeles 
fametsző, Moreili Gusztáv által számos eredeti illusztrációval van élénkítve, eddig két kötet 
jelent meg. Ezekre vonatkozólag a következőket jegyzi meg a Hivatalos Közlöny 1909. évi 
május hó 1. számában megjelent bírálat: 

„Manap már majdnem axiómává alakult ki a pedagó-
giai köztudatban az az igazság, hogy a népiskolai ol-
vasókönyv a nemzeti nevelésnek egyik fő-fő eszköze. 
Ezért megkövetelik tőle, hogy anyagát a nemzeti iro-
dalomnak olyan termékeiből vegye, amelyek a gyer-
meki szellemmel hasoniváuúak, kongeniálisak. Meg-
követelik tőle, hogy olyan nemzeti biblia-féle legyen. 
Az eszménykép olyan olvasókönyv, mely egészen iro-
dalmunk remekeiből van összeállítva. Csakhogy az 
ilyet egy csapással előteremteni nem lehet. Az ilyen 
olvasókönyv apránként keletkezik, évtizedek során oly 
módon, hogy minden olvasókönyv kerít legalább egy 
pár ilyen mintaszerű olvasmányt ; ezeket az utána 
következők nemcsak hogy örökbe veszik, hanem a 
maguk részéről is megtoldják egynéhánnyal. így jön 
létre a klasszikus olvasmányoknak valóságos hitbizo-
niánya. Az időrendben legutolsó olvasókönyv játssza 
a majoreszkó szerepét. Ilyen ez a két kötet. Ami iro-
dalmilag és pedagógiailag abszolút értékű olvasmány 
az eddig megjelent olvasókönyvekben összegyülemlett, 
azt a szerzők majdnem kivétel nélkül átvették. Át 
kellett venniök, mert olvasókönyveinknek épúgy köz-
kincse ez, mint a költeményeknek az a kánonja, ame-
lyet minden osztály számára kötelezőleg megállapított 
az Utasítás. Ez magában véve nem érdem, de meg 
nem tenni mulasztás, hiba volna. Az átvételnél az a 
biztos ítélet érdemel elismerést, amellyel az ilyen 
becses olvasmányokat a kevésbé értékesek sokasá-
gából ki tudták választani. 

De már az igazán nagy érdeme a szerzőknek, 
hogy úgy régi irodalmunk porlepte tliékáiból, mint 
különösen újabb irodalmunkból jelentékeny meny-
nyiségben vettek olyan olvasmányokat, amelyekkel 
az értékes olvasmányoknak előbb említett állókin-
csét gyarapították. Már ez a körülmény is jogosulttá 

teszi, hogy a szerzők nemzetinek nevezik az olvasó-
könyveiket. De ezenkívül van rá más jogcímük is. 
Nemcsak a történeti, a néprajzi, a földrajzi olvas-
mányokkal, nemcsak a hazafias lírai költeményekkel 
törekszenek a tanulókban nemzeti érzelmeket és gon-
dolkodásmódot nevelni, hanem még a természettudo-
mányok köréből vett olvasmányokkal is. Sikerült 
ezekbe is nemzeti szellemet lehelniük oly módon, hogy 
néprajzi elemeket vegyítettek közéjük. Bemutatják 
például a diófát, a hársfát, a szilfát, mint a magyar 
nép kedvelt fáit ; bemutatják a háziállatokat úgy, 
amint a magyar nép veszi hasznukat, amint a magyar 
ember bánik velük. Részben szintén a nemzeti momen-
tumot érinti, de főként esztétikai és stiláris szem-
pontból érdemel dicsérő említést az az igazi műgond, 
amellyel a szerzők az olvasmányokat átdolgozták. 
Ama helyes elvük mellett, hogy az olvasókönyvet 
nem írni, hanem szerkeszteni kell, a szerzők minden 
erejüket és képességüket — az új olvasmányok meg-
szerzésén és a meglevők közt való választáson kívül — 
az anyag művészi átalakítására fordították. E két 
kötet olvasókönyv keletkezésének ez a legfőbb és 
legszebb jogcíme. A nemzeti jelzőn kívül meg-
érdemlik az irodalmi jelzőt is, nemcsak azért, mivel 
olvasmányaik legnagyobb részét irodalmunk becses 
termékei teszik, hanem azért is, mivel minden soruk 
irodalmi színvonalon á l l . . 

„Mindezekhez járul még az is, hogy a szerzők az 
Utasításnak ide vonatkozó részét minden ízében át-
értették és megvalósították."1 

„...Végül megemlítem a könyvek nyomdai kiállítását 
és a képeket. A büszkeség egy nemével állítom, hogy 
e tekintetben e könyvek nemcsak minden eddigi 
olvasókönyvünket felülmúlják, hanem hogy méltán 
sorakoznak az angol és az amerikai olvasókönyvekhez." 

E külsőleg is szép és kedves kiállítású, páratlan müvésziességgel s gazdagon illusztrált köny-
veket a legmelegebben ajánljuk a t. Tanító urak ügyeimébe, megjegyezvén, hogy mutatványpéldií-
nyokkal készségesen szolgálunk. Ezen olvasókönyvből a IV. oszt. számára szolgáló kötet még a folyó évben, 
az V—VI. oszt. számára szolgáló kötet pedig a jövő év elején fog megjelenni. 

Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Értesítés! 
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák 

tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. évi XXXYI'L, 1876. évi 
XXVIII., 1007. évi XXVI. és az 1908. évi XLYI. törvénycikkek végre-
hajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott 

UTASÍTÁS 
már megjelent és kapható. Ira 2 K 12 f. 

Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak, 
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg. 

Budapest, 1909. évi augusztus hó. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat a s e lmeczbányai I. számú ev. egyház 

kántortanítói állására. A német nyelvben való teljes 
jártasság szükséges. Javadalom: évi 1400 korona, elő-
leges havi részletekben ; 120 korona lakbér ; 100 korona 
kántori díj ; 20 m3 kemény tűzifa (értéke 120 korona) ; 
ttóla átlag 50 korona. A kellően fölszerelt folyamod-
ványok f. évi augusztus 15-ig az alulírt hivatalhoz 
beküldendők. Selmeczbánya, 1909 július 19. Händel 
Vilmos, ev. főesperes. (1031—III—3) 

Pályázat a va j szka i (Bács m.) újonnan szervezett 
harmadik kath. fel. tanítói állásra. Fizetése : 200 ko-
rona lakás-, 20 korona kertátalány, 200 korona törzs-
íizetés, Vajszka község pénztárából ; 200 korona állam-
segély ; 600 korona a kalocsai alapítványi pénztárból. 
Tannyelv : magyar, de a sokác nyelv ismerete előnyben 
részesül. Tantermet az iskolaszék jelöli ki. Ismétlő-
iskoláért külön díj nem jár. Folyamodványok augusztus 
15-ig főt. Fuchs József esperes-plébános címére, Hód-
ságra küldendők. (1041—III—2) 

Anyi tra i nyilv. polgári iskolához 3 okleveles tanár 
kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles 
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola 
igazgatóságához intézendők. (1046—IV —3) 

A Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Részvény-tár-
saság l ikér-kohótelepi magyar tannyelvű elemi 
nép- és iparostanonc-iskolájánál újonnan rendszeresí-
tett segédtanítói állásra 1200 korona kezdő fizetéssel 
(utólagos havi részletekben fizetve), szabad garszon-
lakás és szabályszerű fűtési illetmény élvezetével 
egybekötött járandóság mellett pályázat nyittatik. 
lígyenlő képesítés mellett előnyben részesülnek oly 
pályázók, kik a rajz- és énektanításban kellő jártas-
sággal bírnak s a kezdőket zongorázásban sikerrel 
ki'pesek oktatni. Okleveles és nőtlen tanítók kellően 
fölszerelt pályázati kérvényeiket folyó évi augusztus 
hó 15-ig a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű-Részvény-
társaság likéri kerület iskolaszékéhez, Likér-kohó-
telepre (u. p. Nyustya, Gömör megye) nyújtsák be. 
Az állás szeptember hó 1-én elfoglalandó. Az elnökség. 

(1067—III—3) 
A szepesmátyás fa lva i róm. kath. kántortanítói 

állomásra augusztus 26-ra pályázat hirdettetik. Fize-
tés: 1000 korona. Pályázók folyamodványaikat helyi 
iskolaszékre címezve, a szepesófalvi kerület tanfel-
ügyelői hivatalához, Hanusfalvára küldjék. 

(1142—II—2) 

Az a lsónemesapát i i községi iskolánál rendszere-
sített másodtanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tés : államsegély 900 korona, községtől 100 korona, 
egy kis szoba. Kötelessége : a kijelölt osztályokat 
tanítani, ismétlősöket felváltva oktatni, a templomban 
a gyermekekre felügyelni, a kántori teendőket szükség 
esetén végezni, az iskolaszéki jegyzőséget kívánatra 
teljesíteni. Okleveles, róm. kath. férfitanítók kérvé-
nyüket az iskolaszék címére küldjék. Pályázati határ-
idő : augusztus 15. Személyes megjelenés kívántatik. 
Az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. Alsónemes-
apáti (Zala m.). Az iskolaszék. (1059—II— 2) 

Az a lsórétfalai róm. kath. kántortanítói állásra 
augusztus 18-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : egy-
háztól készpénzben 532'50 korona, államsegély 326 
korona, természetbeni járandóságokból 141'50 korona, 
kétszobás lakás, mellékhelyiségekkel és gazdasági 
épületekkel. Kötelessége: a mindennapi és ismétlő-
iskolát önállóan vezetni és az összes kántori teendőket 
végezni. Tannyelv : tót-magyar. Zongorázásban is jár-
tasok előnyben részesülnek. Kötelező próbaorgonálás, 
pályázók költségén, augusztus 24-én. Az állomás szept. 
1-én elfoglalandó. Kérvények a plébános iskolaszéki 
elnökhöz, Alsórétfalu (Puchó mellett, Trencsén vm.), 
küldendők. (1087—II—2) 

A marczal i i polgári iskolaegyesület az általa fenn-
tartott és államilag segélyezett polgári fiúiskolánál 
a mennyiségtani és természettudományi szakra egy 
új tanítói állást rendszeresített, melynek betöltése 
céljából ezennel pályázatot hirdet. Az állás az első 
évre ideiglenesen töltetik be és ezen évben 1600 
korona fizetés és 400 korona lakbér élvezetével vau 
egybekötve. Pályázati kérvények Ádám János apát-
plébános elnökhöz, Marczali (Somogy m.), címezve, 
1909. évi augusztus hó 15-ig adandók be. 

(1088-11—2) 
A pozsony i kongr. izr. polgári leányiskola iskola-

széke szeptember l-re mennyiség- és te>mészettudo-
mányszakos tanerőt alkalmaz. Az állás ideiglenes és a 
jövő tanév folyamán az iskola állandósítása vagy fel-
oszlatása iránt intézkedés fog történni. Évi összillet-
mény 1440 korona. Képesített vagy szakvizsgázott 
tanerők kérvényeiket augusztus 15-ig dr. Stern Mór, 
alelnök úrhoz intézzék. Berger Benő, iskolaszéki 
jegyző. (1116-11-2) 

Okleveles, hosszabb gyakorlattal bíró tanító állást 
keres. Cím : „Nevelő", Rohoncz , post-rest. 

(1135—II—2) 
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A nagyszebeni -be lváros i róm. kath. elemi fiú-
iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedő kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
1200 korona törzsfizetés, a törvényes ötödéves kor-
pótlékok és lakbér. Kötelessége : a neki kijelölt osztály 
önálló tanítása és szükség esetén a kántori teendők-
ben segédkezés. Az egyházközség magyar- és német-
nyelvű lévén, a pályázónak a német nyelvet is teljesen 
bírnia kell. Pályázati határidő: f. évi augusztus hó 20-ika. 
A kellőkép fölszerelt folyamodványok a nagyszebeni 
róm. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. Kántori 
képességük bemutatására a pályázókat külön fogja 
meghívni az iskolaszék. Nagyszeben, 1909 július 24-én. 
Herceg Hohenlohe Károly Egon plébános, iskola-
széki elnök. (1093—III—2) 

A makói orth. izr. hitközség elemi népiskolájában 
nyugdíjazás folytán üresedésben levő tanítói állás be-
töltésére ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állás java-
dalmazása : törzsfizetés a hitközség pénztárából évi 
440 korona, Makó város segélye 210 korona, remél-
hető államsegély, melynek kérvényezése elintézés alatt 
van, 450 korona. Összesen: 1100 korona. Lakbér a 
hitközség pénztárából 360 korona. Pályázni óhajtók 
szíveskedjenek képesítési okmányaikkal és eddigi mű-
ködésükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt kérvé-
nyeiket alulírott iskolaszéki elnök címére két héten 
belül beküldeni. Weisz Mózes, a makói orth. izr. hit-
község iskolaszéki elnöke. (1097—II—2) 

A n a g y z s á m i (Temes megye) községi iskolánál 
egy üresedésben levő rendes tanítói állásra a követ-
kező pályázatot hirdetjük. Fizetése : 960 korona kész-
pénz, 16 korona írószerátalány, 6 korona meszelési 
átalány, 8 köbméter kemény hasáb tűzifa, szabad 
lakás a 347. házszám alatt levő iskolaépületben (2 
szoba, konyha, közös istálló, pince, padlás és mosó-
konyha), a házikertnek egy része (330 m2) és az 1907. 
évi XXVII. t.-c. értelmében járó korpótlék. A meg-
választott tanító köteles egy kijelölendő osztályt 
vezetni, a tornát hat osztályban tanítani, a kántort 
szükség esetén helyettesíteni és esetleg a gazdasági 
ismétlő-iskolában tanítani. Az állás csak olyan tanító-
val lesz betöltve, ki róm. kath. vallású, a magyal és 
német nyelvet szóval és írásban tökéletesen bírja. A 
kellően fölszerelt és bélyegeit folyamodványok a köz-
ségi iskolaszékhez augusztus hó 20-ig küldendők be. 
Nagyzsám, 1909. évi július hó 26-án. Vinter Mihály, 
iskolaszéki elnök Knöbl Mihály, iskolaszéki jegyző. 

(1101-11—2) 
A szentistván-oszlár-pusztai I—VI. osztályú 

áll. segélyezett iskolánál újonnan rendszeresített taní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Jav dalrna : 1000 
korona évi fizetés havi előleges részletekben, termé-
szetbeni lakás és kert. Pályázati kérvények f évi 
augusztus hó 15-ig Haader György iskolaszéki elnök-
höz, Tápiósáp küldendők. (1100 —II—2) 

A vallásalap által fenntartott ecsegpusztai borzi 
majorban levő róm. kath. jellegű népiskolánál ürese-
désbe jött tanítói állomásra pályázat hirdettetik. Ja-
vadalmazás: az iskolát fenntartó alapítványi uradalom 
részéről előleges havi részletekben járó egyezer ko-
rona évi készpénzfizetés, egyszáztíz korona fűtési áta-
lány, természetbeni lakás az iskolaépületben, és abhoz 
tartozó mellékhelyiségek használata, esetleg a szabály-
szerű lakáspénz, az 1907. évi XXVII. t.-cikkben meg-
állapított korpótlékok. Kötelessége a tanítónak : az 
osztatlan iskolában úgy a mindennapi, mint az ismétlő-
tanítványokat a törvényszabta módon tanítani és ne-
velni. A vallásügyi minisztériumnak címzett folyamod-
ványok 1909 augusztus 22-ig küldendők Dévaványára, 
Fröhnert Lajos esperes-plébánoshoz. (1123-11-2) 

Egy kath., jóhangú és orgonista segédkántori, eset-
leg segédtanítói állást keres. Cím : Csirmaz Béla, 
Nagyiván , Heves m. (1153—1—1) 

A l i s zkófa lv i evang. leányegyház okleveles tanítót 
keres. Az iskola osztatlan, a. tannyelv tót. Fizetése : 
kérvényezendő államsegéllyel 1000 korona készpénz 
és terményekben, a korpótlékok is az államtól kérel-
meztetnek. Tisztességes új lakás és kert. Folyamod-
ványok augusztus 26-ig Rózsahegyre, az evang. lel-
készi hivatalhoz küldendők. (1130—11—2) 

Kálnói ev. egyház iskolaügyének rendezetlensége 
miatt a tanítói állás ideiglenes betöltésére pályázatot 
hirdet. Fizetés : havonként készpénzben 80 korona, 
lakás, fűtés. Pályázhatnak oklevéllel bíró tanítónők 
is. A megválasztott tanítónak kilátásai lehetnek, 
hogy a tanítói állásban véglegesen megmarad. A 
pályázatok augusztus 18-ig Káinóra, ev. iskolaszéki 
elnökhöz küldendők. (1131—11—2) 

A czach i (Nyitra m., u. p. Németpróna) újonnan 
szervezett második tanítói állásra pályázat hirdette-
tik. Az állás jövedelme : újonnan épült megfelelő 
lakáson kívül 1000 korona készpénz, melyből 800 ko-
rona államsegély, esetleges korpótlék biztosítva van. 
Kötelessége : a III—VI. osztály vezetése és vallás-
erkölcsös tanítása. Nős, róm. kath. tanítók előnyben 
részesülnek. A német nyelv tudása előnyös. A kellően 
fölszerelt kérvények 1909 aug. 15-ig a róm. kath. 
iskolaszékhez küldendők. Az állomás október 1-én 
lesz elfoglalandó. Iskolaszék. (1104—I—1) 

A gutarföldei községi elemi népiskolánál nyug-
díjazás folytán üresedésbe jött tanítói, esetleg tanító-
női állásra pályázatot hirdetek. Javadalmazása a kö-
vetkező : I. Szabad lakás az iskolaépületben, mely áll 
2 szoba, éléskamra és konyhából és melléképületek-
ből. II. Készpénzben aj 64 tanköteles gyermek után 
beíratási és tandíj fejében fejenként 4 korona 50 fillér — 
288 korona; bj 5°/o iskolai pótadóból 198 korona; 
c) 2 öl hasáb, kemény tűzifa 26 korona ; d) község 
pénztárából 76 korona. III. Egy katasztrális terjedelmű 
belsőség 12 korona, összesen 600 korona. Az 1000 
koronára való kiegészítésért a megválasztás után kell 
folyamodni. A választás Gutarföldo községházánál, f. 
évi aug. 26-án d. e. 10 órakor lesz megtartva s a 
szabályszerűen fölszerelt pályázati kérvények a köz-
ségi iskolaszékhez címezve, f. évi aug. 23-ig nyújtan-
dók be s a később érkező kérvények figyelembe vé-
tetni nem fognak. Az állás f. évi szept. 1-én fogla-
landó el. Gutarfölde, 1909 július 27-én. Bartha László, 
iskolaszéki elnök. (1120—1—1) 

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvénytársaság 
rákosbányai népiskolájánál 12uu korona kezdőfize-
téssel rendszeresített, garszon-lakással és szabályszerű 
fűtési illetmény élvezetével egybekötött második ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Okleveles, nőtlen ta-
nítók kérvényeiket f. évi aug. hó 15-ig az iskolaszék 
címére, Szirkvashegyre (u. p. Nagyrőcze) küldjek. 
Előnyben részesülnek, kik a rajzot, karéneket, a ker-
tészetet és a kézügyességet tanítani tudják. Az állást 
aug. hó 31-ig kell elfoglalni. (1147—11—1) 

A kocsohátpuszta i (Torontál megye) magánisko-
lába róm. kath., okleveles tanítónő kerestetik. Java-
dalmazás egy évre : 900 korona, lakás, fűtés, világ í-
tás, kerthasználat. Az állás szept hóban foglalandó 
el. Pályázatok bizonyítványmásolatokkal, mik vissza 
nem küldetnek, a kocsoháti urad. intézőséghez, Val-
kányra címzendők. (1149—11—1) 

Pályázat a n a g y b á n h e g y e s i (Csanád m.) evang. 
egyház IV. tanítói állására. Hiványa : szabad lakás, 
kerttel ; évi 400 korona, negyedévi részletekben, előre ; 
40 hektoliter búza helyett 480 korona ; 2 öl kemény 
tűzifa ; 2 öl szalma ; minden gyermektől 1 csirke, 
12 tojás; temetési stólák; énekes halottért 40 fillér, 
búcsúztatósért 1 korona. Ezenkívül kapnak a tanítók 
együtt a kincstártól — amíg azt adja — 10 kat. hold 
föld haszonélvezetét. Tannyelv : magyar-tót. A tanító 
kántori teendőket is végez. Pályázati határidő : aug. 
20. Leszich László, ev. lelkész. (1163—H—l) 
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N a g y v á r a d város közs. polgári iskolájánál egy 
rendes rajztanári állás lesz betöltendő. Javadalmazás: 
1600 korona alapfizetés, 500 korona évi lakbérillet-
mény, Nagyvárad város szolgálatában ezen iskolánál 
és állásban eltöltött minden öt évi működés után öt 
ízben esedékessé váló 100 koronás korpótlék és az 
55.556/1909., illetőleg 76.300/1908. számú vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendelet alapján remélhető 
400—1000 korona fizetéskiegészítés. Felsőbb jóváha-
gyás esetén a lakbér 600, a korpótlék pedig 200 ko-
ronára emelkedik. Pályázhatnak a szabadkézi rajz 
tanítására rajztanári képesítéssel bíró, valamint az 
ábrázoló mértanból képesített férfiak. Szabályszerűen 
fölszerelt pályázati kérvények Nagyvárad város közs 
iskolaszékéhez intézve, f. évi aug. 17-ig alulírottnál 
beadandók. Nagyvárad, 1909 július 13. Dr. Thury 
László s. k., iskolaszéki elnök. (1151—I—1) 

Bárnál róm. kath. kántortanítóság betöltendő. 
Államsegély 200—400 korona (a közeli bírósági dön-
tés szerint); tandíj 80 korona ; stóla; 130—150 pártól 
1 véka rozs, '/4 zab, '/2 krumpli, 42 f. Rendes lakás, 
kert, 14 hold szántó, fa. Választás aug. 18. Megjele-
nés kívánatos. Okmányolt pályázatok plébániára kül-
dendők. Barna (pósta, vasút Salgótarján). 

( 1155 -1 -1 ) 
A breznóbányai állami polgári iskolával kapcso-

latoa napközi otthonba szept. l-re középkorú, gyer-
mektelen felügyelőnő kerestetik. Intelligencia előny. 
Járandóság: évi 300 korona készpénz, 1 szoba, konyha 
és kamrából álló lákás és fűtés. Az állás iránti meg-
keresések erkölcsi és születési bizonyítvánnyal fölsze-
relve, aug. 20-ig Oravecz Károly polg. isk. igazgató-
hoz (Győr, Andrássy-út 44.) küldendők. (1156-1-1) 

Nyugdíjazás folytán megüresedett nákófalvai köz-
ségi iskolai kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Pályázni óhajtókat fölkérem, hogy a törvényben előírt 
képesítésüket és eddigi működésüket igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt kérvényüket hozzám f. évi augusztus 
hó 20-ig adják be. Az állás f. évi szeptember hó 1-én 
elfoglalandó. Az állás javadalmazása : Tanítói fizetés : 
1000 korona készpénz, szabad lakás, mely áll : 2 szoba, 
1 konyha, 1 kamra, 1 pince és 150 [ ]-öles házikert-
ből és 6 korona irodaátalány. Kántori fizetés: 2-10 
korona készpénz, 1 hold üres szőlőkert, 600 Qj-ö'.es 
legelőkert, 400 [ -öles legelőkert és 300 [j-öles legelő-
kert 125 korona becsértékben és a megállapított stóla-
jövedelem. A megválasztott kántor köteles minden 
istenitiszteleten közreműködni a róni. kath. egyház 
általános, az egyházmegyei rendeletek és a helyi 
szokások szerint. Megkívántatik, hogy a folyamodik 
próbaorgonálásra megjelenjenek. Kelt Nákóf'alván, 
1909. évi július hó 31-én. Weber Antal, iskolaszéki 
elnök. _ (1157-1 - 1) 

Körmöczbánya szab. kir., r. t. főbányaváros elemi 
fiúiskolájánál megüresedett rendes tanítói állásra ezen-
nel pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1400 korona 
törzsfizetés, 280 korona lakáspénz, 28 köbméter kemény 
tüzelőfa és hét ízben esedékes 140 koronás ötödéves 
korpótlék. Megválasztott tanító köteles az országos 
tanítói nyugdíjintézetbe belépni, a városi alsófokú 
ipariskolában a város által megállapítandó külön díja-
zás mellett tanítani. Az állomás az értesítéstől számított 
tizenöt napon belül foglalandó el. A kellően fölszerelt 
kérvények — amelyekben a magyar honosság is iga-
zolandó — az iskolaszékre címezve, augusztus 15-ig 
nyújtandók be. Körmöczbányán, 1909. évi július hó 
29-én. Palkovics Emil polgármester, iskolaszéki elnök. 

( 1158 -1 -1 ) 
A fe l söszentmártoni róm. kath. Ill-ik sorszámú 

tanítói állomásra aug. 15-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 1000 korona készpénz, egy szoba a lakás 
és kert pótlására 20 korona és egyszerű bútor. Nők 
is pályázhatnak. Kérvéuyek az iskolaszékhez külden-
dők. (1162—1—1) 

Okleveles tanítónő fölvétetik polgári iskolai magán-
tanulók tanítására. Fe lsőbányán, a zárdában. 

(1132—III —1) 
A kö lese i ág. hitv. ev. egyház kántortanítói állá-

sára pályázatot hirdet. Fizetés : államsegéllyel együtt 
1000 korona; igen szép úri lakás s kert. Pályázat 
aug. 15-ig alulírotthoz adandó be. Bortnyik György, 
ev. esp.-lelkész, iskolaszéki elnök. (1152 l —1) 

Békés község iskolaszéke a motorosvasút-állomástól 
10—12 percnyire levő újonnan szervezett bé lmegyer i 
II. iskola tanítói állásának betöltésére pályázatot Ivr-
det. Javadalom : 1000 korona törzs fizetés, két szoba, 
konyha, kamara s melléképületekből álló lakás és 
kert haszonélvezete. Kötelessége : a mindennapi és 
ismétlő-tanköteleseken kívül saját vallású növendékeit, 
az illetékes egyházzal kölcsönösen megállapított tiszte-
letdíjért, vallásoktatásban részesíteni. Kellően lölsze-
relt pályázati kérvények aug. 2 í-ig alulírott iskola-
széki elnökhöz küldendők. Megválasztott tanító állását 
szept. 1-én elfoglalni tartozik. Dr. Török Gábor, iskola-
széki elnök. (1159—II—1) 

A lónyabányai községi elemi népiskolánál f. évi 
szeptember hó 1-én betöltendő tanítói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik. A megválasztott tanító működési 
köre az I—II. elemi osztály ellátására fog terjedni. 
A tanító évi fizetése : 1000 korona, mely a községi 
pénztárból, havi előleges részletekben lesz fizetendő. 
Az állásra mindkét nembeli okleveles tanítók pályáz-
hatnak. kik iskolai képzettségüket, magyar állam-
polgárságukat, feddhetlen előéletüket, eddigi szolgá-
lataikat, nyelvismereteiket s egyéb esetleg, s képes-
ségeiket, valamint magyarul tudásukat igazoló okmá-
nyokkal fölszerelt kérvényeiket Svelila Géza községi 
iskolaszéki elnökhöz f. évi augusztus hó 20-án d. u. 
6 óráig beadni kölelesek. Lónyabányán, 1909 július 
hó 31-én. Svehla Géza, iskolaszéki elnök. Hajdú Lajos, 
iskolaszéki jegyző. (1160—I—1) 

A hegyhátszent jakabl (Vas in.) róm. kath. 11. 
tanítói állásra aug. 15-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalom : bútorozott szoba, kertilletmétiy 20 korona, 
hitközségtől 100 korona, államsegély 900 koroni. 
Kötelességei: a reábízandó osztályok és israétlős.'ik 
tanítása, a gyermekeknek templomba vezetése és ott 
rendben tartása, kántoriakban való s'gédkezés. Vá-
lasztás aug. 15-én délután 3 órakor. Állás szept. 1-én 
elfoglalandó. Csak nőtlen tanítók pályázh.itnak. Sze-
mélyes megjelenés előnyös. Kérvények főtisztelendő 
Angyal György plébános, iskolaszéki elnök címére, 
Szőcze (u. p. Riuiányj küldendők. Főnyi Ödön, iskola-
széki jegyző. (1105—11—1) 

Vencse l lö i (Szabolcs vm.) róm. kath. kántortaní-
tói állomásra pályázat. Javadalma : 13 katasztr. hóid, 
880 O 'ö l szántóföld és rét, párbér 30 köböl rozs, 
4 öl kemény tűzifa, stólnjövedelem körülbelül 120 
korona, készpénz a községtől 104 korona, fizetéskiegé-
szítés államsegélyből '242 korona. Két szoba, konyha, 
kamra, istálló és félszer. Minden adó a kántortanító 
terhe. Kötelességei : díj levél szerint. Keresztlevél, 
házasságlevél, illetőleg szabad állapotot igazoló lel-
készi bizonyítvány, tanképesítő-oklevél, működési és 
erkölcsi bizonyítvánnyal szabályszerűen fölszerelt 
kérvények alulírotthoz küldendők. Énekpróba és vá-
lasztás augusztus hó 17 én d. e. 9 órakor. Az állomás 
a választásnak főegyházmfgyei főhatósági jóváhagyása 
után azonnal elfoglalandó. Pályázók útiköltséget nem 
kapnak. Bukoveezky Sándor esperes-plébános, iskola-
széki elnök. (1167—1—1) 

A bácsújfalul ev. egyház harmadik tanítói állá-
sára pályá/arot hirdet. Törvényszabta fizetés és sza-
bad lakás. Fol\amoc'hatnak augu ztu-i 21-ig. Tan-
nyelv : tót. Medveeky Károly, ev. lelkész. 

(1169—II—1) 
Okleveles tanítónő iskolához keres alkalmazást. 

Nagyvárad , X. sz. állami óvoda. (1170— II— ÍJ 
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Az dturai ev. egyház 3 írtványbeli tanítói állásra 
pályázatot hirdet, amelyekben a tannyelv : tót-
magyar. 1. D u b r a v á n a nagyobb gyermekek szá-
mára. Fizetés: 1000 korona, 20 pozsonyi mérő rozs, 
egy szántóföld, lakás, kert és aprított tűzifa. 2. 
Ugyanott, a kisebb gyermekek számára. Fizetés: 
800 korona, lakás, kert és 3 öl aprított tűzifa. 3. Pap-
iadon a kisebb gyermekek számára. Fizetés: 800 ko-
rona, lakás, 20 korona kertilletmény, 3 öl aprított 
tü-ifa. Jelentkezni augusztus 20-ig lehet az óturai ev. 
lelké.-zi hivatalnál, Óturán (Nyitra m.). 

(1168—1—1) 
A c s e n d l a k i róm. kath. iskolánál újonnan rend-

szeresített második osztálytanítói állásra augusztus 
19-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : államsegély 
•J00 korona, az iskolaszéktől 100 korona és egyszobás 
lakás. Kötelessége : a kijelölt osztályt vezetni, az 
ismétlő-oktatás és kántoriakban segédkezni. Fölszerelt 
kérvények a csendlaki iskolaszékhez címzendők. Csend-
lak, u. p. Ferenczlak, Vas m. 1909 augusztus 31. Az 
iskolaszék. (1171—I—1) 

Matematikai szakos polgári iskolai tanítónő keres-
tetik a brádi nyilvános jogú magán polgári leány-
iskolához. Zenéhez értők előnyben részesülnek. Kér-
vények, oklevéllel fölszerelve, augusztus 2í*ig az 
iskola tulajdonosához, Cholnoky Lászlónéhoz, Brád 
lllunyad megye), intézendők. Fizetés: 1000 korona. 

(1172—I—I) 
Oklevéllel bíró polgári iskolai tanítónőt keresek 

mintegy 10 leányka mellé, kik közül eggyel a pol-
gári iskola negyedik osztályát, a többivel pedig a 
po gári iskola első osztályát kell magánúton elvégez-
letui és év végén nyilvános polgári iskolában levizs-
gáztatni. A rendes tantárgyakon kívül hetenként 3 
ólán együttesen zongora is tanítandó. A fiz. tés 10 
hónapra: lakás és 1400 korona. Az állás szeptember 
hó elsején elfoglalandó és azt év közben elhagyni 
nem szabad. A pályázók sajátkezűleg írt, bélyegtelen 
másolati okmányokkal, rövid életrajzzal és legújabbi 
arcképpel ellátott egyszerű levélben, a hirdetés meg-
jelenésétől számított 15 napon belül jelentkezhetnek 
alulírottnál. Megválasztás esetén az eredeti okmá-
nyok bemutatandók lesznek. _ ú n s z e n t m i k l ó s , 1909 
augusztus 2. Nagy László, állami igazgató-tanító. 

(1177—1—1) 
A m e z ő s z e n t g y ö r g y i reform, egyházban pályá-

zatot hirdetek ideiglenes tanítóságra, egy tanévre. 
Fizetés : havonként 80 korona készpénz, lakás a tanítói 
lakon egy szoba, fűtésre 6 m. fa, temetési stóla. Úti-
költség 6 korona. Kötelességei: I—VI. köznapi és 
I — III. ismétlő-iskolás növendékek oktatása, a kántoriak 
végzése. Helyét f évi augusztus 31-én elfoglalni tar-
tozik. Pályázati kérvények, okmányokkal, migytiszt. 
id. Medgyasszay Vince mezőföldi ref. esperes úrhoz, 
líalatonfőkajárra küldendők, f. évi augusztus 20-ig. 
Csapó Ödön ref. h. lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 1 1 7 9 - 1 - 1 ) 
A d o m b e g y h á z i (Csanád m.) községi elemi iskola 

egy belső tanítónői és he: m i n m a j o r i pusztai tanítói 
új állásaira pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 1000 
korona, melyből 900 korona államsegély ós 100 korona 
a községtől ; szabad lakás és kert. A tanítónő kert- és 
lakbére esetleg törvényelőírta megváltási összegben. 
A megválasztott tanító az ismétlő-iskolai oktatást és 
a tanítónő a női munkatanítást is díjtalanul kötelesek 
végezni. A kellően fölszerelt s az iskolaszékhez cím-
zeit kérvények augusztus hó 20-ig küldendők be. Mind-
két állás október 1-én foglalandó el. Dörner József 
esperes-plébános, iskolaszéki elnök. (1181—1-1) 

A tapolcza i zárdai leánynevelő-intézetben növen-
dékek vétetnek fel, hol a gyermekek a polgárira elő-
készíttetnek, azonkívül zongora és német nyelvből 
k ii lonór.í kat kapnak. Cím : Főnöknő, Tapolcza (Zala m.), 
zárda. ( 1 2 1 0 - 1 - 1 ) 

Nevelőnői állást keres okleveles óvónő (magyar-
német). Megkeresések Lubersbeck Teofil ev. tanítóhoz, 
V á r o s h o d á s z (Vas m.), intézendők. (1182—1—1) 

A s z ö l l ö s k e i ref. tanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Javadalom : föld-, tandíj, terményekben 318 korona, 
652 korona államsegéllyel 1000 korona ; illetékeseknek 
megfelelő korpótlék. Fölszerelt kérvények alulírotthoz 
küldendők. Szőllőske (u. p. Ladamócz), Kozma Gedeon, 
ref. lelkész. (1183—1—1) 

K i s k ú n m a j s a (Pest m.) községi iskolaszéke egy 
újonnan szervezett óvónői állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma: 800 korona évi fizetés, 120 korona dajka-
tartás, a község pénztárából ; korpótlék és természet-
beni lakás. Szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket alul-
írott iskolaszéki elnök címére, f. évi augusztus 20-ig 
küldjék be. Kiskúnmajsa, 1909 augusztus 2. Varga 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (1184—II—1) 

A c s a l l ó k ö z - v á r k o n y i (u. p. Cs.-Nyék) róm. kath. 
iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra augusztus 
20-ig pályázatot hirdetünk. Javadalmazás : 1000 (ezer) 
korona s egyszobás lakás, a legszükségesebb bútor-
zattal. Orgonához értő férfitanítók előnyben részesül-
nek. Iskolaszék. (1185—1—1) 

A b a j m o k i róm. kath. elemi népiskolánál egy férfi-
tanítói állás betöltendő. Javadalmazás : a) a községi 
pénztárból, havi előleges részletekben, 900 korona ; 
b) Szabadka szab. kir. város által adományozott 30 
(1200 Q ö l e s ) hold földből 3 kat. hold és 383 Q ö L ; 
c) a községi pénztárból évi 200 korona lakásbér. Elő-
léptetés esetén a betöltendő állás javadalma lesz : 
aj 900 korona készpénz, a községi pénztárból ; b) 100 
korona államsegély ; c) 200 korona lakásbér, a községi 
pénztárból. A megválasztandó tanító köteles : 1. az 
iskolaszék által kijelölt osztályt vezetni ; 2. a IV—VI. 
osztály bunyeváeajkú tanulóit heti két órában, külön 
díjazás nélkül, anyanyelvi oktatásban részesíteni, amiért 
a bunyevác nyelv teljes bírása szükséges. A megválasz-
tandó tanító köteles tagja a „Zomborvidéki róm. kath. 
tanítóegyesületnek". A pályázati határidő: augusztus 
hó 20. A kellően fölszerelt kérvények főt. Hegedűs 
Lénárd esperes-plébánoshoz küldendők, Bajinokra. 

( 1 1 9 0 - 1 - 1 ) 
A kenéz lő í községi elemi népiskolánál rendszere-

sített tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás: 1000 korona törzsfizetés, mely összegből 900 
korona az állampénztárból, 100 korona a községi 
p énztárból folyósíttatik ; az új iskolaépületben :i 
szoba, konyha és kamarából álló lakás s az iskolai 
kert használata. Kötelessége : a hatosztályú községi 
iskolai és a netalán létesítendő gazdasági ismétlő-
iskolai tanítás és tanítói kötelességek teljesítése. Az 
oklevél és szolgálati bizonyítványokkal felszerelt pá-
lyázati kérvények a kenézlői községi iskolaszék elnök-
ségéhez folyó évi augusztus 26-ig beadandók. Kelt 
Kenézlő, 1909 július 31. Az iskolaszék. Virányi János, 
iskolaszéki elnök. Vas János, iskolaszéki jegyző. 

( 1 1 9 1 - 1 - 1 ) 
6115/1909. sz. Pályázati hirdetmény. Pályázatot hir-

detek a c l eve land i (Ohio állam, Amerikai Egyesült-
Államok) magyar református egyházközség orgonista-
kántortanítói állására, mely a konventi elnökség által 
évneeyedi előleges részletekben folyósítandó évi 500 
dollár (2500 korona) javadalommal van egybekötve. 
A kinevezés ideiglenes minőséggel történik s a kineve-
zendő véglegesítését egyévi kifogástalan és eredményes 
szolgálat után kérheti Pályázhatnak református val-
lású, okleveles tanítók. Az állás kinevezés után azonnal 
elfoglalandó. A kinevezendő véglegesítése után tagja 
lesz az országos tanítói nyugdíjintézetnek. A kellően 
fölszerelt (bélyegtelen) pályázati kérvények 1909 aug. 
hó 20-ig az egyetemes konvent ehiökségéhez (Buda-
pest, VII., Abonyi-utea 21. sz.) küldendők. Budapest, 
1909 augusztus 3. Bánffy Dezső báró főgondnok, kon-
venti világi elnök. (81/h—I—1) 
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A kas sa l róm. kath. tanítóképző-intézetnél rész-
ben a vallás- és tanulmányi-alapból díjazandó gya-
korló-iskolái tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pá-
lyázhatnak róm. kath. vallású elemi vagy polgári 
iskolai tanítói oklevéllel rendelkező oly tanítók, akik 
huzamosabb és eredményes gyakorlatot tudnak iga-
zolni. Ezen állás a X. fizetési osztálynak megfelelő 
fizetési és személyi pótlék, valamint szabályszerű 
lakbérből álló illetményekkel van egybekötve. Pályá-
zati határidő : 1909. évi augusztus hó 20-ika. A pályá-
zati kérvények a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszterhez címezve, Abaújtorna vármegye kir. tan-
felügyelőjénél nyújtandók be, még pedig azon tan-
felügyelőség útján, amelynek kerületében a pályázó 
ezidőszerint működik. Budapesten, 1909 augusztus 
hó 2. A miniszter meghagyásából, elnöki titkár he-
lyett : Schwöder Ervin, miniszteri s.-titkár. 

(82 h - l - l ) 
Betöltendő : az aradi (Arad vm.) csutora-utcai áll. 

el. iskolánál egy tanítói ; a németperegi (Arad vm.) 
áll. el. iskolánál egy tanítói (gör. kath. kántori képe-
sítés igazolandó) ; a Jászberény-külterület i (Jász-
nagykúnszolnok vm.) áll. el. iskoláknál nyolc tanítói 
állás (gazdasági szakismeretek igazolandók). A kellően 
fölszerelt kérvények f. évi augusztus 22-ig bezárólag 
azon vármegye kir. tanfelügyelőségénél nyújtandók 
be, melynek területéhez az illető iskola tartozik. A kir. 
tanfelügyelők megkerülésével akár közvetlenül, akár 
más hatóság útján beterjesztett kérvények figyelembe 
nem vétetnek Budapest, 1909 augusztus 9. M. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. (83/h—I—Íj 

A t a v a s i róm. kath. tanítói állomásra folyó augusz-
tus 28-ra pályázat hirdettetik. Fizetés : ezer korona. 
Nők is pályázhatnak. Kérvények Krávecz Péter espe-
res címére, Szepeshanusfalvára küldendők. 

(1201—1—1) 
A feketebalogi (Zólyom m.) társulat magánisko-

lájánál tanítói állásra augusztus hő 20-ig pályázat hir-
dettetik. Javadalom : szabad lakás, fűtés és 1200 ko-
rona készpénz, előleges havi részletekben. Az állás 
izraelita vallású és nőtlen tanítóval lesz betöltve. Kér-
vények Gerő Jakabhoz, Feketebalog, küldendők. 

(1203 —II—1) 
Az ófebértói róm. kath. kántortanítói állásra pá-

lyázatot hirdetek. Fizetése: államsegéllyel 1000 ko-
rona, 2 szobás lakás, konyhakert, szántóföld, párbér. 
Pályázatok augusztus 18-ig a róm. kath. plébániára 
címzendők, Levelekre. (1206—I—1) 

A palonai róm. kath. népiskolánál a kántortanítói 
állomás leköszönés folytán megürült, melyre augusztus 
hó 23-ig pályázat hirdettetik. Ezen állomás jövedelme : 
szabad lakás : 3 szoba, konyha, kamra, pince, gazda-
sági épület, udvar, 490 Q-öl házikert, 10 hold és 63 
Qj-öl föld haszonélvezete, adóteherrel (1 hold 1600 
• - ö l ) ; készpénzfizetés 681 korona 80 fillér ; nagy 
kocsi széna ; stólajövedelem. Kötelességei : a plébániai 
összes istenitiszteleteknél orgonálni, énekelni, a minden-
napi, úgy a vasárnapi iskolásokat egyházi énekekre 
olitatni, szóval mindennemű kántori teendőket végezni, 
ostyát sütni, betegekhez menni ; az iskolaszék által 
kijelölt mindennapi és ismétlő-osztályokat vezetni. 
A magyar, illír és német nyelv ismerete szükséges. 
A tanítói és kántori oklevéllel ellátott, szabályszerűen 
fölszerelt kérvények a palonai róm. kath. iskolaszékre 
címezve, főt. Fuchsz József esperes-plébános úrhoz, 
Hódságra küldendők. Próba — melyen a pályázók 
megjelenni tartoznak — s választás augusztus hó 2tí-án 
lesz. Palona, 1909. évi augusztus hó 3-án Firány József, 
iskolaszéki elnök. (1209—II—Íj 

Ág. ev., tótul tudó helyettes tanítót vagy tanítónőt 
keresek a k l ics inyi iskolához. Fizetés: 800 korona, 
lakás és 10 m:i fa, melyből a tanterem is fűtendő. 
Jelentkezés Hodza János főesperesnél, Szucsán (Túrócz. 
megye). (1220-11—1) 

A za lacsányi községi elemi népiskolánál megüre-
sedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdetek. Pá-
lyázhatnak róm. kath. vallá-ú, oki. tanítók és tanító-
nők. Évi fizetés: 1000 korona, egyszobás lakás. Pá-
lyázati határidő: aug. 30, választás aug. 31-én lesz. 
Az állás okt. 1-én foglalandó el. Személyes megjele-
nés kívánatos. Malatinszky Ferenc, iskolaszéki elnök. 

(1211—1—1; 
A karczag i ref. egyház elemi népiskolájánál le-

mondás folytán megüresedett V. fiúosztály rendes 
tanítói állására pályázat nyittatik. Javadalma: 1000 
korona készpénz törzsfizetés, 300 korona lakáspénz, 
az egyházi pénztárból évnegyedenként előre fizetve. 
Egyévi sikeres működés esetén állandósíttatik Az 
állomás f. évi szept. 1-én elfoglalandó. A megválasz-
tott köteles a tiszántúli ref. egyházkerület AJ tan-
terve szerint vezetni osztályát (esetleg bármely osz-
tályt). Református vallású, okleveles tanítók kellőleg 
fölszerelt kérvényüket 1909. évi aug. hó 19-ig bezá-
rólag küldjék be alulírotthoz. Karezag, 1909 aug. 7. 
Madarász Imre ref. lelkész s h. iskolaszéki elnök. 

(1214-1 -1 ) 
A vajdarécsei (Fogaras megye) négytanítós köz-

ségi elemi iskolánál nyugdíja: ás folytán megüresedett 
egyik tanítónői állásra pályázat nyittatik. Javada-
lom: 1. Természetbeni lakás, '/* holdnyi kert és 4 
m3 tűzifa, melynek áregyeuértéke (à 6 korona) = 24 
korona. 2. Fizetés : készpénzben, a feloszlatott I. román 
határőrezred iskolai alapjából, 354 korona, a fogarasi 
ménesuradalom pénztárából, évi 126 korona, Teleki-
récse polg. község pénztárából 120 korona, állami 
fizetéskiegészítés 376 korona, melyek az iskolaszéki 
pénztárból, illetve a kir. adóhivatalnál előleges havi 
részletekben fizettetnek ki. A pályázni óhajtó kellően 
képesített tanítónők okmányolt és bélyegeit kérvé-
nyeiket legkésőbb a. f. évi aug. hó 30-ig alulírott 
iskolaszéki elnökhöz küldhetik be. Maximilian Recean 
gör. kel. lelkész és iskolaszéki elnök. (1215—1 — 1) 

Komáromkürti róm. kath. népiskolánál megüre-
sedett tanítónői állás betöltendő. Javadalom : község-
től 200, államtól 800 korona. Bútorozott szoba fű-
téssel, takarítással. Kötele. sége : egy osztályt vezetni, 
gyermekekre templomban felügyelni, kézimunkát ta-
nítani. Kérvények augusztus 22-ig küldendők Ács 
Ferenc esp.-plébános, iskolaszéki elnök címére. Állás 
szeptember l-én elfoglalandó. Verseghy Imre, főtanító. 

(1222-1—1) 
Az a lmaszeghutai róm. kath. kántortanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Jövedelme : az 1907 : XXVII. t.-c. 
alapján felvett jegyzőkönyv szerint 870 kor. 60 fill, és 
tisztességes lakás. Az államsegély kérelmeztetik. Köte-
lessége : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek okta-
t á s és a temetéseknél a kántori teendők végzése. 
Tannyelv : magyar. Tótul tudók előnyben részesülnek. 
Pályázati határidő: augusztus 20. Az állás szept. 15-ig 
elfoglalandó. A kérvények az iskolaszékre címezve, a 
sólyomkeői plébániahivatalhoz küldendők, u. p. Élesd 
(Bihar m.). (1223-1—1) 

A mosonszentandrási magyar tannyelvű, róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása: lakás a szükséges mellékhelyiségekkel, 
17 magyar hold 1132 Ql-öl szántó, melyből 8 magyar 
holdat a község munkál meg, 40 Ql-öl házikerü. A 
községtől készpénzbon 352 korona, természetben 2 öl 
kemény tüzelőfa, 2 kocsi széna, a malomba egyszer-
kétszer ingyen fuvar. Párbér a lelkek után termé-
szetben összesen 18'/a mérő rozs. Temetési stóla körül-
belül 40 korona. Szentmisékért körülbelül 128 korona. 
Köteles : a győregyházmegyei tanítói nyugdíjintézetbe 
és a győregyházmegyei tanítóegyletbe belépni és a 
templomi karzenét vezetni. Felszerelt kérvények aug. 
25-ig az iskolaszékhez küldendők. Személyes jelent-
kezés kívántatik. Az állás szeptember 15-én fogla-
landó el. (1226—1 — 1) 
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A b a t t y á n d i (Vas m.) ág. hitv. ev. gyülekezet 
kéttanítós osztott népiskolájánál az egyik kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénz, 
államsegély, termények és földhaszonélvezetben luOO 
korona. A kérvények oklevéllel, esetleg működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelve, augusztus 22-ig beküldendők 
Torkoláb Gyula lelkészhez (122 t II —1) 

A bogáros i (Torontál megyei róm. kath. iskola-
szék egy újonnan szervezett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalmazása : 1000 korona készpénzben, ter-
mészetbeni lakás, '/« hold pótkert vagy 20 korona 
kertilletmény. A megválasztott köteles az iskolaszék 
által kijelölt osztályt vezetni, ismétlösöket tanítani 
és a kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni, 
amiért is kántori bizonyítvánnyal bíró előnyben ré-
szesül. Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. Kérvé-
nyek augusztus 25-ig Kasics Károly iskolaszéki elnök-
höz küldendők. (1227—I— 1) 

A v erbó i magán polgári fiú- és leányiskolánál 
betöltendő két tanítónői és két tanítói állás. Okleveles 
matematikus (szakvizsgázott természetrajz-földrajz-sza-
kos) tanerők f. hó 25-ig küldjék hiteles okmánymáso-
latokkal ellátott ajánlataikat alábbi címre. Fizetés: 
1000 korona. — A gondnokság a polgári iskolához 
nevelői minőségben kisegítő tanerőnek keres okleveles 
izraelita népiskolai tanítót. Ajánlkozás határideje fenn. 
Javadalmazás : teljes ellátás és 300 korona. Verbó 
(Nyitra m.), 1909 augusztus 6. Deák István igazgató. 

( 1 2 2 8 - 1 1 - 1 ) 
Decsre helyettes tanító kerestetik. Kötelessége : az 

I., II., 111. osztály tanítása, a ref. ismétlő-iskola (leá-
nyok), valamint a gazdasági ismétlő-iskola vezetése, 
lelkésznek s kántortanítónak szükség esetén való he-
lyettesítése. Javadalmazása : egy szoba, fűtés, világítás, 
étkezés és havi 30 korona. Állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Kérvények alulírotthoz küldendők. Bús 
Lajos, ref. lelkész. Decs, Tolna megye. (1229—1—1) 

A t örökszentmik lós i államilag, községileg segé-
lyezett egyesületi, négyosztályú polgári leányiskolá-
hoz Bzátnszakos segédtanárnő alkalmaztatik. Java-
dalma : 800 korona és az intézet főutcái épületében 
neki is, mint a három tanárnőnek, egy-egy bútorozott 
szoba adatik, szükséges mellékhelyiségekkel. Kérvé-
nyek augusztus 20-ig elnökhöz. (1231—I—1) 

H I R D E T E S E K . 

A z i s k o l á k 

fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy -

féle í)ustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/'n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 1 7 1 - 4 8 - 2 8 ) 

T a n í t ó t k o r P C í i l r a Po lgári iskola I. és III. osz-1 Ulli IUI IVClCoOtt tályátmagánútontanulógyer-
mekeim mellé. Fizetése : havi 30 korona és teljes 
ellátás. Zachariás Dezső községi jegyző, Zaránd, Arad 
megye. (1175—I—1) 

Keresek Z Â Œ kisdedóvónöt, 
ki némileg németül is beszél, két kisgyermek mellé. 
Ajánlatok fizetési igénnyel és arcképpel sürgősen be-
küldendők. Spitzer Pál gazdatiszt, Nagyvázsony, 
Veszprém megye. (1108—11—1) 

Okleveles, róm. kath. tanítónő, 
aki kifogástalanul beszél németül és zongorázik, 3 
elemi iskolás leányaim mellett a l k a l m a z á s t nyer. 
Teljes úri ellátás mellett a fizetés egyezség szerint. 
Állás szept. 1-én elfoglalandó. Riedl Antal, uradalmi 
intéző. Heréd, Hatvan mellett. (1118—I—1) 

Munkácshoz közel, 1 tanerős r n a r ó l o l / ' kath. 
áll. iskolánál működöm. UoCIClOK. vallású áll. 

tanítóval. Ajánlatok „Állami tanító" Nagymajtény, 
Szatmár vm. (1198—II—1) 

Templomi orgonák. 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás 
mellett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő. 
Budapest, VII., Fűrész-utca 19. szám. (1197—1—1) 

Oki. tanító v. tanítónő kerestetik 
magániskola megnyitásához. Az engedély és nyilvá-
nossági jog elnyerésében az érdekelt szülők segítsé-
gére lesznek; évi 1000 korona jövedelmet biztosítanak 
részére, lakásáról, valamint berendezett tanteremről 
és annak fűtéséről gondoskodnak. A női tanítónők 
zongora- és kézimunkatanítással mellékjövedelemre 
tehetnek szert, de ezek közül a héberben jártasok 
előnyben részesülnek. Kellően fölszerelt ajánlkozások 
König Soma dr. ügyvédhez küldendők, Kula (Bács 
megye). ( 1 1 3 8 - 1 - 1 ) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mii- és kötszerésznél 
(Bpest,VII.,Erzsébet-körút 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú s érv-
kötök, összes be tegápo lás t 
e s z k ö z ö k és kö t szerek , has-
kötök , e g y enestartók, ortho-
péd ia i fűzök és Járógépek, 
valamint műláb és m ű k é z 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20—10) 

HARMONITJMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletlizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (53—52—31) 
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Megjelenik • Imp minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

intézet, tohát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfolügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) éa az ntolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ár : Egy i m 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési penzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEB., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. HAGY. KIK. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

Hléjciratolcat nem adunk vissza. 

A női szörnyetegek. 
Ezzel a típussal fölötte gyakran talál-

kozunk mostanában. Nem mintha épen 
most szaporodott volna meg számuk, 
hanem mert mostanában nagy a nyilvá-
nosság ereje és a hírszolgálat pontos-
sága. Tudomást kell hát vennünk olyan 
dolgokról is, melyek eddig lappangva, 
homályban rejtőztek. 

A legutóbbi női bűnösök, a Haverda 
Máriák, Filepp Gizellák, Beyer Gréték 
és ama szobaurait egymásután legyilkoló 
Kubovszky Anna élettörténetén végig-
gondolva, sajátságos fölfedezést kell 
tennünk. Ezek az asszonyok, kik a bün-
tetőtörvénykönyvvel összeütközésbe ke-
rültek, nemi tekintetben is a lehető 
legabnormisabb életet élték. Ezzel ko-
rántsem akarjuk azt mondani, hogy 
minden kicsapongó asszonyban gonosz-
tevő lappang. De bizonyos, hogy mikor 
az asszonynak a büntetőtörvénykönyvvel 
való összeütközése oly gyakran van 
sexuális rendellenességekkel összekötve, 
önkéntelenül is gondolkoznunk kell a 
dolgon. Gondolkoznunk, különösen akkor, 
mikor eszünkbe jut, hogy a feminizmus 
egyik csoportja egyenesen követeli, hogy 
a, nők nemi élete és szabadsága épen 
olyan kevéssé legyen korlátozva, mint 
a férfiaké. A törvény immár úgysem 
szól belé ezekbe a dolgokba, az egyén 
joga határozni sorsa felett, ámde a tár-

sadalom ítélete se sújtsa azokat, kik 
nem képesek, vagy nem hajlandók vá-
gyaikon és ösztöneiken uralkodni. 

E sorok írójának nincs természetében 
a kegyetlenkedés. Ámde vannak súlyos, 
keserves, nagy kérdések, melyeket szen-
timentálizmussal, érzékenykedéssel meg-
oldani nem lehet. Minden elkövetett 
hibával szemben elnézőknek, könyörüle-
teseknek kell lennünk, ámde soha senkit 
sem szabad bíztatni hibára, vétekre, 
még a társadalom bevett törvényei ellen 
való lázadásra sem, mert a szerencsét-
lenség pillanatában mindenkinek egyedül 
kell tettének konzekvenciáit viselni, és 
soha sem tudhatjuk előre (mint ahogy 
nem tudhatja maga az illető sem), elég 
erős-e lelke ehhez a nagy teherhez. 
Akinek minden esetre elég erős, az úgyis 
a maga útján fog járni, mindenféle bíz-
tatás vagy bátorítás nélkül. 

Ezzel korántsem akarjuk azt mondani, 
hogy az asszonyok dolga úgy van jól, ahogy 
van. Sőt bizonyos, hogy a mai társa-
dalmi berendezkedés túlontúl sok elő-
jogot ad a törvényes hitvesnek és anyá-
nak, és túlontúl kegyetlen azokkal szem-
ben, akik a korláton kívül maradtak. 
Sőt tovább megyünk és elismerjük, hogy 
— fájdalom — sem osztály, sem nép, 
sem nem jogait, szabadságát, önállóságát 
nem vívhatta ki lovagiasságra, könyö-
rületességre vagy irgalomra való hivat-
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kozással. Az erők mérkőzése dönti el 
úgy a fajok, mint a nemek sorsát. Tel-
jesen meg lehet hát érteni az erőszakos-
kodókat, a lármázókat, sőt még az 
ízlésteleneket is. Ámde az asszonyok 
szabadsága, vagy amint ők mondják, 
nemi felszabadítása ! Ezen mégis gon-
dolkozni kellene egy kicsit, különösen, 
ha ezekre a mostanában oly sűrűn sze-
replő női szörnyetegekre gondolunk. 

Ismétlem, nem azt akarjuk mondani, 
hogy minden több férfival élő nő bűnös 
hajlandóságú, de majdnem minden női 
gonosztevőről kisül, hogy abnormis nemi 
életet él. A nőnek rendesen egész erkölcsi 
világát ^megrendíti, ha a rendes útról 
letér. És most nemcsak a Haverda 
Máriákra és Kubovszky Annákra gon-
dolunk, hanem olyan nőkre, kik még 
nem követtek el bűnt, de szemmellát-
hatólag terjed lelkükben a métely és 
egyre gyorsabban csúsznak alá a lejtőn. 
A tökéletesedésnek nincs olyan per-
spektívája, mint a sülyedésnek. Az asz-
szonyi erénynek megvan a maga határa, 
az asszonyi aljasság végtelen. És hiába 
minden frázis, hogy mint a férfiúi be-
csületet nem érinti az, ha szeretőket 
tart, akként az asszonynak is privát ügye 
ez. Igenis látjuk, hogy a férfi életét nem 
forgatja ki sarkából az ilyesmi, az asz-
szonyt ellenben majdnem mindig fertőbe, 
iszapba rántja. Gyermekek érdekéről, 
rendes házas életről most nem kívánok 
szólni, de állítom, hogy a nőnél az 
asszonyi becsület elvesztése igen gyakran 
együtt jár az emberi sülyedéssel. Az 
orvosok talán megtudnák adni ennek a 
dolognak biológiai magyarázatát is, a 
laikus azonban egyszerűen ennyit mond: 
aki féktelen az egyik vágyában, az fék-
telen lesz a másikban is. Aki nem bírja 
gyakorolni az önmegtartóztatás erényét 
egy dologban, az nem fogja gyakorolni 
másban sem. Vágyaink fékezhetetlensége, 
zabolátlansága pedig föltétlenül össze-
ütközésbe fog hozni bennünket a rendes 
polgári világgal és annak törvényeivel, 

hiszen ezek a törvények épen a józanságra, 
a mértékletességre, minden túlcsapongás 
megfékezésére vannak konstruálva. 

Tudom, mit felelnek erre. Hát a pár-
tában maradt vén leányok s azok a 
becsületesen dolgozó, komoly nők, kik 
soha sem jutnak ahhoz, hogy a társadalmi 
formák közt éljék le szerelmi életüket? 
Örökre kitagadva éljenek minden öröm-
ből, minden boldogságból, vagy szégyen, 
gúny, megaláztatás érje őket, ha ter-

I mészetes vágyaik szava oly erős, hogy 
végre is kénytelenek annak engedelmes-
kedni? Ezeknek a nőknek sorsa valóban 
nagyon szomorú, de nem hiszem, hogy 
a nagyhangú frázisokkal segíteni lehetne 
rajta. Mert oktalan, vagy haszontalan 
beszéd, hogy a huszonhat éves vagy 
harminc éves leány tudja, mit csinál, 
tehát szabadon rábízhatjuk őt judiciumára, 
elhatározására. A harminc éves leány 

j épen olyan kevéssé van a dolgok jelen-
tőségével tisztában, mint a tizenöt éves 

! süldőleány. Lehet különben a világ leg-
intelligensebb, legtudatosabb teremtése, 
ezekben a dolgokban nem bízhatjuk őt 
saját belátására és józan eszére, mert 
nem tudja, mit cselekszik. Hiába mondják 
az apostolok, hiába mondja ő maga is, hogy 
ő érett ember és viselheti tettéért a fele-
lősséget. Mind hazug frázis ez! A végén 
rájön, hogy megcsalták, félrevezették, ki-
fosztották. És bár szomorú és sivár volt 
magányos élete, százszor rettenetesebb 
az, melyben védelem nélkül van kiszol-
gáltatva a férfi minden kegyetlenségének 

! és barbárságának. Hogy akadhat jó- és 
nemesérzésű férfira is? Hogyne, hiszen 

; a főnyereményt is kihúzhatja esetleg 
az ember, de azért józaneszű halandó 
nem rendezi be életét főnyereményekre. 
Hogy a házasságban szintén juthat egy 
brutális, gonosz emberhez, igaz, ámde a 
házasság intézménye erősen védi a nőt, 
a hitvest, az anyát. 

És mindent összevéve, nekünk úgy 
tetszik, hogy az igazi nagy szenvedélyek 
úgyis kitörnek, minden apróbb felián-
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golást meg bár mesterséges izgatással 
táplálni. „Éljetek úgy, ahogy jólesik!" 
„Senkinek sincs joga követelni, hogy 
emberi ösztöneiteket elfojtsátok!" Oh, 
ezek az emberi ösztönök! Nem látjuk, 
hogy mint csinálnak az asszonyból min-
den bűnre és aljasságra kész fenevadat? 
Különösen azokból, kik minden új esz-
méből csak azt értik meg, ami nekik 
pillanatnyilag jó és kellemes. Vigyázzunk, 
nehogy ezek megrontói legyünk, mikor 
meggondolás nélkül rombolunk össze-
vissza. Mert a Haver da Máriák, Beyer 
Gréték, a szobaurakat gyilkoló Kubovszky 
Annák is voltak fiatal, ártatlan lelkű 
leányok, s könnyen lehetséges, hogy tü-
zes, bűnös csókok, szerelmes férfikarok 
ölelése taszította őket az útra, mely a 
vérpad felé vezet. Dániel Miklósné. 

A tanítás helye. 
írta: Kóródy Miklós. 

„Óh természet, óh dicső természet, 
Mely nyelv merne versenyezni véled. 
Minél jobban, minél inkább hallgatsz, 
Annál többet, annál szebbet mondasz." 

Sokszor panaszkodtam már afölött, hogy mi-
lyen kevésszer járunk el az evangélium iskolá-
jába pedagógiát tanulni. Elismerem, ez volna 
a legnehezebb neveléstudomány. Báró Eötvös 
mondja: „Olvass mindent, de legfőképen a láng-
elme termékeit". Ha tehát el is .mulasztjuk az 
evangéliumnak, mint nevelőnek iskolájába el-
járni, s ehelyett egy sereg férepedagógiát össze 
is olvasunk, azt minden esetre megszívlelhetnők, 
hogy nagy elvekért, nagy igazságokért fordul-
junk a lángelmékhez, pl." a mi Vörösmartynkhoz, 
Kossuth Lajosunkhoz, Arany Jánoshoz és min-
denekfölött Petőfihez. 

A lehető rövidséggel Petőfi életét Aldor 
Imre tárja elénk. A.r „korlátlan természet vad-
virágáról" úgy ír Aldor mint igazi természet 
gyermekéről. Azt mondja, hogy : amíg a többi 
költők segítségül veszik és felhasználják a ter-
mészetet, addig Petőfi egész lelkével a termé-
szetien él, abból indul ki, oda tér vissza, sőt ő 
maga úgy tűnik fel müveiben, mint a termé-
szetnek élő, beszélő megszemélyesítője. Es ami 
Petőfit jellemzi, a roppant ellenszenv a taná-
rok, tanítók iránt. Eles, metsző gúny, sokszor 
felháborodás, csúfolódás, sőt mély megvetés tör 
ki a nagy költő lelkéből tanárai, tanítóival 
szemben s nem minden ok nélkül. 

„Szekundába ponált mégis 
Sok szamár!! professzorom!" 

ezt írja a magyar nemzeti kultúra legnagyobb 
képviselője a tanárokról. Az volt az ő legjobb 
tanítója, aki úgy nyilatkozott, hogy, ha lecké-
jét nem tudta felmondáskor, hát az nem baj, 
megtanulhatja máskor. S ez a sok rossz között 
„az egy jó" tanító volt, aki végül, a tőle le-
lopkodott sonkára és kolbászra még vendégül 
is hívta őt. Az első zsarnoka is egy tanító 
volt, aki miatt örök hareot esküdött a zsar-
nokság ellen. 

Mi ez, pedagógus uraim ? Hisz titeket halálra 
sújtott e szellemóriás. 

Előttem ebből az a nagy igazság csillámlik 
fel, hogy: Petőfi nem az egyes tanárokat, ta-
nítókat, sőt egyáltalán nem a tanárt-tanítót 
sújtja le, hanem a tam'tás rendszerét, az azóta 
lényegesen nem változott nevelési rendszert. 

Olyan nagy, annyira erős, akkora méretű 
volt az ő lelke, hogy az akkor divatozó, de 
máig is érvényben levő iskola és tanítás kere-
tében nem fért el, nem tudott elhelyezkedni s 
bár formailag őt csapták ki az iskolából, lénye-
gileg mégis csak ő rúgta el magától az iskolát. 

Ezt a tényt, ennek horderejét ma, 60 év 
eltelte után is csak igen kevesen értik meg, 
még kevesebben méltányolják, s kétségkívül 
óriási szellemi kitörés kellett ahhoz, hogy a 
vasútak, távírók, telefonok, gőzhajók, hírlap 
nélkül való idők diákja nekigyürkőzve fel akarja 
forgatni azt a rendszert, amelyről akkor min-
denki mint szentesített intézményről szólott. 
0 lerázza magáról s anélkül halad a maga 
útján. 

Az idő Petőfinek adott igazat, de ma sincs 
bátorság az államgépezet vezetőiben, hogy e 
kérdéshez merész kézzel hozzányúljanak. 

Hogy is áll a dolog? 
1. Az embernek mozgásszervei (csontjai, 

izmai) vannak, amelyek úgy nevelődnek, ha mo-
zognak, cselekednek. Elismerjük, hogy e téren 
sok történt. A testgyakorlás, torna, sport, min-
dennemű mozgás és ügyesítés kétségkívül ma 
főgondja tanügyi vezetőségünknek. A „csavar-
gónak született" Petőfi már diákkorában érezte, 
hogy egy helyen ülni nem jó. U látni akarta 
hazáját, annak hegyeit, völgyeit, s a mozgással 
edzeni akarta testét, lelkét. Bizonnyal bántotta 
őt a szűk padokban való ülés, hol a csontok 
elnehezednek, az izmok elpetyhűdnek. Inkább 
éhezett, fázott, de mozgott. És bár napjainkban 
megvan a torna, a testedzés, mégis a diák 
csak ül és ül vég nélkül, kétségbeesetten. Va-
gyis e szempontból is a kezdetnél vagyunk. 

2. Az embernek halló füle van. Am azzal a 
sajátsággal fölszerelve, hogy keresse a változa-
tosabbnál változatosabb hangokat, ritmusokat. 

33* 
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Még a legszebb zene is unalmassá válik, ba 
mindig fülünkbe eseng. Fülünk a természet 
végtelen zenéjének felfogására teremtetett. Az 
erdő zúgása, a szél süvöltése, a patakzaj, a folyó 
locsogása, bogárdöngicsélés, madárdal s még 
ezerféle játéka a természetnek, ez az, ami iga-
zán bat, amiből a lélek mérhetetlen mennyisé-
get abszorbeál, mondhatnók öntudatlanul. Es 
ezt szedi rendbe a lélek, hogy nagy érzéseket 
és nagy gondolatokat hozzon ki belőle. Ehelyett 
a mai nevelés szűk térre szorítva csendet kö-
vetel. A tanár tanítóerejére bízza, hogy mind 
ezt pótolja s mindeme képző hatást, amit a ter-
mészet adna, előadásával fölöslegessé tegye. — 
Nagy vállalat. 

3. Az embernek olyan szeme van, hogy mil-
liárd mértföldeket átpillant. Siriust, a Végát, a 
sarkcsillagot egy pillantással átfogja. Ezer. és 
ezer fűszál, falevél, a felhők bonyolult sodrai, 
millió színváltozat, milliárd fényjáték mind az 
övé, ha feléjük fordulhat. Csudák csudája e 
szervecske, amely egyetlen kis ponton egyesíti 
az egész világot. Es a nevelés e hatalmas al-
kotmányt arra kényszeríti, hogy napról napra 
mindig ugyanazon négy falat nézze. A végtelen 
téxt négy lappal elzárjuk az ember szeme elöl 
s azt hisszük, hogy ezzel nevelünk. 

4. így vagyunk szagló-, ízlelő-, tapintószer-
veinkkel is. Nem a nagy természetet tárjuk fel 
a léleknek, hanem egy kicsinyesen kigondolt, 
apró részecskékből összerakott tananyagot töl-
csérezünk belé, s ezt tanításnak, nevelésnek 
nevezzük. 

Értjük-e most Petőfit, aki mindezzel nem 
tudott kibékülni, aki érezte, hogy hivatásától 
elesik, ha enged ennek a nevelési rendszernek ? 

Baugod Emil mondja, hogy keserves az író 
feladata, mert tollán keresztül lelkét ki nem 
öntheti. Ezt érzem ón is e pillanatban. Ezért 
hívtam segítségül Petőfit. Vájjon e nagy szel-
lem úgy látta volna-e a világot, amint látta, 
ha be nem barangolja hazánk téréit? És váj-
jon nem azok a látványok törtek-e elé lelkéből 
finoman, szépen, amiket így szerzett? És ezt 
alkalmazhatjuk tanulóifjúságunkra is. De már 
nem úgy, mint Petőfi tette, ki helyett nem gon-
dolkodott, nem tervezett senki s csak óriási 
szellemének köszönhette, hogy a hatás valóban 
nagy volt. Mi már megtehetjük, hogy ifjúsá-
gunk : 

1. Tervszerűen utazza be az egész országot, 
olyan tudós szakemberek tervei szerint, akik 
előre tudják, hogy az ifjúságnak mi jó és mi 
hasznos ? 

2. Államilag lehet gondoskodni ingyen vas-
úti jegy, ingyenszállások, minimális árban ki-
állított táplálék iránt. 

3. Megfelelő állomások létesítése által lehet 

biztosítani, hogy ahol az ifjúság megjelenik, 
ott tanuljon is. 

Képzeljük el, hogy Dévénytől Orsováig végig-
utaztatunk egy VII—VIII. középiskolai osztályt. 
Feladatunk : néprajzi, történelmi, földrajzi, geo-
lógiai, természetrajzi, gazdasági, technikai stb. 
ismereteket nyújtani. Alkalom szerint állomások 
vannak, hol a helynek megfelelő szaktanárok 
várják a diákokat. A diákok, szükség szerint, 
ott időznek egy vagy két hétig s megfelelő 
szemlélet mellett előadást hallgatnak. így te-
hetik Budapesttől Fiaméig, így a Vágvölgyén, 
az Alföldön, Erdélyben stb. 

És e pontnál elérkeztünk oda, hogy „ Vakáció" 
cím alatti igénytelen fejtegetéseimet jelen eszme-
menettel összekapcsoljuk. Az a közlemény a 
tanítás idejéről szólott. Most szó van a tanítás 
helyéről. Télen nehéz volna a hegyeken, völ-
gyeken barangolni. A növények és állatok télen 
alusznak, vagy elvándorolnak. A nappalok rövi-
dek, a légtenger kellemetlen, tehát te'Jen legjobb 
vagy vakációzni a legrövidebb napok alatt, 
januárban, februárban vagy márciusban, ápri-
lisban, egész május közepéig a tantermekben 
maradni s ott számtant, mértant, nyelveket, 
kísérleti tárgyakat tanulni. Októberben és no-
vemberben pedig összes tanulmányainkat ismé-
telni s decemberben levizsgázni. 

Ellenben júniusban, júliusban, augusztusban 
és még szeptemberben is ott van a tanítás he-
lyéül a nagy természet. Tehát korántsem fenye-
get a veszély, hogy a forró napokban a tan-
termekben kell izzadni, álmosodni, zsibbadni, 
ásítozni. Rajokban vonulhat az ifjúság, köz-
pontban megállapított menetrend szerint, az or-
szág minden tája felé. Felkeresheti a várakat, 
a várromokat, betérhet a városok múzeumaiba, 
ipartelepeire, sőt alkalom szerint a községek 
gyűléseire, törvényszéki tárgyalásokra, kivonul-
hat a szántás, vetés, kapálás, kaszálás, aratás, 
szőlőkezelés megszemlélésére, megnézheti a 
vadaskerteket, halastavakat, gulyákat, ménese-
ket, tenyészistállókat, gyümölcsösöket, vásár-
csarnokokat, nagy vásárokat, bányászatot, kohó-
kat, vasgyárakat, az ipar minden faját, a mű-
helyeket, szerszámokat, munkásokat stb. Egy-
szóval, a természetben és a folyó, zajló életben 
tanul. 

Talán veszélyeztetnék ezzel a rendszeres ta-
nulást ? Épen nem. Először is. az emberi elme 
a legjobb rendszerező. 0 maga — az általáno-
sítás révén — mindent odahelyez, ahová tarto-
zik, s nagy kérdés, hogy az iskolai rendszerezés 
nem épen rosszul van-e csinálva s ha vájjon 
minden egyén nem jobban rendszerezne-e ön-
magának, mint amit neki mások rendszereztek ? 

Másodszor ott vannak a vezető- és az állo-
másokon levő tanárok, hogy az ifjúságot irá-
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nyítsák; ott van a központ, amely tantervsze-
rüleg állapítja meg a menetrendet s az egész 
bolyongást tervszerűen irányítja.] 

Nem hiszem, hogy ma mosolynál egyebet ki 
tudnék ez eszméimmel eszközölni, mert igaza 
van Seharlotte Perkins Gilmannek, hogy a meg-
szokás ellen a • legnehezebb küzdeni s a régi 
időben a megszokás ellenségeit egyszerűen le-
bunkózták; de azért ezeknek el kell hangzani, 
hogy legalább az eszme az emberek elméjébe 
kerüljön. 

Az érveknek egész garmadáját lehetne e gon-
dolatok mellett felhordani, sőt a történettaná-
rok a népvándorlás, a keresztes háborúk, Nagy 
Lajos olaszországi háborúi, Nagy Sándor had-
járata stb. révén egész sereg érvet szoktak az 
ilyen tanulás mellett felhozni. A középkori 
vándordiákok, a céhek által követelt legény-
vándorlás, a lovagok csavargásai stb. mind 
ugyanazon célt szolgálták, amit e sorok meg-
tisztítva, kitervezve iskolai tanulássá akarnak 
tenni. A vasútak korszakában, mikor mindenki 
utazik, épen a tanulót zárni börtönbe, a leg-
nagyobb nevelésügyi hiba s az ingyen vasúti 
jegyet, az állomásul szolgáló barakokat a szel-
lemi élet föllendülése ezerszeresen visszafizetné. 

íme, ez Petőfi Sándor pedagógiája. Ebben 
volt ő legnagyobb s a századok neki fognak 
igazat adni. 

Osztálybeosztás. 
írta : Lennie Rezső. 

A gondnoksági Utasítás 78. §-a az elemi 
iskola osztályainak beosztását és az osztály-
vezetők kijelölését illetőleg intézkedik. E szab-
ványoktól csakis akkor lehet eltérni, ha a helyi 
viszonyok úgy alakultak, hogy az előírt elren-
dezés keresztülvihető nem volna. 

Altalános szabályul pedig kimondatik: „az 
egyenlő osztálybeli (korosztályú) tanulók adan-
dók egy tanító kezébe, mivel e beosztás a ta-
nuló és tanító munkáját egyképen eredménye-
sebbé és hatékonyabbá teszi." 

Aki figyelemmel olvasgatja a szaklapokat, 
tapasztalhatta, hogy a tanítók gyakrabban tet-
tek kifogásokat az Utasítás egyes pontjai ellen, 
de az osztálybeosztásra vonatkozó intézkedés 
netáni fogyatkozásairól tudtommal eddig még 
nem esett szó. E körülmény pedig azt bizo-
nyítja, hogy a 78. §-ban adott utasítás a gya-
korlati életben bevált, a különféleképen alakuló 
helyi viszonyok kívánalmait kielégíti és a lehető 
legjobb tanítási eredményt biztosítja. 

Nálunk az iskola már 25 éven át egészen 
osztott, tehát minden évfolyamnak megvan a 
külön tanítója, és ha eddig egyik-másik dolog-
ban a jobb eredmény felé vezető útakat egyen-

gettük, avagy kutattuk, arra soha sem gondol-
tunk, hogy az osztályok esetleges más beosz-
tásával könnyebben elérhetnők a kívánt célt. 

Egy éveken át észlelt különleges jelenség 
most arra késztet, hogy az eddig jónak bizo-
nyult osztálybeosztást a nemzetiségi vidékek 
iskoláira nézve megbolygassam és erre vonat-
kozó indítványomat, vagy ha úgy tetszik, ja-
vaslatomat az össztanítóság ítélőszéke elé vigyem. 

A napi-, helyi- és szaklapok ugyanis igen 
gyakran hoznak hírt arról, mily fényes ered-
ményt értek el egyes tanítók a magyar nyelv 
terjesztésében valamely nemzetiségi vidék egy-
egy falujában. A laptudósítók arról is meg 
szoktak emlékezni, hogy a legkisebb gyermek-
kel is szóba lehet állani és hogy az érdemes 
tanító ilyen és olyan kitüntetésben, jutalomban 
részesült. 

Nagyon ritkán fordul elő azonban, hogy 
valamely nemzetiségi nagyközség vagy kisebb 
város egyik-másik tanítóját tüntetnék ki. Mint-
hogy pedig ily helyeken az elemi iskola leg-
alább is részben, de legtöbbször teljesen osztott, 
egy-egy tanító csak egy osztályt tanít, a munka 
közvetlenebb, intenzívebb és így eredményesebb 
lehet, önkénytelenül is fölmerül az a kérdés : 
mi lehet oka annak, hogy ily helyekre mégis 
oly ritkán jut a kitüntetés? 

E különös jelenség szemet szúrt már nem 
egy ambiciózus nagyközségbeli tanítónak. Kri-
tika tárgya is volt már nem egyszer. Meg-
érdemli tehát, hogy elmélkedjünk fölötte. 

A kritikákban elpanaszolt szándékos mellőz-
tetések, ostorozott protekciós rendszer stb., ha 
egyes esetekben bírtak is némi alappal, általá-
ban véve mégis inkább a sértett önérzet, az 
önhittség, irigység és egyéb emberi gyarlóságok 
termékei. 

Az osztott iskoláknál működő ügybuzgó, lel-
kes tanítók ugyanis nem igen tudják megérteni 
azt, hogy osztatlan iskolákban, mostohább vi-
szonyok között miként lehessen annyira fényes 
eredményt elérni, hogy az mások buzdítására 
szolgálhasson. Ezért kétkedéssel fogadják a 
referádák őszinteségét és bizalmatlanok a ki-
tüntetési eljárás tisztasága iránt. 

Pedig bármint hányjuk-vessük is a dolgot, 
mégis csak úgy kell annak lenni, hogy az osz-
tatlan iskolát vezető falusi tanító ér el a ma-
gyar nyelv tanításában feltűnően nagyobb ered-
ményt, mert a kitüntetéseknek legnagyobb része 
ilyen tanítóknak ítéltetik oda, immár két év-
tizednél is hosszabb időn át, amely idő alatt 
már elég gyakori rendszerváltozás volt, és tel-
jesen ki van zárva, hogy csupán a korrupció 
maradhatott volna zavartalan kontinuitásban. 

Jártam különben magam is gyakrabban nem-
zetiségi falun, és meglepődve tapasztaltam, hogy 
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egyik-másik helyen a gyermekek tényleg fel-
tűnően ügyesek és eléggé gyakorlottak a ma-
gyar beszédben. De van több tanítótársam is, 
kik falun működtek és most minden kertelés 
nélkül állítják, hogy az osztatlan iskolában 
nagyobb eredménnyel tanították a magyar 
nyelvet, mint most a teljesen osztott iskolánál. 
Tehát ugyanazon erők ugyanazon lelkesedéssel 
az osztott iskolánál kisebb eredményt tudnak 
felmutatni. 

E feltűnő jelensegnek oka tehát egyedül az 
iskola teljesen osztott volta lehet! Ez pedig 
csakis a következő körülményekben lelheti ma-
gyarázatát : 

Az osztott iskolánál 60—70 egyenlő kor-
osztályú 6 éves gyermeket, kik egy szót sem 
tudnak magyarul, soroznak be egy osztályba, 
ahol egymással csakis anyanyelvükön érintkez-
hetnek és a magyar nyelvből csupán annyit 
tudnak elsajátítani, amennyit közvetlen a taní-
tótól tanulnak. Minthogy azonban a tanító csak 
4 órán át foglalkozik velük naponta, egy-egy 
gyermekre a legkedvezőbb esetben is legföljebb 
4 perc juthat a magyar beszéd gyakorlására, 
ami egy évben, ha 200 szorgalmi napot szá-
mítunk is, csupán 13 órát tesz, Ez pedig gya-
korlásnak édes kevés! 

Legyen aztán a tanév végén bármily fényes 
az eredmény, legyen meg a lehető leggazdagabb 
szóbőség, a kéthavi szünidőben e kisgyermekek 
annyira elfelejtik a magyar szót, hogy a II. 
osztályban szintén csak anyanyelvükön érint-
kezhetnek egymással, s így a gyakorlásra újból 
csak a fentjelzett idő marad. A felsőbb osztá-
lyok növendékeinek a téli hónapokban vajmi 
kevés idejük marad arra, hogy a kisebbekkel 
játszhassanak, és ha hébe-hóba együtt is vannak, 
társalgásuk anyanyelvükön folyik, mert a kicsi-
nyek a nagyokat nem értik meg. 

A III. és IV. osztályokban az ilyen gyerme-
kek természetszerűleg csak nagyon döcögve, 
töredezve beszélgethetnek,aminek — a gyakorlás-
nak fölötte nagy hátrányára — az a szomorú kö-
vetkezménye, hogy ezek között is csak az iskola 
környékén folyik a társalgás magyarul. 

Az V. és VI. osztályokban, ahol már simáb-
ban folyik a magyar társalgás, azzal vagyunk 
megakadva, hogy a mindennapi életben előfor-
duló kifejezések (lószerszám, szekér, ekerészek, 
bútorok, eszközök, élelmiszerek, kereskedelmi 
cikkek stb.) kellő begyakorlására már kevés 
alkalom és kevés idő van. 

Tehát a mindennapi iskolába feljáró 600 — 700 
tanuló közül 200—250 egválta ában nem, és 
200 legfeljebb csak nagyon töredezve érintkez-
hetik egymással magyar nyelven. Ebből pedig 
önként következik, hogy a magyar nyelv csak 
nagyon, de nagyon-nagyon lassan terjedhet, és 

a leglelkesebb, legodaadóbb buzgalom mellett 
sincs feltűnő, jutalmazásra érdemes eredmény. 

Az osztatlan falusi iskolánál fölvesznek 
20—25 újoncot, ezeket elhelyezik 60—80 ma-
gasabb korosztályú gyermek közé, kik egymás-
sal csakis magyarul érintkeznek, tehát magya-
rok közé, ahol már a harmadik-negyedik hó-
napban maguk is gagyognak, sőt az ügybuzgó 
tanító keze alatt az év végéig szépen beszélnek 
magyarul. A tanteremben, az udvaron, utcán, 
a játszásnál, szóval mindenütt felhangzik a 
magyar szó, úgy hogy a 3—4 éves gyermekek, 
kik szeretnek a nagyok közé elegyedni, szintén 
el-ellesnek néhány szót, és amikorra fölkerülnek 
az iskolába, a tanító minden nyelvi nehézség 
nélkül kezdheti meg munkáját. 

Egy lelkes tanító 5 — 6 évi működése után 
ily helyeken oly nagy a gyakorlottság, jártas-
ság, hogy a gyermekek — már a megszokás 
nak e tekintetben nagy becc-el bíró ösztönénél 
fogva is — önkénytelenül is csak magyarul be-
szélnek és valóban vajmi kevés túlzás van 
abban, amikor a hírlaptudósítók elreferálják : 
a legkisebb gyermekkel is szóba lehet állni. 

Ezek után immár a nemzetiségi vidékek is-
koláira nézve az Utasítás 78 §-ától eltérőleg 
az volna javaslatom: 

Az eddig teljesen osztott népiskolák váltó itat-
tassanak át részben osztottakká, de olt/formán, 
hogy az I. oszt. a IV-ikkel, a II az V-ikkel és a 
IIl a Vl-ilúál csoportosíttassék egy-egy osztályba. 

Általában pedig az osztályok elrendezésénél 
a nemzetiségi vidékeken szabályul szolgáljon, 
hogy az alsóbb osztálybeli tanulók egy ejy fel-
sőbb osztály növendékeivel egyesítve adassanak 
egy tanító vezetése alá. Ahol például 10 erő 
működik, 4 tanteremben lehetne elhelyezve az 
I. és IV., négyben a II. és V., és kettőben a III. 
és VI. osztály. 

A IV. osztályba járó tanulóknak ugyanis van 
már annyi szóbőségük, hogy maguk között 
mindenütt magyar nyelven érintkezhessenek s 
így közöttük az I. osztálybeliek csakhamar 
velük tarthatnak. 

Ennek az osztálybeosztásnak még más szem-
pontból is lehet több előnye, ezekről azonban 
ezúttal nem kívánok megemlékezni. Igaz, hogy 
egyik-másik tekintetben némi hátránya is van, 
de ez, tekintve a nagyfontosságú célt, számí-
tásba nem jöhet, mert minden ügybuzgó tanító 
könnyedén megbirkózik vele. Hiszen hazánkban 

j sokkal több a kombinált osztály, mint a telje-
1 sen osztott, s így sok ezer tanító kénytelen 

megküzdeni a nehézségekkel. 
Kérem a t. tanítótársaimat, szíveskedjenek 

! javaslatomat esetleg az értekezleten, de főleg 
; a tanítógyűléseken vita tárgyává tenni. 

Ha pedig a viták során kitűnnék, hogy az 
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indítvány életrevaló, tegyük meg a szükséges 
lépéseket, hogy az Utasítás 78. §-a a nemzeti-
ségi vidékekre nézve ily értelemben módosuljon 
és az új beosztás mielőbb megtörténhessék. 

A kinesztéziás 
írás- és olvasástanításról. 

írta: Szász Irén. 
A kinesztéziás írás- és olvasástanítás módszere 

ezeken a gondolatokon alapszik : » 
Az írás a beszednek a látható ábrázolása. Az 

olvasás a látható jeleknek élő beszédre való 
változtatása. 

Aki a beszédet ábrázolni akarja : annak a 
beszédet ismernie kell. 

Aki a látható ábrázolást beszédben akarja 
visszaadni : annak a beszédmüködésben kellő 
gyakorlottsággal kçll eljárnia. 

A beszéd megismerése a beszédszervek műkö-
désének megfigyelése által, a beszéd begyakor-
lása pedig a beszédszervek öntudatos haszná-
latára való képesítés által történik. A beszéd 
szervei : a tüdő, a gége, a száj, az orr. Az írás 
és olvasás szervei is azok. 

Az eddigi módszerek mindezt nem vették 
figyelembe ; helyesebben : ennek nem ébredtek 
tudatára. 

Ezek a módszerek egy idegen szervnek — bár 
igaz: a beszéd szervével szoros kapcsolatban 
levő szervnek — a működésén alapulnak: a 
hallás szervének, a fülnek a működésén. 

Ezek a módszerek hallás után, csak úgy 
„cigánymódra" tanítanak. Pedig ma már a zenét 
sem tanítják cigánymódra, hanem okos, észszerű 
elvek alapján. 

A kinesztéziás-módszer alapja: a beszédszer-
vek munkájának a megfigyelése és e szervek 
öntudatos működtetése. Az egész oktatási eljárás 
a beszéd élettani működésén alapulván, nemcsak 
a tanítás módját, hanem a tanítás menetét is, 
s így a tanítandó hangok és betűk sorrendjét is 
ez élettani működések mikéntje határozza meg. 

A „könnyebbről a nehezebbre" halad, de belát 
a dolgok lényegeben rejlő nehézségekbe. A köny-
nyen szembetűnő s azért nagynak vélt, de való-
jában lényegtelen, csak látszólagos, külsőséges 
akadályok jelentéktelenségét felismeri s a valódi, 
belső nehézségeket számbaveszi. 

A beszédműködések megfigyelése és a beszéd-
szervek öntudatos működtetése lévén a cél, első-
sorban megismerteti a gyermekekkel a beszéd 
szerveit. 

Kezdődik ez a dolog a lélekzés működésének 
a megfigyelésével. A mellkas emelkedése és 
sülyedése jól látható és érezhető. Époly köny-
nyen érzékelhető a levegőnek az orron és szájon 
át való beszívódása meg kitódulása. A meg-

figyelést mindig a megfelelő szerv tudatos hasz-
nálata követi ; jelen esetben a különféle lélegzési 
gyakorlat. Gyakoroljuk a szájon és orron át való 
ki- és belélegzést, a levegőnek egyenletes és 
szaggatott kibocsátását, a levegő visszatartását, 
de legfőképen a mély, de gyors belégzést és a 
lassú kilehelést, ami a szép beszéd és helyes 
olvasás szempontjából különöskép fontos. 

A lélegzés után a hangképzéssel ismerkedünk 
meg. Itt is első a megfigyelés. Észrevesszük, hogy 
beszéd közben levegő jön ki a szánkon ; hogyha 
a levegőt visszatartjuk, nem tudunk beszélni ; 
beszéd csak a levegő kilehelése közben jöhet létre. 

Ezt a nagy és fontos fölfedezést követi a 
másik: a gégére tett ujjal megérezzük beszéd 
közben annak rezgését. Ha hang nélkül bocsát-
juk ki a leheletet, a gége nem rezeg; ha be-
szélve leheljük ki a levegőt, a gége rezeg. 

A megfigyelést követi a cselekvés. íme, mi 
parancsolni tudunk a gégénknek : ha akarjuk, 
rezeg ; ha nem akarjuk, nem rezeg. Következik 
az első tudatos hangképzés. 

Az előbbiekből következik, hogy az első hang, 
amelyet megismertetünk, csakis tiszta gégehang 
lehet. Kezdjük tehát a hangok sorrendjét a leg-
könnyebben képezhető hangzókkal: a magán-
hangzókkal. 

Az elsőnek ismertetett magánhangzó az á. 
A szájat az á hangoztatásának megfelelő módon 
megnyitjuk, a nyelv a szájüreg fenekén nyug-
szik. A gyermekek látják és utánozzák ezt a 
szájállást. Most lélegzetet veszünk, majd a leve-
gőt lassan kibocsátjuk. A gége hangképző-szervét 
csak lassanként hozzuk működésbe. Ez a szép, 
tiszta hangképzést nagyon elősegíti és erősen 
érzékelteti a gyermekkel a gége működését. 

A gégében a hangrést előbb csak kevéssé 
szűkítjük és ezáltal a levegő kibocsátása hall-
hatóvá válik. (A gyermekeknek, természetesen, 
nem a hangrés szűkítéséről beszélünk, hanem 
a „hallható kilélekzésről".) Ez a „hallható ki-
lélekzés" még nem az á igazi hangja, de ebben 
a hallható kilélekzésben (hehezetben) már fel 
lehet ismerni az á-hatig színezetét. A hangrést 
mindjobban szűkítjük, sőt a hangszalagok teljes 
egymáshoz való közelítése által részben zárjuk. 
Ezáltal susogó á-hang keletkezik. Végre a hang-
rés teljes elzárása létrehozza az á igazi hangját. 

Azt hiszem, azzal minden tanító tisztában 
van, hogy a hangképzés nek ez a talán kissé 
tudományos ízűnek látszó leírása csak a tanító-
nak szóló elmélet. A gyakorlati megvalósításának 
gyermekesen, játékosan kell történnie. 

Eléggé kár egyébként, ha „tudományos ízű-
nek" látszik tanítóember előtt. Kiváló peda-
gógusoknak és orvosoknak a vélekedése, hogy 
a fonétikában minden tanítónak jártasnak kel-
lene lennie. 
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A hangok játékos ismertetési módjának a 
leírására itt most nincsen tér. De hiszen kellő 
elméleti ismerettél rendelkezve, a jó tanító arra 
aligha szorul. 

Az á- hangot a többi magánhangzó ismer-
tetése követi. A hehezetet, a susogó hangot és 
a zöngét (a tulajdonképeni hangot) — egy-
másba átmenői eg is, külön-külön is — minden 
egyes magánhangzó képzésénél váltogatva, játszo-
gatva gyakoroljuk. 

Amint gyakoroltuk az egyenletes és szag-
gatott kilehelést, úgy gyakoroljuk továbbá az 
egyenletes és szaggatott hangoztatást. Tanítás 
közben különben a gyakorlatoknak százféle vál-
tozatát találjuk ki. A gyakorlatokat mindig állva 
végeztetjük, olyan testtartásban, mely a mell-
kas tágulását legjobban megengedi, és a helyes 
lélegzést mindig a legnagyobb gonddal őrizzük 
ellen. Szükségesnek tartom kiemelni, hogy mindez 
nemcsak az egészség, hanem az olvasás szem-
pontjából is fontos. 

Leghelyesebbnek tartom, ha a magánhangzók 
tanításában a következő sorrendet követjük: 
á, a, ó, ú ; e, é, i. 

A hosszú és rövid hangzók megkülönböz-
tetését ezen a fokon még nem tartom szüksé-
gesnek. 

Látható, hogy ez a sorrend — eltérőleg az 
eddigi szokásoktól — nem a betűk alakja sze-
rint igazodik. Elvégre az olvasás és írás tanításá-
ban a valódi és fő nehézségek nem aszerint 
merülnek fel, hogy görbe-e valamely betű, vagy 
egyenes. Ami nehézség ebből a körülményből 
származik, az csak külső, jelentéktelen dolog, s 
a főszempontok mellett számba sem jöhet. 

A sorrendet a képzés módja magyarázza. Az 
első négy bang mély hang, fokozatosan zártabb 
nyelv- és ajakállással. A következő három hang 
magas hang, fokozatosan zártabb nyelvállással, 
ajakíárás nélkül. A mély hangok hátsó nyelv-
állásfal, a magas hangok elülső nyelvállással 
képeztetnek. 

Az Ő és ű hangok tanítását akkorra halaszt-
juk, amikor már a gyermekek néhány mással-
hangzót is ismernek. 

Az egyik hangot a másikból fejlesztjük. Pl. 
az á-h^ng az a-tól abban különbözik, bogy az 
ajaknyílás szűkebb; az a-ból meg o lesz, ha a 
nyelv tövét kissé emeljük és ha az ajkakat még 
jobban közelítjük egymáshoz, úgy, hogy az 
ajaknyílás kerek o alakot vesz fel; hasonlóképen 
képezhetjük az o ból az u-t. 

A mngánhangzók képzésénél a nyelv állására 
nem igen kell a gyermekeket figyelmeztetni. 
Erre legföljebb akkor kerül rá a sor, ha vala-
mely gyermek egyik vagy másik magánhangzót 
nem tudná kimondani. Ez meglehetősen ritka 
eset. A nyelv helyzetére a tanításban azért nem 

szükséges kiterjeszkedni, mert az ajakállás az 
egyes magánhangzókra nézve annyira jellemző, 
hogy arról a gyermekek föltétlenül ráismernek 
és rátalálnak minden hangra. Ez nem jelenti 
azt, hogy a tanítónak sem szükséges tisztában 
lennie az egyes hangok képzésével. Minden érdek-
lődőnek a figyelmét fel is hívom e helyen 
Balassa József „Magyar fonetika" című mun-
kájára. 

Ha a magánhangzókat a jelzett sorrendben 
ismertetjük, nagyban elősegítjük a beszédszervek 
helyzetének és mozdulatainak intenzív érzékelését 
és megfigyelését. Attól, hogy ilyen sorrend mel-
lett a képzésben egymáshoz közelálló magán-
hangzók összecseréltetnek, nincs mit tartani, 
amint azt a gyakorlat is igazolta. Nincs mit 
tartani azért, mert az egymás mellett álló magán-
hangzók között is igen feltűnő a különbség. 
Csupán az o- és w-hang az, amelyek hasonló-
ságuknál fogva — nem a betűalak, hanem a 
hangképzés közti hasonlóságról van szó — az 
o-val és w-val könnyen összecs erélhetők, de 
ezeknek az ismertetését későbbre halasztottuk. 

Nagyban hozzájárul a hangzók könnyű meg-
különböztetéséhez az, hogy azok optikai képei 
is igen különbözők. Ha nem adunk hangot, csak 
a megfelelő szájállást mutatjuk a gyermekeknek, 
azonnal felismerik az illető hangot és hangoz-
tatják. Az ilyen játékos gyakorlatokban nagy 
örömüket lelik s ezek rendkívül alkalmasak a 
hangok megrögzítésére. 

A hangot a képzés ismertetése után össze-
kapcsoljuk a megfelelő betűalakkal. A betű 
alakját a beszédszervnek a hang képzésénél föl-
vett alakjából vezetjük le. A levezetés módjának 
a leírása itt hosszadalmas volna, de gyakorlat 
alapján állítom, hogy ez a levezetés nemcsak 
lehetséges, hanem könnyen meg is valósítható. 
Egyszerű és jellegzetes alakjuknál fogva a nyom-
tatott nagybetűk ismertetését tartom ezen a 
fokon a legcélszerűbbnek. Idővel ezekből vezet-
hetjük le — aminthogy ezekből is származtak — 
a kisbetűket is, az írottakat is. 

Minden nap egy-egy ú j hangot tanítva s rá-
adásul a gyakorlásnak, ismétlésnek is időt szánva, 
a hét magánhangzó ismertetésével 8 — 9 nap 
alatt biztosan elkészülünk. 

Ugyanezen 8—9 nap alatt bőséges időnk 
volt azoknak a beszédszerveknek legalább egy 
részét megismertetni, amelyek a mássalhangzók 
képzésénél működnek. Minden esetre ismerniök 
kell már a gyermekeknek a felső és alsó ajkat, 
lehetőleg a felső és alsó fogsort is, mikor az 
első mássalhangzó ismertetéséhez fogunk. A ta-
nítás további folyamán meg kell ismerniök a 
nyelv és a szájpadlás fogalmát ; meg kell továbbá 
különböztetniük a nyelv főrészeit: a nyelv hegyét, 
a nyelv hátát és a nyelv tövét. A megfelelő 
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szerv ismertetésének természetesen mindig meg 
kell előznie annak a hangzónak az ismertetését, 
amelynél az illető szerv működik. 

A mássalhangzók ismertetésének sorrendje 
szintén azok képzési módja szerint igazodik s 
nem aszerint, hogy hosszúlábú- e valamely betű, 
vagy rövid. 

Az írás szempontjából a szavaknak hangokra 
való szétbontására kell a gyermeket képesíte-
nünk, az olvasás szempontjából pedig a haogok-
nak összeolvasztására. 

A különböző hangoknak szétbontása vagy 
összeolvasztása nem történik egyformán könnyen, 
vagy egyformán nehezen. Az olyan szóknak, 
melyek egyszerűbben képzett hangokból állanak, 
a szétbontása is, összeolvasztása is könnyebb. 

Mindezeknek alapján a mássalhangzók sorát 
az m-hang nyit ja meg. Ennek a hangnak a 
képzése egyszerű és izomérzéssel is (tapintásilag), 
látásilag is könnyen érzékelhető. 

Az m-hang ismertetését csukott ajkak mellett 
az orron át való lélekzési gyakorlat előzi meg. 
Ezután felszólítjuk a gyermekeket, hogy — 
ugyancsak csukott ajkak mellett — a gégében 
hangot adva bocsássák ki az orron át a leve-
gőt. így hozzák létre a gyermekek az m-hangot, 
anélkül, hogy a tanító azt előttük hangoztatná. 
Hogy az emlékezetben való megrögzítésben 
milyen nagy szerepet játszik az, hogy a gyermek 
valamit önmaga fedezett fel : azt e helyen aligha 
kell fejtegetnem. 

Az egész dolgot természetesen érdekessé, 
játékossá kell tenni. Annak az illusztrálására, 
hogy ez lehetséges, a sok közül csak egy példát 
hozok fel: a tanító mesét mond a gyermekek-
nek a mackóról s a mackó hangjának az után-
zására tanítja őket, mikor az m-hangot képezteti 
velük. 

Az első mássalhangzó ismertetése után meg-
kezdhetjük a hangok szétbontását és össze-
rakását. 

Elsősorban a tanító legyen tisztában azzal, 
miben áll voltaképen ez a szétbontás és ez az 
összekapcsolás: melyik szervével hogyan mű-
ködik akkor, mikor valamely szótagot hangokra 
tagol, avagy mikor két vagy több hangot szó-
taggá olvaszt. 

Példa legjobban megvilágítja a dolgot. Pró-
báljuk az « hangot az m-mel összekötni. Az 
á-t nyitott, az m-et csukott ajakkal ejtjük. Amíg 
az ajkak az á helyzetéből az m helyzetébe érnek, 
egy átmenő mozgást kell végeznünk. Ha ezen 
átmenő mozgás tartama alatt a levegőnek a 
tüdőből való folyékony kilélegzését meg nem 
szakítjuk : a két hang összekapcsolasa megtör-
tént és oz ám szótagot halljuk. Más szóval: ha 
két hangot egy kileheléssel ejtünk, azok szótaggá 
olvadnak. 

Viszont, ha a szótag ejtése közben a lehe-
letet megszakítjuk, a szótag hangokra tagolódik. 
Sőt egy hang helyett is kettőt mondunk, ha 
annak ejtése közben a kilehelést megszakítjuk. 
Próbáljuk pl. az á t szaggatott lélekzettel ejteni : 
két á-t fogunk hallani. 

Látnivaló tehát, milyen fontosságú volt annak 
idején a folyékony és szaggatott lélekzés tudatos 
gyakorlása. Természetes, hogy az első szó írását és 
olvasását is lélekzési gyakorlatnak kell megelőznie, 
még pedig főképen és ismételten a szaggatott 
meg a folyékony kilélekzés tudatos gyakorlásának. 

Ilyen alapon a dolog könnyen megy. Lássuk 
az első szó íratását és olvastatását. 

A tanító előbb az á, azután az m hangok 
képzését szemlélteti és gyakoroltatja. Majd fel-
hívja a gyermekeket, hogy figyeljenek a szája 
mozgására. Úgy tesz, mintha az ám szót ejtené, 
de nem ád hangot. Felhívja a gyermekeket, 
hogy utánozzák őt, de szájukat mozgatván, han-
got is adjanak. A gyermekek föltétlen bizonyos-
sággal kiejtik az ám szót. S ezek után, minthogy 
felismerik az á-nak is, m-nek is látási és moz-
gási képét, azt is meg tudják mondani, hány 
darabból, részből, hangból áll a szó, s az írás 
valódi nehézségét játszva oldják meg. 

Majd az á és m hangot külön-külön ejtvén, 
kezüket a szájukhoz emelik s megérzik, hogy 
a két hang külön-külön való ejtése két kilehe-
léssel jár. Hasonlóképen érzékeltetjük, hogy az 
ám szónak, vagyis a két hangnak együtt való 
ejtése egy kileheléssel történik. Ilyenformán 
megértik, ha azt mondom, hogy az á- és 
m-hangot mondják egyetlen folyékony kilehe-
léssel. Megértik és megcselekszik. Épen úgy, 
mint ahogyan képesek az ám szót szaggatott 
kileheléssel ejteni, vagyis hangokra bontani. H a 
pedig két hangot egy kileheléssel ki tudtak 
mondani, két egymás mellé írott betűt egy lélek-
zettel el is tudnak olvasni. S ilyen eljárás mel-
lett alig határoz az, hogy az elolvasandó szó-
ban a magánhangzó vagy a mássalhangzó van-e 
elől. így is, úgy is csaknem egyformán köny-
nyen megy a dolog. 

Mint az eddigiekből is látható, a kinesztéziás-
módszer egészen azt a menetet követi, ami a 
természetes beszédtanuláscak a menete. Követi 
nemcsak egérében, hanem részleteiben is. így 
— hogy ismét csak egy példát említsek — a 
legelső szók között, amelyeket olvastatunk, ott 
van a gyermek első szava: ma-ma. (Bár négy 
hangbi 1 áll, írása, olvasása érthető okból sokkal 
könnyebb, mint bármely háromhangú szónak.) 

A mássalhangzók tanításánál — az ő, ü 
magánhangzóknak a sorrendbe való beilleszté-
sével — a következő sorrendet tartom helyesnek : 

M, P, F, L, B, V, T, Ő, Ü, D, (Sz)," H, N, 
Z, J , S, (Ty, Gy, Ny). (Zs), C, K, (Cs), R, G. 
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(A zárójelben levő hangoknak csak a kép-
zését ismertetem ezen a fokon, betűjét nem ) 

Ezen sorrend megállapításánál a következő 
három szempont vezérelt: 

Az egyszerűbben képezhető hangokat előbb, 
a nehezebben képezhetőket későbben tanítjuk. 
Ezért kerültek pl. a sorrend végére a C, a Cs, 
az R. 

Azokat a hangokat, amelyeknek a képzése 
látásilag könnyen szemlélhető, előbb, — ame-
lyeknek a képzése látásilag nehezebben szemlél-
hető, vagy egyáltalában nem szemlélhető, későb-
ben tanítjuk. Ezért vannak a sorrend elején az 
ajak- és foghangok (m, p, b, f , v), a végén a 
torokhangok (h, k, g). 

Az egymáshoz képzésben nagyon hasonlatos 
hangokat nem tanítjuk közvetlenül egymásután, 
nehogy be'űképeik fölcseréltessenek. (Pl.: P—B, 
F - V . ) * 

Itt említem meg, hogy a hasonlóan képzett 
hangoknak többnyire betüalakjaik is hasonlíta-
nak. Ez a körülmény a latin betűknek a hang-
képzéssel való összefüggését, abból való szárma-
zását bizonyítja. (Pl. : P - B , I —J, H—K, M - N . ) 

A mássalhang?ók tanítását 4—5 hét alatt 
bevégezhetjük és ekként az összes előgyakor-
latokkal hat hét alatt elkészülhetünk. Termé-
szetesen, nem elégséges az egyes hangok képzését 
megtanítanunk ; minden egyes mássalhangzó-
nak a magánhangzókkal való összekapcsolását j 
és a szétbontást kell alaposan begyakorolnunk, j 
úgy, amint azt az első mássalhangzó ismerteté- : 
sénél láttuk. Ezen összekapcsolás begyakorlásá- j 
nak a részleteiről még sok volna a mondani-
való, ami egy cikknek a szűk keretébe nem 1 

fér bele. 
Föltétlenül szükségesnek tartom, hogy a ta- ; 

nító az egyes hangok megtanítása előtt azok j 
képzését tükör előtt gyakorolja be. Enélkül nem-
csak az egyes hangok tiszta és tökéletes képzése ! 
válik kétségessé, hanem lehetetlen azoknak 
szemléltető megtanítása. 

Az előgyakorlatok befejeztével az ábécékönyv 
kapcsán gyakoroljuk az írásnak és olvasísnak 
immár alapjában véve elsajátított tudományát. 
Olyan ábécéskönyvünk, amely az itt leírt rend-
ben ismertetné a betűket s amelynek az egyes 
betűk begyakorlásához szánt szövege is a beszéd-
működés szempontjából volna megszerkesztve: 
nincs. Pedig egy ilyen könyv a gyors haladást 
rendkívüli mértékben megkönnyítené. 

* Az m is, a p is ajakhang. Me'gis a kettőnek a 
képzése közt a különbség oly nagy, hogy bátran egy-
más mellé tehettük azokat. Az m ugyanis orrhang, 
a p nem az ; az m zöngével (gégehanggal) képezett 
hang, a p zöngenélküli ; az m folytonos hang, a p 
pillanatnyi hang. 

H i v a t a l o s rész . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : a Gödöllői Taka-
rékpénztár igazgatóságának, amely a gödöllői 
izr. hitközségi iskolának 300 K. segélyt adomá-
nyozott. 

Kinevezte : Szlányiné Eötvös Flóra oki. 
tanítónőt r. áll. el. isk. tanítónővé és szolgálat-
tételre a jásznagykúnszolnokvármegyei kir. tan-
felügyelőséghez rendelte ; Szepsey Is tván oki. 
tanítót a hertelendyfalvai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Madarász Lajos oki. tanítót áll. el. isk. 
r. tanítóvá és szolgálattételre a deánfalui ág. h. 
ev. el. isk.-hoz rendelte ; Krafcsik Zoltán alsó-
hutkai róm. kath. és Zsirvay József suri ág. h. 
ev. el. isk. tanítókat az opálhegyi áll. el. isk.-
hoz r. tanítókká ; Földes Zoltán dési rórn. kath. 
el. isk. oki. tanítót a borszék-hollósarki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Váradi Rezső oki. tanítót 
az oláhvásárhelyi áil. el. isk. hoz r. tanítóvá ; 
Fedorjáh János oki. taní tót a pöstyén pusztai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá; Kovács Anna oki. tanító-
nőt az alsófernezelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Szabó Lajos oki. tanítót a macsolai áll. el. isk.-
hoz r. taní tóvá; Kummer Ferenc oki. tanítót a 
vajasvattai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Mezey 
Gizella oki. tanítónőt a nagypestényi, Piskolti 
Gyula oki. tanítót pedig a bányabükkösi áll. el. 
isk.-hoz r . tanítónővé, ill. tanítóvá ; Frey Dezső 
oki. taní tót a csongrádtanyai áll. el. isk. hoz r. 
tanítóvá ; Langhoff'er Gyula garamszegi ág. h. 
ev. isk. tanítót és Werner Anna oki. tanítónőt 
a pinczédi áll. el. isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Mihályi Demeter budfalvai gör. kath. el. 
isk. taní tót és Karingetz Juliska dévaványai ref. 
el. isk. tanítónőt a budfalvai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Szócska Kornél és Pataki 
Eugénia oki. tanítót, ill. tanítónőt a kovácsréti 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Burda 
Rezső és Nagygalaczi János oki. tanítókat a 
szépvíz-külterületi, Lux Izabella tibai róm. kath. 
el. isk. tanítónőt pedig az ungdaróczi áll. el. isk.-
hoz r. tanítókká, ill. tanítónővé ; Kocsis Lajos és 
Simon Julianna oki. tanítót, ill. tanítónőt a vésztői 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; László 
Ferenc oki tanítót a poklosteleki, Kovarcz Olga 
oki. tanítónőt pedig a magyarszentmihályi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Szóiga Miklós 
oki. taní tót a mezőtóháti áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Vertán Piroska oki. tanítónőt a felsőgere-
beni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Z. Kiss Lenke 
oki. tanítónőt a mezőpaniti áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Simó Béla cserefalvi ref. el. isk. ta-
nítót a nagydevecseri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Micsinay Margit tótkomlósi társulati , Brozik 
Erzsébet acsai ág. ev. és Petri cz Mihályné Joób 
Margit kosztolnai ág. ev. el. isk. tanítónőket a 
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tótkomlósi áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Csepregi 
Gyula oki. tanítót a nagyszénási, Seiler János 
oki. tanítót a kosztolnai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tókká ; Grós& Irma oki. tanítónőt a velétei áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Csaja Ferenc szondi róm. 
kath. el. isk., Zimmermann János szondi közs. 
el. isk. tanítókat és Jeney Matild oki. tanítónőt 
a szondi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanító-
nővé ; Beclcer Vilma oki. tanítónőt a vercsorovai 
közs. el. isk. hoz r. tanítónővé ; Nagy Margit zágoni 
lakos, oki. tanítónőt a felsőgagyi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Tanleó Mária oki. tanítónőt a tus-
nádi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Chudoba Badiny 
Emma ábelfalvai ág. h. ev. el. isk. tanítónőt a 
pallósi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Voglné 
Lerner Ilona oki. tanítónőt a békásmegyeri áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Bálás Dénesné, szül. 
Éltes Ilona és Fülöp Anna oki. tanítónőket a 
gymesfelsőloki áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; 
Hreblay Mária Terézia végleskáinoki ág. h. ev. 
el. isk. tanítónőt a luezatői áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Kopp Mária oki. tanítónőt a kövegyi 
áll. el. isk -hoz r. tanítónővé ; Harsády Róbertné, 
szül. Békássy Julia oki. kisdedóvónőt a kudsiri 
I. sz. áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; CzitÜer 
Ilona oki. kisdedóvónőt a pomogyi áll. kisdedóvó-
hoz kisdedóvónővé ; Sztrachon Ilona oki. kisded-
óvónőt a bányavölgyi áll. kisdedóvóhoz kijded-
óvónővé ; Farkas Róza oki. kisdedóvónőt a báta-
alszegi II. sz. áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; 
Szulinián Erzsébet oki. kisdedóvónőt az erdőközi 
áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; Burgya Anna 
oki. kisdedóvónőt a káinokmonostori áll. kisded-
óvóhoz kisdedóvónővé; NieszlerLujza oki. kisded-
óvónőt az illmiczi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; 
Pekanovich Katalin oki. kisdedóvónőt a felső-
stubnyai II. sz. áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé; 
Czeglédy Amália oki. kisdedóvónőt a széki áll. 
kisdedóvóhoz kisdedóvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Lázár 
Károly bácsbodrogvármegyei és Pető János tren-
esénvármegyei s. - tanfelügyelőket kölcsönösen; 
Halász István alsószombatfalvai áll. el. isk. ig.-
tanítót a kolozsvári áll. el. isk.-hoz ; Szirkó László, 
az északamerikai south.-loraini gör. kath. el. isk.-
nál működő, szabadságolt áll. el. isk. tanítót 
további szolgálattételre az alsókomárniki áll. el. 
isk.-hoz ; B. Fucsek Gyula ^fásznagykúnszolnok-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt áll. 
el. el. isk. tanítót a szolnok-belterületi áll. el. 
isk.-hoz ; Nahlovszky János és neje, Nahlovszky 
Jánosné Kupocz Irén rahói és Darvas Vince és 
neje, Darvas Vincéné Piller Berta antalfalvi áll. 
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket kölcsönösen ; 
Lévay Endre macsolai és Mellan György arany-
bányai áll. el. isk. tanítókat az alsófernezelyi áll. 
el. isk.-hoz ; Wagner Ferenc vajasvattai áll. el. 
isk. tanítót a köpcsénújmajori áll. el. isk.-hoz ; 

Czigler Mihály csongrád-tanyai áll. el. isk. tanítót 
a pándorfalvi áll. el. isk.-hoz; Bágyi Ernő poklos-
teleki és Pappné Thury Ilona magyarszentmihályi 
áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a vésztői áll. el. 
isk.-hoz ; Benkő Árpád nagydevecseri áll. el. isk. 
tanítót a mezőpaniti áll. el. isk.-hoz ; Jánosdeák 
László nagyszénási és Petricz Mihály kosztolnai 
áll. el. isk. tanítókat a tótkomlósi áll. el. isk.-hoz ; 
Murányi Julia nagypestényi áll. el. isk. tanítónőt 
a bányabükkösi áll. el. isk.-hoz; Gál Erzsébet 
ungdaróczi áll. el. isk. tanítónőt a szépvíz-belterü-
leti áll. el. isk.-hoz ; Lupán Viktória felsőgerebeni 
áll. el. isk. tanítónőt a mezőtóháti áll. el. isk.-hoz ; 
Vrabély Istvánné Balásfy Klementin velétei áll. 
el. isk. tanítónőt a balassagyarmati áll. el. isk.-
hoz ; Berky Ida felsőstubnyai áll. kisdedóvónőt 
a gyulaji áll. kisdedóvóhoz ; Szenkovits Katalin 
cserlenői áll. kisdedóvónőt a bezdáni III. sz. áll. 
kisdedóvóhoz. 

Szolgálattételre berendelte : Fischer Gyula 
érdi áll. el. isk. tanítót a veszprémvármegyei kir. 
tanfelügyelőséghez. 

Nyugdíjat utalványozott: Győr fi Sándor 
kustánszegi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K-t; Balogh Antal mezőladányi munka-
képtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1460 K - t ; 
Héjjas Dániel r inyaújnépi munkaképtelen ref. el. 
isk. tanítónak évi 1660 K-t ; Mosoin György 
alsómoecsi munkaképtelen gör. kel. el. isk. tanító-
nak évi 900 K-t ; Popovics Valér újmoldovai 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1000 K- t ; 
Matulay Ferenc nagybossányi munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K - t ; 
Szloboda Iván verbóczi munkaképtelen ág. ev. el. 
isk. tanítónak évi 580 K-t ; Harmathy Gusztáv ugrai 
munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t ; 
Micsinay György zsidói munkaképtelen ág. h. ev. 
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t ; Cseh Lajos bihar-
nagybajomi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 
1800 K-t ; Balogh Pál csíkszentkirályi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1660 K t ; Hajas Mihály 
dunapentelei munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak 
évi 2100 K-t; özv. Kanizsay Endréné, szül. 
Kovács Etelka debreczeni munkaképtelen ref. el. 
isk. tanítónőnek évi 1500 K-t. 

Gyám-, ill. segélypéuzt engedélyezett : 
néh. Gál Károly hatvan-vasúttelepi áll. el. isk. 
ig.-tanító özv., szül. Konecsni Máriának évi 860 
K- t ; néh. Bela I l lyés lunkoji nyug. gör. kel. el. 
isk. tanító özv., szül. Pus^ Mártának évi 300 K-t, 
1 kisk. árvájának pedig összesen 50 K-t ; néh. Buda 
Lajos róm. kath. el. isk. kántortanító özv., szül. 
Balogh Mária Borbálának évi 807 K 60 f - t ; néh. 
Magdás Simon nyug. gör. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Todoreán Anasztáziának évi 300 K-t; néh. 
Bedzsida József nyug. szabadkai közs. el. isk. 
tanító özv., szül. Keller Erzsébetnek évi 720 K- t ; 
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SZÉPIRODALOM. 
Alkonyatkor. 

Alkonyatkor kint a kertben 
Együ t t ülünk néma csendben. 
Fe jünk fölött a fa lombja 
Leveleit bólogatja. 

Elmerengve álmodóan, 
Lelkünk most van szárnyalóban 
Ahhoz, aki szívünk nézi 
S boldogságunk megtetézi. 

Átöleljük egymást lágyan, 
Örökös, szent fogadásban, 
Szerelemről nem beszélünk, 
Szerelemnél többet érzünk ! 

Benkóczy József. 

Hangulatom. 
A nap ha szelíden ragyog 
S langyos sugárit hinti szét : 
A ré t hímes palástot ölt és 
Hallgat pacsirtaszót, zenét. 
Virágos ág illatszerelmét 
A lenge szellő lopja el, 
Pajkos habok víg loccsanását 
A pa r t szelíden fogja fel. 
Minden örül. Kacagni látszik 
Virág, madár s a gyors habok, 
Minden örül — csak én nem, 
Oh, én olyankor sírva fakadok. 

De hogyha bőszülten megharsan 
A vihar harci szózata: 
Vad orkán száguld át a réten, 
S a hím, az ék mind-mind oda ! 
Királyi szálfák, büszke ormok 
Hevernek rendre szerteszét, 
Dalos madár a földre verve, 
A hullám gátját tépi szét. 
Minden remeg. Borzadni látszik 
Virág, madár s a gyors habok, 
Minden remeg, minden, csak én nem, 
Oh, én olyankor szívből kacagok. 

Csatári/ Alajos. 

Darwin Károly. 
— Születésének százéves fordulóján. — 

írta: Váczy István. 
Darwin születésének századik évfordulóját a 

cambridgei egyetem 3 napig tartó fényes ünne-
péllyel ülte meg, mely ünnepélyre számos kül-
földi egyetem is elküldte képviselőit. 

A világ ez egyik legkiválóbb elméje Shrew-
buryban született. A természettudományok iránti 
előszeretetét őseitől örökölte, akik közül nem 
egy tekintélyes nevet vívott ki tudományos 
munkálkodásával. Ez a lelki kincs gyermekeire 
is öröklődött, aminthogy nevének György és 
Ferenc nevű örökösei az angol tudománynak 
ma is tekintélyes művelői. 

Nyughatatlan, talán világra szóló hivatását 
érző lelke évekig vergődött, míg megtalálta a 
pályát, melyre hivatása predesztinálta. Volt 
orvosnövendék, papnövendék s 22 éves korában 
föld körüli útra indult. Ötévi vándorlása alatt 
tömérdek állatot és növényt gyűjtött, tanulmá-
nyozta ezeknek, úgyszintén a különböző ember-
fajoknak fejlődési folyamatát, tulajdonságait, 
életviszonyait. Bár nagynevű tudósoknak (Linné, 
Werner, Cuvier, Humboldt, kinek 23 kötetnyi 
munkáját 4 ezer forintnál drágábban fizették) 
addig elért sikerei megkönnyíthették volna vizs-
gálódásait, az ő erős ambíciója nem engedte a 
sarlatánságot. A természettudományoknak ön-
álló vizsgálója akart lenni, ő aki kutat, össze-
hasonlít, következtet, s akinél az eredmény, a 
meggyőződés saját énjének külső befolyásoktól 
ment gyümölcse. E tekintetben Bakon Ferenc, 
a jeles természettudós és pedagógus szenten-
ciája állt előtte. Minden fogalom, melyet nem 
a szemlélet nyomán alkottunk, csak üres kép, 
bálvány, mely az emberi értelmet megzavarja 
és elhomályosítja. Épen ezért a természetet 
nem könyvekből kell tanulmányozni, mert a 
tudás forrása nem mások észleleteinek felül-
vizsgálat nélküli elfogadásából, hanem a füg-
getlen kutatásból, az elért sikereken nyugvó 
szabályokból fakad. 

Ez az odaadó megfigyelés egy eddigelé majd-
nem egészen új, az ú. n. fejlődési elméletnek 
tette megteremtőjévé, amennyiben a francia 
Lamark ily irányú munkássága e tudomány-
ágnak inkább csak a kísérlete volt. 

Darwin szerint: az egyes állat- és növény-
fajok nem egyszerre keletkeztek, hanem valami 
ősi törzsekből (típusok) kiválás által alakultak 
át. Azaz: az állatok, így az ember is, és a 
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növények nem Isten alkotása, hanem a folyton 
működő természeti erők összebatásának tökéle-
tesbített formája, szüleménye. Ez az elmélet az 
ú. n. darvinizmns. 

Elképzelhető az az elszörnyűködés, mely 
Darwin föllépésére keletkezett! Ennek élénk 
tudata tartotta vissza attól, hogy az ember 
származásáról is kifejtse nézetét. Csak midőn 
szellemi követői: Haeckél és Huxley írtak e 
tárgyról, nyilatkozott oly értelemben, hogy az 
a bizonyos ősi típus, amelyből származunk, 
közös rokonsági kapocs az ember és a majom 
között, mely ősi típusra, illetve típusokra nézve 
kijelentette, hogy azok az Isten által teremtet-
tek lehetnek. Ez a mottója amaz elterjedt tu-
datnak, hogy az ember — Darwin szerint — 
a majomtol származik, amit ő soha sem állíto't, 
csak annyit, hogy közös őstől eredtünk és 
tökéletesebb fejlődés után az akkor még éppen 
majomhoz hasonló lényből mi emberek le:tünk, 
a másik rész pedig a kevésbé tökéletesebb 
fejlődés után a mostani majommá lett. Ez az 
állattól való leszármaztatás különben nem új-
keletü és nem egyedül álló. Már Anaximander 
görög bölcs, aki a Kr. sz. e. hetedik században 
élt, al ította, hogy az ember eredetileg viziló 
volt; az újabbkorú Schubert a delfint mondja 
ősanyánknak; Okén, Lamark stb. szintén állati 
őssel dicsekszenek. Vogt Károly, a jeles genfi 
tudós meg egyenesen ezt ír ja: „Nem látjuk 
be, miért ne lehetne levezetni amerikai maj-
mokból az amerikai emberfajokat, afrikai maj-
mokból a négereket, ázsiai majmokból talán a 
negritókat." Meckel mindezeken túltesz, mert 
szerinte az ember fejlődési fázisai ezek : ázalag, 
rovar, hal, hüllő, alsóbbrendű emlős s végre — 
ember. 

Darwin szerint az ősi típusokból való kiala-
kulásnak bizonyítékai: 1. azok a megkövesülten 
talált szerves leletek, melyek az állatoknak és 
növényeknek primitív alakjait mutatják. Ezekből 
a szervek lassú átalakulása és tökéletesedése 
útján fejlődtek a mai fölényesebb fajok, míg 
a régi ősformák kihaltak, kipusztultak, helyüket 
elfoglalták az életre alkalmasabbak, mert töké-
letesebb egyedek, mint amelyek az idők folytán 
beállott külső életföltételek között a létért való 
küzdelemben erősebbeknek, életképesebbeknek 
bizonyultak. így lett a merevszárnyú ősmadár, 
az archeopterix tökéletlen repülése után a 
galamb-, a sasrepülés. 2. Az állatoknak és nö-
vényeknek ma is előttünk történő nemesülései, 
mely szerint egyes nemesbített állatok és nö-
vények annyira elütnek a régitől, hogy szinte 
új fajnak látszanak. Igazolják ezt a különféle 
keresztezések, beoltások, nemesítések eredményei. 

Darwin elméletét A fajok eredete és Az 
ember eredete című munkáiban fektette le. 

Ekörül az elmélet körül óriási irodalom fej-
lődött ki pro és kontra egyaránt, mely tudo-
mányos mérkőzésből hazánk tudósai is kivették 
a részüket. Margó Tivadar dr., Platz Bonifác dr., 
Römer Gyula és mások alapos tudással száll-
tak síkra meggyőződésük, álláspontjuk mellett. 

Darwin a fentjelzett munkáival azonban 
nem fejezte be irodalmi munkásságát, mert 
egymásután láttak napvilágot: A házi álla-
tokról és kultúrnövényekről, Az ember szárma-
zása és az ivari kiválás, Az indulatok kifeje-
zéséről embei-ben és állatokban, A keresztezés 
és az öntermékenyítés hatásáról a növények 
országában stb. stb. mindmegannyi jeles munkái. 

Erdemeinek kellő méltánylását a különböző 
tudományos testületek, így a m. tud. Akadémia 
is (1872.) azzal siettek kimutatni, hogy kebe-
lükbe tagul választották. 

Kétségkívül a tudomány megbecsülésének 
teszünk szolgálatot mi is, ha születésének szá-
zadik évfordulóján e néhány igénytelen sorral 
áldozunk a nagy tudós emlékének, aki föllépé-
sével, hatalmas munkáival nemcsak a föld ős-
történelmére s az őskori állatélet világára 
derített fényt, hanem az egyes tudomány-
mányszakok közti érintkezési pontok földerítése 
révén úgyszólván az összes tudományokra (a 
francia Lyell a geológiában, du Prell az asztro-
nómiában, az orvostudomány a betegség csírái-
nak analizálásában, az antropológia, az etno-
gráfia a saját körében stb. értékeli) s így 
közvetve a pedagógiára is épen a folytonos 
fejlődés törvénye folytán tökéletesbítő erővel 
hatott. 

A teológiai tudomány által támadott állí-
tásait, esetleg botlásait vitássá* az arra hiva-
tottak. Ehhez mi, e téren laikusok, nem értünk. 
Vallási dolgokba különben se n árthatjuk ma-
gunkat. E helyen pusztán a tudományos érté-
kelés szerepelhetett. 

Tanítók tanácsadója. 
X . T . A vallás- és közokt. miniszternek a polgári 

iskolai magánvizsgálatokat szabályozó 145.100/19U8. 
sz. a. kiadott körrendelete értelmében áll. és közs. 
polgári iskoláknál magánvizsgálatok évenként csak 
kétszer, és pedig a tanév végén és december hóban 
tarthatók ; magán- és társulati iskoláknál pedig csakis 
a tanév végén. A rendelet értelmében V. és VI. osz-
tálybeli bizonyítvány alapján a polgári iskola II. és 
III. osztályainak tárgyaiból magánvizsgálat ezentúl nem 
engedélyezhető. Az ily bizonyítvánnyal folyamodók 
kötelesek a polgári iskola L éa II. oeztálya tárgyaiból 
szabályszerű és a követelményeknek mindenben meg-
felelő magánvizsgálatot tenni. A vizsgálati engedélyt 
a kir. tanfelügyelő adja meg. — Kkpus. A minisztérium 
több esetből kifolyóan kimondotta, hogy akkor, am dőn 
az iskolafenntartó fizetéskiegészítési vagy korpótlék-
államsegélyt vett igénybe, az államsegély folyósítá-
sának idejétől köteles az iskolafenntartó a tanítók 
lakáspénzét a törvényben megállapított módon ren-
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dezni, illetőleg megfelelő lakást adni. Ily esetekben 
tehát az iskolafenntartó a háromévi átmeneti időt 
nem veheti igénybe. — H. M. Vese. önnek van igaza, 
mert a közig, bíróság e kérdésben tényleg döntött 
olyképen, hogyha valamely tanító saját mulasztásából 
vagy más okokból később folyamodott az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetbe való fölvételért, megelőző szolgálatá-
nak nyugdíjba való beszámítását igényelheti, azonban 
a nyugdíjjárulékokat, a törvényszerű kamatokkal, utó-
lagosan meg kell fizetni. A bíróság ezen felfogását 
arra alapította, hogy egyik törvény sem mondja ki 
azt, hogy a tényleg szolgálatban töltött idő csak a 
nyugdíjintézetbe _ való jelentkezés időpontjától volna 
számítandó. — Állami. A fegyelmi vizsgálatot elren-
delő vagy mellőző, illetve az eljárást megszüntető 
határozat vételétől számított 15 napon belül az érde-
kelt tanító, illetőleg meghatalmazott védője és a kir. 
tanfelügyelő a közig, bizottságnál előterjesztendő és a 
vallás- és közokt. miniszterhez intézendő fölebbezéssel 
élhet. Ezenkívül jogosítva van a főispán is a határozatot, 
felülvizsgálás végett, a miniszterhez előterjeszteni. — 
À. I. Kpvár. Azon tanítójelöltek, kiknek érettségi 
bizonyítványuk van és egyévi tanítási gyakorlatot 
tudnak igazolni, az osztály vizsgálatok alól fel vannak 
mentve, tehát szabályszerű teljes tanképesítő-vizsgá-
latra bocsáttatnak. B. V. Sz. 1. Az 1907. évi 
XXVII. t.-c. és végrehajtási utasítása a felhozott eset-
ben nem nyújt tájékoztatást. Szól a törvény a szerzetes-
rendi tanítókról és tanítónőkről, azok képesítéséről és 
illetményeik kiegészítéséről. Ha az illető lelkésznek 
van tanítói képesítése, nézetünk szerint a kérdéses 
iskola további fennállásának mi sem áll útjában. Ha 
mégis tisztán akarja látni a jövőben beállható hely-
zetet, a tanfelügyelőség útján szíveskedjék elvi jelentő-
ségű döntést provokálni. 2. Az iskola fenntartását, a 
tanítói fizetés kiegészítését és a tandíj váltságot érintő 
kérdésekhez a helyi viszonyok alaposabb ismerete 
nélkül hozzá nem szólhatunk. — X . Az egyházi szün-
napok ügyét a gondnoksági Utasítás 49. §-ának utolsó 
pontja világosan körvonaíozza. Ennél többet mi sem 
mondhatunk, mint legföljebb azt, hogy a tanfelügyelő-
ség rendelkezése az Utasításon alapul. — Állami. 2. 
1. Szabadságidő engedélyezése iránti kérvényhez járási, 
illetve városi tisztiorvosi bizonyítvány csatolandó. A 
kérvény többtanítós iskoláknál az igazgató-tanítónál, 
egytanítós iskoláknál pedig a gondnokság elnökénél 
nyújtandó be. 2. Állami tanítók magasabb illetményei 
hivatalból utalvány oztatnak. — Cs. >Y. B. 1. A közs. 
tanítók a tanítói kör- vagy járási gyűléseken való 
részvételükért a gyűlés tartamára 2—4 K napidíjat és 
útiköltséget számíthatnak fel. Tengelyen való utazás 
esetén kilométerenként 28 f számítható. 2. Csak nem 
gondolja komolyan, hogy a nehézményezett dolog 
összeférhetetlen a községi iskolaszéki tagsággal ? 3. 
Nyomtatványok ügyében tessék az Egyetemi nyomda 
igazgatóságát megkeresni. — Medvesalja. Részletesen 
tájékoztathatja a Szentkirályi-utcai női ipariskola igaz-
gatósága. — M. G. Fbrány. Ha az iskolafenntartó 
anyagi helyzete kedvező, amiként ezt a minisztérium 
már meg is állapította, törvényszerű illetményeinek 
kiszolgáltatása iránt a közig, bizottsághoz fordulhat. — 
B. A. Pbte. Az államsegélyre ki van mondva a 
portómentesség, a nyugdíjra azonban nincs. — 
P . K. Pkngyel, F . I. Vsád. Miután nem ismerjük a 
gyermekek képességét és hajlamát, a választandó élet-
pályák felől tájékoztatást nem adhatunk. A szülőnek 
kell elbírálni elsősorban, hogy gyermeke minő pályán 
boldogulhat leginkább. Annyit azonban mégis meg-
jegyezhetünk, hogy azzal a képesítéssel legjobb vala-
mely ipari pálya mellett dönteni. — íí. N. Csak a 
közelmúltban említettük e helyen, hogy az egyházi 
hatóság hasonló esetekkel szemben megtorlással szokott 

élni, amely legtöbbször a viselt állás elvesztésével jár. 
Ajánlatos tehát, mielőtt új házasságot kötne, hogy 
egyházi hatóságával megismertesse szándékát. Jó lesz 
hivatkozni arra, hogy ellenkezéssel minő kényszer-
helyzetet teremtenének, melynek előidézése épen nem 
áll az egyháznak érdekében s önnek családi életét és 
gyermekeinek jövőjét a legmélyebben érintheti Nem 
lehetetlen, hogy hallgatólag tudomást vesznek róla. — 
Vásárhely. Ebben az iskola jellegét érintő kérdésben, 
hiányosan ismertetett adatok alapján, nem nyilatkoz-
hatunk. Szíveskedjék a tanfelügyelőséghez fordulni. — 
T. P . Kklna. Tudvalevő dolog, hogy az alsó fokon 
hozott határozatok csak akkor emelkednek jogerőre, 
ha felsőbb hatóságilag jóváhagyattak. Miután pedig a 
közölt határozat, ön szerint, csak a f. évben nyert meg-
erősítést, a múltra visszamenően támasztott követelésük 
nem jogos, hacsak a határozatban kifejezetten benn 
nem foglaltatik, hogy a megadott kedvezmény mely 
időtől számítandó. Erről azonban ön nem tesz em-
lítést. — Bnyir. Nyugdíjas állapotban elhalt tanító 
után temetkezési járulék nem jár. Ezt a törvény 
csak oly esetben állapítja meg, amidőn a házas-
társ tanító és tanítónő közül az utóbbi hal el, a tanító-
férj neje 3 havi fizetésével, ha nyugdíjas állapotban 
halt meg, 3 havi nyugdíjával felérő temetkezési járu-
lékra tarthat igényt. 

Könyvesház. 
* U j c sapáson . (Regény a művészéletből, 

í r t a Lázár Béla. Megjelent a Pallas-részvény-
társaság kiadásában.) 

Nehéz volna ennek a regénynek a tartalmát 
elmondani. Voltaképen nem történik benne semmi. 
Csak annyit mondhatunk tárgyáról, hogy egy 
fiatal művész és a lassanként köréje csoportosuló 
tábor keresi az ú j művészeti igazságot, mellyel 
meghódítsa a világot. Ez igazságért harcol 
a szerző is, tehát diadalra jut ta t ja . A multak 
nagyjai megroppannak, összeomlanak, mert kisiklott 
talaja lábuk alól. Ú j katonák törnek elő minden-
felől, lelkesen, harcra készen, hogy a régiek ural-
mának nyomait is elsöpörjék. 

E munka tehát irány regény, mondhatnánk 
regényformában írott harci szózatnak is. Egy 
törekvés igazságainak a védelme és hirdetése. 
Legnagyobb hibája az, hogy telve van az olvasók 
túlnyomó többsége előtt érthetetlen műkifejezések-
kel, csak festők és a műtörténettel behatóan 
foglalkozók előtt világos fejtegetésekkel. Ezért 
mint regény nem érdekel bennünket. De bizonyára 
érdekli mindazokat a festőket, kik résztvesznek a 
művészeti iskolák harcaiban, érdekli a festmények-
kel behatóan foglalkozókat ; annál inkább, mert a 
végefelé a magyar viszonyokat rajzolja, úgy, hogy 
egyik-másik alakjára könnyen rá lehet ismerni. 

Lázár Bélának szükségtelen volt regényformá-
ban hirdetni elveit. Sokkal jobban tet te volna, 
ha tanulmányt ír s tanulmányában esetleg a 
párbeszédes formát használja. 

* Egy tengerésztiszt naplójából. (írta 
Fcdtay Lucyen. Megjelent a Magyar Könyvtárban. 
Ára 30 fillér.) 
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E kis füzet megjelenésének a korviszonyok 
adnak érdekességet. Az öntudatra ébredt India 
lakossága az utóbbi években harcra kelt az angol 
elnyomókkal. Nem véres összecsapások, holtakkal 
borított csatamezők az eredményei India független-
ségére való vágyakozásának, hanem titkos társu-
latok alakulása, melyeknek létezéséről csak akkor 
szerzünk tudomást, ha az összeesküvők néhány 
jól irányzott golyója vagy bombája előkelő angol 
tisztviselőket dönt a sírba. 

Ebben a kis kötetben rajongó hinduk szere-
pelnek, még nem a mai jól szervezett t i tkos 
társulatok tagjai, hanem egyedülállók, kik azért 
erősek, mert családjuk vagy fajuk pusztulása 
kiolthatatlan gyűlölet forrásává vált. Érdekes 
történetek keretében mutat ja be a szerző a gyű-
lölet e rajongóit, erdekesen beszéli el, mint áll-
nak bosszút a legrejtelmesebb, a legveszedel-
mesebb módún az angol hódítókon. Ámbár érde-
kesek e kalandos históriák, mégis az az érzésünk 
támadt olvasás közben : mennyivel színesebben 
és hatásosabban tudta volna e tárgyakat fel-
dolgozni » ami Jókaink, vagy Vajda Péterünk, 
kiknek a hindukról és cserkeszekről szóló törté-
netei nagyon sokáig utolérhetetlen mintái lesz-
nek mindazoknak, kik a szabadságért való lelke-
sedésnek, a hódító iránt érzet gyűlöletnek mint-
egy allegóriáit akarják megírni. Faltay novellái-
nak nem használ a Jókaival való összehasonlítás. 

* Szentgotthárd és vidéke állatvédő-egye-
sületének jelentése az 1908. évről. (Közli 
Fodor Árpád, egyesületi elnök.) 

Az állatvédelem érdekében nálunk eddig 
keveset tettek. Csak az újabb időben lát juk be, 
hogy erkölcsi és gazdasági szempontokból meny-
nyire fontos az állatok kímélése. Sőt nemcsak 
az állatoké, hanem a növényeké is. Ha növen-
dékeinket a madarak és fák napjára — minden 
alkalmat fölhasználva — előkészítjük, ha az 
állatoknak és növényeknek szentelt napot ügyesen 
felhasználjuk, olyan nemzedéket fogunk felnevelni, 
mely nemcsak fogékonyabb lesz minden szenvedés 
iránt, hanem vagyonosabb is. Ezt nem kell 
bővebben fejtegetni. 

Jó szerencse, hogy a magyar tanítóság meg-
értette vezetőjét. Egymásután alakulnak állatvédő-
egyesületeink. Munkásságuk hatását nemsokára 
mindnyájan érezni fogjuk. A szentgotthárdi egye-
sület egy kis füzetben most számolt he műkö-
déséről. Érdekessé teszi a füzetet, hogy két kis 
elmélkedés van benne. Az egyik az állatvédelem 
feladatairól, a másik az állatvédelem eszközeiről 
szól. Ez utóbbiban néhány gyakorlati tanácson 
kívül az író azokat az eszközöket ismerteti, 
melyekkel az állatkínzást megakadályozhatjuk. 

Örömmel olvastuk a szentgotthárdi egyesület 
beszámolóját. Még jobban örvendtünk volna, ha 

a füzet végén levő elmélkedések részletesebben 
kifejtették volna az állatvédelem célját és esz-
közeit, oly módon, hogy tan í t ' ink megfelelő idő-
ben és helyen föl is olvashatták volna. 

Különfélék. 
— S z e m é l y i hír. Tóth János vallás- ós köz-

oktatásügyi államtitkár folyó hó 14 én több hét ie 
terjedő szabadságra ment s a fővárosból elutazott. 

— Apponyi a oláhosító tanítók ellen. 
Apponyi, Albert gróf közoktatásügyi miniszter 
utasította Szatmár vármegye közigazgatási bizott-
ságát, hogy indítson fegyelmi vizsgálatot az osvári, 
pátyodi, petői, újfalui és porcsalinai görög kato-
likus népiskolai tanítók ellen, akik véte t tek az 
1907. évi XXVII. t. cikknek a magyar nyelv 
tanítására vonatkozó rendelkezése ellen. í g y az 
osvári iskolában a tanító arra kényszerítette a 
csak magyarul beszélő tanulókat, hogy román-

! nyelvű írásbeli munkálatokat készítsenek, bár ez 
I ellen a szülők is tiltakoztak. Ezenkívül a tanító 
I testi fenyí ték mellett arra kényszerítette a 
I magyar anyanyelvű tanulókat, hogy a hit tanból 
j román nyelven feleljenek. A pátyodi iskolában a 
I tanító a törvény ellenére a rendtartási nyomtat-

ványokat románul vezette. A petői iskolaszék a 
hivatkozott törvény 18. szakaszának világos intézke-
dése ellenére kimondta, hogy a magyar előadási 
nyelv mellet t a román előadási nyelv is alkal-
maztassák, pedig a tanulók csak a magyar nyelvet 
értik. Az újfalusi iskolában a tanító, bár az iskola 
előadási nyelve szintén magyar, román előadá-
sokat tar tut t . A miniszter utasí t ja a bizottságot, 
hogy a fegyelmit az osvári lelkészre is kiter-
jessze, aki a hittant • románul tanította. Egyben 
a miniszter kimondja rendeletében, hogy olyan 
iskolában, melyekben az előadási nyelv a magyar, 
a hittant is magyarul kell tanítani. A közigaz-
gatási bizottság a fegyelmi eljárást elrendelte és 
foganatosításával az illető járás főszolgabíráját 
bízta meg. 

— Gyümölcsfatenyésztő tanítók jutalma-
zása. A magyar földhitelintézet által községi 
faiskolakezelő tanítók és gyümölcsfatenyésztést 
oktató községi kertészek részére a gyümölcsfa-
tenyésztés, terjesztés és oktatás körül szerzett 
érdemeik jutalmazása céljából az 1909. évre ki-
tűzött 21 jutalomdíjat az e célra alakult bíráló-
bizottság kiadhatónak találta s így a 600 koronás 
I. (első) d í j a t : 1. Nagy János Vince vonyarcz-
vashegyi (Zala vm.) tanítónak, a 400 koronás 
II. (második) díjat : 2. Sztoia János orláti (Szeben 
vm.) tanítónak, 3. Kormos málnapataki (Nógrád 
vm.) tanítónak, a 200 koronás III. (harmadik) 
dijakat : 4. Valencsics Antal ikervári (Vas vm.) 
tanítónak, 5. Neda Avram románresiczai (Krassó-
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Szörény vm.) tanítónak, 6. Uherkovics Sándor 
egbeli (Nyitra vm.) tanítónak, 7. Máté Pá l 
csanádpalotai (Csanád vm.) gazdasági szaktanító-
nak, 8. Rácz Sándor bártfai (Sáros vm.) szak-
tanítónak, 9. Tschida János illmiczi (Moson vm.) 
tanítónak, 10. Horvát János óhaji (Bars vm.) 
tanítónak, 11. Boér B. György alsóvisti (Pogaras 
vm.) tanítónak, 12. Török Lajos diósadi (Szilágy 
vm.) tanítónak, 13. Sostarich Elek horváthásosi 
(Vas vm.) tanítónak, 14. Kaczun Ignác mura-
szerdahelyi (Zala vm.) tanítónak, 15. Nagy 
Sándor magyarfrátai (Kolozs vm.) tanítónak, 
16. Kovács Mihály bodolói (Abaúj-Torna vm.) 
tanítónak, 17. Stierl János szépnyiri (Besztercze-
Naszód vm.) tanítónak, 18. Kaiidea Demeter 
szerátai (Pogaras vm.) tanítónak, 19. Sárközy 
Kálmán tassi (Pest vm.) tanítónak, 20. Grörg 
Mihály ugrai (Nagykiíküllő vm.) tanítónak, 21. 
Éltes János gyimesbükki (Csík vm.) tanítónak 
ítélte oda. 

— Méhészeti előadások. Az állami méhé-
szeti szaktanítók folyó évi szeptember hónapban az 
alább megnevezett napokon és helyeken tar t ják 
előadásaikat. 1. Pataki Béla, második kerületi, 
székhelye Pápa. 4-én Bicskén, 5-én Alcsuton, 
6-án Lovasberényen, 7-én Pátkán, 8-án Pákozdon, 
9-én Várpalotán, 10-én Sárkeresztúron, 11-én 
Szentágotán, 12-én Sárbogáton, 13-án Czeczén, 
14-én Vajtán, 15-én Nagydorogon, 16-án Kaj-
dácson, 17-én Tolnán, 18 án Mőzsön, 19-én Szek-
szárdon, 20-án Ocsényen, 21-én Kaposmezőn, 
22-én Andason, 23-án Nágason, 24-én Siófokon, 
25-én Herendipusztán, 26-án Szentgálon, 27-én 
Ajkán, 28-án Devecseren, 29-én Somlyóvásár-
helyen, 30-án Tüskeváron. 2. Valló János, 
harmadik kerületi, székhelye Pozsony. ^.Vincellér-
iskola), 6-án Zólyomban, 7-én Gyetván, 9-én Nagy-
szalatnyán, 10-én Garamszegen, 11-én Besztercze-
bányán, 13-án Zólyomlipcsén, 14-én Mezőközön, 
15-én Alsószabadiban, 16-án Breznóbányán, 17-én 
Erdőközön. 3. Bózsa János, negyedik kerületi, 
székhelye Sárospatak. 13 án Szerencsen, 14-én 
Legyesbényén, 15-én Megyaszon, 16-án Kisdob-
szán, 17-én Csalánoson, 18-án Gesztelyen, 21-én 
Szentivánon, 22-én Szepesolaszin, 23-án Szepes-
helyen, 24-én Iglón. 4. Forgách Lajos, ötödik 
kerületi, székhelye Arad. 9-én Újpanáton, 10-én 
Újfazekasvarsándon, 11-én Székudvaron, a gazda-
sági ismétlő-iskolánál, 13-án Csabán, a gazdasági 
ismétlő-iskolánál, 14-én Ajtósfalván, 15-én Gyula-
varsándon, 16-án Dénesmajoron, 17-én Vadászon, 
20-án Csabacsüdön. 5. Tóth János, hatodik 
kerületi, székhelye Nagyenyed. 14-én Magyar-
beczén, 15-én Lőrinczréven, 16-án Magyarkapudon, 
17-én Magyarigenben, 18-án Metesden, 20. és 
21-én Déván az állami tanítóképezdénél, 22-én 
Csernakeresztúron, 23-án Algyógyon, a fölmíves-
iskolánál, 24-én Tartarián, 25-én Balázsfalván, a 

gör. kel. román tanítóképezdénél, 27-én Szép-
mezőn, 28-án Szentbenedeken, 29-én Magyar-
fonán. 6. Nagy János, hetedik kerületi, szék-
helye Kolozsvár. 9. és 10 én Szentkeresztbányán, 
11-én Csíksomlyón, 12-én Gyergyócsomafalván, 
13-án délelőtt Csíkborsován, délután Csíkcsicsón, 
14-én délelőtt Csíkszentléleken, délután Csík-
szentesen, 15-én Csíkcsekefalván, 16-án Oltszemen, 
17-én délelőtt Fotosmartonoson, délután Szent-
ivánlaborfalván, 18-án délelőtt Sepsibesenyőn, 
délután Albison, 19-én délelőtt Felsőcsernáton-
ban, délután Futásfalván, 20-án Torján. 

— Miniszteri elismerés. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Fischer Lipót liptószent-
miklósi izr. elemi iskolai igazgatónak kiváló és 
eredményes működése elismeréseül 200 korona 
személypótlékot engedélyezett. 

— „Iparostanonciskolai tanítók országos 
e g y e s ü l e t e " folyó évi közgyűlését, amely alkalom-
ból egyszersmind a rendszeresített iparoktatás 
25 éves évfordulóját is megünnepli, november 
hó folyamán ta r t ja meg. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. (Nemzet és iskola.) Sorra kerül. — L. (Ferencz-

halom.) Későn kaptuk az emlékeztetést s így a cikk 
csak a gyűlés után jelenhetik meg. — H. (Balatoni 
versek.) Szépek, csak napilapnak kellene lennünk, hogy 
valamennyit leközöljük, amit hétről hétre küld. — 
L. B. (Két apróság.) Ezt a zsanért ugyan nem kulti-
váljuk, de alkalomadtán az egyiket (lntermezzó) kö-
zöljük. A másikban túloz. Ma már valamire való „egér" 
nem éhezik. — K. (Osztályismétlés.) Sorra kerül. — 
Sz. A. (Pápa.) Majd cs.ik eljön annak is az ideje, 
hogy tanító és tanító közt a vasúti kedvezmény dol-
gában sem lesz különbség. — E. (Gyarlóságok.) Ha 
jól emlékszünk, olvastunk már öntől egy cikket, s az 
is ép ily sötét képet festett, mint ez. Sem akar álta-
lánosítani, mégis tulajdonképen általánosít. Az ilyen 
cikk, bár tagadhatatlanul sok igazság van benne, nem 
gyógyít. — K. (A póttartálékos tanító.) A katonai élet 
ismeretes durvaságainak rajza helyett inkább azt kel-
lett volna fejtegetnie, hogy mi nagyot lendítene az 
ország kultúráján, ha a tanító katonáéknál is tanítói 
hivatást töltene be. A fegyverfogások rövides meg-
tanulása után mily áldásos hivatást teljesítene a tanító, 
ha szolgálati ideje alatt analfabéta katonákat írni, 
olvasni tanítana, írni-olvasni tudókat pedig tovább 
tanítana ! Hogy az egészségügyi csapatokhoz osszák 
be a tanítókat — ez minden esetre jó gondolat : itt 
tényleg sok hasznosat tanulhatna a tanító is, minek 
otthon nagy hasznát vehetné maga is, általa a nép is. 

Tartalom : A női szörnyetegek. Bániéi Miklósné. — 
A tanítás helye. Kóródy Miklós. — Osztálybeosztás. 
Lemle Rezsó. — A kinesztéziás írás- és olvasástanításról. 
Szász Irén. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : 
Alkonyatkor. Benkóczy József. — Hangulatom. Csatáry 
Alajos. — Darwin Károly. Váczy István. — Tanítók 
tanácsadója. — Könyvesház. — Különfélék. — Szer-
kesztői üzenetek. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető : J A N C S I ) B E N E D E K . 

Adatok az orosz iskolán kívüli 
oktatás köréből. 

Az 1862-iki jobbágyfelszabadítás után az 
orosz müveit társadalom figyelme egyre jobban 
az eddig végtelenül elhanyagolt orosz nép felé 
kezdett fordulni. Az irodalomban nemcsak 
megalakult, de valóságosan divatba jött a 
demofilizmus. Ez a demofilizmus okozta, hogy 
az orosz művelt társadalom gyorsan felkarolta 
az úgynevezett vasárnapi iskolák segítségével 
a felnőttek oktatását. Egyesek és jótékony, 
meg közművelődési társulatok egymással való-
ságosan versenyeztek ilyen vasárnapi iskolák 
felállításában. A kormány azonban nem nézte 
valami jó szemmel e vasárnapi iskolákat és 
ez ellenséges magatartása okozta, hogy a 
hetvenes évek elején már alig működött egy 
vagy két ilyen iskola a birodalom nagyobb 
városaiban. 

Egy ilyen vasárnapi iskola, a Ichárlcowi, 
azonban nemcsak megmaradt, hanem a hetvenes 
évek végén sikerült is neki, hogy megszerezze 
a kormány elismerését. Ez a körülmény báto-
rítólag hatott az orosz műveltebb osztályokra 
és a vasárnapi iskolák lassanként újra szapo-
rodni kezdettek. 1883-ban egyszerre két ilyen 
iskola nyílt meg Szent-Pétervárott. 1887-ben 
Tifliszben egy a nők számára és 1888-ban 
Odesszában egy a férfiak számára. A vasárnapi 
iskolák száma ez évtől kezdve rohamosan 
emelkedik. 1906-ban mintegy 300 városi és 
egynéhány ezer falusi vasárnapi iskola működött 
európai Oroszországban több-kevesebb ered-
ménnyel. 

Tipusa és mintája ezeknek a vasárnapi 
iskoláknak a Ichárlcowi vasárnapi iskola volt, 
amely szerencsés körülmények közrehatása 
következtében a hasonló irányú orosz nép-
művelési akciónak valóságos középpontjává 
lett s amelyről azért az alábbiakban Ahramoff' 
„ L'école du dimanche pour les femmes à Khar-
kow et le livre ,Que faut-il donner à lire au 
peuple?' publié par les institutrices de cette 
école. 4. édit. Paris. Ch. Delagrave" című 
könyve alapján részletesebben fogunk meg-
emlékezni. 

Alapítója egy vagyonos, előkelő orosz hölgy, 
Alcsevszhy Krisztina volt, aki ma is az iskola 
élén áll s akihez szokott fordulni tanácsért 
és útbaigazításért Oroszországban mindenki, 

aki a népművelés ügyét hasonló iskolával, 
vagy iskolában akarja szolgálni. Az iskola 
számára megfelelő épületet ajándékozott, amely-
ben a szükséges előadó és tantermeken kívül 
van szép könyvtári helyiség és megfelelő szer-
tár is a szemléltető - előadásokhoz. Mintegy 
80 tanítónő foglalkozik azzal az évenként 
átlagosan 700 tanítvánnyal, akik ez iskolát 
látogatják. Az oktatás díjtalan és főleg olyan 
asszonyokra és leányokra terjed ki, akiket 
életkörülményeik megakadályoztak abban, hogy 
a rendes iskolát látogathatták volna. A növen-
dékek kora 10 és 50 év között változik. 
Foglalkozásukat tekintve, többnyire gyári mun-
kásnők, szolgálók, varrónők, divatárusnők, vagy 
pedig munkások és parasztok feleségei. A tan-
folyamokat a három nyári hónapot kivéve, 
vasárnaponként délelőtt 10—2-ig tartják. A 
tanítás tárgya, köre és menete körülbelül 
ugyanaz, mint a népiskoláé. Olvasni, írni, 
számolni és vallást tanítanak. A tehetsége-
sebb és előrehaladottabb növendékek azonban 
magasabbrendű ismeretekre is szert tehetnek. 
A tanulókat, mikor az iskolába felvételre jelent-
keznek, előismereteiknek megfelelően 10—15 
főnyi csoportokra osztják. A felnőtteket és a 
gyermekeket egymástól elkülönítik. Minden 
ilyen csoportot egy tanítónő vesz át, ha ren-
delkezik annyi szabad idővel, hogy vasárnap 
délelőtt 4 órát is taníthat. Ha nem, akkor 
egy másik tanítónő osztozik vele a csapaton. 
Vizsgálat nincs. Azokat a növendékeket, kik 
a tanulásban visszamaradnak, idővel épen úgy 
más csoportba osztják, mint azokat, akik 
társaikkal szemben előbbre haladtak. 

Ezek a tanítónők a legnagyobb elismerést 
érdemlik, hiszen ingyen, minden tiszteletdíj 
nélkül tanítanak. Hogy feladatuk egyáltalán 
nem könnyű, hanem nagy odaadást, sőt némely-
kor igazán önfeláldozást is kívánó, abban 
kételkedni sem lehet, de azért mindig akad 
tanítónő, aki nemes kötelességtudással szívesen 
vállalkozik e feladatra. Bárminő nehéz is 
munkájok, de a szép eredmény, a növendékek 
hálája és szeretete igazi jutalom érette. A 
lehárítom tanítónők büszkék lehetnek munká-
jokra. A sok ezer nőből, akik iskolájukat 
látogatták, talán egy sem volt olyan, aki meg 
nem tanult volna írni és olvasni. Többen pedig 
olyan szép és hasznos ismereteket szereztek, 
hogy segítségökkel később betegápolónők, 
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gyermekkertésznők, sőt felolvasónők is lettek. 
De az iskola nekik egyebet és mást is adott, 
mint hasznos ismereteket és szellemük szín-
vonalának emelkedését ; azt ugyanis, hogy 
a tanítónőikkel való állandó és folytonos 
érintkezés által felkeltett kölcsönös bi-
zalom és szeretet, a tanítónők érdeklődése 
bajaik és örömeik iránt erkölcsileg is jobbá 
tette őket. 

Az iskolával, amint már említettük, kapcso-
latban van egy könyvtár is, amelynek anyaga 
jól és célszerűen van összeválogatva a szép-
és tudományos irodalom legjobb termékeiből. 
A könyv kikölcsönzésénél mindig tekintettel 
vannak a kivevő egyéniségére és miután az 
illető a könyvet haza is viheti, a jó olvas-
mányok igen üdvös hatást gyakorolhatnak az 
iskolát látogató tanítvány egész családjára, sőt 
ismerőseire is, miután a kikölcsönzött könyv 
e körben a legtöbbször kézről kézre szokott 
járni. A növendékek esztétikai neveléséről is 
igyekeznek gondoskodni. Elviszik színházakba, 
műgyüjteményekbe és múzeumokba. Azonkívül 
a növendékek bevonásával iskolai ünnepeket 
is rendeznek. Kiterjeszti az intézet vezetősége 
figyelmét a tanulók egészségi állapotára is. 
Minden vasárnap megjelenik az iskolában az 
orvos. Megvizsgálja a növendékek egészségi 
állapotát. Jó tanácsokat ád, sőt orvosi segélyt 
is nyújt azoknak, a kiknek szükséges. 

Legérdekesebb és legnagyobb figyelmet 
érdemlő vállalata a khárkowi vasárnapi iskolá-
nak, a vasárnapi iskolák, számára szerkesztett 
olvasókönyv. 

E könyv keletkezésének története a követ-
kező: A tanítónők mindjárt munkájuk kezdetén 
érezték egy ilyen olvasókönyv hiányát, hiszen 
a felnőttek nem szívesen forgatták az elemi 
iskolások számára szerkesztett olvasókönyveket. 
Tartalmukat gyerekesnek s magukra nézve nem 
eléggé épületeseknek és tanulságosaknak vélték. 
A tanítónők évek során át szerzett tapasz-
talataikra támaszkodva, összeválogatták a tervbe 
vett olvasókönyv egyes fejezeteinek olvas-
mányait. Aztán kritikailag megvizsgálták és 
elrendezték az egyes olvasmányokat. Minden 
egyes szakasz számára pedagógus tekintélyek 
bevonásával egy bizottságot szerveztek, amely 
a felvételre ajánlott olvasmányokat újra meg-
rostálta. Hogy milyen lelkiismeretes munkát 
végeztek, legszebben illusztrálja a könyv szép-
irodalmi kötetének a szerkesztése. A tanítónők 
az orosz szépirodalom termékeiből 583 olvas-
mányt szemeltek ki. Ezeket az olvasmányokat 
28 kiváló író és pedagógus vizsgálta át s ezek-
nek szigorú rostájából csak 175 olyan olvas-
mány került ki, amelyet a szerkesztőbizottság 
aztán érdemesnek talált a felvételre. Ez olvas-

mányok kivétel nélkül az orosz irodalom olyan 
jeleseinek tollából származnak, mint Turgenyev, 
Tolsztoj, Puskin, Gogoly, Dosztojevszki, Ler-
montov, Nyekrasov, Szaltykov, Goncsárov stb. 

Epen ilyen lelkiismeretes gonddal szerkesz-
tették az olvasókönyv második részét is, amely 
tudományos és közismeretű dolgokat tárgyaló 
olvasmányokat tartalmaz. Ez olvasmányok leg-
nagyobb részét a tanítónők írták, de egyes 
olvasmányokat az orosz tudományosság leg-
kiválóbb emberei is írtak belé. A szerkesztési 
eljárás következp volt. A megírt olvasmányokat 
átadták egy bizottságnak. Ez aztán kiválogatta 
közülök a legjobbakat. E legjobbakat aztán 
tárgyuk és tartalmuk szerint átadták felül-
vizsgálatra egyes kiváló tudósoknak. Amelyik 
szerencsésen átesett ezen a kritikán is, azt 
előadták kipróbálás végett egy vagy több 
vasárnapi iskolában. Es ha végül ezt a próbát 
is szerencsésen kiállotta, méltónak Ítélték az 
olvasókönyvbe való felvételre. így állították 
aztán össze 48 író müvéből az olvasókönyv 
második részét is. A vasárnapi iskolák ez 
olvasókönyve az orosz pedagógiai és tudo 
mányos sajtó egyhangú Ítélete szerint valóságos 
nép-enciklopédia. 

Az egész mű három kötetből áll. Az egyes 
kötetek az ó- és újtestamentumból, a legendák-
ból, vagy az egyháztörténet anyagából vett 
elbeszélésekkel kezdődnek. Ezután következik 
a szépirodalmi rész, amelyből az olvasó meg-
ismerheti az orosz irodalom legkiválóbb költőit, 
még pedig olyan műveik alapján, amelyek 
kiválóan alkalmasak arra, hogy az olvasóban 
felkeltsék az illető költő iránt való érdeklődést 
és annak segítségével mintegy rábírják a költő 
munkájában való további elmélyedésre. Ami a 
tudományos és közismereti dolgokat tartalmazó 
olvasmányokat illeti, az első kötetben csak 
egyes kisebb föld-, nép- és természetrajzi 
tárgyú cikk van és egy-két olyan olvasmány, 
amely az olvasót az emberi művelődés egyes 
jelentősebb vívmányaival ismerteti meg. E 
kötetnek ugyanis nem az a célja, hogy ismere-
teket nyújtson, hanem inkább az, hogy ez 
ismeretekre vonatkozóan érdeklődést keltsen 
az olvasóban. A második kötetben azonban 
már homloktérbe nyomul a pozitív ismeretek 
nyújtásának szempontja is. E kötetben terje-
delmesebb olvasmányok vannak a növény- és 
az állattan köréből, az egyetemes földrajzból, 
Oroszors-ág történetéből és földrajzából. Egyes 
életrajzok Oroszország történelmi, irodalmi és 
tudományos életének nevezetesebb egyéniségei-
ről. A tudományos szempont még inkább 
érvényesül a harmadik kötetben, amely kitű-
nően megírt olvasmányokat tartalmaz, a ter-
mészettan, a vegytan, az egészségtan, a techno-
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lógia, a jogi élet és a törvénykezés köréből. 
Különösebb dicséretet érdemel e könyv nyelve. 
A legtisztább és legjobb irodalmi orosz nyelven 
vannak írva az egyes olvasmányok. A könyv 
szerkesztői ugyanis meg voltak győződve, hogy 
a könyvet népszerűvé elsősorban csakis a 
kitűnő orosz nyelv teheti. 

Ez az olvasókönyv azért is figyelmet érdemel, 
mert ebben érvényesül feltétlenül és teljesen 
az a gondolat, hogy a vasárnapi iskolák tanulói-
nak s egyáltalában a népnek az irodalom 
termékeit nem úgynevezett népies átdolgozás-
ban, hanem változatlanul, eredeti alakjában 
kell adni. Abramoff e könyvében igen érdekes 
példákat hoz fel, hogy az egyes irodalmi 
alkotások az iskola tanulóira minő hatást 
tettek és minő megértésben részesültek. Egy-
általán a hosszas használat valóságosan be-
bizonyította, hogy ez a könyv igen kitűnő 
hatást gyakorolt a maga olvasó közönségére. 
Felébresztette számtalan egyénben a művelődés 
és a tudás vágyát, útat nyitott igen soknak a 
nemesebb erkölcsi élet felé és segített őket 
gondolkozó emberekké és nemesebb egyéni-
ségekké tenni. 

A lehárítom vasárnapi iskola tanítónői azon-
ban nem elégedtek meg az val a kitűnő hatás-
sal, melyet olvasókönyvük gyakorolt az orosz 
népművelésre. Tudva azt, hogy olvasókönyvük 
csupán csak arra elégséges, hogy a népnek 
tudás- és müvelődésvágyát felébressze, de nem 
elégséges arra is, hogy azt teljesen kielégítse, 
egy lépéssel tovább mentek, és pedig egy neve-
zetes s igazán utánzásra méltó lépéssel. Egy 
második könyvet adtak ki, ezzel a címmel: 
„Mit adjunk a népnek olvasni?1' 

A khárkowi tanítónők, elkészítvén olvasó-
könyvüket, rendezgetni kezdették azokat a ta-
pasztalataikat is, amelyeket az iskola tanulói-
nak úgynevezett magánolvasmányait érdeklően 
szereztek. É-zleleteiket az egyes olvasmányokra 
vonatkozóan lejegyezték s aztán összegyűjtöt-
ték. Időnként összeültek s a lejegyzett anyagot 
kritikailag megbeszélték és elrendeznék. így 
keletkezett bennük az a gondolat, hogy össze-
állítsák azoknak az irodalmi termékeknek jegy-
zékét, amelyeket alkalmasaknak tartanak arra, 
hogy helyet foglalhassanak a vasárnapi iskolák 
könyvtáraiban. A kiszemelt irodalmi művet 
elolvasás végett odaadták a városi és falusi 
vasárnapi iskolák jelenlegi vagy volt tanulói-
nak. Es mikor azok visszahozták, megkérdezték 
véleményüket és lejegyezték. De, hogy a hatást 
biztosabban megítélhessék, alkalmat kerestek 
arra is, hogy valamely népies társaságban az 
illető művet felolvashassák. A hallott megjegy-
zéseket leírták. Mikor így az összes tervbe-
vett irodalmi termékeket úgyszólván hatásuk-

ban gyakorlatilag kipróbálták, akkor aztán 
összeállították a könyvjegyzéket. Az első kötet 
1884-ben jelent meg; a második 1889-ben. 
A két — együttesen 1800 oldalra terjedő — 
hatalmas kötet mintegy 2500 könyv címét 
tartalmazza, természetesen rövid és szabatos 
tartalmi ismertetéssel és jellemzéssel egye-
temben. 

Az orosz pedagógiai, irodalmi és tudomá-
nyos körökben általános az a meggyőződés, 
hogy a khárkowi tanítónők ez alkotásukkal 
egy régi vitás kérdést is végleg eldöntöttek. 
Azt tudniillik, hogy van e szükség egy úgy-
nevezett nép számára írott külön irodalomra, 
vagy ennél helyesebb az illető nemzet és a 
világirodalom remekeit a maguk egészében, 
minden vált oztatás nélkül adni a nép kezébe ? 
Eldöntötték, még pedig kísérleti úton, az utóbbi 
álláspont javára. Az erre vonatkozó eljárásra 
igen érdekes példákat hoz fel Abramoff. A 
sok közül csak a legérdekesebbet említjük. 
Kísérleti anyagul kiválasztották Shakespeare 
Lear király-át. Először e drámának meséjét 
olvasták fel a khárkowi iskolában, még pedig 
kitűnő és folyékony prózában. A hallgatóságra 
nem tett semmi hatást. A legtöbben érdek-
telennek, sőt unalmasnak találták. Azután pe-
dig az orosz viszonyokra alkalmazottai), „Az 
öreg Nikita és három leánya" címmel, népies 
elbeszéléssé feldolgozottan olvasták fel. Nem 
volt ez sem valami különös hatással. Azután 
felolvasták orosz fordításban magát az eredeti 
tragédiát. A hallgatóság lelkiállapota most mái-
egészen megváltozott. A cselekvés folyását a 
legfeszültebb érdeklődéssel kísérték, sőt időn-
ként valóságosan felizgatódtak. A részvét, a 
megbotránkozás hangjai hallatszottak egyre sű-
rűbben. Lear sorsa miatt való megindultság 
végre oly magas fokra hágott, hogy maga a 
felolvasó tanítónő is zokogásba tört ki. Ha-
sonló volt az eset akkor is, mikor felolvasták 
Sokrates Plutarchos-féle életrajzát is. Mikor 
ahhoz a helyhez érkezett a felolvasó, ahol 
Sokratest bírái halálra ítélik, a hallgatóság 
megbotránkozva és zokogva kiáltotta közbe : 
„A nyomorultak!" Egy öreg ember a felindu-
lástól reszketve állott fel s egy pár másod-
percig tartott, míg végre ezt tudta mondani 
remegő hangon : „Ártatlan ! — ártatlant ítél-
tek el!" És mikor az ítélet következő mondata 
is elhangzott: „Halálra ítéljük Sokratest. A 
méregpoharat ki kell ürítenie!" — „De nem 
rögtön, úgy-e?" — kiáltá az előbbi öreg 
ember, mintegy nem akarva felhagyni a 
reménnyel, hogy Sokrates mégis csak meg-
menekül. 

A khárkowi tanítónők e könyve csakhamar 
általános elismerés és méltánylás tárgya lett 
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egész Oroszországban és becses forrásul szol-
gál mindazoknak, akik a népművelési törekvé-
sek iránt érdeklődnek. Különösen értékes segéd-
könyv mindazoknak, akik népkönyvtárak szer-
vezésével foglalkoznak, mert benne a legjobb 
vezetőre és tanácsadóra találnak. De e könyv-
nek legnagyobb érdeme és jelentősége abban 
van, hogy visszatükrözi az orosz nép jelenlegi 
lelkiállapotát és feltünteti, bogy a jó könyvek 
minő üdvös hatást gyakorolhatnak rá művelő-
dési és erkölcsi tekintetben egyaránt. 

A miinkásgiiiiiiáziitinok jövője. 
írta : Endrei Ákos. 

Az a lelkes buzgóság, mely az Urániát a 
munkásgimnáziumok szervezésében vezette, 
immár megtermette az ország minden részében 
értékes gyümölcseit. Félszáznál többre tehető 
ama vidéki városok száma, melyekben ez a 
szó igaz értelmében vett hézagpótló intézmény 
létrejött. Közreműködött létrejöttükben nem-
csak a létrehozók buzgósága, hanem nagyrészt 
a munkásság élénk érdeklődése és ismeret-
szomja is. Ennek köszönhető, hogy azonnal 
megteltek a munkásgimnáziumok helyiségei és 
az Uránia alig győzi ellátni az egyes intéze-
teket vetített képekkel. 

Aki azonban e bíztatónak látszó kezdetből 
azt következtetné, hogy immár biztosítva van 
hosszú időre a munkásgimnáziumok jövője és 
hogy az Uránia által különben nagy körül-
tekintéssel és szakismerettel egybeállított szer-
vezet és tanterv teljesen garantálja ez intézmény 
fejlődését és felvirágzását : az alaposan téved. 
A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy még 
egy társadalmi intézmény sem volt hosszú életű, 
ha létrejöttét egyedül a pillanatnyi felbuzdu-
lásnak köszönte és nem tudott úgy beillesz-
kedni a társadalmi intézmények keretébe, hogy 
működésében látható hasznot nyújtson és nél-
külözhetlen szükséget pótoljon. Gondoljunk 
csak az ismétlő-iskolákra, a vándortanítói in-
tézményre, vagy akár a polgári iskolák 5—6. 
osztályaira. Nem elég ideális célt tűztek-e 
ezek is maguk elé s nem elég erkölcsi haszonnal 
kecsegtetik-e tanítványaikat? És mégis, mily 
kevéssé vonzzák ezek a hallgatóságot, mennyire 
megkívánják a folytonos reformálást, átalakí-
tást ? Holott felső kereskedelmi iskolákat, női 
kereskedelmi tanfolyamokat nem győznek eleget 
felállítani az iskolafenntartó testületek. S mi 
ennek az oka ? Semmi egyéb, minthogy amazok 
nem nyújtanak látható hasznot, nem adnak 
megfelelő kvalifikációt. Mert, sajnos, kenyér 
után törő korunkban minden ismeretszerzésnél 
az a kérdés tolul előtérbe, nyujt-e az erkölcsi 
hasznon kívül anyagi előnyöket is ? 

Ez a kérdés határozza meg a munkásgim-
náziumok jövőjét is. Nyujtanak-e oly ismere-
teket, melyek kenyeret adnak; nyujtanak-e 
szemmel látható előnyöket? Ha igen, akkor 
felvirágzásuk biztosítva van ; ha nem, akkor 
minden lelkes felbuzdulás dacára is, rövid 
életűek lesznek. Jó lesz-e kérdéssel még most, 
amikor benne vagyunk a lelkesedésben, ala-
posan foglalkozni. Most ugyanis egy nagy 
reményekre jogosító intézmény megerősíté-
séről van szó ; később már talán egy hitelét 
vesztett iskolafaj megmentéséről kellene be-
szélnünk. 

Az én eddigi tapasztalataim szerint a mun-
kásgimnáziumnak jövője különösen három 
dologtól függ, föltéve természetesen, hogy az 
iskolák anyagi ellátása a társadalom és állam 
részéről biztosítva van. E három követelménytől 
várom én nemcsak az eddigi munkásgimná-
ziumok fennmaradását, hanem az egész intéz-
mény felvirágzását is. 

Elsősorban kívánatos, hogy a tananyag össze-
állításában nagyobb rendszerességet kövessünk. 
Nem elégedhetünk meg az egyes tudomány-
körökből vett szórványos részletek ismerteté-
sével, hanem az ismeretek közt összefüggést 
kell teremtenünk, a hiányokat áthidalnunk s 
az egészet összefoglalnunk. Ezért a vetített 
képes előadásokon kívül összefoglaló-előadá-
sokat is kell tartanunk, melyeknek segélyével 
az egész tudománykörről egységes képet nyer-
nének a tanulók. Az órák számát is eszerint 
kellene megállapítani s a tetszetős külső szer-
vezettől (12 —12 óra, 4 4 tárgyas sorozat) 
a szükséghez mérten eltérni. Ezenkívül néhány 
olyan tárgyat is föl kellene venni (pl. valamely 
idegen nyelv, helyesírás, mennyiségtani és 
fizikai földrajz), melyek az egész anyagot oly 
módon kerekítik ki, hogy az, amellett, hogy 
az életre hasznos ismereteket nyújtana, egy-
szersmind lehetővé tenné, hogy a végzett nö-
vendékek némi csekély pótlás után a polgári 
iskola 4. osztályának vizsgálatát sikerrel meg-
állhatnák, sőt egyenesen jogosítást nyerhetnének 
arra, hogy a három tanfolyam végeztével e 
vizsgálatra bocsáttassanak. Ily módon fölös-
legessé tennék a munkásgimnáziumok azokat a 
kétes hírű és legutóbb is annyi botrányos 
visszaélésre alkalmat nyújtó, ú. n. előkészítő 
iskolákat. A munkásgimnáziumok becsületes 
és ingyenes előkészítői volnának a polgári 
iskolai vizsgálatnak s e réven is sok iparost 
vonzanának körükbe, akik más körülmények 
között talán nem is igen törnék magukat a 

o O 
foglalkozásuk által is annyira megkövetelt 
hasznos ismeretek után. 

A munkásgimnáziumok jövőjének biztosítá-
sára egy másik, szintén hathatós eszköz volna, 
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ha azon végzett növendékei részére az állami 
közép-ipariskolákban ösztöndíjas hely eh rend-
szeresítetnének olyformán, hogy minden mun-
kásgimnáziumnak joga volna évenként 1—2 oly 
növendékét, ki szorgalom és előmenetel tekin-
tetében egyaránt méltó reá, valamely közép-
ipariskolába fölvétetni. Ez intézkedés egyf'elül a 
legarravalóbb elemeket juttatná a magasabb 
ipari pályára, másrészt pedig nagyban hozzá-
járulna úgy az iskolák benépesedéséhez, mint 
a hallgatók abbeli törekvéséhez, hogy ne csak 
látogassák az iskolát, hanem fokozott ambí-
ciójukkal el is érjék azt a nemes célt, melyet 
maguk elé tűztek. 

Végül harmadik és nem kevésbé fontos kö-
vetelménynek a kvalifikáció kérdését tartom. 
A munkásgimnázium végbizonyítványát érté-
kessé kell tennünk azáltal is, hogy bizonyos 
— bár alsóbbfokú — állami, községi állásoknál 
épúgy előnyben kellene részesíteni, mint a 
katonai altiszti igazolványt. Különösen oly 
tisztségekre való alkalmazásnál, melyek bizonyos 
ipari ismereteket is igényelnek (gyárak, köz-
lekedési eszközök, vásárcsarnok stb.). 

Meg vagyok róla győződve, hogy a munkás-
gimnáziumok csak akkor fognak a magyar 
nemzeti kultúra állandó és mélyreható orgá-
numaivá fejlődni, ha fennállásuknak eme három 
fontos biztosítékát mielőbb megteremtjük. 

A finnországi Népiníí velő-Társaság. 
írta: Ispánovits Sándor. 

A finnországi Népművelő-Társaság munka-
köréről és adminisztrációjáról óhajtok egyet-
mást elmondani azon alkalomból, hogy fenn-
állásának immár 35-ik évfordulóját ünnepli. 
De nem lesz felesleges ez ismertetés azért 
sem, mert nálunk is megalakult már a fő-
városban egy bizottság, hogy hasonlócélú intéz-
mény létrehozásán fáradozzék. 

Az 1874. évben a haladás világító sugarai 
ragyogták be Finnország állami- és közéletét 
egyaránt. Az alkotás tavasza köszöntött be 
és e tavasz telve volt reményekkel. Az addig 
szunnyadó erő felébredt, kitört és teljes ener-
giával látott a munkához. Ezen akciónak kö-
szönhető a Népművelő-Társaság szervezése is, 
mely azóta, tehát 35 éven át, szakadatlanul 
s évről-évre fokozódó erővel és eredménnyel 
teljesíti áldástosztó tevékenységét. 

A Népművelő-Társaság célja, amint azt az 
alapszabályok meghatározzák, hasznos, népies 
és olcsó irodalmi munkákat szerkeszteni, kiadni 
és terjeszteni. Továbbá, feladata a inűveltség-
és tudásvágyat más módon is felébreszteni és 
ébrentartani. Evégből előadásokat rendez, tan-

folyamokat hirdet, népkönyvtárakat állít és 
vetítőgépet és képeket tar t raktáron s azokat 
szívesen adja kölesön magyarázó szöveggel 
együttt. 

A társaság főfeladatát mindenkoron olcsó, 
népies irodalmi termékek kiadása alkotta. 
Kiadványait két csoportba, A) és 1!) osztályba 
sorolja. Az AJ csoportba tartoznak a kisebb 
népies könyvek, füzetek ; a ÍJ) be pedig a 
nagyobbterjedelmü népiesen írott tudományos 
müvek. A társaság tagjai díjmentesen kapják 
e kiadványokat tagdíjuk fejében. 

A társaság évenként egy naptárt is kiadi 
mely, beosztását tekintve, a mi kincses kalen-
dáriumunkhoz hasonlít. A társaság tagjai ezt 
is ingyen kapják. Érdemes a megemlítésre, 
hogy minden finn háznál, minden családban 
megtalálni e naptárt. 

Kiadásai közt nagyobbszabású munkákat, 
sőt egész könyvsorozatokat is találunk. Ilyenek : 
Népkönyvtár 6 kötetben. A finn irodalom 
gyöngyei 7 füzetben. Partitúrák fúvózene-
karra, 9 rész. Dalgyűjtemény, 40 füzet. Képes-
lapok 11 számban. Azonkívül számos énekes-
könyv. 

Az egyesület népkönyvtárakat állít nem-
csak a járások középponján, hanem csaknem 
minden faluban is. A könyvtárak részére 
tanácsokat, utasításokat és árjegyzéket ad, 
amelyben felsorolja a Finnországban megjelent 
és a népkönyvtárakba való könyveket. 

A népműveltség előbbrevitelében nagy szol-
gálatot tesz a társaság azzal is, hogy előadá-
sokat rendez és az előadásokat képekkel 
illusztrálja. Az egyesület által rendezett elő-
adások mindnagyobb közkedveltségnek örven-
denek. Az előadások vagy egész tanfolyamot 
felölelnek, vagy csak egyes estélyeken, gyűlé-
seken tartatnak. A vetítőképek legtöbbje föld-
rajzi, de történelmi, egészségtani, sőt mese és 
tréfás sorozatok is vannak. A társaság teljesen 
felszerelt vetítőgépeket el is ad. 

Már régi idők óta hathatós eszköznek bizo-
nyult a műveltség terjesztésében a gondosan 
rendezett népünnepély is. Mintául a Társaság 
minden harmadik évben, közgyűlésével' kap-
csolatosan, zene- és énekünnepélyt tart. Amit 
azonban úgy kell érteni, hogy a zenén és 
éneken kívül a testi ügyesség versenyei is 
nagy szerepet játszanak. 

A Népművelő-Társaság tagja lehet minden 
finnországi születésű egyén, ki a társaság pénz-
tárába egyszersmindenkorra 40 K vagy éven-
ként 3 K tagdíjat befizet. Kölcsönkönyvtárak, 
népiskolák s más állandó szervezetű intéz-
mények szintén beléphetnek tagokul az előbbi 

I kötelezettség mellett. A rendes tagokon kívül 
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vannak még tiszteletbeli tagok is, kiket, a 
Társasúg ilyenektil megválaszt és meghív. 

A Társaság ügyeit az igazgatóság vezeti 
központi hivatalában, amely a fővárosban, 
Helsinkiben van. Az igazgatóságot a Társaság 
ünnepi közgyűlésén választják, amelyet három-
évenként az előre meghatározott helyen tar-
tanak, de lehetőleg akkor és ott, hol az álta-
lános országos tanítótestület is gyűlésezik. Az 
igazgatósághoz tartozik az elnök, hét választ-o o ̂  a 

mányi tag és három póttag. Ez az elnökség 
maga közül választ még egy alelnököt, egy 
pénztárnokot és egy alkalmas egyént titkárnak, 
akinek azonban tanácskozási és szavazati joga 
is van. Az igazgatóság önmaga állapítja meg 
munkarendjét. Átvizsgálja a kinyomatandó kéz-
iratokat, őrködik a pénztár felett, megálla-
pítja a titkár fizetését és a többi szükséges 
kiadásokat. 

A Társaság munkájának megkönnyebbítése 
végett, a szükséghez képest, képviselőket nevez 
ki a vidéken. Ezek a képviselők jelentik be 
az új tagokat, felszedik a tagdíjakat, elfogad-
ják az ajándékokat és a többi jövedelemmel 
együtt a központba küldik be. 

Ahol nagyobb érdeklődés nyilvánul, ott a 
Társaság tagjai egyesülhetnek és fióktársaságot 
alakíthatnak. Tíznél kevesebb tag nem alakít-
hat fiókot s ahhoz az igazgatóság beleegye-
zését kell kieszközölni. 

A fióktársaságok munkaprogrammjába tarto-
zik a kölcsönkönyvtárak és az olvasószobák 
szervezése és fenntartása, népies előadások ren-
dezése, az ének és zene fejlesztése. Továbbá 
segítségére kell lenni a központi Társaságnak 
mindamaz ügyekben, melyeket rábíz. 

Ily módon és ily eszközökkel végzi boldo-
gító munkáját a nép szellemi életének műve-
lése terén a Népművelő-Társaság már 35 éve. 
Serény tevékenységében résztvesz a gazdag, 
a szegény, öreg és ifjú, a nő épen úgy, mint 
a térti, valójában az egész nemzet! 

A nemes törekvésnek meg is van az ered-
ménye. Finnországban, dacára, hogy nincs 
iskolakötelezettség, nincs ember, aki ne tudna 
írni-olvasni. A finn nép értelmes, felvilágoso-
dott es önművelődésre képes és kész. A leg-
utolsó kunyhóban is megtaláljuk a ház oltárát, 
a kisded könyvtárt, amely épen a Népművelő-
Társaság kiadványait foglalja magában. 

Érdekes végig lapozni a Népművelő-Társa-
ság 35 éves történetét, amelyből kitűnik, mint 
fedezte fel a Társaság a minden idők legjobb 
népművelő eszközét, miként tudott mindig 
közvetlenül a néphez férkőzni, s hogyan halad 
most is, szakadatlanul lépést tartva, a nép 
újabb szükségleteivel. 

Foltozo-esték. 
írta : Molnár István <lr. 

Tavaly Bádenben a nőegyletek a falukon 
foltozó tanfolyamokat tartottak, úgy, hogy az 
idén minden községben ' akad már egy-egy 
képzett előinunk ásnő. Ezeknek segélyével a 
beálló télen immár 88 községben van rend-
szeresítve ilyen rendes foltozó-estély. Ide gyüle-
keznek az iskolavégzett, serdülő leányok és itt 
a stoppolásban, foltozásban s mindenféle javító-
munkában gyakorolják magukat. Az összejöve-
telek másnaposak és mindig két Óráig tarta-
nak. Az első órában megbeszélik, mintegy ki-
tervezik a munkát és az érdekesebb eseteket 
vita tárgyává teszik, hogy találékonyságát min-
den leány érvényre juttathassa. A tanulók a 
kijavítani való fehérneműt, harisnyát vagy felső-
ruhát tisztára kimosva magukkal viszik ; a 
munkához kellő apró-cseprő anyagokat a hely-
beli nőegylet szolgáltatja. A munkában kitűnt 
leányok, akiket rendesen a községi kézimunka-
tanítónő vezet, ha megérdemlik, vagy jutalma-
kat, vagy elismerőleveleket kapnak. Akárhá-
nyan kenyérkereső hivatásukká választják az 
ilyen javítómunkát és az egész községnek dol-
goznak olcsó pénzért. A városokban, ahol ipari 
és gyári munkásnők sűrűbben akadnak, ezeket 
odaszoktatják az estékre és az ügyesebb úri 
leányok útmutatást adnak nekik elrongyolódott 
ruháiknak kijavítására, vagy megtanítják őket 
„öregből újat" csinálni. 

A tanfolyam végén az elvégzett munkákból 
kiállítást rendeznek és egy községben 80 reszt-
vevő 241 ágy-áthuzatot, 94 lepedőt, 305 cihát, 
192 férfiinget, 112 pendelt, 90 gyermekinget, 
40 hálóinget, 72 alsónadrágot, 110 szoknyát 
és kötényt állított ki. Akárhány község elöl-
járósága, látván e kezdés hasznát, helységet, 
fűtést és világítást szavazott meg a foltozó 
leányoknak s ahol nem akadt más adakozó, a 
közpénztárból szavazta meg az apró munka-
kellékeket. Sok helyen úri hölgyek vagy leá-
nyok járnak a munkásnők kezére és a csendes 
munka alatt szabásból, horgolásból, kötésből 
és átalakításból valóságos tanórákat adnak, 
végzett munka után pedig háztartási dolgokról 
beszélgetnek, esetleg hasznos helyi gazdasági 
kérdésekről értekeznek vagy felolvasnak. 

Nem azért írjuk e sorokat, hogy a messze 
bádenieket megdicsérjük, hanem azért, hogy 
annak a sok jólelkű falusi tanítónőnek és 
özvegynek teret mutassunk a gyakorlati fele-
baráti szeretet mikénti szolgálatára. Íme egy 
tér, amelyen nagyon kevés áldozattal temérdek 
jót lehet cselekedni. Különösen fontos ez mi-
nálunk, ahol a föld népe nagyon keveset ad 
a maga külsejére és nem átall rongyos ruhá-
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ban járni, holott egy kis jóakarattal ezt a 
szégyent könnyen megszüntethetné. Nálunk is 
ismerek várost, ahol a jótékony nőegylet ek 
tagjai szívesen fogadnak ajándékba minden 
elhasznált ruhadarabot. Közadakozásból sze-
reztek varrógépet és a jelentkező leányokat 
megtanították azon dolgozni. Bizonyos szabá-
lyok szerint megengedték, hogy a gépet csa-
ládi céljaira bárki is ingyen használhassa és 
megtanuljon egyszerűbb ruhákat kiszabni, át-
alakítani, kijavítani. 

Nagy áldás lenne népünkre, ha minden 
községben akadna olyan jólelkű tanítónő 
vagy polgárasszony, aki üres idejét és ügyes-
ségét ilyenféle alakban lakostársainak javára 
kamatoztatná. A szegény nép leányai, így 
játszva, előkészülnének hitvesi és anyai hiva-
tásuk tökéletesebb betöltésére. Nincs a női 
munkásság számára nagyobb és háládatosabb 
tér, mint a ruházati ipar körének mívelése. 
Ha a gyárak az ú j holmit olcsóbban csinálják 
is, semhogy a kézimunka velük versenyez-
hetne : a javítás és a toldás-foldás olyan tér, 
hogy az mindörökre megmarad a családbeli 
fehérnép érvényesülésére. A téli estéken a 
vele járó haszon és szórakozás mellett, nagy 
szociális jelentősége is lenne az ilyen kezdés-
nek. Mert ledöntené az előítéleteket, a vagyoni 
válaszfalakat. Folyton fülembe zúg dr. Man-
dello Gyula tanárnak a köztelki szociális kur-
zuson tartott előadása, melyben fejtegette, 
hogy aki kedvet és erőt érez magában a 
nyomor üldözésére, az ne egypár odavetett 
koronával váltsa meg a teljesített társadalmi 
kötelesség öntudatát, hanem áldozzon munka-
órákat a szegényeknek. Mert a tulajdonképeni 
maradandó nevelő hatás épen abban az öntu-
datos áldozatban esik, hogy foglalkozunk a 
szegényekkel, érdeklődünk apró bajaik iránt s 
ezzel őket vigasztaljuk, oktatjuk és jobbakká 
tesszük egyszersmind. 

J e l e n t é s e 
a Szabad Líceumnak a Máv. északi főműhelye 
telepén, az l!(08/9-ik tanévben, az államvasutak 
munkásainak tartott előadásokról, ünnepélyekről 

és tanulmányi kirándulásokról. 

Sorozatos előadások. 
1. Gárdonyi Albert dr., székesfővárosi könyv-

tá rőr : „A francia forradalom története és a 
modern Franciaország kialakulásának főbb 
vonásai", vetített képekkel, 6 előadás. Jelen 
volt 2115 hallgató. 

2. Balázs István dr., főgimnáziumi t aná r : 
„Bányaművelés és kohászatbemutatásokkal 
és vetített képekkel, 6 előadás. Jelen volt 
1071 hallgató. 

3. Kelemen Nándor dr., társadalmi múzeumi 
őr : „A munkásbiztosítás", 6 előadás. Je len 
volt 360 hallgató. 

4. Bexheft Ármin dr., orvos, egyetemi tanár-
segéd: „A táplálkozás egészségtana és az élelmi-
szerek hamisításának megismerése", bemutatá-
sokkal, 6 előadás. Jelen volt 745 hallgató. 

5. Maros Imre, műegyetemi tanársegéd : 
„A fold kérge", 6 geológiai előadás vetített 
képekkel. Jelen volt 1065 hallgató. 

6. Lehr Andor, állami főgimnáziumi tanár : 
„Madách Imre élete és költészete", 6 előadás. 
Jelen volt 519 hallgató. 

7. Beluleszko Sándor dr., a néprajzi múzeum 
segédőre: „A Balkán-félsziget", vetített 
képekkel, 6 előadás. Jelen volt 835 hallgató. 

8. Ifj. Eró'di Béla dr., a Kolozsvári Keres-
kedelmi Akadémia tanára : „ Vasúti ügy és 
vasúti politika", 2 előadás. Jelen volt 122 
hallgató. 

9. Lendl Adolf dr., műegyetemi m. tanár : 
„Délamerikai utam", vetí tett képekkel. I. A 
Pampákban, II. A Kordillerákban. 2 előadás 
920 hallgatóval. 

Egyes elóadások. 

1. Minké Béla, székesfőv. isk. igazgató : 
„Szellem, munka és jellem." Jelen volt 60 
hallgató. 

2. Fischer Mór, máv. gépészmérnök : „ Angol-
ország", vetí tett képekkel. Jelen volt 145 
hallgató. 

3. Lendl Adolf dr., műegyetemi m. t a n á r : 
„Vetített képek a kill földi állatkertekből" Jelen 
volt 750 hallgató. 

4. Fischer Mór, máv. gépészmérnök: „Angol 
vasutak", vetített képekkel. Jelen volt 310 
hallgató. 

5. Fischer Mór, máv. gépészmérnök : „Lon-
don és a londoni magyar kiállítás", vetílett, 
képekkel. Jelen volt 235 hallgató. 

6. Fischer Mór, máv. gépészmérnök: „Skócia 
és Írország", vetített képekkel. Jelen volt 130 
hallgató. 

7. Történelmi estély a „Törekvés" dal- és 
önképzőegylet közreműködésével, „1848 március 
15"-ének emlékezetére, zene, ének és szavalati 
számokkal. Jelen volt 460 hallgató. 

Tanulmányi kirándulások. 

1. 1908 június 17-én : Pályi Sándor tanár 
vezetésével 13 máv. munkás megtekintette az 
ó-gyallai orsságos meteorológiai és földmágnes-
ségi intézetet. Endrey Elemér asszisztens a 
a meteorológiai intézetet, Tass Antal tanár, 
obszervátor és Terkán Lajos tanár, adjunktus 
urak a csillagdát, illetőleg a csillagos eget 
voltak szívesek bemutatni. Az intézetek igaz-
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gatója, Konkoly Thege Miklós Ö méltósága, 
nemcsak hogy a legnagyobb készséggel engedte 
meg azok megtekintését, hanem a kaszinóban 
páratlan vendégszeretetről tanúskodó szivélyes-
séggel látta vendégül a kiránduló társaságunkat. 

2. 1908 június 28. és 29-én: egy nagyobb 
tanulmányi kirándulást rendeztünk a diósgyőri 
m. Mr. vas- és acélgyár és Miskólcz város 
nevezetességeinek megtekintésére. Ezen tanul-
mányi kiránduláson, Gorzó Dénes igazgató-
tanító vezetésével, 52 máv. munkás vett részt. 
A vas- és acélgyárat és a gyártelep jóléti 
intézményeit Zsiros Lajos műszaki hivatalnok 
és az ottani állami elemi iskola tanítótestületé-
nek férfitagjai — mintegy 4 órán át — ismer-
tették. Másnap a perecesi szénbányákhoz és a 
hámori völgybe rándult ki a társaság ; délután 
pedig Csalóközy Jenő tanár vezetésével Mis-
kolcz város nevezetességeit nézték meg. 

3. 1908 augusztus 2-án : 49 máv. munkás, 
Fischer Mór, máv. gépészmérnök vezetésével, 
az „Angol vasúti piáltátok kiállítását" tekin-
tette meg. 

4. 1908 szeptember 20-án: természettudo-
mányi (növénytani, műszaki, földtani) ki-
rándulás. Villányi-út, Lycium vulgara Dim. 
ismertetése. A budai alagút. Az alagutak fúrá-
sának különböző módjai. A lucerna. A must 
kiforrása és a bor kezelése. A Sashegy meg-
mászása és földtani ismertetése. A Gellérthegy 
forrásai és a Kelenföld keserűvíz-forrásai között 
levő kapcsolat. Farkasrét. Jelen volt 20 máv. 
munkás. 

5. 1908 október 4-én : tanulmányi, természet-
tudományi és technikai kirándulás. Hűvösvölgy. 
Sicher és Ligeti féle mészkőbánya és mész-
égető-telep. A mészégetés kémiája. Tölgyfa-
félék és gyertyánfafélék. A Nagyhárshegy föld-
tani szerkezete. Szép juhászné. Pozsonyihegy. 
Lugas-út. Zugliget. Jelen volt 15 máv. munkás. 

6. 1908 október 19-én: Dreher Antal ser-
főzdéi kőbányai sörgyára. Az árpa csíráztatása. 
A maláta. A maláta őrlése. A sörlé kivonása 
a malátából. A sörtörköly. A sörlé főzése 
komlóval. A komlószűrő-készülék. A sörlé hű-
tése. A sörlé erjesztése az erjesztő-pincékben. 
A fiatal sör lefejtése a raktárpincékben lévő 
nagy hordókba. Forgalombahozatal. Hordómo-
sás gépekkel. A jéggyártás ammóniákkal. Jelen 
volt 200 máv. munkás. 

7. 1908 október 25-én : cs. kir. szab. Duna-
gőzhajózási Társaság óbudai hajógyára. Vas-
eszterga-, vasgyalu- és gépszerelő-műhelyek. 
Vasolvasztó- és vasöntő-műhely. Ilajókazán-
műhely. Hajójavítás és hajófölszerelés. Hajó-
emelő-dock. Hajóépítészet és műhelyek. Hajó-
fölhúzás villamos erővel. Kovácsműhelyek, gőz-

kalapácsok és vashengerelő-műhely. Központi 
elektromos fűrésztelep. Jelen volt 50 máv. 
munkás. 

8. 1908 november 8-án: Deutsch Ignác és 
Fia cukorgyára Hatvanban. A cukorgyártás 
története. Cukornád és cukorrépa. A cukorrépa 
tisztítása. A dififúzió. A kisajtolás. A diffúzióié 
derítése (szaturálás). Az iszap. Az égetett mész 
és a széndioxid gyártása. A derítés. A szűrés 
csontszénnel vagy kaviccsal. A bepárologtatás. 
A befőzés vákuumban. A kristályos cukor. A 
centrifugális. A szirup és a nyerscukor. A 
melász. A nyerscukor finomítása (raffitiálás) 
csontszénnel. A süvegcukor gyártása. A kocka-
cukor gyártása. Borszesz és különféle sók gyár-
tása a melászból. A csontszén előállítása. Jelen 
volt 130 Máv. munkás. 

9. 1908 november 29-én : Dozzi József sza-
lámigyára. A csontok kiszedése a sertéshúsból. 
A hús szárítása, fölvacjdosása és a vér eltávo-' o 
lítása. A hús másodszor való szárítása és föl-
vagdosása apró darabokra és a hús fűszerezése. 
A szalámi töltése marha- és ló-vastagbélbe és 
vékonybélbe. A szalámi füstöltése. Berak tarozás. 
Jelen volt 24 máv. munkás. 

10. 1908 december 13-án: az Országos Ma-
gyar Képzőművészeti Társulat téli tárlatának 
megtekintése. Vezető : Rosenberg Auguszta ta-
nárnő. Résztvett 20 máv. munkás. 

11. 1909 január 24 én: a magy. kir. Mező-
gazdasági Miízeumot 24 máv. munkás tekin-
tette meg. A kiállított tárgyakat Pajkert Ala-
jos, múzeumi helyettes igazgató volt szíves 
ismertetni. 

12. 1908 február 3-án: a Ganz és Társa 
vasöntöde és gépgyár. Kocsiépítészet, henger-
székek, tartányok, gőzkazánok, gőzekék, úti-
gőzhengerek, fordító korongok, tolópadok, 
vasúti biztonsági készülékek, benzinmotorok, 
szívógázmőtorok, daruk, elevátorok. Jelen volt 
116 máv. munkás. 

13. 1909 március 14-én: Mosonyi utcai 
rendőri fogház és toloncház és m. kir. Techno-
lógiai Iparmúzeum. A rendőri fogházban és 
toloncházban letartóztatott férfiak és nők 
kezelése, ellátása, lakása, étkezése, büntetése. 
A m. kir. Technológiai Ipanmizeum kisipari 
gépkiállítása. Kisipari motorok. Vas- és fém-
ipari szerszámgépek. Faipari szerszámgépek. 
Elektromos hegesztés. Galvanoplasztika. 

Gorzó Dénes. 

Tartalom. Adatok az orosz iskolán kívüli oktatás 
köréből. — A munkásgimnáziumok jövője. Endrei 
Ákos. — A finnországi „Népművelő Társaság". Ispá-
novits Sándor. — Foltozó-esték. Molnár István dr. 
Jelentés a Szabad Lyceum előadásairól. Gorzó Dénes. 

Felelős szerkesztő: Benedek JElek. 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg! 

MÉRTAN 
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára. 

írták : 

BITTENBINDER MIKLÓS és DÉKÁNY MIHÁLY, 

áll. tanítónőképző-intézeti tanárok. 

- Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40 fillér. -
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt 
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számara tankönyvül. 

E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert, 
mint a hivatalos bírálat is mondja: 

„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „Utasítás"-t jobban figye-
lembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai 
tankönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. És csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése, 
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv és Utasítás minden követelményét 
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni." 

Ez a törekvés a következőkben nyilvánul : 
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól elt'rően, nem tisztán példáknak a gyűjte-

ménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak úgy odadobva, kevés mértani szabály és értel-
mezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag el tárgyalásában, hogy 
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Érre a fokozatos 
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el 
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől. 

2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom 
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok 
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan 
gyakorlatiassá válik. 

3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl. : 
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés 
mellett folyik. 

4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyer-
mekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a 
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb. 

E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint 
eddig megjelent társai. 

Budapesten, 1909 augusztus 1. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg a 

n é m e t olvasókönyv 
a népiskolák V—YI. oszt. számára. 

A népisk. új Tanterv alapján írt magyarnyelvű kiadásból fordította és átdolgozta: 

HAJNÓCZI R. JÓZSEF, kir. tan., tanfelügyelő. 
: = Bolti ára 1 korona 86 fillér, nettó-ára 1 korona 40 fillér. 
Engedélyeztetett a vall.- és közokt. m. kir. min. 1909. évi 58.156. sz. a. kelt rendeletével. 
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Értesítés! 
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák 

tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. évi XXXYI1L, 1876. évi 
XXVIII., 1907. évi XXVI. és az 1908. évi XLYI. törvénycikkek végre-
hajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott 

UTASÍTÁS 
már megjelent és kapható. Ára 2 K 12 f. 

Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak, 
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg. 

Budapest, 1909. évi augusztus hó. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

PÁLYÁZATOK. 
Pályázat a va j szka l (Bács m.) újonnan szervezett 

harmadik kath. fel. tanítói állásra. Fizetése : 200 ko-
rona lakás-, 20 korona kertátalány, 200 korona törzs-
fizetés, Vajszka község pénztárából ; 200 korona állam-
segély ; 600 korona a kalocsai alapítványi pénztárból. 
Tannyelv : magyar, de a sokác nyelv ismerete előnyben 
részesül. Tantermet az iskolaszék jelöli ki. Ismétlő-
iskoláért külön díj nem jár. Folyamodványok augusztus 
15-ig főt. Fuchs József esperes-plébános címére, Hód-
ságra küldendők. (1041—III-3) 

A nyl tra i nyilv. polgári iskolához 3 okleveles tanár 
kerestetik (nyelvész-matematikus és rajztanár). Hiteles 
okmánymásolatokkal fölszerelt ajánlatok az iskola 
igazgatóságához intézendők. (1046—IV —4) 

A nagyszebeni-belváros i róm. kath. elemi fiú-
iskolánál nyugdíjazás folytán megüresedő kántor-
tanítói állásra pályázat Mrdettetik. Javadalmazása : 
1200 korona törzsfizetés, a törvényes ötödéves kor-
pótlékok és lakbér. Kötelessége : a neki kijelölt osztály 
önálló tanítása és szükség esetén a kántori teendők-
ben segédkezés. Az egyházközség magyar- és német-
nyelvű lévén, a pályázónak a német nyelvet is teljesen 
bírnia kell. Pályázati határidő : f. évi augusztus hó 20-ika. 
A kellőkép fölszerelt folyamodványok a nagyszebeni 
róm. kath. plébániai hivatalhoz küldendők. Kántori 
képességük bemutatására a pályázókat külön fogja 
meghívni az iskolaszék. Nagyszeben, 1909 július 24-tn. 
Herceg Hohenlohe Károly Egon plébános, iskola-
széki elnök. (1093—III—3) 

A rimamurány-salgótarjáni vasmű-részvény társaság 
rákosbányai népiskolájánál 1200 korona kezdőfize-
téssel rendszeresített, garszon-lakással és szabályszerű 
fűtési illetmény élvezetével egybekötött második ta-
nítói állásra pályázatot hirdet. Okleveles, nőtlen ta-
nítók kérvényeiket f. évi aug. hó 15-ig az iskolaszék 
címére, Szirkvashegyre (u. p. Nagyrőcze) küldjek. 
Előnyben részesülnek, kik a rajzot, karéneket, a ker-
tészetet és a kézügyességet tanítani tudják. Az állást 
aug. hó 31-ig kell elfoglalni. (1147—II—2) 

A kocsohátpusztai (Torontál megye) magánisko-
lába róm. kath., okleveles tanítónő kerestetik. Java-
dalmazás egy évre : 900 korona, lakás, fűtés, világí-
tás, kerthasználat. Az állás szept hóban foglalandó 
el. Pályázatok bizonyítványmásolatokkal, mik vissza 
nem küldetnek, a kocsoháti urad. intézőséghez, Val-
kányra címzendők. (1149—II—2) 

Okleveles tanítónő fölvétetik polgári iskolai magán-
tanulók tanítására. Fe lsőbányán, a zárdában. 

(1132—III—2) 
Pályázat a n a g y b á n h e g y e s i (Csanád m.) evang. 

egyház IV. tanítói állására. Hiványa : szabad lakás, 
ki rttel ; évi 400 korona, negyedévi részletekben, előre ; 
40 hektoliter búza helyett 480 korona; 2 öl kemény 
tűzifa ; 2 öl szalma ; minien gyermektől 1 csirke, 
12 tojás; temetési stólák; énekes halottért 40 fillér, 
búcsúztatósért 1 korona. Ezenkívül kapnak a tanítok 
együtt a kincstártól — amíg azt adja — 10 kat. hold 
föld haszonélvezetét. Tannyelv : magyar-tót. A tanító 
kántori teendőket is végez. Pályázati határidő : aug. 
20 Leszich László, ev. lelkész. (1163 —II—'2) 

Békés község iskolaszéke a motorosvasút-állomástól 
10—12 percnyire levő újonnan szervezett bé lmegyer i 
II. iskola tanítói állásának betöltésére pályázatot hir-
det. Javadalom : 1000 korona törzstizetés, két szoba, 
konyha, kamara s melléképületekből álló lakás és 
kert haszonélvezete. Kötelessége : a mindennapi és 
ismétlő-tanköteleseken kívül saját vallású növendékeit, 
az illetékes egyházzal kölcsönösen megállapított tiszte-
letdíjért, vallásoktatásban részesíteni. Kellően fölsze-
relt pályázati kérvények aug. 23-ig alulírott iskola-
széki elnökhöz küldendők. Megválasztott tanító állását 
szept. 1-én elfoglalni tartozik. Dr. Török Gábor, iskola-
széki elnök. (1159—II—2) 

A hegyhátszent jakabi (Vas m.) róm. kath. II. 
tanítói állásra aug. 15-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalom : bútorozott szoba, kertilletmény 20 korona, 
hitközségtől 100 korona, államsegély 900 korona. 
Kötelességei : a reábízandó osztályok és ismétlősök 
tanítása, a gyermekeknek templomba vezetése és ott 
rendben tartása, kántoriakban való spgédkezés. Vá-
lasztás aug. 15-én délután 3 órakor. Állás szept. 1-én 
elfoglalandó. Csak nőtlen tanítók pályázhatnak. Sze-
mélyes megjelenés előnyös. Kérvények főtisztelendő 
Angyal György plébános, iskolaszéki elnök címére, 
Szőcze (u. p. Rimány) küldendők. Főnyi Ödön, iskola-
széki jegyző. (1165—II—2) 

Kiskúnmajsa (Pest m.) községi iskolaszéke egy 
újonnan szervezett óvónői állásra pályázatot hűdet. 
Javadalma : 800 korona évi fizetés, 120 korona dajka-
tartás, a község pénztárából ; korpótlék és természet-
beni lakás. Szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket alul-
írott iskolaszéki elnök címére, f. évi augusztus 20-ig 
küldjék be. Kiskúnmajsa, 1909 augusztus 2. Varga 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (1184—II—2) 
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A bácsúj fa lu i ev. egyház harmadik tanítói állá-
sára pályázatot hirdet. Törvényszabta fizetés és sza-
bad lakás. Folyamodhatnak augusztus 21-ig. Tan-
nyelv : tót. Medvecky Károly, ev. lelkész. 

(1169—II—2) 
Okleveles tanítónő iskolához keres alkalmazást. 

N a g y v á r a d , X. sz. állami óvoda. (1170— II—2) 
A f e k e t e b a l o g i (Zólyom m.) társulat magánisko-

lájánál tanítói állásra augusztus hő 20-ig pályázat hir-
dettetik. Javadalom : szabad lakás, fűtés és 1200 ko-
rona készpénz, előleges havi részletekben. Az állás 
izraelita vallású és nőtlen tanítóval lesz betöltve. Kér-
vények Gerő Jakabhoz, Feketebalog, küldendők. 

(1203-11-2 ) 
A pa lonal róm. kath. népiskolánál a kántortanítói 

állomás leköszönés folytán megürült, melyre augusztus 
hó 23-ig pályázat hirdettetik. Ezen állomás jövedelme : 
szabad lakás : 3 szoba, konyha, kamra, pince, gazda-
sági épület, udvar, 490 [ j -öl házikert, 10 hold és 63 
• - ö l föld haszonélvezete,' adóteherrel (1 hold 1600 
Q_-öl) ; készpénzfizetés 681 korona 80 fillér ; nagy 
kocsi széna ; stólajövedelem. Kötelességei : a plébániai 
összes istenitiszteleteknél orgonálni, énekelni,a minden-
napi, úgy a vasárnapi iskolásokat egyházi énekekre 
oktatni, szóval mindennemű kántori teendőket végezni, 
ostyát sütni, betegekhez menni ; az iskolaszék által 
kijelölt mindennapi és ismétlő-osztályokat vezetni. 
A magyar, illír és német nyelv ismerete szükséges. 
A tanítói és kántori oklevéllel ellátott, szabályszerűen 
fölszerelt kérvények a palonai róm. kath. iskolaszékre 
címezve, főt. Fuchsz József esperes-plébános úrhoz, 
Hódságra küldendők. Próba — melyen a pályázók 
megjelenni tartoznak — s választás augusztus hó 26-án 
lesz. Palona, 1909. évi augusztus hó 3-án Firány József, 
iskolaszéki elnök. (1209—II—2) 

Ág. ev., tótul tudó helyettes tanítót vagy tanítónőt 
keresek a k l i c s i n y i iskolához. Fizetés : 800 korona., 
lakás és 10 m:i fa, melyből a tanterem is fűtendő. 
Jelentkezés Hodza János főesperesnél, Szucsán (Túrócz 
megye). (1220-11—2) 

A b a t t y à n d i (Vas m.) ág. hitv. ev. gyülekezet 
kéttanítós osztott népiskolájánál az egyik kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : készpénz, 
államsegély, termények es földhaszonélvezetben 1000 
korona. A kérvények oklevéllel, esetleg működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelve, augusztus 22-ig beküldendők 
Porkoláb Gyula lelkészhez. (1224-11—2) 

A verbó i magán polgári fiú- és leányiskolánál 
betöltendő két tanítónői és két tanítói állás. Okleveles 
matematikus (szakvizsgázott természetrajz-földrajz-sza-
kos) tanerők f. hó 25-ig küldjék hiteles okmánymáso-
latokkal ellátott ajánlataikat alábbi címre. Fizetés: 
1000 korona. — A gondnokság a polgári iskolához 
nevelői minőségben kisegítő tanerőnek keres okleveles 
izraelita népiskolai tanítót. Ajánlkozás határideje fenn. 
Javadalmazás : teljes ellátás és 300 korona. Verbó 
(Nyitra in.), 1909 augusztus 6. Deák István igazgató. 

(1228—II-2) 
A v u k o v á r i ref. tanítói állásra oki. helyettes ke-

restetik szept. 1-től, egy évre. Fizetése : 1000 korona 
készpénz. Horvátul is tudó előnyben részesül. Ha az 
állás megüresedik, 1400 korona alapfizetéssel állandó-
sítják. Pályázati határidő : szept. 1. Kérvények a ref. 
tanítói hivatalhoz, Vukovárra küldendők. 

( 1 1 8 7 - 1 - 1 ) 
A c s á k v á r i ág. hitv. evang. egyház kántortanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 2 szoba, konyha 
és melléképületek, '/< hold kert, 6962 [_ -öl szántóföld 
használata, 56 korona közműiikaváltság, tandíj 110 
korona, stóla, offertórium, 785 korona államsegély. 
Fölszerelt kérvények augusztus 29-ig Kövesi Béla 
evang. lelkészhez küldendők. Pályázó kívánatra saját 
költségén bemutatkozni kö'eles, (1239—1—1) 

A bács fö ldvár l izr. hitközségnek tanítója elhalá-
lozván, helyére, osztatlan I—Y. osztályú elemi iskolá-
jához, képzett, erkölcsös, józan és vallásos, középkorú 
avagy fiatalabb, de semmi esetre sem koros, lehetőleg 
nős tanítót keres. Előnyben részesülnek a nősek és 
akik zongorát és franciát is privát-órákban tanítani 
tudnak, vagy kiknek feleségük ezen képességgel bír ; 
továbbá, akik a zsidó tanítóképezdében nyerték ké-
pesítésüket. Javadalmazás : 1000 korona fizetés, 200 
korona lakbér, mely lakbér fejében az iskolaépületben 
lévő tágas és szép lakás fog a politikai község által, 
hihetőleg mint az előbbi tanítónak, átengedtetni. Pá-
lyázati határidő : szeptember 1. Személyes bemutat-
kozást a pályázati határidő lejárta előtt kívánunk, de 
útiköltséget nincs módunkban megtéríthetni. Bács-
földvár, 1909 augusztus 2. Grosz Fülöp izr. hitközségi 
elnök. Balassa Béla dr., iskolaszéki elnök. 

( 1 1 8 8 - 1 - 1 ) 
A N a g y - és K l s b á k a községi iskolaszék pályá-

zatot hirdet egy tanítói államsegélyes állásra. Java-
dalma: az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-a szerint. Re-
formátusok előnyben részesülnek. Pályázati határidő : 
1909 augusztus 22. Nagybákán, 1909. évi augusztus 
5-én. Szalay József iskolaszék elnöke. (1230—I—1) 

A s z i l i cze i ref. (Gömör megye) organista-kántor-
tanítói, valamint ugyanott a másodtanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalmazása az orgonista-kántor-
tanítónak : 1. Készpénzben 1200 korona, mely év-
negyedenként az egyház pénztárából előlegesen szol-
gáltatók ki. 2. Két darab föld. Egyik káposzta-, másik 
kendertermelésre. 3. Két darab belsökerítésben lévő 
kert. Egyik gyümölcsös, másik zöldségtermelésre. 
4. Temetési stóla minden alkalomkor 80 fillér. 5. Há-
romszobás, korszerű, kényelmes lakszoba, előszoba, 
konyha. Megjegyeztetik, hogy az 1200 korona nyug-
díjalapot képez. Korpótlék az államtól. Kötelessége : 
a vegyes felső négy osztály vezetése a tanterv szerint. 
Az ismétlősök tanítása. A templomi és temetési éneklés 
vezetése. Lelkész távollétében az istenitisztelet telje-
sítése. A második tanító javadalmazása az egyház 
pénztárából: 800 korona, államsegélyből 200 korona, 
melynek megnyerése folyamatban van, összesen 1000 
korona. Fizetését évnegyedes részletekben előre veszi 
kezéhez. 2. Egyszobából álló lakás. Kötelessége : a 
két vegyes alsó osztály vezetése, tanterv szerint. 
Akadályoztatás esetén a két tanító egymást helyet-
tesíti. Ezen állásra okleveles tanítónők is pályázhatnak. 
Pályázati határidő : augusztus hó 25-ik napjáig. Az 
állás'szeptember hó 4-ik napján elfoglalandó. Jelent-
kezések Nagy János ref. lelkészhez (u. p. Szilicze, 
Gömör m.) küldendők. (1233—1—1) 

I b r á n y (Szabolcs m.) községi óvodájához szep-
tember—október hónapokra helyettes óvónő szükséges. 
Fizetése : havi 30 korona, óvónőnél koszt és lakás. 
Pályázók kérvényeiket augusztus 25-ig felügyelő-
bizottság elnökéhez küldjék. (1234—I —1) 

A f őny i (Abaúj m.) ref. egyház elemi népiskolá-
jánál, a jelenlegi tanító nyugdíjaztatása folytán, szep-
tember 1-vel megüresedő kántortanítói állásra, augusz-
tus 25-iki határidővel pályázat hirdettetik. Fizetése: 
föld-, réthasználás, szemes élet, pénz, fa, szolgálmányok, 
tandíj pénzértéke: 437 korona 70 fillér, 504 korona 
államsegéllyel együtt 1001 kor. 70 fill. ; természetbeni 
lakás, kert. Kötelességei : a mindennapi és ismétlő-
iskolások tanítása, énekvezetés. Az állás szeptember 
1-én elfoglalandó. Okmányokkal felszerelt pályázati 
kérvények a ref. lelkészi hivatalhoz, Fonyba kül-
dendők. _ (1235—1—1) 

A ke snyö i államilag segélyezett evang. iskola 
egyik tanítói állásá a pályázatot hirdetek. Javadalom: 
lUOO korona készpénzben, lakas és 4 öl tűzifa, házhoz 
szállítva, felaprítva. Tót nyelv ismerete szükséges. 
Kérvények szeptember l-ig a zayugróczi evang. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (1258—11—1)° 
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Rózsaszentmártoni (Heves m., pósta : Apcz) róm. 
kath. kántortanítói állásra pályázatot hirdet az iskola-
szék. Javadalma: 16 kat. hold és 940 IJ-öl szántóföld 
és rét ; párbér- és deputátum-váltság 880 korona ; 
ostyasütésért 20 korona ; tanítói fizetés 160 korona ; 
stóla mintegy 150 korona ; 3 szoba, konyha, kamrából 
álló lakás, istálló és 555 f^-öl kert. Kötelessége : az 
összes kántori teendők elvégzése s egy osztály tanítása. 
Az állomás a választás jóváhagyása után azonnal el-
foglalandó. Pályázók, keresetlevél, szabadállapoti vagy 
házassági bizonyítvánnyal s egyéb okmányokkal fel-
szerelt kérvényüket alulírotthoz küldjék, 23-án pedig 
reggel 9 órakor a választáson személyesen jelenjenek 
meg. Iskolaszéki egyh. elnök. (1236—I—1) 

A gagybátor i (Abaúj m.) ref. egyház Presbité-
riuma tanítónői állásra pályázatot hirdet. Kizárólag 
ref. vallásúak pályázhatnak. Fizetés : kényelmes la-
káson kívül, állami kiegészítéssel együtt 1000 korona. 
Kötelessége : az I—II. osztály tanítása. Német-francia-
nyelv s zongoratanításra vállalkozók előnyben része-
sülnek s megegyezés szerint a külön tartott privát-
órákért díjaztatnak. Kérvények : oklevél s szolgálati 
bizonyítvánnyal együtt, a ref. lelkészi hivatalhoz in-
tézendők, 1909 augusztus hó 25-ig. Az állás szep-
tember első napjaiban foglalandó el. Radácsi István 
ref. lelkész, Jakabfalvy Gyula főgondnok. 

( 1237 -1 -1 ) 
A hajdúszovát l ref. egyház pályázatot hirdet 

tanítói állomásra. Javadalom egyháztól : 1. lakbér 
250 korona és 400 korona. 2. Államsegély: 600 ko-
rona és korpótlék. Kötelesség : egyháztanácstól reá-
bízott vagy reábízandó osztály vagy osztályok vezetése, 
a tiszántúli egyházkerület tanterve szerint, és egyházi 
dolgokban szükségkívánta segédkezés. Fölszerelt kér-
vények augusztus 22-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. 
Állomás augusztus 30-án elfoglalandó. (1238 - 1 — 1) 

Pályázat a mátraderecskei róm. kath. kántortanítói 
állásra. Javadalma : tisztességes lakás melléképüle-
tekkel és kerttel; egy tagban 16 kat. hold, 914 L -öl 
szántóföld, adóját haszonélvező fizeti ; mintegy 370 
pár után páronként 1 régi véka rozs és 40 fillér ; 
stóla 100 korona körül ; a községtől évenként 8 öl 
tűzifa, 3 szekér széna beszállítva, földmunkaváltság-
deputátumpénz 60 korona, legeltetés 30 korona. Kö-
telessége : az összes kántori s egy iskolában a tanítói 
teendőket személyesen végezni, az ismétlőket oktatni, 
esetleg a faiskolát kezelni, a népösszeírást eszközölni. 
Fölszerelt kérvények augusztus 25-ig, amely napon 
9 órakor a próba és választás fog megejtetni, az is-
kolaszék elnökéhez, Recsk (Heves megye), küldendők. 

(1241—1—1) 
A zakàrfalvi (Szepes m.) községi elemi nép-

iskolánál egy tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Feltételek : róm. kath. vallás és tőt nyelv ismerete. 
Az állás javadalma : 100 korona a községtől, 900 korona 
államsegély és — egyelőre míg az új iskolaépület 
felépül — egy szobából álló lakás. Pályázók kér-
vényeiket f. evi augusztus hó 25-ig a községi iskola-
szék elnökénél nyújtsák be. Megbízásból : Melega 
Miklós, iskolaszéki jegyző. (1242—1-1) 

Gyöngyösorosz iban a nyugdíjaztatás folytán 
megüresedett róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zatott hirdetek. Javadalmi jegyzőkönyv szerint a 
jövedelme : 1678 korona 28 fillér. A választás folyó 
augusztus hó 26-án lesz. Személyes megjelenés kívá-
natos. Márton Sándor, iskolaszéki elnök. 

(1245—1—1) 
A berettyóújfalui ref. egyház pályázatot hirdet 

egy tanítónői állásra. Javadalma : 100Ö korona, ter-
mészetbeni lakás, 1 öl tűzifa. Kötelessége : az egyház-
tanács által reábízott osztály vagy osztályok vezetése. 
Pályázók okmányaikat, szolgálati bizonyítványukat 
aug. 21-ig adják be. Az állás szept. l-re elfoglalandó. 
Zih Sándor, ref. lelkész. (1264—1—1) 

3 3 . SZÁM. 

A n a g y m á k f a i államilag segélyezett községi 
iskolánál megüresedett tanítói állásra ezennel pályá-
zatot hirdetek azon megjegyzéssel, hogy csakis férfi-
tanító folyamodhatik. Jövedelme a következő : szabad-
lakás, 8 hold szántó és legelő haszonélvezete, tandí j-
jövedelem 50 korona, 5°/o iskolaadó-jövedelem 80 kor., 
államsegély 868 korona, összesen 998 korona. A válasz-
tás 1909. évi augusztus 22-nek délutáni 3 órájára 
tűzetik ki. Nagymákfa, 1909 augusztus 9-én. Bozzay 
Károly, iskolaszéki elnök. (1246—1 — 1) 

A gá l s zéc s i róm. kath. elemi népiskolánál nyug-
díjazás folytán megüresedő kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazása : 1. Mint kántornak : 
van 12 magyar hold szántóföldje. Párbér címén kap 
körülbelül 10 köböl rozsot. Stoláris jövedelemből 
körülbelül 80 korona. Gálszécsi mesterektől 20 korona. 
2. Mint tanítónak : Tandíjakból 200 korona. Állam-
segélyből, 1000 koronáig kiegészítve, 487 korona. 
A törvényes ötödéves korpótlék. Két szobából álló lakás, 
konyha, kamara. Az egyházközség magyar-tótnyelvű, 
lévén, a pályázónak a tót nyelvet is teljesen bírnia 
kell. Zenében kiváló szakértelemmel bíró és jó hanggal 
rendelkező előnyben részesül. Pályázati határidő : 
1909 augusztus 31. A folyamodók folyamodványaikkal 
kellőleg fölszerelve és kántori képességük bemutatása 
végett személyesen tartoznak megjelenni. Gálszécs, 
1909 augusztus 8-án. Gáy János, róm. kath. plébános, 
iskolaszéki elnök. (1249—1 — 1) 

P a l i n község érdekeltsége pályázatot hirdet tanítói 
állásra. Az állás ideiglenesen töltetik be. Fizetés : 
havonként 83 korona 33 fillér, egy szoba. Az állás 
rendezés alatt van, pályázótól függ, hogy végleg 
alkalmaztassék. Választás : 1909 augusztus hó 26-án 
Palinban, az iskolában ejtetik meg. Ukmányolt kér-
vények alulírt körjegyzőhöz küldendők. Hosszúvölgy 
(Zala megye), 1909 augusztus hó 10-én. Nagy Ferenc, 
körjegyző. ^ (125U—I—1) 

Szabadszál lásra (Pest megye), magántársulati 
iskolához, polgári iskolai képesítéssel bíró tanítónő 
kerestetik. 1909/10. tanévben 18—20 növendéket tanít 
állami polgári iskolai tanterv alapján. A növendékeket 
első, esetleg második osztály tantárgyaira tanítja és 
tanév végén növendékeit nyilvános polgári iskolában 
levizsgáztatja. Fizetése: 10 hónapra számítva 1200 kor., 
de a tanév kitöltése okvetlen kötelező. Német nyelv 
és zongoratanítás által némi mellékjövedelemre 
számíthat Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Pályázati határidő augusztus 29. Kérvény és okmányok 
(másolatban) alulírott társulati megbízotthoz külden-
dők. Rozgonyi^ Endre. (1251—1-1) 

Rábaszová t i (Sopron m.) róm. kath. népiskolánál 
férfi-osztálytanítói állásra augusztus 25-ik napjáig 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 1 bútorozott szoba, 
a község pénztárából 100 korona, 900 korona állam-
segély, 40 korona kertátalány. Kötelessége díjlevél 
szerint. Személyes megjelenés kívántatik. Kérvények 
a bágyogi főt. plébániához intézendők. Baán János 
plébános. _ ( 1 2 5 2 - 1 - 1 ) 

A sz i ládi ág. hitv. evang. népiskola tanítói állására 
pályázatot hirdetek. Jövedelem : állami fizetéskiegé-
szítéssel 1000 korona készpénz, lakás, kert. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Kántori képesítéssel bírók előny-
ben részesülnek. Pályázati határidő : augusztus 29. 
Az állás október 1-én foglalandó el. A pályázatok az 
iskola-zéki elnökséghez (Felsőzélle, pósta Szilád, Nyitra 
m.) küldendők be. (1257—1—1) 

Pályázat. Szécsénykovács i -1 államilag segélye-
zett községi iskolánál tanítói állás betöltendő. Java-
dalmazása: 1000 korona, tisztességes lakás, mellék-
épületekkel. A kérvények folyó évi augusztus 29-ig 
a szécsénykovács -i iskolaszékre címezve, Ipolyvarbóra 
(Nógrád megye), Morvay Lipót esperes-plébános, is-
kola-zéki elnökhöz küldendők. Az okmányok a tulaj-
donosok terhére küldetnek vissza. (1276- 1—1 j 
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A n a g y v a r s á n y i (Szabolcs megye) államilag 
segélyezett, 1909 október 1-én megnyitandó községi 
elemi vegyes iskolánál szervezett férfitanítói állás 
1909 szeptember 18-án délelőtt 10 órakor Nagy-
varsányban, a községházánál megtartandó választáson 
fog betöltetni. Javadalmazása : évi 1000 korona kész-
pénz és természetbeni lakás. A kellően felszerelt 
pályázatok 1909 szeptember 10-ig bezárólag alulírott 
elnökhöz nyújtandók be. A később érkezettek figye-
lembe nem vétetnek. Nagyvarsány, 1909 augusztus 
hó 9-én. Erdőhegyi Pál, iskolaszéki elnök. 

(1253—1—1) 
Az érsel indi gör. kath. egyház (Bihar vármegye) 

pályázatot hirdet szept. 1-én elfoglalandó kántortaní-
tói állomásra. Javadalom : szabad lakás, '/2 hold házi-
kerttel ; évi 232 korona; párbér 16 köböl rozs, 6 hold 
szántóföld ; legelőilletőség 8 hold ; 6 iga- és 10 kézi-
napszám ; stóla 28 korona. 1000 koronára való kiegé-
szítésre államsegély fog kéretni, valamint az esetleges 
évötödös korpótlékok fedezésére. A földadót a tanító 
fizeti. A templomi szolgálati nyelv kizárólag a rutén. 
Tanítási nyelv a magyar. Csakis oklevéllel bírók 
pályázhatnak. Személyes megjelenés megkívántatik 
augusztus bó 22-ikére. Okmányok az érselindi gör. 
kath. iskolaszék címére küldendők. Iskolaszéki elnök. 

(1259-1—1) 
Pályázat Okányban (Bihar megye) községi tanyai 

férfi vegyes iskola tanítói állomására. Fizetése : a köz-
ség pénztárából, évnegyedenként előre fizetve, 800 kor. 
Az államtól 200 kor. Lakbérre 200 kor., míg a taní-
tói lakás felépül. Az államtól ötödéves korpótlék. 
Kötelessége : az I—VI. vegyes osztályoknak az összes 
tantárgyakban, beleértve a ref. vallást és énektanítást 
is, tanítása Az állomás választás után azonnal elfog-
lalandó. Pályázók, kik csak ref. vallású, okleveles 
tanítók lehetnek, kérvényeiket alulírotthoz aug. 31-ig 
adják be. Márk Ferenc dr., iskolaszéki elnök. 

_ ( 1 2 6 0 — 1 — 1 ) 
Mokrin község iskolaszéke elemi iskolájánál üre-

sedésbe jött tanítónői állásra ezennel pályázatot hir-
det. Javadalom : törzsfizetés 1200 kor., fűtési átalány, 
saját használatra, 100 kor., lakbérátalány 240 kor., 
írószerátalány 14 kor, a kézimunka-tanításért a köz-
ségi gazdasági ismétlő-iskolában 40 kor. és törvényes 
korpotlék. A zongorázásban jártasak és idegen nyel-
veket értők mellékjövedelemre számíthatnak. Az is-
kolaszék elnökségéhez címzett, kellően felszerelt kér-
vények folyó évi augusztus hó 23-ig adandók be. 
Iskolaszék. (1261—1—1) 

A makói ref. egyház pályázatot hirdet egy tanítói 
állásra. Fizetés : a j 1235 korona készpénz, havi elő-
leges részletekben, b) 2 öl puha tűzifa, vagy ehelyett 
36 korona, c) szabad lakás, évenként kétszeri tiszto-
gatással és kerttel. Kötelessége : az iskolaszék által 
megjelölt osztályban a reábízott fiú- vagy leány-
növendékeket a tiszántúli egyházkerület A. tanterve 
szerint oktatni. Pályázati határidő : augusztus 25. 
Kérvények nagytiszt. Bereczky László ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök úrhoz adandók be. (1262—II—1) 

A Kurtics községhez tartozó szentpálpusztai köz-
ségi elemi népiskolai tanítói állásra, nyudíjaztatás 
folytán pályázatot hirdetünk. Fizetés : lOOO korona 
készpénz ; a törvényes korpótlékok ; 200 korona tüzifa-
átalány, melyből a tanterem is íütendő ; 20 korona 
fafelvágatásra ; 60 korona iskolaszolgatartásra ; 10 ko-
rona irodaátalány és törvényes lakás. Kötelessége : a 
hatosztályú osztatlan mindennapi és ismétlő-iskolások 
tanítása. Vasár- és ünnepnapokon a róm. kath. isteni-
tiszteleteket lelkész nélkül vezetni. Pályázati határ-
idő : augusztus 25. Kérvények nagyságos Hámory 
László dr. iskolaszéki elnök, Arad, címre küldendők. 
Az állás október hó 1-én foglalandó el. Az iskola 
1910-től állami kezelésbe kerül. Iskolaszék. 

(1274—1—1) 

K a s s a szab. kir. város községi elemi iskolájánál 
egy tanítói állás lesz betöltendő, amellyel 1400 kor. 
alapfizetés, az első öt év után 400, minden következő 
öt év után mindaddig, amíg a fizetés a 3000 koronát 
eléri, 200 - 200 koronás előlépési javadalom van egybe-
kötve. A lakásbér 520 korona. Akik ezt az állást 
elnyerni óhajtják, szabályszerűen bélyegezett kérvé-
nyükhöz a képesítő oklevélen kívül csatolják születési, 
előtanulmányi, illetőségi és működési bizonyítványai-
kat s az okmányokat Sudy K. János igazgató címére, 
aug. 26-ig küldjék be. Az állás szeptember 8-án múl-
hatatlanul elfoglalandó. Eder Ödön, iskolaszéki elnök. 

( 1263 -1 -1 ) 
A nemesnádudvari róm. kath. népiskolánál újon-

nan szervezett tanítói állásra szeptember hó 15-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 1000 korona törzs-
fizetés, 200 korona lakbér és 20 korona kertváltság, 
mely járandóságok Nemesnádudvar község házipénz-
tárából, havi előleges részletekben lesznek kifizetve. 
Pályázhatnak férfiak és nők, kik a magyar és német 
nyelvet jól bírják. Ha férfi választatik, tartozik az 
iskolaszék által kijelölendő osztályt vezetni, szükség 
esetében a gazd. ismétlő-iskolánál külön díjazás nélkül 
tanítani. Ha nő, az iskolaszék által kijelölendő osz-
tályt és a mindennapi és gazd. ismétlő-iskolában 
a női kézimunkát külön díjazás nélkül tanítani. A 
megválasztandó tanító vagy tanítónő köteles lesz a 
kalocsavidéki róm. kath. tanítóegyesület tagjává lenni. 
A kérvények a róm. kath. iskolaszékre címezve, nagy-
tiszt. Muzik István esperes úrhoz, Bajaszentistvánra 
(Pest megye) küldendők. A megválasztott köteles 
állását folyó évi október hó 1-en elfoglalni, mely 
időtől fizetése is folyósíttatik. (1266—1—1) 

A reusori (Fogaras vm.) újonnan szervezett osz-
tatlan községi elemi iskolánál betöltendő tanítói állásra, 
ezennel pályázat nyittatik. Javadalom: 1. alapfizetés 
1000 korona, melyből 100 korona a községi pénztár-
ból, 900 korona államsegélyből fedeztetik. 2. termé-
szetbeni lakás vagy megfelelő lakbér, nőtlen tanítónak 
100 korona, nős tanítónak 200 korona. A pályázni 
óhajtó okleveles tanítók kellően fölszerelt és bélye-
geit kérvényeiket legkésőbb folyó évi aug. hó 28-ig 
alulírott iskolaszéki elnökhöz küldhetik be. Reusoron, 
1909. évi augusztus hó 8-án. Gráma Kelemen, iskola-
széki elnök. (1267—1—1) 

Pályázat a szini ref. tanítóságra. Fizetése : 1020 ko-
rona készpénz, 85 koronás havi részletekben és a 
megfelelő korpótlék államsegélyből ; 30 m. tűzifa, 
udvarra szállítva ; 100 marhára legelő ; kétszobás la-
kás, melléképületekkel ; kert ; gyümölcsös és stóla. 
Kötelessége : a hatosztályú népiskolát és ismétlő-
iskolát a kerületi tanterv szerint vezetni, azokat a 
fanemesítésre oktatni. Templomban és temetéseknél 
az éneklést vezetni s ha orgona állíttatik, orgonázni. 
Kánonikus órákon s lelkész akadályoztatása esetén 
prédikálni. Pályázati határidő : augusztus 25. Kérvé-
nyek Fodor György ref. lelkész címére, Perkupára 
(u. p. Szin) küldendők. Szeptember 1-én a hely el-
foglalandó. Vasúti állomás 10 perc. (1270—I—1) 

A békés i ref. egyház presbitériuma a megüre-
sedett IV. B. oszt. elemi fiúiskolái tanítói állásra pályá-
zatot hirdet. Fizetés : 850 korona készpénz ; ha a tanító 
nőtlen 250 korona, ha nős 3U0 korona lakbér az egy-
ház pénztárából és 150 korona feltétlenül folyósítandó 
államsegély, mint törzsfizetés-kiegészítés. Pályázhat-
nak okleveles református vallású tanítók. Az állás 
szeptember 1-én elfoglalandó. Kellően felszerelt pályá-
zati kérvények a békési református egyháztanács 
elnökségéhez címezve, folyó hó 26-ig bezárólag kül-
dendők. Kecskeméti Ferenc, elnök-lelkész. 

(1278—1—1) 
Zentára jóhangú, róm. kath. segtdkántort keresek. 

Teljes ellátást kap. Fizetés egyezség szerint. Sztu-
dényi Gyula, főkántor. (1305—II—1) 
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Mohács község óvodafelügyelő - bizottsága egy 
kisdedóvónői állásra pályázatot hirdet. Az ezen havi 
részletekben kiszolgáltatandó 800 korona évi fizetéssel 
és természetben való lakás helyett negyedévi részle-
tekben fizetendő évi 210 korona lakpénzzel javadalma-
zott állást elnyerni óhajtó okleveles ki^ledóvótjők az 
óvónői oklevéllel, születési, magyar honossági s előző 
működésükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt folya-
modványokat folyó augusztus hó 26-ig az alulírt elnök 
címére küldjék be ; kellően föl nem szerelt, vagy 
később érkező folyamodványok nem vétetnek figye-
lembe. Megjegyzem, hogy az óvodafelügyelő-bizottság 
fenntartja magának a jogot, hogy a választott óvónőt 
a helyben levő községi kisdedóvodák bármelyikébe 
— akár most, akár később — áthelyezhesse. Kelt 
Mohácson, 1909. évi augusztus hó 12-én. Margitai 
Péter, óvodafelügyelő-bizottsági elnök. ( 1277—1— 1) 

A folyó hó 31-én megüresülő f a r n a f l i ref. tanítói 
állásra pályázni akaró ref. tanítók vagy tanítónők 
kérvényeiket folyó hó 24-ig adják be a barsi ref. 
esperesi hivatalhoz Alsószecsére. Fizetés : Törv. lakás 
és kert. Pénz 1000 korona. Stóla a kerületi végzés 
szerint. Hivatalos utakra napidíj és fuvar. 2 öl kemény 
tűzifa, házhoz szállítva és felvágatva. Korpótlékért 
folyamodunk. Alias folyó évi szeptember 1-én el-
foglalandó. Patay lelkész, Kiss, Mihályka, gondnokok. 

( 1 2 8 0 - 1 - 1 ) 
Fegyverneken (Jásznagykunszolnok vármegye) az 

erzsébet-úti római katholikus vegyes iskola III — VI. 
osztályában betöltendő tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: 1. 920 korona készpénz. 
2. Egy szoba fűtésére elegendő kőszén. (Értéke 
80 korona.) 3. Kényelmes lakás, 310 Q-öl házi kerttel. 
A teljesen felszerelt kérvények a hirdetés megjelenésé-
től számítandó 15 napon belül az iskolaszékhez kül-
dendők. Ohács Titusz, iskolaszéki elnök. (1282—I—1) 

A monoki rk. egyháztanács-iskolaszék pályázatot 
hirdet az elhalálozás következtében megüresedett 
kántortanítói állásra. Javadalmazása mint kántornak : 
temetési stóla 400 korona, párbér értéke 440 ko-
rona, alapítványi misék és ostyasütés 40 korona, 
1 darab szőlőföld haszonértéke 40 korona, szántóföld 
haszonértéke 30 korona. Mint tanítónak : fizetése tan-
aíjból 300 korona, megyaszói földek haszonértéke 
140 korona, monoki urasági kegyföld haszonértéke 
100 korona. Kilátás van még 200 korona mellék-
jövedelemre, akár mint fogyasztási szövetkezeti könyve-
lőnek, akár mint gazdasági ismétlőiskolai tanítónak és 
faiskolakezelőnek. Pályázni óhajtók kérvényeiket, 
szeptember 2-ig bezárólag az egyháztanácsra címezve, 
alulírottnak küldje be. Választás szeptember 4-én lesz, 
próbaének léssel egybekötve. A megjelent pályázók 
költségeit egyháztanács nem téríti meg. Megválasztott 
kántortanító állását december 15-én foglalja el. 
Monok, Zemplén megye, 1909 augusztus 8-án. Petsár 
Gyula, plébános. (1285-1—1) 

à z é k u d v a r i róm. kath. kántortanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom : háromszobás lakás, 
melléképületek, megfelelő kert. Szántóföld 23 kis 
hold, melynek adóját kántortanító fizeti. A hitközség-
től 600 korona évi készpénz és 8 öl tűzifa, melyből 
az iskola is fűtendő. Stóla körülbelül 200 korona. 
Kötelesség : a kántori teendők végzése és I—VI. osz-
tályú iskola vezetése. Kántori próbával egybekötött 
választás f. évi augusztus 26-án d. e. 10 órakor tar-
tatik. Személyes megjelenés kívánatos, de nem díjaz-
tatik. Pályázatok róm. kath. plébániahivatalnak (Szék-
udvar, Arad megye) küldendők. Az állás folyó évi 
szeptember 1-én foglalandó el. (1286—1—1) 

A poprád i (Szepes megye) magán polgári fiúisko-
lánál szeptember 1-én egy matematikus állás töl-
tendő be. Latin nyelvet tu.lók s ág. hitv. evangéliku-
sok előnyben részesülnek. Ajánlatok e hó 24-ig Horn 
József igazgató címére küldendők. (1300-1—1) 

A bodzásott lakapusztal ág. hitv. ev. leányegy-
ház tanítót keres. Javadalmazása : egyháztól 430, 
tandíj és stóla 170, államtól 400 korona, lakás egye-
lőre egy szoba, kerttel. Kötelessége : hatosztályű is-
kola vezetése, ismétlősök tanítása, kántori teendők 
végzése. Az állás szeptember elsején elfoglalandó. 
Pályázhatnak a tót nyelvet is bíró ev. okleveles taní-
tók, aug. 31-ig alulírotthoz. Medgyesegyháza (Arad), 
1909 aug. 12. Zsilinszky Endre, iskolaszéki elnök. 

( 1 2 8 8 — 1 — 1 ) 
Vecze l (Hunyad megye, u. p. Branyicska) községi 

iskolánál magyar-román tannyelvű tanítói állásra pá-
lyázatot hirdetek. Az állás gör. kath., ennek hiányá-
ban gör. keleti román vallású, kántori képesítéi-s^í 
bíró tanítóval lesz betöltve. Fizetése : a határőri alap-
ból, havi előleges részletekben fizetendő évi 600 kor., 
a veczeli gör. kath. egyháztól két részletben fizetendő 
évi 100 kor., a többi államsegélyből. Kellően föl-
szerelt pályázati kérvények f. évi augusztus 28-ig 
alulírott címére küldendők. Herbay Ágoston, iskola-
széki elnök. (1298-1—1) 

A s zepesremete i közs. elemi népiskola egyik 
tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
1. törzsfizetés 1000 korona, mely áll 87ü korona kész-
pénzből, 40 köbméter fa (96 korona) és 28 korona 
szénailletmény egyenértékéből; 2. szabad lakás az 
iskolaépületben; 3. az iskola mögött lévő konyhakert 
feienek élvezetéből. Minthogy ezen állással a kántori 
teendők végzése, a másik kántorral ielváltva, az ev. 
egyháznál összekötve van, miért : 6 koronát az egy-
háztól elvez, azért csak ág. hitv. tanító választható 
meg. Azon esetben, ha az ev. egyház a megválasztott 
tanítót a vallástanítással a felsőbb osztályokban bízná 
meg, ezt elvállalni köteles, miért ezen egyháztol 
80 koronával díjaztatik. A kellőkép felszerelt pályá-
zati kérvények f. é. aug. 29-ig Kreichel Artúr dr. 
elnökhöz nyújtandók be. Szepesremete, 1909 augusz-
tus 14-én. Kreichel Artúr dr., iskolaszéki elnök. 

(1299—1—1) 
A szécsényhalász i - i róm. kath. iskolánál meg-

üresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Az állás 
javadalma : lakás, mely áll 2 szoba, 1 konyha, 1 ka-
mara,, 1 istállóból, 9 hold és 116 Q-öl szántóföld, 
3 hold 1179 G-öl rét, 225 Q ö l kert, 12 ürmét.-r 
tűzifa, tandíjakból 109-76 kor., községi segély 60 kor., 
áliamsegély 431 kor., 24 pozsonyi mérő rozs, pénz-
értékben 144 kor., összesen 1000 kor. Az iskolaszék-
hez címzett kérvények alulírott róm kath. plébánia-
hivatalhoz 1909 aug. 31-ig küldendők be. A választ is 
szeptember 2-án tartatik meg. Az állásra tanítónő is 
pályázhatik. Ludányi (Nógrád) róm. kath. plébánia-
hivatal. (1301-1 — 1) 

Nyugdíjazás folytán üresedésbe jött tanítói állásra 
pályazatot hirdetünk. Fizetés 939 kor., irodai átalány 
ti kor. Lakás, kert az 1907: XXVII. t.-c. értelmében. 
Osztott, vegyes iskolához. Államsegélyes. Pályázati 
határidő : aug. 30. Az állás október elsején foglalandó 
el. Kántori képzettség előnyben részesül. Szükség 
esetén a kántort helyettesíti. Csanáűapácza, 1909 
aug. 14. Róm. kath. iskolaszék. (1304—1—1) 

A poroszlói (Heves m.) ref. egyház pályázatot 
hirdet jövő tanévre, egy ideiglenes tanítói állásra. 
Javadalma, ha okleveles : 80U, ha nem okleveles 
70u korona, stóla és lakás. Kötelessége: az I —II. osz-
tály vezetése, minden második héten orgonistakántori 
szolgálat és ismétlő-iskolai oktatás. Pályázati határ-
idő : aug. 24. Ha olyan tanító pályáznék, ki nemcsak 
gyakorlott, jeles tanító, hanem jól orgonázik és ének-
kart is tud vezetni : véglegesítése bizonyos, a folya-
matban levő nyugdíjaztatás után. A rendes állás java-
dalma : 956 korona készpénz, 50—80 korona stól-r, 
18 mm. búza, 4 mm. ketszeres. Nyugdíjjogosultsága 
1026 korona, melynek felemelése — 1200 koronáig — 
tervben van. Református lelkész. (1806—1—1) 
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A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle í)ustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171—48—29) 

B o n r l t a r t á d tnn^V hivatalos nagyságban, pon-
n t i U U l d l l d M K U U j V tosan a hivatalos minták 
szerint, finom fehér papíron, jó kemény kötésben. 
Tartalma : órarend, fölvételi, előmeneteli és mulasz-
tási, látogatási, haladási naplók (180 munkanapra), 
statisztikai kimutatások, 49 tanulóív 3'20, 77 tan. 4, 
90 tan. 4-40, 104 tan. 4"80, 132 tan. 5'40. Célszerf-
ségét számtalan elismerőlevél bizonyítja. Kiadja : 
Kovács Gyula, Nagybányán. (1199—IV-2) 

Kerestetik némétünsjólbeszív tanítónő, 
ki két leánykát a polgári iskola II. osztályára elő-
készítene és zongorára tanítana, egy leánykát pedig 
az első elemiből levizsgáztatna. Havi fizetés : 50 korona, 
teljes ellátás, külön szoba. Házias magaviselet meg-
kívántatik. Fényképpel ellátott ajánlatok Vörösmarty 
Elekné intéző nejéhez, Tótmegyerre (Nyitra m.) kül-
dendők. (1225-11—2) 

VP7Prk f tT1VVPk I S z a b ó : A m a g 7 a r beszéd vezér-' » vZivi IV Uli j V CÛ.. könyve, nem-magyar és vegyes 
tannyelvű iskoláknak, 3'60. Székely : Vezérkönyv a 
beszéd-ért.-gyak. tanításához, I—II. oszt., 4. Pálinkás 
li. : Vezérkönyv a beszéd-ért.-gyak. tanításához, I—11. 
oszt, 4'40. Pálinkás : Iskolai találós mesék, jeles mon-
dások és költemények, 2. Pálinkás : Tanítástan, 1-60. 
Piller: Iskolai fegyelmezés és nevelés gyak. péld., 2 
Alexy: Vezérkönyv a földrajztanításhoz, 1'20. Szabó: 
írás, olvasó, számoló, rajz, agyagmunka, 1'50. A pénz 
beküldése esetén portómentesen küldi : Kovács Gyula, 
Nagybányán. (1199—IV—2) 

ÂDnf lnn fÄln pályadíjat nyert és engedélyezett 
ÍIdöZ.a-IClC ev. Bibliai történet ára 50 «lier. 

Szpgény gyermekeknek ingyenpéldány. Kapható a 
szerzőnél, Újpesten. (1196—8—2) 

7 a n ú t a n í t f in n t keresek iskolásleánykáim ének-
ZiCUCIdill lUlIUl és zongoratanítására. Németül 
vagy franciául beszélő előnyben részesül. Díjazás, 
teljes ellátáson kívül, megegyezés szerint. Joós Imre 
tanár, Sepsiszentgyörgy, Háromszék m. (1154-11-2) 

ű j j gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték 

(II. rész) 240 K. Zámlió Károly, Szegcd-Rókus. 
(1010—Vl-5) 

M 0 G Y 0 R Ó S S Y 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaibau cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-

C I M B A L O M 

ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kárjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. liangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26—6) 

Iskolai és orgonaliarmóniumot ne 
vegyen, míg 

RE31ÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
niámról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről,VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon.Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(1200—30—2) 

P I Z I N G E R - féle szab. állítható 
iskolapad 

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17. 
(753—XI-5) 

PÁRTOLJUK A IIOM IPART! 
P - p n T-» /»r í szállítja a miniszterileg ajánlott s  
J. X OiJ-Ll/U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy Vi bádogszelence •/« klg. 18 m1 ter. kor. 7.— 

» V» „ »/« „ 9 m» ter. „ 3.60 
, drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél —.40 
Új mázolási és von&lozásl utasítással. 

Greschik Gyula, 
(1058—V—4) L Ő C S É N . 
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Beszélgetések 
nem-magyar anyanyelvű népiskolai tanulók szániára. 
92.165/1909. sz. a. engedélyezve tankönyvül a nem-magyar 

tannyelvű népiskolák számára. 
Az 1908. évben 120.000. sz. a. kiadott tanításterv 

és útmutatás alapján írta Riczinger Ignác, áll. tanító. 
Nyomatta és kiadja Röttig Gusztáv és Fia Sopron-
ban. I. füzet 30 f, II. 40 f, III. 40 f. Tanítóknak, könyv-
kereskedőknek 25°/o rabatt . Mutatót féláron küldünk. 
Minden rendelés t Riczinger I. áll . lanílA 
úrhoz kell intézni (Soproiibiinfalvu). Leg-
helyesebb, legolcsóbb, ha az utalvány szélére írjuk a 
rendelést. 

Ez a könyv ezidőszerint az egyedüli, amely le-
hetségessé teszi a magyar beszéd megtanítását ott 
is, aliol a tanító maga sem tud tökéletesen magyarul. 

A rendelkezésünkre álló igen számos bírálat közül 
álljon itt néhány. Krug Lajos, soproni tanító úr így 
méltatja a Beszélgetéseket : „R. I. áll. tanító Beszél-
getések címen abszolút értékkel bíró művet adott a 
magyarosítás nehézségeivel küzdő kartársak kezésbe . . . 
Ö eleven beszédet, nem pedig holt nyelvi ismeretet 
nyújt gyermekeinek és ezzel az egészséges eszmével 
indult meg hódító nagy útján. Mindazt, amit a min-
dennapi élet . . . a minden pülanatban fölmerülő szük-
ségérzet szóba önthet, amire tehát a gyermeknek 
minden helyzetben, a mindennapi érintkezésben ok-
vetlen szüksége van : azt gyakorolja e valóban gya-
korlati érzékkel bíró tanférfiií gyermekeivel naponta. 
Szinte játszi könnyűséggel old meg egy nagy peda-
gógiai problémát, mely eddig szfinkszszerű titokzatos-
sággal és sötéten terpeszkedett a tanító tépelődő lelke 
előtt. Bizonyára ujjongva kiált föl Xenophon görögjé-
vel sok magyar tanító is : „Végre, végre, a tenger, 
Ahalata, Ahalata !" Aki kézbe veszi a beszélgetéseket, 
az bizonyára a megkönnyebbülés boldog érzetével 
fog Riczinger módja szerint tanítani, mert a siker 
biztos tudatában fogja növendékeit a magyar nyelv 
misztériumába bevezetni . . . A könyveknek lesz jövő-
jük, mert nem talmi-tudományt, hanem egy darab 
igaz életet visznek az iskolába." 

Kodrea György, áll. isk. igazgató úr (Alsóucsa, 
Fogaras m.) ezt írja : „Beszélgetések c. könyveiről 
csakis jót mondhatok, modern pedagógiai érzés és 
gondolkodás áramlik ki azok minden mondatából s a 
fölkarolást nagyon megérdemlik. Én, mint egyik 
tanítókörünknek elnöke, müvét terjeszteni fogom." 

Jenne Ede, medgyesi áll. isk. igazgató úr bírálata : 
„A régi nyelvtanok teljes ellentéte R. I. Beszélgeté-
sek c. munkája . . . Teljesen osztom azon elvét, hogy 
ne nyelvtant, hanem nyelvet tanítsunk . . . Megtaláltam 
könyvében egy hivatásos tanítónak a lelkét, aki a 
gyermek gondolkodásával összhangzásba tudta hozni 
az eddig oly elvontnak ismert nyelvoktatást. Ez a 
könyv hivatva van arra, hogy a magyar nyelv taní-
tását sikeressé tegye. R. I. művét melegen ajánlom 
nemzetiségek lakta vidékeken levő kartársaim figyel-
mébe. örvendenék, ha e nagy gonddal megírt könyv 
minél nagyobb körben elteijedne." 

A Beszélgetések korábbi kiadásairól szól ez a mél-
tatás: „Mióta a beszélgetéseket gyakorlom, az isko-
lások otthon, meg az utcán Í3 magyarul társalognak 
s a szülők csodálkozva kérdik, mi az oka, hogy a gyer-
mekek egyszerre így neki estek a magyar beszédnek." 
(Acliátz J., ev. tanító, Duránd, Szepes m.) 

A mű folytatása is megjelenik még a nyár folya-
mán. Szerző számolókönyvei is most vannak engedé-
lyezés alatt. 

A megrendelés legcélszerűbben a pénz előre be-
küldésével történik. Mutatópéldányokat féláron kül-
dünk. Rendelések címe : Riczinger I., áll. tanító, 
Sopronbánfalva. ( 1275—111—1) 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyár 

Stowasser János, 
cs. és kir. udvari szállító, 

a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és szín-
házak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai 

és a Rákóczi-tárogató feltalálója 

B U D A P E S T . 
Föüzlet: II., Lánozhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánlja saját gyárában készült hangszereit, 
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket. 

Specialista: 
vonóshangszerek készítésében és 

javításában. 
Árjegyzék minden hangszerről kí-

vánatra bérmentve. 
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-33) 

Új, pedálos orgonaharmónium eladó. 
(Válaszbélyeg.) Patkós Sándor ref. tanító, Rápolt 
(u. p . Szatmárököritó). (1295—1—1) 

HOROVITZ ADOLF, Nagyszombatban, 
ajánlja a következő tanügyi nyomtatványokat : 

Lecketerv, 
(munkabeosztás) heti beosztással, Kanka Jánostól. 
Ára 00 f. 70 f előleges beküldése mellett (bélyegek-

ben is) bérmentve. 

Fölvételi napló, A/2., 
igen jó papíron, ívenként 5 f. 

Előmeneteli és mulasztási napló, B/II., 5 f. 
Haladási (munka-) napló, igen csinos, fekete 
kötésben. 8 hóra 2"50 K, 10 hóra 3 K. ( 1 2 4 8 - 3 - 1 ) 

Alapillatott 
188S. 

ALKALI AJANLAT 
addig, míg a raktár tart! 
(16—26—17) Most Rendes 

180 cm. D n e o l t (duplaszálú tiszta gyapjú, c . Q f i w „..„ _ 
széles " « a l l északi szövet) méterje ° 3 o u 

Z-Z kétszínű kanava ̂  £ 4 90 K ™> k 
8s5zlís kanava futószövet -"88 K 
33 l « ; m talcakendö, ̂ T Ä ""78 K i-« k 

Tessék mintákat kérni ! 

BÉRCZI T). SÁNDOR 
kézimunka-nagyiparos. Telefon 109—06. 

Budapest, VT., Dessewffy-utca 5. sz. 
' S a j á t á r u h á z á b a n . 

K é r j e n n a g y k é p e s á r j e g y z é k e t ! 
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NÉPTANÍTOK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

A h i rdetések árszabása. — A pályázati h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj e lőre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEB., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. HAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TKB 8. 

K é z i r a t o k a t n e m aciixnlc v i s s z a , . 

A zászló. 
(—r.) Az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. §-a 

elrendeli, hogy nemzeti ünnepeken min-
den iskola épületén a magyar nemzeti 
címeres zászló tűzendő ki. Hogy az is-
kolák e zászlót meg is kapják, arról 
— ugyancsak e szakasz értelmében — 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
gondoskodik. Ma már tehát Magyar-
országon minden iskolának növendékei 
ismerik a magyar zászlót. Eddig a he-
gyek között, a forgalomtól távoleső tót 
és román községekben megtörténhetett, 
hogy a falu szűk határát még át sem 
lépő gyermek tán egyáltalában nem lá-
to t t ifjúkorában magyar zászlót; most 
csak az fordulhat elő, hogy a magyar 
zászlót először az iskola fölött pillantja 
meg a falu ifjúsága. Egész nemzedék növe-
kedett fel eddig, amelyik nem tudta, mit 
jelent a magyar zászló; ma az iskola éle-
tében törvényes szerepe van a zászlónak. 

Ha kirándul az iskola, vagy ha a 
madarak és fák napját tartja, nagy a 
vetélkedés a felsőbb osztályokban : ki 
vigye a zászlót. így jut a zászló a leg-
erősebb, a legdaliásabb, a legcsinosabban 
öltözködő fiú kezébe. Mikor az ifjú csa-
pat elindul, és az iskola legjobbjának 
kezébe adja a tanító a zászlót, a leg-
szebb alkalom kínálkozik arra, hogy a 
magyar zászló jelentőségét elmagyarázza 
a lelkes tanító . . . 

Ahol ez a zászló lobog, ott a magyar 
állam van mindig jelen. Amerikában, 
hová a tót falu népe elvándorol, ha. 
magyar zászló leng valamely házon és 
a tenger közepén, mikor árbocra húzzák 
fel a zászlót, mindenütt Magyarország 
képe jelenik meg. A címeres zászló Ma-
gyarország jelenlétét hirdeti az ország 
határain, a hegycsúcsokon épen úgy, mint 
az iskolás gyermek kezében. Nemzeti 
ünnepeken, a békében nem a dísz ked-
véért van kitűzve a zászló, háborúban 
pedig nem a zászlóért halnak meg a 
katonák, hanem — Magyarországért. 

A zászló címerében van három zöld 
hegy, ezek Magyarország hegyei ; van 
benne három ezüstszalag, ezek Magyar-
ország folyói. Ahol tehát e zászló lobog, 
ott jelen van Magyarország földje. A zöld 
hegyek tetején keresztet láthatni, ilyen 
kereszt lóg otthon az iskolásgyerekek 
lakásában is; jelen van tehát a zászlón 
Magyarország népe is. A címer felett 
van a korona, ez a magyar király koro-
nája; jelen van tehát a zászlón a ma-
gyar király és annak hatalma is. A na-
gyobbik címeren ra j ta vannak külön 
azoknak az országoknak címerei is, amely 
országok a múltban vagy a jelenben 
Magyarországhoz tartoznak. Tehát ahol 
a magyar zászló leng, ott jelen v a n s  
a magyar törtémlem is: magyar vité-
zek ereje, hódító királyok emlékezete. . 

I" ALL-EQÎ wisk. 
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A zászló piros színében ott van a magyar 
nép égő hite, az ország véres küzdelmei; 
fehér színében él tiszta erkölcse; zöld 
színében pedig örök reménye, hogy Ma-
gyarország újból olyan nagy és hatalmas 
lesz, mint egykoron. 

Érthető tehát, hogy ahol a címeres 
zászló lobog, o t t mindig Magyarország 
van jelen. Folyóinak egyetlen cseppje, 
rónáinak egyetlen porszeme, hegyeinek 
legkisebb szikladarabja nem hiányzik on-
nan. Láthatatlanul ott állanak a zászló 
körül az ország népei: a magyar, a né-
met, a román, a tót, a rutén, a szerb, 
a horvát. A zászló rúdja sudár fenyőfa 
volt tán azelőtt a Kárpátok hegycsúcsain. 
Ott állott az ország határán viharban, 
jéghidegben ; büszke daccal őrizte Ma-
gyarország határát. Vagy tán akácfa volt, 
amely lenn a rónán illatos, fehér virág-
já t hullatta békésen szendergő kisdedek 
keblére. A zászló szövete tán len volt 
nemrégen, melyet tót leányok munkája 
tet t ily lobogóvá; vagy tán a Tisza 
mellett zöldéit egyszer az a kender, me-
lyet magyar menyecskék verítéke tilolt 
a zászlóhoz fehér gyolcsnak. A fa erejét, 
a kender díszét, a nép verítékét, a pap 
áldását, a nemzet pedig becsületét adja 
a zászlóhoz. 

Ezért szent és sérthetetlen a mi zászlónk. 
Önmaga és saját országa ellen emel kezet 
az, aki bánt ja ; önmagát és saját hazáját 
becsüli és védi meg az, aki szereti. Olasz-
országban ha iskolásfiúk találkoznak az 
utcán a nemzeti zászlóval, tisztelettel 
homlokukhoz emelik kezüket. Hősöknek, 
királyoknak legnagyobb megtiszteltetése 
az, ha meghajtják előttük az ország lobo-
góját. Katonáknak, hadseregeknek leg-
nagyobb szégyenük az, ha zászlójukat az 
ellenség elveszi. Mikor tehát az iskola 
népe zászló alatt megy valahová, büszkén 
és azzal a fogadalommal kövesse zász-
laját, hogy mindig meg fogja védeni a 
zászló becsületét. 

Téves dolgok. 
írta: Szabó Elemér. 

A románság nemzeti önérzete, valamint szel-
lemi és anyagi helyzete az utóbbi évek alatt 
hatalmas lendületet, rohamos fejlődést mutat. 
E nagyarányú fejlődések méltán kelthetnek 
aggodalmat a magyarság körében, mivel a fejlő-
déseket előmozdító eljárások gyakran magyar-
ellenes irányúak. A románság javára kifejtett 
munkásság, az anyagi és szellemi fejlődést bizto-
sító intézmények alapozása és felvirágoztatása 
— amely dolgok sok esetben a magyarság 
részéről is csak helyeselhetők volnának — olyan 
éllel és színezettel táratnak elénk, mintha azok 
elsősorban is a magyar nemzeti állam kiépítését 
és megerősítését szolgáló törvények és miniszteri 
rendelkezések gyöngítését s a magyar nemzet 
meggyülöltetését volnának hivatva szolgálni. Az 
1907. évi XXVII. t.-cikk végrehajtása nyomán 
főképen két eset izgatja jelenleg amagyar közvéle-
ményt, és pedig : a magyarnyelvi hitoktatást meg-
tiltó érseki rendelet, továbbá: a magyar nyelv érvé-
nyesülésének gyöngítésére létesíteni szándékolt 
kultúralap javára lcötelezőleg fizetendő társadalmi 
adó kivetése. Elszomorító, téves dolgok ugyan 
ezek, de aki ismeri a helyzetet, az tisztában van 
azzal, hogy nem is olyan veszélytrejtők ezek, 
mint amilyeneknek látszanak. Kormányunknak 
nem sok fáradságába fog kerülni mindkét dolog-
nak békés úton való rendezése, miután a román-
ság nagy része sem lelkesedik e rendelkezésekért, 
s főképen az önkényes adóztatás máris erős 
ellentállással találkozik. 

A magyar és román lapokban olvasottak 
késztettek arra, hogy, mint a román viszonyok-
kal ismerős, a félreértésekre s az elidegenülésre 
fölötte alkalmas esetekkel foglalkozzam és az 
ezekkel kapcsolatos rendelkezések nyomán elő-
állott fonák helyzetet némileg megvilágítsam. 
A hazai románság vezetői között mindig vcltak, 
vannak s bizonyára lesznek is arra törekvők, 
hogy a magyarság befolyása alól a románság 
teljesen függetleníttessék s a román királyságba 
beolvasztassék. E meddő törekvések munkálása 
a lelketlen izgatóknak kincsesbányául szolgál 
ugyan, de — sajnos — egyúttal fölötte alkalmas 
a magyarellenes érzület fölkeltésére és állandó 
ébrentartására is. Minél jobban fejlődik azonban 
népoktatásunk s nyer magyar nemzeties színt, 
annál inkább veszítik talajukat a lelketlen iz-
gatók is, mert a magyar nemzet kultúrájának 
világító fáklyájától a román népet fogva tartó 
babona nyomasztó köde mindjobban foszladozik, 
s a józan gondolkodáshoz szokó nép kezdi fel-
ismerni a tévútra vezetők alattomos, csalfa és 
önző eljárásainak rejtett céljait. Ennek nyomán 
a leghevesebb agitációk ellenére is mindgyak-
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rabban kérelmezik a románlakosságú községek 
is az állami elemi iskola és óvó szervezését. E 
felvilágosító s a nép javát szolgáló magyar 
kultúra hatásától akarják egyes román vezetők 
még ma is népüket elzárni, s e célból újabb és 
újabb tervet és fogásokat eszelnek ki a román 
nép megtévesztésére. De miként a lavina az 
útjában fekvő akadályokat, s miként a meg-
duzzadt folyam az őt összeszorító gátakat pehely-
könnyűséggel elsöpri, épen úgy söprik el nép-
oktatásunk új törvényei a nemzetiségi törekvések 
által épített válaszfalakat is. A román egyházak, 
a maguk egyetemességükben, a magyarellenes 
törekvéseknek erődítményei, lelkészeik pedig ez 
áramlatoknak zászlótartóik nem lehetnek, mivel 
a hit a nyelvvel és a politikai érdekekkel szervi 
kapcsolatba nem hozható. Az egyházak lelkészei 
csak mint magánegyének, illetve mint a haza 
polgárai, nem pedig mint lelkiatyák foglalkoz-
hatnak a közügyekkel. Természetes azért, hogy 
az államnak elsőrangú kötelessége a hatás-
körüket átlépő s az állami érdekeket veszélyez-
tető egyházi funkcionáriusok izgatását a leg-
erélyesebben megtorolni s a káros kísérletezé-
seknek csírájukban elejét venni. Nemzetiségi 
egyházaink vezetői mindjobban belátják már, 
hogy egyházaik és népük érdekei megkívánják, 
hogy a magyar állam érdekeivel összeütközésekbe 
ne jussanak, s tőlük telhetőleg törekszenek is 
az ellentéteket elenyésztetni, vagy legalább is 
mérsékelni. Minthogy azonban a gör. kel. román 
egyházak ügyeinek mikénti intézésében az egy-
házak főpapjainak nincsen korlátlan hatalmuk, 
s a döntés a szinódus kezében van, amelynek 
többségét világiak teszik, természetes, hogy a 
gör. kel. román egyházaknál a békés megoldás 
gyakran nehézkesen, sőt olykor egyáltalán nem 
is vihető rövidesen keresztül. Ebben van fő-
képen a magyarázata, hogy a gör. kel. egyházak 
részéről kiadott rendelkezések nem felelnek meg 
sokszor a magyar nemzeti állam követelményei-
nek. Az a sokoldalú aknamunka, amely hazai 
románságunk közéletében sűrűn tapasztalható, 
volt bizonyára indítéka a magyarnyelvi hit-
oktatást megtiltó rendelet kiadásának is. E lap 
f. évi 28. száma vezércikkében nagyon helyesen 
mondatik, hogy Metianu János, gör. kel. román-
ságunknak érdemekben megőszült egyházi feje-
delme, a békés kibontakozásnak régi hirdetője 
és tevékeny munkása. Csodálatos a 80 éven felül 
lévő metropolitának mély bölcsesége, nagy 
emlékezőtehetsége, eleven gondolkodása, a köz-
ügyek iránti meleg érdeklődése és hatalmas 
munkakészsége. Az isteni gondviselés soha jobb-
kor nem állíthatott a gör. kel. román egyház 
élére ilyen kiváló bölcset, s hiszem is, hogy a 
mai nehéz időkben ő meg fogja találni a békés 
megoldás útjait. Meg vagyok győződve, hogy a 

békés együttélést munkáló főpap nem a saját 
elhatározásából és akaratából, hanem a külső 
befolyások kényszere alatt adta ki a magyar-
nyelvi hitoktatást megtiltó rendeletét, s mihelyt 
annak káros hatásáról a befolyásolókat meg-
győzheti, a visszatetszést és összeütközést okozó 
rendeletét nyomban hatályon kívül is fogja 
helyezni. E nagyérdemű főpapról annak idején, 
amikor előtérbe került az ő főpapi megválasz-
tása, méltán mondhatta illetékes helyen a már 
nyugdíjba vonult nagy emberismerő elődöm, 
aki Metianuval, mint zernesti esperessel, gyakori 
érintkezésben állott : „Metianu hazafiasságáért jót 
merek állani." Teljesen igaza volt. Mi, akik 
közvetlen érintkezésben állunk a románsággal 
s többször van alkalmunk a közszeretetben álló 
főpappal személyesen is érintkezni, jól tudjuk, 
hogy a bölcs metropolitának legfőbb óhaja a 
békés kiegyezés, mert a békés megoldástól várja 
népének javát s e hazában való kellő érvényesü-
lését is. Az ősz egyházi fejedelemnek gyermekei 
s az általam ismert rokonai is mind magyar-
barát érzelműek. A nagyérdemű főpap békés 
irányú munkásságát azonban a különböző helyi 
és egyéni érdekek képviselői folytonosan zavar-
ják és befolyását gyengítik. Az ő törvénytisz-
teletére eléggé jellemző az, amit a tanítói nagy-
gyűlésen mondott: „Tegyetek eleget az új iskolai 
törvényeknek s ne hallgassatok a törvény ellen 
bujtogatókra !" 0 megérti a kor követelményeit 
s nem ő rajta múlik, hogy a fejlődés munkája 
zavartalanul keresztül nem vihető. Be fog telje-
sedni rajta is a nagy férfiak általános sorsa, 
mert népe csak halála után érzi majd át, mit 
vesztett elhunyt fiában. 

A 2°/o-os kultúradó kivetésének eszméjét is 
a nagyszebeni gör. kel. szinódus tavaszi nagy-
gyűlésén vetette fel egyik túlbuzgó tag, hogy 
az állami befolyás csökkentése végett a kive-
tendő adóból létesítendő kultúralap lássa el a 
gör. kel. román iskolák szükségleteit. Eltekintve 
attól, hogy e kultúradó önkényes kivetése a leg-
nagyobb hatalmi túlkapás, mivel senkit egy reá 
nézve nem kötelező intézmény javára megadóz-
tatni teljes lehetetlenség, ezt az adókivetést a 
kormánynak a legnagyobb energiával gyökeré-
ben meg kell semmisítenie, s a hatalmi túlkapást 
meg kell torolnia, mert e kényszeradóztatás a 
hazafias érzésű románokat is kiszolgáltatná a 
magyarellenes áramlatnak. A merész javaslat, 
hogy a gör. kel. románság tagjai jövedelmüknek 
2'/0 át évente két egyenlő részletben kötelesek 
a kultűralap javára beszolgáltatni, egyetlen 
ellentmondás nélkül fogadtatott el, jóllehet a 
gyűlésben résztvettek legtöbbje nem lelkesedett 
az eszméért s itthon — szűkebb körben — 
nagyon elhibázott dolognak minősítették ez adó-
kivetést. De a tárgyaláskor óvakodott bárki i s 
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ellentmondani, nehogy a túlzók neheztelését 
magára vonva, általános meghurcolás céltáblá-
jául szolgáljon. Az összeütközések csíráit magá-
ban hordó nonsens indítvány nemcsak elfogad-
tatott, de végrehajtása iránt a rendelet is kiada-
tot t már, amelynek értelmében mindazok ellen, 
akik a f. év október haváig önként be nem 
szolgáltatják a rájuk kivetett kultúradót, a kon-
zisztórium alkalmas eljárásokat tesz folyamatba: 
levonja fizetésükből, postai fizetési meghagyá-
sokat küld részükre stb. A kultúradó indít-
ványozója bizonyára abban a föltevésben volt, 
hogy miként a gyűlésen nem lesz bátorsága 
senkinek ellentmondani, azonképen a megadóz-
tatottak is (lelkészek, tanítók, hivatalnokok, 
orvosok, ügyvédek stb.) inkább megfizetik a 
reájuk kivetett évi rendes adót, semmint kitegyék 
magukat a nemzetáruló kicégérezésnek. A meg-
adóztatottak azonban nem birkanyájak, akik 
ilyen magyarellenes célokra gyapjúkat lenyírni 
engedjék, s máris lépten-nyomon felhangzik az 
elégedetlenség s a tiltakozás, amelynek alapján 
módjában lehet kormányunknak e hatalmi túl-
kapást méltó elbánásban részesíteni. 

Az, hogy a nagyszebeni gör. kel. egyház 
konzisztóriuma törekszik egy iskolai alapot létre-
hozni, kifogás alá nem eshetne, sőt a buzgóság 
csak elismerést érdemelhet, mert sok község 
román lakossága tényleg annyira szegény, hogy 
iskolájának még dologi szükségletét sem képes 
biztosítani. Már pedig az államtól e célra segély 
nem kérhető, de megfelelő alap nélkül nem is 
volna adható. Ámde ez alap gyűjtésének kellő 
keretekben kell lefolynia, s ne abból a célból 
indíttassék meg a gyűjtés, hogy a létrehozandó 
alap birtokában az iskolák elvonassának a 
nagyobb állami befolyás alól, hanem azért, hogy 
a szegény román községek iskoláikat az alapból 
nyerendő segélyezés folytán kellő karba hoz-
hassák s így tanítóik részére az államsegélyt 
kérhessék és megtarthassák. A gyűjtésnek azon-
ban önkényűnek semmi esetre sem szabad lennie. 
Az adakozásra senkit kötelezni és kényszeríteni 
nem szabad, de nem is szükséges, mert a kor-
mány tudtával és engedélyével folyamatba tett 
gyűjtés kedvezőbb eredményre vezethet, mivel 
az adakozók megnyugvással adják a jó célra 
filléreiket, tudva, hogy az állami ellenőrzés alatt 
álló alap titkos célokra nem lesz fordítható. 

Ha elolvassuk Yeritasnak a hazai románságot 
ismertető könyvét, jólesőleg állapíthatjuk meg, 
hogy a magyarság és románság érintkezésében 
a multakhoz képest az egész vonalon nagyarányú 
javulás állott be, amely jó viszony a románság 
békés irányú s magyarbarát vezetőinek gyara-
podásával mindinkább fejlik s erősödik. Sajnos 
azonban, hogy a kibékülés hívei még mindig 
nem eléggé erősek a túlzók befolyásának gátat 

vetni, minek folytán a románság részéről még 
ma is meg-megnyilvánul a most tárgyalt két 
esetben is észlelhető magyarellenes irányzat, ami 
úgy tűnik fel, mintha a hazai románság a maga 
teljes egészében egyetértene e magyarellenes 
érzülettel. Kívánatos volna, ha a hazafias magyar-
barát román vezetők alkalmas módon gátolnák 
meg a jó viszony teljes kifejlődését és megerő-
södését állandóan zavaró kitörések érvényesü-
lését, vagy legalább is felszólamlásaikkal tanú-
bizonyságot tennének arról, hogy nem értenek 
egyet a magyarság ellen irányuló támadásokkal, 
s így a támadások hatása e felszólamlások által 
gyöngíttetnék. A románság önmaga részesítse 
méltó elbánásban az önző célok elérhetése végett 
magyarellenes áramlatot előidéző s a tévútakon 
kalandozó vezetőket, érdekeinek irányítását pedig 
a békés megoldás útjait egyengetők kezeibe 
letéve, a magyar követelményekhez való símu-
lástól várja igényei méltányos kielégítését. Velünk 
egyetértve minden, velünk ellentétben pedig 
semmi sem érhető el. 

1 9 órakor kezdődő tanításról. 
írta : Kóródy Miklós. 

Ez a kérdés nem pusztán fővárosi és nem 
is tisztán elemi iskolai probléma. Többet mon-
dunk : nem is tisztán tanításügyi, hanem maga-
sabb pedagógiai és nevelés-oktatásügyi rendszer-
kérdés. Összefügg az alvás egészségtanával, a 
munka fogalmával, erkölcsi vonatkozásai van-
nak, érinti a táplálkozást, a tanítók, tanárok 
munkakörét, az állam és más iskolafenntartók 
finánciális érdekeit stb. Jelenleg olyan daganat-
féle, amely felfakad rosszvérű oktatásügyünk 
fején, nyakán s egyéb puha részein. Kórtünet, 
amelyet próbálnak tapaszokkal, apró operációk-
kal, púderrel és illatokkal eltakarni, szagtala-
nítani, de újból és különböző pontokon ismét 
és ismét kiüt. Semmi más, mint ama nagyon 
híres és mindenütt jelentkező prokruszteszi ágy, 
amelynek kedvéért hol kinyújtják a médiumot, 
hol ismét megkurtítják. 

A szabad ország szabad gyermekének (legyen 
az szülő, tanító, tanár, tanuló) 40 évvel ezelőtt 
kiadnak egy rendeletet, hogy 8 órakor stb. 
okvetlen jelenjék meg a gyermek az iskolában, 
mert különben stb. Ezt megszokjuk, eleinte 
boszankodunk miatta, sőt meg is büntetnek 
érte, de 40 év múlva azért tűrnénk el büntetést, 
ha e szokásunkat el kellene hagyni. Egyben 
pedig az iskolában hirdetjük a szabadságot, az 
önállóságot, a célszerűséget, az okosságot s 
egyéb földi jókat. Hanem csak merjen eltérni 
valamely szabad ember, elméletben, e szokástól, 
akkor adunk neki, — nem is szólva a gya-
korlatról. 
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Pedig hogyan is állunk ? Tudtunkkal a gyer-
mekek egy része a fővárosban él. A másik 
része a Fehér- és Fekete-Tisza partjain, a har-
madik rész már „a kanyargó Tiszánál", a ne-
gyedik a Yág-völgyében. Egy sereg a Mezőség 
dombjain s vannak, ámbár gyérebben, az Ormán-
ságban is. Törik vagy szakad, a bácskai rác 
gyereknek épen azon órában kell iskolába menni, 
amikor Károlyi Józsika grófnak, vagy Bánífy 
Erzsike bárónőnek, föltéve, hogy utóbbiak is 
eljárnak. 

Pécsett a postások 2 órakor végzik hivatalu-
kat, de már akkor nyoma sincs otthon a nebuló-
nak, elnyelte őket a moloch, s hogy ilyen gyer-
mek 150 is van, az nem nagy szerencsétlenség. 
A gyergyóremetei apák jún. elejétől szept. vé-
géig, mivel havasi favágók, nem nagyon „üdül-
nek" fel „gyermekeik csacsogásától", persze, 
ezek nem is sejtik, hogy az minő üdítő dolog. 
Hát még a Turkesztánban és Teheránban baran-
goló tótok mily csekélységgel távoznak el Be-
nyov trencsénmegyei községből, hogy a világot 
összedrótozzák ! 

Szóval: a tanítás is egészen más és a csa-
ládi és társadalmi élet is egészen más. Mihelyt 
ezeket összekeverjük, akkora babiloni torony 
épült, hogy a tetejét sem látjuk. 

De Budapest is más és a zalatnai havasok 
vidéke is valami más. 

A helyes oktatásügy, egységes, magasabb elv-
ből kiindulva, mindig a célt szem előtt tartva, 
abban áll: hogy a tanítási eredmény a tér és 
idő bármely pontján biztosíttassék. Ez pedig, 
ha az alvást mint adott tért vesszük, reggel 
6 órától este 8 óráig bármely időben elérhető, 
s hogy melyik órában, az egyáltalán nem lé-
nyeges. 

Es itt kénytelen vagyok Vakáció és A taní-
tás helye című előző közleményeimre alludálni. 
A januári és februári vakáció városokban jelen-
tékeny mérvben megoldja, amit a didergő gyer-
mekekre vonatkozólag 8-e vagy 9 óra? címe 
alatt felhozni szoktak. Nagy, vagy nagyobb 
városokban a gyermekek kétfélék : vagy olya-
nok, akiknek nincs otthonuk, s ezek gyermek-
menhelyre valók, vagy olyanok, akiknek szüleik 
jóravaló munkások, s ezekre nézve a legegysze-
rűbb megoldás, hogy januárban és februárban 
otthon tartsák gyermekeiket. Bocsánatot kérek, 
de én még ma is bízom az anyai és apai sze-
retetben annyira, hogy elhigyjem, hogy — a 
durva kivételektől eltekintve — minden szülő 
módot találjon, hogy gyermeke a téli hóna-
pokban jó gondozásban részesüljön, s ez sok-
kal könnyebb, ha iskolábajárással nem kompli-
kálódik. 

Előállana tehát a július-augusztusi tanítás, 
január-február helyett (mindig nagyobb váro-

sokról szólva, ha elemi iskoláról van szó). Itt a 
tanítás helye jön figyelembe. Ki a szabadba, 
ki a Városligetbe, a Hűvösvölgybe, a Sváb-
hegyre s a Budapestet környékező más szép 
helyekre, a virágokról, fákról, madarakról, kö-
vekről, patakokról, forrásokról, várakról, szántó-
földekről, rétekről, legelőről s ezeknek színgazdag 
dolgairól tanulni, olvasni, mesélni, szemléltetni, 
szavalni, rajzolni, mérni s közben játszani, fü-
rödni stb. Úgy-e, bolond egy iskola volna ez, 
s az is bolond, aki kitalálta. Mi lesz a világ-
ból, ha a gyermekek ezen üdülőhelyek oxigén-
fölöslegét elpusztítják? Jó nekik a széngázos 
téli iskolai levegő. 

Szegény higiénia ! Hányszor kiejtjük s hány-
szor hallgatunk róla, amikor alkalmazni kell. 
Március, április és május bőven elég, hogy fono-
mimikával minden gyermek megismerje a betű-
ket s kezdjen írni és olvasni. Júniusban már 
kint lehetünk a szabadban, s annál jobb, minél 
korábban kivonulunk, tehát — mondjuk — 
7 órakor. De akkor hol marad a 40 éves 8 órai 
kezdés ? A főváros szívesen épít deszkabódékat, 
hogy az eső elől menekülhessünk. A szabadban 
padokat is épít, amolyan gyalult deszkából, 
hogy írhassunk. Telik abból a 90 millió építési 
költségből s a fűtőanyagból, meg abból, hogy 
a túlzsúfoltság sokkal későbben áll elő, s ott 
künn a völgyekbén, a fák alatt a tanterem soha 
sem szűk. 

És a gyermekek? Szegény gyermekek, ha 
tudnák, hogy a Kóródy bácsi min töri a fejét, 
hogy őket ki akarja vinni egy darab kenyér 
s egy darab szalonna vagy sült hússal feltarisz-
nyázva oda, ahová maguktól úgyis mindig ki-
mennek: de hamarább megértenének engemet, 
mint a felnőtt bácsik és nénik, s de hálás szív-
vel szaladnának elém, ígérve, esküdözve, hogy 
soha engedetlenek nem lesznek, hanem ott künn 
mindig szorgosan figyelnek, olvasnak, számolnak, 
felelnek, csak vigyem, csak menjünk oda, az 
egyszerű, szép világba, honnan még a vénség, 
a fásultság s a rossz szokások nem szakították 
le az ő ártatlan lelküket. Oda, ahol a jó Isten 
csengő hangját mindig lehet hallani, s az ő 
szívük meg is hallja. 

— Az Orsz. kath. tanítói segélyalap közép-
ponti bizottsága az alap negyedszázados fennállása 
alkalmából augusztus hó 28-án Budapesten (IV., 
Papnövelde-u. 7.) d. e. féltíz órakor az alábbi 
tárgysorozattal díszgyűlést fog tartani. 1. Elnöki 
megnyitó. 2. A Segélyalap negyedszázados törté-
nete. Felolvassa: Bertalan Vince. 3. Jegyző válasz-
tása. 4. Jelentések. 5. A mult évi számadások 
előterjesztése. 6. Ösztöndíjasok választása. 7. Se-
gélyek kiosztása. 8. Indítványok. 
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A testgyakorlás a népiskolában. 
írta : Boynár Károly. 

A testgyakorlás nálunk alig idősebb a papi-
roson egy emberöltőnél s valóságban tíz eszten-
dőnél. Máris izmossá növekedett itthon, tekin-
télye lett a külföldön. Határozott alakja nincs, 
pontosan definiálható fogalma nem adható, mert 
még fejlődésben van. Nem egy rendszeren épült 
fel, hanem úgy az egyik, mi at a másik irányt 
figyelembe véve s a magyar faj temperamen-
tumához alkalmazkodva, a legjobb úton látszik 
haladni. Ügy a szakkörök, valamint az illetékes 
hatóság és a nagyközönség meleg érdeklődése, 
szeretete csüng a magyar ifjak testgyakorlásán, 
s ami ezzel egyenlő, a magyar faj erősítésén, 
a szép Hunnia fényes jövőjén. 

A magyar közoktatásügy vezére mindent el-
követ a magyar torna megteremtése végett. 
Öntudatosan mondom, hogy a magyar tornát 
meg kell teremtenünk, mert bár testgyakorlá-
sunk, iskolai és egyesületi tornázásunk van, 
amiről középiskolai ifjúságunk kerületi s orszá-
gos tornaversenyeken e hon határain belül, jeles 
tornász bajnokaink, úgyszintén világhírű atlé-
táink a Kárpátok bércein kívül nem egyszer 
tanúskodtak, mégsem mondhatjuk el, amit a 
németek, svédek, angolok, íme: ez a mi nem-
zeti testgyakorlásunk. 

Az Athénben 1904-ben tartott olimpiád óta 
két tornarendszer mérkőzik egymással az első-
ségért. A német és a svéd. Addig a német 
tornarendszert tekintették a legtökéletesebbnek, 
jelenleg inkább az utóbbit. 

A német torna atyja Jahn Lajos, aki a 
görögöktől átvett pentathlon-gyakorlatait (futás, 
ugrás, birkózás, gerelyvetés, diszkoszdobás) nem 
találván elégségesnek arra, hogy azok alkalma-
zásával oly testileg és jellemileg kiváló nemze-
déket nevelhessen hazájának, amely képes azt 
a franciák ellen sikeresen megvédeni, megala-
pította a szertornázást. 

A Jahn-féle néptornázást az iskolába Spiesz 
Adolf vitte be. S azáltal, hogy az eddig tetszés 
szerint alkalmazott tornagyakorlatok anyagát az 
emberi test törvényei alapján rendezte, a mai 
iskolai tornázás módját megteremtette. De ez 
nem pusztán szertornázás volt, hanem ehhez 
járult a Spiesz által kidolgozott egyszerű, ú. n. 
szabadgyakorlatok és rendgyakorlatok csoportja. 
Spiesz alkalmazta először azt a módszert, mely 
szerint a tömeg vezérszóra, egyszerre végezze a 
mozgást; ugyanígy a szergyakorlatoknál is. Ez 
a tanítási mód az osztály tornázás. 

A svéd torna feltalálója Ling Péter Henrik. 
Az ő rendszere abban áll, hogy úgy a szabad, 
valamint a szergyakorlatok közül olyanokat vá-
lasztott ki, amelyeknek hatása az emberi szer-

vezetre kimutatható s amelyekkel az egyes izom-
csoportokra és szervekre különlegesen lehet 
hatni. Ugyanazért a tornagyakorlatok közül csak 
azokat kereste ki s vette fel rendszerébe, ame-
lyeknek hatását ismerte. Az ő nevéhez fűződik 
a gyógytorna feltalálásának dicsősége is, de ez 
nem tartozván az iskolai tornázás keretébe, nem 
kell, hogy figyelembe vegyük. Bennünket a svéd-
rendszerű torna pedagógiai alapgyakorlatai ér-
dekelnek, melyek a testalkat támaszát alkotó 
csontrendszert fejlődésében helyesen és erőtel-
jesen irányítják. 

A svéd tornarendszer pedagógiai alapgyakor-
latainak fontosságát fokozza nálunk az a pa-
nasz, amely leggyakrabban a sorozóbizottságok 
jelentéseiben nyilvánul meg, hogy az iskolából 
kikerülő ifjúság nagy részének csontrendszere 
ferde. De nem is kell a szomorú igazságot más-
tól hallanunk, akinek szeme van, látja, hogy 
ifjaink testtartása hanyag, hibás. Lehet ebben 
valamelyes része az oktalan divatnak, a kor-
szellemnek. Ifjaink legnagyobb része agg ifjú, 
akik az öreg, megtört ember tapasztaltságával, 
sőt életuntságával, szánalmas testtartással le-
tyegnek végig az utcán, annyival is inkább, 
mivel így látják ezt újabban nem egy, épen a 
fiatalságtól megbámult, feltűnést kereső divat-
hőstől. 

A szomorú tapasztalat indította arra a közok-
tatásügyi minisztert, hogy államköltségen küld-
jön ki szakférfiakat a művelt nyugat torna-
tanításának tanulmányozására, akik hazatérve, 
elragadtatással számoltak be tapasztalataikról, 
főleg azokról, amelyeket az északi népeknél 
(svédek, norvégek) szereztek. Különösen a své-
dek és dánok fiú- és leánytornázását találták 
mintaszerűnek úgy a legalsó fokon, az elemi 
iskolában, valamint a középiskolában. 

Elemi iskolai mintaszerű tornatanítás! Hol 
vagyunk mi ettől? Vájjon eljutottunk-e egyál-
talában a testgyakorlásnak a népiskolában való 
tanításához? Papiroson igen, de a valóságban 
bizony nincsen nálunk elemi iskolai tornatanítás. 
Száz iskola közül egy ha komolyan veszi e 
tekintetben a dolgát. Legtöbb baj a mi szegény-
ségünk, amely meggátolja azt, hogy tornacsarno-
kokat emelhessünk gyermekeinknek, ifjainknak, 
a haza reménységének testi megizmosodására, 
egészségük ápolására. Mert azt nem hihetjük, 
hogy azoknak felfogásán szenved hajótörést a 
nemes ügy, akik még mindig nem tudják meg-
érteni azt az XX. század elején sem, hogy a 
test erősítése legjobban a tervszerű testgyakorlás 
által érhető el, akik a tornát legszívesebben a 
cirkuszokban látnák; ó, ezen már túlvagyunk! 

A folytonos és rendszeres tornatanításnak 
legbiztosabb záloga minden e-etre a jól felszerelt 
tornacsarnok volna. Ennek hiányában tökélete-
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set produkálni nem lehet, de igenis lehetséges 
és kell is valamit tennünk. Hogy mennyit, azon-
nal megmondom. A verőfényes őszi és tavaszi 
napok délutánjai a szabadban való tornataní-
tásra kiválóan alkalmasak. Ekkor azután már 
nem baj, ha nincs helyiség, mert ha volna, 
akkor sem használnók. A testmozgás hatása 
tiszta, pormentes levegőben még intenzívebbé less. 
Félórai mozgásos játék a szabadban fölér két-
annyi, zárt helyen való testgyakorlással. 

Egy kevés rencl- és szabadgyakorlat s a 
tanítói tekintély által — de nem láthatóan — 
vezetett, a gyermek fejlettségének és nemének 
megfelelő, sokkal több ideig tartó mozgásos 
játék legyen a tornaóra anyaga. A tornaanyag 
s az alkalmazandó módszer tornaszakirodal-
munknak kétségkívül e nemben legjobb müvé-
ben : Maurer János : Vezérkönyv az elemi isko-
lai tornatanításhoz című könyvében található. 

A hideg és nedves téli napokon szó sem 
lehet a szabadban való tornázásról, ilyenkor 
igen jó szolgálatot tesz a fölszerelt tornaterem. 
De mivel tornahelyisége a legtöbb iskolának 
nincs, meg kell elégednünk az iskolateremben 
való tornázással. Ahol az iskola tágas s a ta-
nulók a padokban szorosan ülnek, ott a torná-
zás alatt annyi gyermek lépjen ki a padokból, 
hogy egymást ne akadályozzák a mozdulatok-
ban. Mielőtt a kevés változtatással napról napra 
végzendő, ugyanazon gyakorlatokba fognánk, a 
legelső dolgunk az legyen, hogy a terembe 
tiszta levegőt bocsássunk be. Romlott, szénsav-
val telített levegőben végezni erőteljes mozgást 
s ezáltal arra kényszeríteni a gyermeket, hogj 
minél több elhasznált levegőt szívjon be tüde-
jébe, nemcsak nem hasznos, de egyenesen ká-
ros volna. 

Lehetőleg minden félórai tanulás, illetve nyu-
godt ülés után adjunk alkalmat a tanulónak 
izmainak kinyujtására, csontrendszerének kifeszí-
tésére, amit a padban ülő tanuló úgy érhet el, 
hogy lábujjra állva, testét erősen kiegyenesíti 
s mindkét karját magasan felnyújtja. Ezt a 
mozgást lassú tempóban mintegy 8 —10-szer 
végeztessük, összekötve légzési gyakorlatokkal. 
A karok felemelésekor történik a lassú, erős 
belégzés s azok lebocsátásakor a szintén nem 
gyors kilégzés. 

A második gyakorlat felváltva jobbra és balra 
végzendő törzshajlításból álljon. A gyakorlat 
előtt a gyermekek e vezérszóra ; tarkóra ! kezü-
ket a tarkón összekulcsolják, a mellkast kifeszítik 
s mindkét könyöküket a vállakkal egyvonal-
ban tartják. A fej előrelógatását, a lábaknak 
helyről való elmozdulását vagy meghajlítását 
nem szabad megengednünk, mert a gyakorlat 
nem volna oly eredményes. 

A harmadik és utolsó gyakorlat a karnak 
s lábnak előbb leírt helyzetben tartásával vál-
togatott törzshajlítás előre és hátra. Ez utóbbi-
nál ne engedjük meg a gerincoszlop hasüregi 
részének meghajlítását, hanem a mellfeszítést 
követeljük meg. 

A felsorolt három gyakorlat a mell és has-
üregi szervekre, továbbá a sok ülés miatt erősen 
szenvedő gerincoszlopra nagyon jótékony s el-
végzésükre, ha mindegyiket külön-külön tízszer 
tétetjük, mindössze 3—4 perc szükséges. 

Ezt a néhány percet, amelyet a tanulásban 
való előmenetel meg sem érezhet, ne sajnálja 
egy tanító sem tanítványai egészségére, helyes 
testi fejlődésének előmozdítására fordítani. 

S azok, akik erőteljes, pirospozsgás, jó falusi 
levegőt élvező gyermekeket oktatnak, félre ne 
vezettessék magukat azok életerejét látva, ne 
feledjék, hogy a testgyakorlás nemcsak a testi 
erőt, hanem az ügyességet is tetemesen fejleszti, 
formás termetet, hajlékony mozdulatokat s a 
megfogamzott akarat rögtöni megvalósítását, a 
testnek az engedelmességre való készségét egy-
aránt megteremti. 

Tehát a lélekre is hatással van. Akkor tanu-
lunk meg cselekedni, mikor a vezérszó rendeli, 
így a test a lélek uralma alá kerül. Bátorrá, 
merésszé, sőt vakmerővé tesz azáltal, hogy a test-
gyakorlásnál lépten-nyomon jelentkeznek ezek 
a lelki mozzanatok. 

Azért a haza ifjúságát kora gyermekségétől 
kezdve hozzá kell szoktatni, hogy testgyakor-
lásban nevelődjék. Tudjuk a régi görögök pél-
dájából, a nemzetek életéből, hogy csak az a 
nép tudja faji jellegét megtartani s tudott a 
többiekkel versenyre kelni, amelyik folytonosan 
a testnevelés szolgálatában állott. 

Ügy látom, Juvenál híressé lett mondását: 
„Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano" 
nemcsak ismerjük mi magyarok, hanem, hogy 
az ép test ós lélek együtt legyen, arra nézve, 
kivált újabban, intéző köreink el is követnek nem 
ugyan mindent, de sokat. Ilyen intézkedés pl. 
az, hogy a honv. miniszter a középiskolák VII., 
VIII., a tanítóképzők III. és IV. osztályainak 
tanulóit a céllövészetben katonatisztekkel kiké-
pezteti; a közoktatásügyi miniszter pedig ifjú-
sági kerületi s országos tornaversenyeket rendez, 
testnevelési értekezleteket hív egybe; igen jelen-
tékeny összeggel segélyezi (legutóbb 40.000 ko-
ronával) a nemzetközi nagy versenyekre induló 
tornászokat s atlétákat. De nem folytatom to-
vább. 

Hajnalodik. Bár minél előbb szökkenne dele-
lőre a magyar testgyakorlás áldást árasztó 
napja ! 
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SZÉPIRODALOM. 
Emlékezés. 

Sok idő mult el, hogy elhagytál, 
Sok minden úgy megváltozott. 
Bár évek tűnnek s évek jönnek, 
En most is a tied vagyok. 
Nem feledhetlek. Azt a csókot, 
Az utolsót nem feledem. 
E csókban adtad búcsúzásod, 
S e csókban maradtál velem. 

Darabban itt egy kézimunka, 
Egy félig írt levél amott. 
Szobánkban mind a régi rendben, 
Mit drága kezed itthagyott. 

Jöjj vissza hozzám, még egy csókra ! 
Hozzám, kit lelked úgy szeret. 
Jöjj vissza ! S édes, szerelmes csókkal 
Szívjad magadba lelkemet ! 

Csikós József. 

Mondjam-e ? 
Mondjam-e újra, hogy szeretlek? 
Hogy te vagy üdve életemnek? 
Hogy lelkem erőtlen, kifáradt 
S nincs pihenése, csak tenálad? 
Mondjam-e, hideg éj borul rám 
Nálad nélkül életem útján? 
S ha nem nyújtod felém kezedet, 
Lejtős pályám örvénybe vezet? 

Mért mondanám ? Úgyis hiába ! 
Rámnehezül a végzet átka. 
Érzem én, az van rám a sorstól mérve, 
Hogy szívem soha senki meg ne értse ; 
Hogy elégjen sóvár, emésztő vágyba', 
Rokonkebelre sehol sem találva ; 
Hogy egyre csak menjek, nem lelve célt, 
Éljek és szenvedjek, nem tudva, mért? 

Balog János. 

Pusztai emberek. 
írta : Mányiné Priyl Olya. 

Alig pitymallott még, amikor már talpon 
volt a falu apraja, nagyja. Nem volt biz az 
falu sem. Tizenöt-húsz ház egymástól hajítás-
nyira feküdött, körül kiskertezve, mert hát itt 
még nem drága a „porta". De még az sem 
nagy baj, ha egyik asszony tyúkja átmegy a 
másik szélre csipegetni, van fű bőven, selyemfű, 
hullámos nagy mező, hogy az ég kék széle 
összecsókolódzik vele a látóhatár szélén. Vörö-
sen bújt föl a nap, sugarai mint egy óriási 
kerék küllői terpeszkedtek szét, halvány lila-
színt játszva a hajnali párás levegőben. Könnyű 
füstfelleg úszott itt, amott, majd szétoszlott, 
párává lett az is. 

Belülről, a nyitott tűzhelyeken lobogott a 
láng, pattogott a rőzse, friss szalonnaszag ter-
jengett a levegőben. A verőcés ajtókon ki-
bukkant egy-egy simára fésült fej, pufók, fé-
nyes arc. Csörgött a keményített szoknya, nyi-
korgott a bársonycipellő. 

A fiúk kevésbé voltak kiöltözködve, azoknak 
nem kell olyan nagy parádé. Olyik mezítláb 
poroszkál, vagy a bátyja csizmájában, vagy 
épen kölcsön kértek neki egyet az ünnepségre. 
Mert hát nagy sor esett a gyerekek között, 
nagy nap virradt rájuk. Hetekkel azelőtt ké-
szülődtek rája, tágranyilt szemekkel álmodva a 
nagy fényességről, mely meglepi az ő lelküket 
és mindenüket, — ahogy a mester úr magya-
rázta nekik. A fényesség, mely fényesebb, mint 
a nap, szebb, ragyogóbb, mint a csillag. Menny-
béli ragyogás, mely a szépséges szentek dicső-
ült orcáiról világít le rájuk, a manna, mely 
édesebb a méznél, — a mi Urunk Jézus teste, 
vére. 

A gyerekek áhítattal emelik szemüket a kis, 
gerendás szoba mennyezete felé, ami az ő szá-
mukra „a tudományok csarnoka", és néznek 
lélegzetfojtva a félszeg, csizmás kis emberre, 
aki az ő tanítójuk, mesterük; aki egybegyűjt-
vén őket kétszer egy héten, oktatja a jóban, 
betűket rajzol nekik a festet ajtóra, amiket 
utána rajzolnak krétával, vagy a porba s bön-
gészgetik ócska imakönyvekből, avas bibliák-
ból. Faragnak, kertészkednek is vele, kvadrá-
tolnak, öleznek odakint a földeken. Olyik bejár 
az anyjával a piacra s hamarabb kiszámítja, 
mi dukál vissza a koronákból, mint az asszony. 
Hogy a csirke túltesz az öreg tyúkon, mondo-
gatják otthon aztán a mester úrnak. Bólingat 

- rá az és gyalul, késel szaporán, már mint 
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olyankor, mikor nincs „tanítása", lévén min-
denben ezermester. Agyat, bölcsőt, koporsót 
készít, csizmát foltoz, bekecset varr, helyreiga-
zítja a kificamított lábat. 

Es mind e tudományt a jó Isten adta neki, 
csak úgy, — iskolába ő maga sem járt soha. 

Mert hát ugyan ki is jönne ki ide, tíz-
tizenöt gyerek miatt? Iskolába meg hogy jár-
nának be azok, mikor a legközelebbi falu is 
három óra járásnyira esik tőlük? Meg aztán a 
fizetség is csak olyan. Az asszonyok látják el 
tojással, tyúkkal, főznek, mosnak rá, mert meg-
házasodni nem ért rá szegény. Az ő családja 
az a tizenöt ház. 

Izgatottan rendelkezik a sok ünneplős nép 
között, vallatja a gyerekeket, nem falatoztak- e 
be hajnalon. De nem ám. Yan, akinek az anyja 
sem evett, nehogy megkívánja tőle valamelyik. 
Szemlét tart, még egyszer lelkükre köt min-
dent, azzal nekiindulnak a harmatos reggelnek. 
Elől a kisleányok, kéz kézben lépkednek sor-
jába, utána a fiák, napbarnított arcú, virgonc 
gyerekek. A sok asszony felkosarazva lépked 
nyomukba, ünneplökendő a fejükön. 

Jó három órányira van hozzájuk a város, 
poros is lesz a cipellő addigra, talán el is fá-
radnak az apró lábacskák. Nehéz a nagy csizma 
egy kis vékonyka fiúnak, — az anyját az őszön 
temették el, úgy lehet, ő maga is nemsokára 
meglátja a valóságos nagy fényességet, aranyo-
zott kapuját a szép mennyországnak — csak 
húzza, húzza már a nagy csizmákat, minden 
lépésre jobban fáj. De a világért sem árulná 
el. Még visszaküldene'k. 

Már látszik a szép egyenes utca, látszanak 
a nagy, magas kőházak. Valami távoli harang-
szó is kondul, az asszonyok aggodalmaskodnak : 
elkéstek volna tán? A mester úr ránt egyet 
az ünneplőjén, ami annyit jelent, hogy ne avat-
kozzék senki az ő dolgába, tudja, mit csinál. 
Idő van elég, jókor is jöttek, ez a harangszó 
nem nekik szól. 

Mennek szép sorjába és a kövezett úton 
csattog a cipellő, kopog a csizma. Bazsalikum-
szag árad nyomukba az asszonyok imádságos-
könyvéből. Félénken nézegetnek jobbra, balra, 
köszönnek az embereknek jó szívvel, rá sem ér 
olyik fogadni. Az emberek itt mind sietnek. 
Sietnek, de nem a templomba. Elmennek mel-
lette, föl sem néznek rá, nem érnek rá fölnézni. 

Körül a két szárnyas kőangyal szomorúan 
csüggeszti le fejét. Imádságos két kezük hiába 
nyílik szeretetre, ölelésre. Az emberek mást 
szeretnek. 

Szorongó szívvel lép be a kis csapat. Resz-
kető ajkukon megzei.dül az ének: Bemegyek 
szent templomodba! s a boltívek, aranycirádás 
szögletek visszazengik, mintha a glóriás szentek 

is mind velük énekelnének: Uram, szent hajlé-
kodba ! Jövel egyszerű lélek, kit nem ejtettek 
még meg e világ hiúságai, és kik eljöttetek, 
hogy ártatlanságtokat még fehérebbre mossátok ! 

A mester úr behelyezgeti őket a padokba s 
ezerfelé vigyáz, csöndet int egyre, hogy a gye-
rekek lélegzeni is alig mernek. Elfojtják a kö-
hintésüket is a vasalt keszkenőikbe. A mester 
úrnak szokása lévén a toroknyiszálás, — ez 
már a tekintélyéhez tartozott — önmagát meg-
ítélve, fejét rázza mindig, valahányszor elfelejt-
kezik. Egyenként vezetgeti az apró lelkeket a 
megtisztulás kapujához és a suttogva ejtett 
szavaknak szárnya nő, áttöri az íves boltoza-
tokat, repül egyenesen a sugaras kék égbe, 
ahol mint fehér galambok szállnak alá az Úr 
szent zsámoljához. 

Odakint a hívságos világban kocsik robog-
nak föl és alá, pompázik kevélységében a gaz-
dag, átkozza keserű sorsát a szegény, sós köny-
nyüivel áztatva a maga száraz, mindennapi 
kenyerét. Azok nem látják a fehér galambokat. 
Lelkük messze csapong. Egyiket a fény va-
kítja, másikat a kétségbeesés fekete éjszakája 
rémítgeti, — de nem sietnek az Úr kitárt kar-
jai közé. „Boldogok az együgyűek!" . . . Igen, 
boldogok ezek itt, kik a, szabad pusztában is-
merték meg legelsőbb Ot, a jó Istent ! Akik -
nek csakugyan a föld ád kenyeret, kiket az 
Ur csaknem úgy táplál, mint a mezők liliomait ! . . . 

A mester úr intésére most a gyerekek szé-
pen hátravonulnak, az asszonyok nyomukba. 
Koszorú, fátyol kerül elő a kosarakból, a fiúk 
mellére vőlegényi bokréta. Ég tudja, honnét 
szedték őket össze. Aztán gyertyát adnak a 
kezükbe, lobogó, égő gyertyát. A láng ott fény-
lik lesült arcocskáikon, arany színt festve rájuk. 
Ajkukon fölcsendül újfent a reszkető ének : 
Uram, hiszlek! . . . 

Déli harangszóra már útban vannak hazafelé. 
Szemük büszke az örömtől, a lábacskájuk is 
mintha jobban bírná őket, úgy érzik, mintha 
szárnyuk nőtt volna. Jóízűen fogyasztják el a 
szalonnájukat, s hogy ismét elhaladnak a csu-
kott templomajtó előtt, a mester úr példájára 
valamennyien földre borulnak. 

Tán meg is mosolyogják az emberek, de 
odafönt a csillagos mennyországban följegyez-
ték az ő neveiket . . . 

— Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi 
államtitkár több heti szabadsága és a szabadsága 
idején tett tanulmányútjának befejezése után a 
fővárosba visszaérkezett és hivatalát még a mult 
héten elfoglalta. Az államtitkár úr tanulmány-
útjáról ugyancsak mai lapszámunkban más helyütt 
emlékezünk meg. 
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Könyvesház. 
A poroszországi tanítóképzés. 

(Barabás Endre könyve. Megjelent a Hungária könyv-
nyomdában, Budapesten. Különlenyomat a Magyar 

Tanítólcépző-böl.) 

(L.) Intézményeink megalkotásakor és érté-
kük megállapításakor nem elegendő a kor szük-
ségletét tekintetbe venni. Figyelemmel kell len-
nünk a történeti fejlődésre és más államok 
hasonló intézményeire és alkotásaira. A kor-
szükséglet életrekelti az intézményt, de tartalmat 
egyedül nem adhat neki. Hogy helyes irányban 
működhessék, szükséges a történeti fejlődés alap-
jára építeni és idegen államoknak hasonló intéz-
ményeknél tett tapasztalatait figyelemmel kí-
sérni. Kétszeresen fontos ez a közoktatásügy 
terén. A hibás lépést egy nemzedék keserülheti 
meg. Ezért szükséges a multak ismerete, ezért 
kell tudnunk, minő eredményeket értek el kül-
földön. 

Barabás Endre, kinek tanulmányait lapunk-
ban már többször ismertettük, poroszországi 
tapasztalatait írta meg most kiadott munkájá-
ban. Tanulmánya a tanítóképzésről és a vele 
kapcsolatos népoktatásról szól. Szükségesnek 
tartottuk e könyvecske részletesebb ismertetését, 
hogy sok hibás ítéletet eloszlassunk és néhány 
tanulságos dolgot megismertessünk. 

A poroszok keveset költenek képzőikre. A 
mi iskoláinkkal összehasonlítva, fölszerelésük 
hiányos, épületeik között kevés felel meg a 
modern kívánalmaknak, számuk is kevés. A 
takarékosság minden téren érvényesül; a taná-
rok számában úgy, mint a kedvezmények hiá-
nyában. 

A tanítóképzők három évfolyamból állanak ; 
ez évfolyamokat megelőzi az előkészítő-iskola 
három éve. Előkészítőbe azonban csak azok 
járnak, akik akarnak; a két intézmény nines 
szerves kapcsolatban ; mindenkinek felvételi vizs-
gálatot kell tennie, mielőtt a tanítóképzőbe be-
írnák. Az állam maga sem fordít nagy gondot 
az előkészítőkre.. Számuk is sokkal kevesebb, 
mint a képzőké s tanítóikat is gyengén fizeti. 
A képző három éve inkább arra való, bogy a 
gyakorlati tanítást megszokják a növendékek. 
A gyakorlati órák száma az elméleti tárgyak 
rovására igen sok, különösen az utolsó esztendő-
ben. Érdekes azonbait, hogy az utolsó év végén 
tett vizsgálat nem végleges. Csak helyetfcestaní-
tói állásra képesít s legkésőbb öt év múlva ú j 
vizsgálatra kell a tanítónak jelentkeznie. Akkor 
lehet rendes tanító, ha e második vizsgálatot 
letette. A porosz állam tehát képzőit inkább 
arra használja, hogy a jelöltek gyakorlati tudást 
szerezzenek, az elméleti továbbképzést aztán 
rájuk bízza. Ez mindenesetre olcsóbbá teszi kép-

zőiket a mieinknél s az a haszna van, hogy 
rákényszeríti az életbe kilépő ifjút az önművelésre. 

Az állami tanítónőképzők száma nagyon cse-
kély. Magántanítónőképzőkben nevelkednek a 
lányok. A porosz királyságban különben nem 
szívesen alkalmazzák a nőket tanítókul, az ok-
levelet szerzett lányok nagy része nevelőnő lesz. 
A legkülönösebbnek tűnik fel előttünk az, hogy 
alkalmazásuk esetén fizetésük sokkal kevesebb, 
mint az ugyanolyan állást betöltő férfiaké. 

A tanítóképzők növendékei és tanári kara 
felekezetileg van csoportosítva. Vannak képzők, 
melyeknek növendékei és tanárai mindnyájan 
katholikusok, más képzőkben evangelikus a ta-
nári kar s a növendékek. Igen kevés vegyes 
képző van. Ezekben is párhuzamos osztályokba 
különítik az egyvallásúakat. Felekezeti súrlódás 
a képzőben nem jöhet létre, de mi tökéletesebb-
nek tartjuk a mi rendszerünket sok szempont-
ból. Ezek közül legfontosabb az, hogy a külön-
böző felekezetű növendékek a vallási türelemhez, 
az egymás megismeréséhez és megbecsüléséhez 
szoknak hozzá. 

A tanítási nyelv a német. Kivétel nincs. Sőt 
engedményeket olyan vidéken sem tesznek, hol 
a lakosság 60—70%-a lengyel. Hogy a taní-
tókat ezeken a vidékeken buzgóbbakká tegyék, 
10% fizetési többletet utalványoznak számukra. 
Folyik is a németesítés minden erővel. E vidék 
tanítói és tanárai között lengyelek nincsenek; 
már a képzőkben ránevelik őket arra, hogy ők 
hódító katonáknak vannak kiszemelve, egy ha-
lálraítélt, milliókra menő nép ellen, melyet tör-
téneti hagyományai, műveltsége, irodalma még 
sokáig ellenállóvá fog tenni. Ezek a tanítók 
sajnálkoznak a mi nemzetiségeinken, ezek be-
szélnek magyar zsarnokokról és leigázott nem-
zetiségekről! Ezek, akik állandóan sebeket osz-
togató katonái a porosz államnak ! Annak a 
porosz államnak, melynek területén lengyel^ nyel-
ven még olvasni sem taníthat senki. Értsük 
meg jól! 4—5 millió emberről van szó, kik 
magániskolákban sem tanulhatják anyanyelvüket. 

A képző elvégzése után — mint említettük — 
a növendékek vizsgálatot tesznek. Az inkább 
gyakorlati tudással felfegyverzett tanítók meg-
kezdik működésüket. Elméleti tudásuk még 
kevés. A képzőben a legtöbb időt gyakorlat-
tal töltötték; különösen a harmadik esztendőt. 
Évente egy tanulóra kb. 150 —180 tanítási óra 
esik, ezenkívül részt kell vennie hetenként 6 
előkészítő-órán, 2 mintatanításon, 1 pedagógiai 
értekezleten. Ebből érthető, hogy az életbe ki-
lépő tanító önművelésre szorul. Az állam rá is 
kényszeríti. Nemcsak azzal az intézkedésével, 
hogy állásában addig nem véglegesíttetik, míg 
második vizsgálatát le nem teszi, hanem azzal 
is, hogy mindig újabb és újabb vizsgálatot kell 
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tennie, ha pályáján haladni akar . Poroszország-
ban ugyanis a legtöbb iskola tanítói s t a n á r i 
kara (a képző tanárai is) a taní tóképzőkből 
kerülnek ki, a néptaní tók közül. H a a nép tan í -
tók hosszabb működés u tán sikeresen leteszik 
a Mittelschul-ra képesítő vizsgálatot, az ú. n. 
Mittelschulban és felső leányiskolákban k a p h a t -
nak helyet. Ugyanezt a vizsgálatot letehetik 
azok a papjelöltek, tanárjelöl tek, kik éret tségi 
u tán az egyetemen három esztendőt töl töt tek. 

A képzők igazgatóinak és tanárainak, az 
előkészítő-intézetek vezetőinek, köri tanfelügye-
lőknek, Mittelsckulok és felső leányiskolák veze-
tőinek, ha t vagy több osztályú népiskolák igaz-
gatóinak azok neveztetnek ki, kik a rektor i 
képesítővizsgálatot sikeresen kiállták. 

Sok érdekes dologról emlékszik meg B a r a b á s 
Endre . Mi k i ragadtuk munká jábó l azokat a pon-
tokat , melyek nagyon tanulságosak és közérdek-
lődésre t a r tha tnak számot. Azt hisszük, nagyo t 
használna a magyar közoktatásügynek, h a a 
művelt államok iskoláztatását Barabás m u n k á -
jához hasonló füzetekből megismerhetnénk. H a 
előt tünk lebegne az egész világ közoktatásügyé-
nek képe, meg volnánk kímélve sok ingadozás-
tól, kísérletezéstől, fölösleges vitatkozásoktól s 
könnyebben kialakulhatna e té ren az egészséges 
közszellem. 

* U j útak, Új ö s v é n y e k . (Néhány szó isko-
láink korszerű átalakításának kérdéséhez. Irta 
Vajthó Jenő, kaposvári polgári iskolai tanár.) 

Soha sem írtak annyit az iskoláról, mint az utolsó 
évtizedben. De bármennyit írnak is róla, mindig 
szívesen olvassuk, ha a megjelent munkában csak 
egyetlen újabb gondolatot is találunk. Alig van 
fontosabb közérdek, mint az iskolának a kor 
igényeihez való átalakítása. A művelt ember ott 
tölti életének legszebb éveit, azok pedig, kik 
csak néhány esztendőt töltenek padjain, ott 
szerzik meg, ott kell megszerezniük azt a tudás-
beli és erkölcsi alapot, mely képessé teszi őket, 
hogy beleilleszkedjenek a társadalomba, s föl-
fegyverzi őket az életre. Bánk, magyarokra nézve 
a jó iskola a megmaradás feltétele. Ezért olvasunk 
szívesen minden könyvet, melynek célja a javítás. 

Vajttó Jenő könyve is erre törekszik. A jövő 
iskolájának épületét széppé, egészségessé, kelle-
messé akarja tenni. Azt szeretné, ha a növen-
dékek örömmel jönnének falai közé, nem éreznék 
magukat börtönben. De Vajttó Jenő nemcsak az 
egészséges, tágas, világos, tiszta épülettől, nem-
csak a falakon elhelyezett erkölcsnemesítő, haza-
fiságébresztő képektől, nemcsak a folyosókon és 
termekben elhelyezett virágoktól várja ezt az 
eredményt, hanem a tanító egyéniségétől, a tan-
anyag könnyítésétől, a diákok szórakoztató munkás-
ságától. Ajánlja többek között az író, hogy a 
jövő iskolájában növendékeink számára kertet 

szerezzünk, a kertben földmíveléssel, virágneve-
léssel, esetleg méhészettel és selyemhernyótenyész-
téssel is foglalkoztassuk a ránkbízott ifjúságot. 
Tanítsuk meg őket olyan dolgokra, melyeknek 
később gyakorlatilag kasznát vehetik, vagy azon-
nal értékesíthetik tudásukat. Növendékeink bizo-
nyára örömmel csinálnának kisebb szerszámokat, 
kötnének könyveket, vagy fölszerelnék ottkonukat 
villamos csengővel, ha készítésére megtanítanánk 
őket. Az ilyen iskolában, hol nemcsak az emlé-
kezőtehetséget terhelik meg, szívesen jönnének 
gyermekeink. Örömmel jönnének, ha éreznék 
tanítóik szeretetét s játszva és gyakorlati úton 
sajátítanák el a tudnivalókat. 

Vajttó Jenő könyvében nem találunk új dol-
gokat. Egy részét ezeknek a kívánalmaknak az 
előrehaladottabb országokban már vagy meg-
valósították, vagy megértek a megvalósulásra. 
Másik részükről most is folyik a vita. Itthon is, 
a külföldön is. De ha új gondolatokat nem is 
találunk Vajttó Jenő füzetében, el kell ismernünk 
róla, hogy nagyon ügyesen foglalta össze rövid 
dolgozatában a jövő iskolájára vonatkozólag már 
fölmerült terveket. Van más érdem is. Minden 
sorából az iskola szeretete sugárzik ki 

Kaposvár új iskolát emel. Bár olyan volna ez 
az iskola, amilyennek Vajttó Jenő álmodta ! 

Irodalom és művészet. 
I s k o l a i d a l g y ű j t e m é n y . 

Kőrösmenti kis falucskából küldöm e sorokat, 
távol attól a nagy műhelytől, hol — rendesen — 
e rovatot össze szoktuk rovogatni. 

Nádfödeles hajlékunk előtt kis kert, beültetve 
honi és idegenből ideplántált virágokkal; úgy 
látszik, e messziről idekerült virágoknak is ugyan 
jó ez a föld, mert igazi hazájukban sem tenyész-
hetnek bokrosabban és illatozóbban. 

Alig néhány lépésnyire innen az útjából el-
térített Kőrösnek régi, ma már kiszáradt medre 
mélyed; azon a helyen, hol egykor a „vén 
Márkus" oldozgatta, kötözgette, gubancolta a 
körösi halászok hálóit, most zöldellő, dúsan termő 
kertet mivel a szorgalom ; kissé odább pedig 
— szintén a régi mederben — hűs, árnyas 
ligetet alkotott a kegyelet, melynek sudár jege-
nyéi s ezüstlevelű rezgő nyárfái egy áldott emlékű 
jó királyné szomorú, megdicsőült emlékét susogják. 
A nagy védőgát mögött ifjú fűzerdő himbálózó 
ágai símítgatják, csókdossák a Kőrös habjait, 
melyek lassan, kényelmesen fodrozódnak, mintha 
azt a széles ágyat, melyet munkás, kérges kezek 
csak nemrégiben készítének, a folyócska év-
századokkal ezelőtt önmaga vájta volna ki. 

A folyón túl, ameddig csak ellát a szem, 
-— mint az égboltozat alján elhúzódó zöld kárpit — 
évszázados erdő sötétlik. 
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A kies falu testet, lelket pihentető csöndjében 
a mi ragyogó fővárosunknak két üdülőhelye jut 
eszembe ; egyik a testnek, másik a léleknek 
szolgál enyhére. 

Egyik az a nyájas, zöldelő park, az a szép 
sziget a házak kőtengerében, mely a város leg-
forgalmasabb részén a Nemzeti Múzeum klasszikus 
stílban emelt épületét övezi ; szinte látom a park 
árnyaiból kibontakozó szobrokat, a Széchenyi 
Ferenc grófét, azt a hosszú, leomló hajú, sima-
arcú nagyúrét, amint ott ál a bejáró előtt az 
aranygyapjasrend palástjában, a Múzeumnak 
pergamentre írott alapítólevelét tartva kezében ; 
távolabb a Kölcsey Ferencét, a Berzsenyi Dánielét, 
a két Kisfaludyét, kik egykoron dalaikkal oly 
sokakat könnyekre fakasztottak, lelkesedésre tüzel-
tek, felvidítottak, a kesergő és boldog szerelem 
gyötrelmein és édességein átvezettek ; a homlokzat 
oszlopcsarnoka előtt Arany Jánosét, amint a költő 
a férfias erély és nőies báj két megtestesült 
alakja, Toldi és Piroska mellett epikushoz illő, 
múltba néző, fenséges nyugalommal elmereng az 
alatta zsibongó tömeg fölött. De élő alakokkal 
is megnépesül a kert. Sokat ismertem, kik óra-
rendszerű pontossággal tették meg napon! ént az 
ő múzeumkerti sétáikat, vagy ott tartották rendes 
pihenőiket, hogy egy kis tiszta, szabad levegőt 
szívhassanak ; a széles útakon vidám gyermek-
sereg tarkáilik, zsivajg s a gyepágyakon pillangót 
nem űzhetvén, fel felsurrantja s el-elkapdossa 
diabolóit. Es boldog. 

Másik üdülőhely a munkában elfáradt léleknek 
egy tél-évadi szórakozóhelye, a klasszikus zene 
szépségeinek gyönyörűségét nyújtó filharmóniai 
hangversenyek. A vigadó fényes termeiben a 
Filharmóniai Társaság által rendezni szokott hang-
versenyeken ismerkedik meg a főváros finomízlésű s 
zenekedvelő közönsége a zenei alkotó művészet leg-
szebb termékeivel s a zenei előadóművészet legelső-
rendű képviselőivel. Beethoven, Haydn, Schubert, 
Schumann, Mozart, Brahms, Dvorak, Mihalovich, 
Tsajkovszky, Volkmann szimfónái, Liszt szim-
fóniái költeményei, Bach pünkösdi cantatéja, 
H-moll miséje, Máté passiója, Berlioz Rákóczi-
indulója, Chopin, Beethoven, Händel, Mendels-
sohn, Saint-Saëns nagy verseny darabjai, Cheru-
bini, Beethoven, Berlioz, Goldmark, Mendels-
sohn, Wagner, Weber nyitányai stb. magyar 
földön, a filharmonikusok által váltak ismertekké, 
s a világhírű előadó művészek egy Wilt Mária, 
D'Albert, Stavenhagen, Sauer, Thomson stb. e 
hangversenyek dobogóin aratták magyar kéz nyúj-
totta babéraikat. Hogy Budapest s ezáltal Magyar-
ország már kellős közepén van azon művészi 
életközösségnek, mely a kultúrnemzeteket esz-
ményi kapcsokkal forrasztja egybe : annak a Fil-
harmóniai Társaság bizonyára egyik hatalmas 
tényezője ; s ne feledjük el azon jelentékeny 

hatást sem, melyet e társaság azáltal ért el, hogy 
számos magyar szerzőt ő vezetett be az alkotó-
művészek soraiba s példát adott arra a demo-
kratikus irányzatra, mely a legnagyobbszerű mű-
alkotásokban való gyönyörködést s ezáltal a 
művészet tisztult légkörébe való felemelkedést a 
nép legszélesebb rétegeire nézve is lehetővé igyek-
szik tenni. 

* 

Es most kiszakítok egy-két lapot a magyar 
zenének még csak nagy hézagokkal megírott, 
mert inkább csak egyes monográfiák révén ismert 
történetéből,* amely lapokon olvasom a követ-
kezőket. 

A mult század közepén Pesten csak egy épület-
nek volt zenekari hangversenyek tartására alkalmas 
terme. Ez az épület a Magyar Nemzeti Múzeum volt. 
Fővárosunknak ez a még ma is egyik legszebb köz-
épülete akkor egy homokbuckás telek közepén 
állott. Ezen puszta teleknek kertté való átalakítá-
sára szükséges pénzt a díszteremben tartott külön-
féle hangversenyek jövedelme egy részének ezen 
célra kikötött átengedése által gyűjtötték össze. 

A mult század ötvenes éveinek elején, 1852-ben 
történt, hogy Protman rendőrfőnök, a Nemzeti 
Múzeum díszterméből, mely 1848-ban a főrendi-
ház gyűlésterméül szolgált, az elnöki emelvényt 
s a miniszteri székeket eltávolíttatta. Egynéhány 
lelkes ember ugyanekkortájt afölött tanácskozott, 
miként lehetne a dísztermet hangversenyek cél-
jaira megnyerni s ugyancsak ebben az időben 
Kubinyi Ágost, a múzeum akkori igazgatója meg 
azon fáradozott, miként lehetne a múzeum „külső 
udvarát" kertté varázsolni s eközben ő is arra 
gondolt, hogy legcélszerűbb volna az üresen álló 
nagyteremben hangversenyeket rendezni. Mind-
ezen körülmények összetalálkozását leghívebben 
jelzi a Kubinyihoz intézett alábbi levél : 

„ Nagyságos úr ! Nehogy művészi tekintetben 
a kül- és belföld művelt városai mögött maradjunk, 
alulírottak a teendőket megvitattuk Pest-Buda 
legjobb művészeivel és hajlandók vagyunk a 
tél folyamán, élünkön Erkel Ferenccel, a Nemzeti 
Színház zenekarának közreműködése, valamint 
más kiváló művészi erők belevonásával „fil-
harmóniai hangversenyek" címén 4—6 nagy 
hangversenyt rendezni. Miután erre egyrészt a 
Múzeum díszterme a legalkalmasabb helyiség, de 
másrészt mi a tiszta jövedelem egy részének 
átengedése által a tervezett múzeumi sétány 
létesítését előmozdítani szándékozunk, bátorkodunk 
Nagyságodat legalázatosabban kérni, kegyeskedjék 
kellő helyen kieszközölni, hogy e hangversenyeket 
a mondott teremben megtarthassuk. — Különös 

* Mészáros I. és D'Isoz K. : A Filharmóniai Tár-
saság múltja és jelene ; id. Ábrányi K. : A magyar 
zene a XIX. században. 
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tisztelettel maradván Nagyságodnak — Pest, 
1853 augusztus 30-án, alázatos szolgái: Doppler 
Ferenc és Doppler Károly, a Nemzeti Színház 
karmesterei." 

Kubinyi örömmel fogadta az ajánlatot s a 
Doppler-testvérek Erkel Ferenccel együtt csak-
hamar a helytartósághoz is benyújtották folyamod-
ványaikat; október havában — Kubinyi kedvező 
véleménye alapján — már leérkezett a hely-
tartósági engedély, mire a hangversenyeknek 
egész bizottsággá bővült vállalkozói — élükön 
Erkel Ferenccel s a Doppler-testvérekkel, kik a 
még szervezetlen társaság első választmányának 
vezető egyénei voltak — kötelező nyilatkozatot 
adtak ki, melyben az 1853 — 54-iki évadban 
rendezett hangversenyek bevételeinek egyötöd 
részét ajánlják fel a múzeumi sétány javára. 

Miután pedig a tervezett műsort a „Polizei-
Direction" is jóváhagyta: 1853 november hó 
20-án a múzeum dísztermét színültig megtöltő 
közönség előtt „felsőbb engedelemmel" s Erkel 
Ferenc vezérlete alatt „a művelt világ nagyobb 
és középszerű városainak példájára" megtartották 
az első fényes sikerű filharmóniai hangversenyt. 

Megnyitó darabul Beethoven 7-ik számú (A-dur) 
szimfóniáját adták elő, a nagy zeneköltőnek ezt 
a fenségesen szép alkotását, melynek hatalmas 
zárótételében magyaros motívumok zengését érez-
zük, melyek energikus, bátor ritmusokban, plasz-
tikus tagoltsággal valóságos győzelmi indulóvá 
sorakoznak — az elnyomatás szomorú évében . . . 

Nincsenek adataink arra, hogy a filharmoniku-
sok hangversenyeiből mennyi jutott a múzeumi 
sétány létesítésére ; azt tudjuk, hogy később hang-
versenyenként állandó összegeket fizettek ; de 
mindegy ; az bizonyos, hogy az első ásónyom 
fillérnyi költségeit ez a társaság fedezte ; s az is 
igaz, hogy ezen első hangversenyekből nőtt és 
alakult ki később, mikor a társulatokká és egye-
sületekké való tömörülésnek társadalmi és politi-
kai akadályai megszűntek: a Filharmóniai Társaság, 
mely nagy válságokon átküzdve, ma elsőrendű, 
iránytadó tényezője zenei életünknek. S ne feled-
jük azt, hogy e társaság gyökere abba az időbe 
nyúlik vissza, midőn a végigküzdött szabadság-
harc leveretése után a nemzet apátiába merült 
s a hatalom minden szabad szárnyalást letört, 
megbénított. Mélységesen igaz szavak azok, 
melyeket a költő a magyar Filharmóniai Társa-
sághoz intéz ötvenéves jubileumukon : 

„Mikor hazánkra gyászos éj borult 
S vad bosszúállás vert láncokba minket : 
Életre akkor támadtál te, hogy 
Túlénekeld zörgő bilincseinket ! 

Csoportba akkor álltatok, mikor 
Csoportosulni nem volt itt szabad. 
Fegyvertelen honvédeink helyett 
Te kezdtél vívni, elszánt kis csapat ! 

Amit orátor még nem mondhatott ki, 
Elmondta nyiltan fönséges zenéd : 
Orcliesztered szent mennydörgése közben 
Imádtuk a szabadság Istenét." (Ábrányi) 

S ne felejtsük el azt sem, hogy a megalapí-
tásban, a művészi irányításban és vezetésben 
legelsőként álló Eritél mellett — a kezdet kez-
detén — a két Doppler neve van följegyezve 
a legelső helyen, a társaság történetében. 

* 

A Doppler-testvérpár idegenből jött hozzánk 
s idegenbe távozott tőlünk ; ittlétük alatt derék 
munkát végeztek s rájuk nézve is itt töltött 
idejük volt a leggyümölcsözőbb. Mindkettő 
Lembergben született; Ferenc 1821 okt. 16-án, 
Károly 1825 szept. 12-én; első zenei kiképezte-
tésüket atyjuktól nyerték s ez a kiképzés ép-
oly alapos, mint sokoldalú volt. Különösen a 
fuvolán játszottak nagy virtuozitással s csodálatos 
hatást tudtak elérni együttes előadásukkal mely-
ben Páris, Brüsszel, London közönsége a leg-
nagyobb elragadtatással gyönyörködött. Európai 
művészi kőrútjukat bevégezve, a negyvenes évek-
ben Pesten telepedtek le s mindketten a Nemzeti 
Színház kötelékébe léptek, előbb mint zenekari 
tagok, majd mint karmesterek. Itt ébredett föl 
bennük az alkotó ösztön is s egymásután adták 
ki magyar stílban írt műveiket. Ferencet inkább 
Thália múzsája érdekelte, s az ötvenes évek 
magyar opera-irodalmában (Erkel hatalmas alko-
tásai után) kétségtelenül a Doppler operái a 
legsikerültebb alkotások ; előadásukban is egy-
egy jellemző korkép tükröződik vissza; 1847-ben 
írta meg „Benyovszky" című operáját, melyet 
csakhamar le kellett venni a műsorról, erősen 
magyar vonatkozá-.ai miatt; igaz, hogy megint 
csak színre került, „Afanázia" név alatt; 1849-ben 
írt „Ilka" című operája csak úgy kerülhetett 
színre (mint Ábrányi visszaemlékezései között 
olvasom), hogy benne a verbunkos magyar 
huszároknak (hatósági rendeletre) az osztrák 
himnuszt kelle elénekelniük; ugyancsak 1849-ben 
írta meg a „Két huszár" című operáját is, míg 
a „Vanda" című opera 1850-ben került szín-
padra. Midőn a pest-budai dalárda magyar férfi-
négyes énekkarokra 1855-ben pályázatot hir-
detett, az első pályadíjnyertesek között (Thern, 
Huber, Lorenz mellett) ott látjuk Doppler Ferenc 
nevét is (az sem érdektelen, hogy Lorenz pálya-
nyertes művének nyilvános bemutatását — mint-
hogy a kardal szövegéül Petőfi „Honfidal" című 
költeménye szolgált — a cenzúra egyszerűen 
betiltotta). 

Károly a legnagyobb buzgalommal és érdeklő-
déssel fordult a magyar népdalok felé ; nagy 
szorgalommal gyűjté össze a legelterjedtebb da-
lokat s azokat „100 férfinégyes" cím alatt négy-
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szólainú énekkarra átdolgozottan kiadva, valóságos 
úttörő munkát végzett a magyar dalárdák fej-
lesztésében ; finom érzékkel megérezvén s gyűj-
telékes munkájával bebizonyítván, hogy nép-
dalaink — melódiájuk, ritmusuk, dinamikájuk s 
harmóniai tartalmuk szempontjából — kitűnően 
alkalmasak (talán minden más nemzet dalainál 
alkalmasabbak) az énekkari átdolgozásra s a kar-
ban való előadásra ; megérezte, hogy nálunk a 
dalkörök különösen hivatvák arra, hogy valóságos 
patriotikus intézménnyé váljanak. Ugyancsak nagy 
előszeretettel dolgozta föl a magyar népies 
dalokat hangszeres zenére is (hegedűre és fuvo-
lára), miáltal viszont a népdalok pedagógiai és 
didaktikai értékesíthetőségének adta talán első, 
minden esetre igen szép példáját. Midőn pedig a 
nemzeti zenede 1858-ban Petőfi „Honfidal"-a 
megzenésítésére pályadíjat tűzött ki, az a hatal-
mas felkiáltás : „Tied vagyok, tied hazám, e szív 
e lélek" : legjobban Doppler Károlyt ihlette meg, 
ő lőn a pályanyertes. 

A két egytestvért azonban nemcsak életsorsuk 
közössége s előadó-művészetük virtuozitásának egy 
színtájra kiegyenlített volta tartotta együtt, de az 
alkotó munkában is gyakran társultak egymással. 

Midőn 1857-ben köztudomásra jutott, hogy 
I. Ferenc József (akkor még osztrák császár) 
hódítóan szépséges és jószívű nejével, Erzsébettel 
hazánkban országos körútra indul : a magyar 
zeneköltők azzal fejezték ki méltóképen hódola-
tukat, hogy kiadták a pazarfényű „Erzsébet-
albumot", melyben a 12 legnevesebb magyar 
zeneköltő között ott találjuk a Doppler-testvér-
pár nevét is. 

A Nemzeti Színház igazgatósága ugyanakkor 
főikérte Erkelt és a Doppler testvéreket az 
„Erzsébet" című alkalmi dalmű megírására. A 
Czanyuga K. szövegére írt mű I. részét Doppler 
Ferenc, a II. részt Erkel Ferenc, a III. részt 
Doppler Károly dolgozta ki, s érdekes, hogy 
míg Erkel és Doppler Ferenc, mint dalműírók, 
egészen az opera stíljához ragaszkodnak, addig 
Doppler Károly az általa annyira megkedvelt 
magyar népies dalnak és tánczenének mozaikjából 
szerkeszti meg a zárófelvonást. A nagy fénnyel 
kiállított s nagy művészettel előadott művet 
maga az uralkodó pár is nagy, érdeklődéssel hall-
gatta végig s értékes emléktárggyal ajándékozta 
meg a szerzőket. 

Együtt jelenik meg a testvérpár a zenei iro-
dalomban a „Les perles des Operas" című soro-
zatos mű kiadása által, mely sorozatban részint 
operarészletek vannak művészi egyvelegekké ki-
dolgozva, hegedűre és zongorára (Meyerbeer : 
Dinorah ; Gounod : Faust ; Flotow : Mártha ; 
Meyerbeer : Ördög Róbert ; Meyerbeer : Afrikai 
nő ; Doppler F. : Ilka ; Erkel : Bánk-bán ; Erkel : 
Hunyady László; Császár: A kunok) részint 

magyar népdalok gyűjteménye foglaltatik hasonló 
átdolgozásban (Chants hongroises, Cah. I., IL, 
III., Célèbres Hymnes et Marches hongroises ; 
Variations sur un airs hongrois). 

A mellékleten közölt népdalok ép ez utóbbi 
gyűjteményből valók, mindössze annyi egyszerű-
sítéssel, amennyit az énekszólam természete meg-
kíván. Hogy a Doppler-testvérek mennyire be 
tudtak hatolni a magyar népdalok szellemébe, 
azt épen hegedű-átirataik bizonyítják, melyekben 
az egyszerű dallamokat változatos, tarka, de 
mindig magyaros ritmikai képletekkel ékesítik 
föl. A közölt két népdal kezdete pl. az ő át-
irataikban ez : 

stb. 

dolce 

stb. 

Oly igazán eredetiek e ritmusok, mintha át-
írójuk bölcsője valahol a Tisza táján ringott 
volna . . . 

* 

„Művész hazája nagy világ." A Doppler-
testvéreket is elszólította innen sorsuk. Ferenc 
1858-ban Bécsbe ment az udvari operaszín-
házhoz; 1865-ben a bécsi konzervatórium tanára 
lőn s 1883 július 27-én halt meg a Bécs melletti 
Badenben. Öccse, Károly 1865-ben Stuttgartban 
telepedett meg, mint udvari karmester, 1898-ban 
nyugalomba vonult s 1900 március 10-én hunyt 
el Stuttgartban. 

Mi vezérelte ide hozzánk a Doppler-testvéreket, 
mi vitte el innen mitőlünk őket, adatok híján 
nem tudom megmondani ; de az elmondottakból 
is kiviláglik az a nagy érdemük, hogy hosszú 
és változatos pályafutásuk közbenső nagy stáció-
ján, hazánkban oly nagy buzgalommal fáradoztak 
zenei életünk előbbre vitelén, épen abban a küz-
delmes időben, midőn a zilált közállapotok a 
művészeti viszonyok rendezettségét teljesen lehe-
tetlenné tették. 

Könnyebb megmondani azt, hogy mi volt az 
az élesztő, kelesztő hatás, mely őket, idegenből 
bevándoroltakat, a magyar zene megszeretésére, 
megismerésére, sikeres ápolására vezette. Nem 
lehet más, mint a magyar szó édes zengése, a 
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a magyar dal szépsége, a magyar föld, a magyar 
géniusz asszimiláló, megihlető ereje. 

Úgy vélem, ezzel magyarázható meg, mert 
amint e sorokról tekintetemet kerti virágainkra 
vetem, úgy tetszik, mintha az idegenből ide-
plántált virágok bokrosabban és illatozóbban 
tenyésznének itt, mint igazi hazájukban. Sz. II. 

Külföldi szemle. 
— K é r d ö p o n t o k . Az osztrák népiskolai 

reform-bizottság összesen 124 kérdőpontot intézett 
a tanító-testületekhez avégett, hogy azokra június 
25-ig válaszoljanak. Az alábbi pontok a kérdő-
ívből valók. íme néhány kérdőpont a sok közül : 

A népesség melyik osztályához vagy rétegéhez 
tartoznak az iskolai ismétlők? Mi az oka az is-
métlők kisebb vagy nagyobb számának ? (Ipari 
munka, egészségállapot, társadalmi helyzet, távol-
fekvő iskola, élelmezés, író- vagy taneszközök 
hiánya?) A tanítást nagyban hátráltatja-e az osz-
tályok túlnépessége ? Mivel igazolják az iskolai 
mulasztásokat rendesen ? Tényleg hány gyermek 
végzi a teljes iskolai (nyolc) évet? Önnek az-e 
a tapasztalata, hogy a mai népiskola a létért 
való küzdelemre elegendő ismeretet ad, vagy 
pedig az, hogy nyolcévi iskolai idő elegendő 
volna továbbra is a módszer megjavításával s a 
tanításterv kibővítése által ? A tantervet kívána 
tosnak és lehetőnek tartja e Ön, hogy kibővüljön : 
a) az egészségtanban, b) a polgári ismeretekben, 
c) a kézügyesség tanításában, vagy egyébtekintetben. 

Történik-e gondoskodás avégett, hogy a gyer-
mekek táplálék nélkül, vagy hiányosan öltözve 
ne menjenek a tanításra ? Rendes körülmények 
közt hány gyermek tesz hosszú iskolai útat ? 
Hogyan töltik az iskolában maradt gyermekek a 
szünet közti időt (koszt, szállás) ? Magánúton 
vagy községileg gondoskodnak-e ezekről ? Hány 
gyermeknek nincs rendes ruhája? 

Milyen állapotban van az iskolai épület s 
annak berendezése ? Minő egészségügyi hiányok 
konstatáltattak s mik azok? Yan-e fogas vagy 
ruhatár s kell-e néha nedves ruhában ülni a 
gyermekeknek az iskolában ? Kielégítő-e a gyer-
mekek tisztasági állapota ? Átlag a gyermekek 
erős, egészséges, vagy inkább beteges kinézésűek ? 
Van-e iskolai orvos ott ? Van-e fürdő ? Fog- és 
szemvizsgálat? Tesznek-e iskolai kirándulásokat 
s hányszor egy évben? Eszrevehető-e a gyer-
mekeken a szülők alkoholfogyasztása ? 

A bürokráciái intézkedések háborgatják-e Önt 
a tanítási és nevelési működésében ? Fizetéséből 
meg tud-e Ön tisztességesen élni ? A tanítónők 
férjhezmenése együtt jár-e gyakran a szolgá-
latból való kilépéssel ? Ki van e Ön, mint nő 
téve : mellőzésnek, kellemetlenségnek vagy ellen-
ségeskedésnek ? stb. stb. 

E kérdésekre a feleletek összeállítva később 
közgyűlés elé kerülnek, szóbeli tárgyalás és ha-
tározat végett. Mert az utolsó évtized alatt 
— mondják az osztrák tanférfiak — roppant 
változáson ment keresztül az összes gazdasági és 
társadalmi élet. Vájjon ilyen kérdőpontokra nem 
volna-e szükség nálunk is, az összes elemi és 
polgári ^iskolákra vonatkozólag? (bd.) 

— Uj olvasási módszer. A strasszburgi tud. 
ped. egyesület ezévi közgyűlésén, melyen Rein 
Vilmos dr., jénai egyetemi tanár elnökölt, S pie: er 
(Waldhambadból) az olvasástanítás nehézségeiről 
s e nehézségek leküzdési módjáról értekezett. 
Spieser új olvasási módszert talált fel, melyet 
ő eleinte „fogalmi módszer"-nek nevezett, később 
célszerűbbnek tartotta fonetikai módszernek ne-
vezni. A módszer lényege abban áll, hogy a 
gyermekeknek képek segítségével (melyek tulaj-
donképen a beszélőszerv átmetszeti rajzai, vagy 
a száj állásainak fotográfiái) a hang keletkezé-
sét érthetővé teszi. A gyermek a szerv állását 
utánozza s így tudatosan állítja elő minden egyes 
hangot. Később a szervnek minden egyes beállí-
tásával a hang jegyét tanulja összekapcsolni. 
Csak miután a kezdő ily módon már bizonyos 
számú hangot tanult alkotni, vezetik rá több 
hang egyesítésére, t. i. megtanulja az átmenetet 
a száj egyik állásától a másikra. Ez alkalommal 
tudatára jut annak, hogy a mozgásnak csak kez-
dete és vége fejezhető ki a hang jegye által, 
így tudatosan tanul a gyermek olvasni és írni. 
Spiesert tulajdonképen az késztette egy új mód-
szer megalkotására, mert nagy nehézségekkel kell 
az Elzászban megküzdeni, részint a tanulni kez-
dők lokális dialektusa, részint a jelenleg alkal-
mazásban levő írási és nyomtatási betűk miatt. 
Ez az előadás élénk vitára adott alkalmat. A 
legtöbb felszólaló azt hiszi, hogy a beszédhibák 
megszüntetése érdekében elég a tudatos hang-
képzés tanítása, és előnyt adtak a fonomimikás 
módszernek. (hm.) 

Hivatalos rész. 
K ö r r e n d e l e t . 

(Valamennji kir. tanfelügyelő úrnak. — 61.768/909. 
szám.) 

A tanoncoktatás fejlesztése érdekében létesí-
tett szakfelügyelői intézményt, eddig tapasztalt 
hasznos hatásánál fogva, a jövőre is kiterjesz-
teni kívánom. 

E célból az iparos- és kereskedőtanonc-isko-
láknál a szakfelügyelői teendőkkel f. évi szep-
tember hó 1-től kezdve, az 1911/12. tanév 
végéig terjedő időre, a számukra kiadott utasí-
tás értelmében a következőket bíztam meg : 

1. Bánhegyi Aladárt, a kereskedelemügyi 
minisztériumba szolgálattételre beosztott ipari 
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szakiskolai igazgatót a csanád- és krassószörény-
megyei összes^ iparostanonc-iskolákra; 

2. Bejczy Árpád pozsonyi állami ipari szak-
iskolai igazgatót a pozsony- és sopronmegyei 
összes iparostanonc-iskolákra ; 

3. Dózsa János brassói állami ipari szak-
iskolai igazgatót a csík-, fogaras-, háromszék-, 
nagyküküllő- és udvarhelymegyei összes iparos-
tanonc-iskolákra ; 

4. Dömötör Pál budapesti állami felső ipar-
iskolai tanárt a bars-, heves- és nógrádmegyei 
összes iparostanonc-iskolákra ; 

5. Dörner Gyula iglói állami ipari szakisko-
lai igazgatót az abaújtorna- és borsodmegyei 
összes iparostanonc- iskolákra ; 

6. Fekete Jakab, a kereskedelemügyi minisz-
tériumba szolgálattételre beosztott iparoktatási 
címz. főigazgatót a jásznagykúnszolnokmegyei 
összes iparostanonc-iskolákra; 

7. Ferenczy Emil budapesti áll. felső ipar-
iskolai tanárt a nyitra- és túróczmegyei összes 
iparostanonc-iskolákra ; 

8. Fejér Gyula budapesti állami felső ipar-
iskolai tanárt a somogy- és zalamegyei összes 
iparostanonc-iskolákra ; 

9. Flórián Ambrus marosvásárhelyi állami 
ipari szakiskolai igazgatót a brassói, besztercze-
naszód", alsófehér- és kisküküllőmegyei és a 
szászrégeni iparostanonc-iskolákra ; 

10. Füleki József győri állami ipari szakisko-
lai igazgatót az esztergom-, fejér-, komarom-, 
moson- és a veszprémmegyei összes iparos-
tanonc iskolákra ; 

11. Greisinger Ottó szombathelyi polgári 
iskolai tanítót a vasmegyei (Szombathely kivé-
telével) összes iparostanonc-iskolákra; 

12. Kelety Gábor budapesti állami felső 
ipariskolai tanárt az aradmegyei összes iparos-
tanonc-iskolákra ; 

13. Kövér János kassai állami polgári isko-
lai tanítót a bereg-, ugocsa-, ung- és a zemplén-
megyei összes iparostanonc-iskolákra ; 

14. Litván Sándor, az iparoktatási főigaz-
gatósághoz szolgálattételre beosztott állami polg. 
isk. tanítót a pestpilissoltkiskún- és a trencsén-
megyei összes iparostanonc-iskolákra; 

15. Lukács János kassai állami felső ipar-
iskolai c. igazgatót a gömörmegyei összes ipa-
rostanonc- iskolákra ; 

16. Magyar Endre kolozsvári állami ipari 
szakiskolai igazgatót a kolozs-, szeben-, szolnok-
doboka- s a tordaaranyosmegyei, s a maros-
vásárhelyi és a nagyváradi összes iparostanonc-
iskolákra ; 

17. Raffay László szegedi állami ipari szak-
iskolai tanárt a bácsbodrogmegyei összes ipa-
rostanonc-iskolákra ; 

18. Schoditsch Lajos budapesti állami felső 

ipariskolai tanárt a baranya- és a tolnamegyei 
összes iparostanonc-iskolákra ; 

19. Straub Sándor budapesti állami felső 
ipariskolai c. igazgatót a hont-, hunyad- és a 
zólyommegyei összes iparostanonc-iskolákra; 

20. Stegmüller Károly budapesti állami felső 
ipariskolai tanárt a Csongrád- és a torontál-
megyei s a szombathelyi összes iparostanonc-
iskolákra ; 

21. Stumpfoll Ede temesvári állami ipari 
szakiskolai igazgatót a temesmegyei (Temesvár 
kivételével) összes iparostanonc-iskolákra ; 

22. Sztankay Farkas debreczeni állami ipari 
szakiskolai igazgatót a hajdú-, szabolcs- és a 
szatmármegyei összes iparostanonc-iskolákra ; 

23. Szűcs Izsó nagyváradi iparostanonc-isko-
lai igazgatót a biharmegyei (Nagyvárad kivé-
telével) és a békésmegyei összes iparostanonc-
iskolákra ; 

24. Tiering Oszkár dr. késmárki állami ipari 
szakiskolai igazgatót az árva-, liptó-, sáros- és 
a szepesmegyei (Késmárk kivételével) összes 
iparostanonc-iskolákra ; 

25. Zulawski Andort, a kereskedelemügyi 
minisztériumba szolgálattételre beosztott ipari 
szakiskolai igazgatót a győr-, máramaros- és a 
szilágymegyei s a temesvári és késmárki összes 
iparostanonc-iskolákra ; 

26. Berényi Pál dr. soproni állami felső 
kereskedelmi iskolai tanárt a győri, kőszegi, nagy-
kanizsai, pápai, pozsonyi, sárvári, szombathelyi 
és a zalaegerszegi kereskedőtanonc-iskolákra ; 

27. Derszib Béla szegedi állami felső keres-
kedelmi iskolai tanárt az aradi, békéscsabai, 
karánsebesi, kiskúnfélegyházai, lippai, lugosi, 
nagybecskereki, nagykikindai, temesvári és az 
újaradi kereskedőtanonc iskolákra ; 

28. Jónás János nyug. felső kereskedelmi 
iskolai igazgatót az eperjesi, kassai, késmárki, 
máramarosszigeti, nagykárolyi, nyíregyházai, sá-
toraljaújhelyi, szatmárnémeti, ungvári és a zilahi 
kereskedőtanonc-iskolákra ; 

29. Kirchner Bélát, a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumba szolgálattételre beosztott 
felső kereskedelmi iskolai főigazgatót a besz-
terczebányai, fiumei, kaposvári, mohácsi, pécsi, 
soproni, szegedi, szekszárdi s a zólyomi keres-
kedőtanonc-iskolákra ; 

30. Krbek Arnold brassói állami felső keres-
kedelmi iskolai tanárt a brassói állami és köz-
ségi, a dévai, gyulafehérvári, marosvásárhelyi, 
nagyenyedi, nagyszebeni, sepsiszentgyörgyi, sza-
mosújvári és a tordai kereskedőtanonc-iskolákra. 

31. Lévay István budapesti állami felső ke.] 
reskedelmi iskolai igazgatót a debreczeni, egri 
gyöngyösi, keszthelyi, esztergomi, miskolczi, sel-' 
meczbányai és a veszprémi kereskedőtanonc-

' iskolákra; 
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32. Mit telmann Nándor t , a felső kereskedelmi 
iskolai főigazgatósághoz szolgálattételre beosz-
to t t felső kereskedelmi iskolai c. igazgatót a 
kecskeméti, kolozsvári, komáromi, nagykőrösi , 
nagyváradi , székesfehérvári, szolnoki és a váczi 
kereskedőtanonc-iskolákra ; 

38. Perjéssy László nyug. felső kereskedelmi 
iskolai igazgatót a bajai, fehértemplomi, ver-
seczi, pancsovai, szabadkai, újvidéki, újverbászi 
és a zombori kereskedőtanonc-iskolákra ; 

34. Pé ter J ános budapest-székesfővárosi felső 
kereskedelmi iskolai igazgatót a hódmezővásár-
helyi, lévai, losonczi, makói, nyitrai , nagyszom-
bati, orosházai, rozsnyói és a r imaszombati ke-
reskedőtanonc-iskolákra nézve. 

Felhívom tanfelügyelő urat , hogy a tan-
kerületéhez ta r tozó ama tanonciskolák vezetőit, 
amelyekre nézve szakfelügyelők küldet tek ki, 
erről értesítse, a szakfelügyelőket pedig hivata-
los el járásukban támogassa és sa já t ha tásköré-
ben is arra törekedjék, hogy az iparos- és ke-
reskedőtanoncok országos érdekű oktatásügye 
megfelelően fej lődjék. 

Budapest, 1909 július 10. 

A miniszter helyett : 

T ó t h , 
államtitkár. 

A val lás-és közoktatásügyi m. k i r . min isz ter ; 

K i n e v e z t e : Domonits Mihály közp. szolg. 
ber. áll. el. isk. igazgató-tanítót a X. fiz. oszt. 
3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-cikk értelmé-
ben megillető személyi pótlékkal kir. segédtan-
felügyelővé, és továbbra is közp. szolgálattételre 
rendelte ; a debreczeni orsz. tanítói árvaház fel-
ügyelő-bizottságánál megüresedett tagsági he-
lyekre, a most folyó 5 évi ciklus további tartamára, 
Csanak Józsefné úrnőt és Dávid Mihály ref. 
tanítót ; Jakab Sándor oki. tanítót a pálosreme-
tei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Király Ferenc 
abai ref. el. isk. tanítót a hódmezővásárhelyi kül-
területi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Páris Dezső 
orgoványi közs. el. isk. tanítót a zárnyai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Herczy Sándor és Zaboray 
Erzsébet oki. tanítót, ill. tanítónőt a szeklenczei 
áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Havas 
Samu oki. tanítót és Prohászka Mária oki. ta-
nítónőt az izakonyhai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé; Petrovics Jenő és Gálfi Erzsébet 
oki. tanítót, ill. tanítónőt a bereznai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Nagy Sándor 
oki. tanítót és Seszták Zsófia oki. tanítónőt a 
felsőapsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Petrics Gusztáv oki. tanítót a lonkai, 
Pásztor Dávid v. fel. el. isk. tanítót a bereg-
kisalmási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; G egű Imre 

oki. tanítót a dombosteleki, Hertin Gizella oki. 
tanítónőt a kispálosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, 
ill. tanítónővé ; Tyukody Alajos oki. tanítót a 
noszolyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; özv. Szilágyi 
Kálmánné oki. tanítónőt a máragyulafalvi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Waidinger Vilma oki. 
tanítónőt az erdőbádonyi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé. 

J e l e n m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : Magdó 
István veszprémvármegyei kir. tanfelügyelőséghez 
berendelt áll. el. isk. tanítót a tatrangi áll. el. 
isk.-hoz; Pianovszky Károly lonkai és Hegedűs 
Erna beregkisalmási áll. el. isk. tanítót, ill. taní-
tónőt a farkasrévi áll. el. isk.-hoz ; Béres János 
dombosteleki és Béres Jánosné kispálosi áll. el. 
isk. tanítót, ill. tanítónőt a kökényesi áll. el. 
isk.-hoz. 

S z o l g á l a t t é t e l r e r e n d e l t e : Hammel Árpád 
túróczszentmártoni áll. el. isk. tanítót a túrócz-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez jelen minőség-
ben ; Kótai Sándor sajkásgyörgyei áll. el. isk. 
tanítót a bácsbodrogvármegyei kir. tanfelügyelő-
séghez jelen minőségben. 

Nyugdí ja t u t a l v á n y o z o t t : Németh Mihály 
gutorföldi elaggott közs. el. isk. tanítónak évi 
1040 K-t; Vida Sándor kénesi közs. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1460 K-t; Czinkó 
József zsolnai munkaképtelen róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1500 K-t; Osztrovics János vizsolyi 
róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 
1400 K-t; Füzy István kisfaludi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1660 K-t; Lakatos Lajos ter-
belédi róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1600 K-t; Póta Ferenc maczonkai munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 
K-t ; Szlávik József jászapáti-i róm. kath. el. isk. 
igazgató-tanítónak évi 1300 K-t; Haskó János 
őrhegyaljai elaggott gör. kath. tanítónak évi 1460 
K-t ; Poócs László ugornyai munkaképtelen ref. 
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Comsa György 
felsőkománai gör. kel. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 640 K-t; Krajován György munka-
képtelen mokrini gör. kel. szerb tanítónak évi 
1680 K-t; Nagy Pál farmosi munkaképtelen 
ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t ; 
Szilágyi Lajos földesi ref. el. isk. elaggott taní-
tónak évi 1800 K-t; Károsi István tahitótfalusi 
ref. el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Lukács 
Árpád fülpösi elaggott ref. el. isk. tanítónak évi 
1460 K-t; Sternberg Vilmos pacsai munkakép-
telen izr. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; Szabó 
Demeter bedői munkaképtelen gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1220 K-t; Venczel Rezső nagy-
kanizsai áll. el. ig.-tanítónak évi 2360 K-t. 

Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t e n g e d é l y e z e t t : 
néh. Kovrig János aranyosgyéresi gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Jenei Annának évi 450 K-t, 
2 kisk. árvájának pedig egyenként évi 75 K-t, 
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együtt 150 K-t, mindössze 600 K-t; néh. Koncz 
János kiskörtvélyesi nyug. gör. kel. el. isk. tanító 
özv., szül. Ungur Máriának évi 300 K-t; néh. 
Seller Péter nyug. zentai közs. tanító özv., szül. 
Jalatsits Reginának évi 640 K-t; néh. Körmendy 
József nyug. szigetmonostori róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Tomay Katalinnak évi 300 K-t; 
néh. Galambos Lajos volt kiskoszmályi ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Tóth Erzsébetnek évi 
6 6 0 , K-t; 

Arvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Kusztos József kibédi áll. el. isk. tanító 
Dénes nevű árvájának a kecskemétibe. 

Különfélék. 
Az Eötvös-alap közgyűlése. 

Az Eötvös-alap f. hó 23-án tartott rendes 
nyári közgyűlése az idén is a tanítóság élénk 
érdeklődése mellett folyt le. A szabadságon levő 
elnök helyett Bakos István alelnök nyitotta meg 
az ülést, lendületes beszédben mutatva rá a sze-
retet és tömörülés nagy erejére, mely egyedül 
volt képes oly hatalmas intézményt létesíteni és 
fenntartani, mint az Eötvös-alap. A szeretet fillérei-
ből az idén is 9 ezer koronát osztott ki az egyesület 
segélyek és ösztöndíjak címén, a Tanítók Házai-
ban pedig 244 tanító gyermekének biztosított 
meleg hajlékot, családias otthont. Hogy ezt meg-
tehesse a tagok nagyobb megterheltetése nélkül 
a jövőben is, a tanítóság hathatósabb támogatá-
sára volna szükség, mert már-már elértük azt 
a határt, amelyet az Eötvös-alap teherviselő-
képessége megbír. 

A gyűlés külső lefolyásáról a következőkben 
számolunk be: Reggel 8 órakor kezdődött az 
osztóbizottság ülése, amelyen Székely Károly 
titkár mutatta be a választmány javaslatát. 
Eszerint 161 folyamodvány érkezett be a sza-
bályszerű határidőig ; még pedig 69 tanuló kért 
ösztöndíjat, 92 folyamodó pedig segélyért jelent-
kezett. Ezek közül a rendelkezésre álló összegből 
47 tanuló részesült ösztöndíjban és ugyanannyi 
folyamodó segélyben. (A neveket alább közöljük.) 
A Tanítók Ferenc József Házába fölvehető 
ifjakról Kapy Rezső, a Hunyadi Házra vonat-
kozó javaslatot pedig Kozma Ferenc gondnok 
terjesztette elő. Mindhárom javaslatot, csekély 
módosítással, teljes egészében fogadta el és ter-
jesztette a közgyűlés elé az osztóbizottság. 
A javaslatokat a közgyűlés egyhangúlag el is 
fogadta s így az alább következő fölvételekről 
az illetők már a napokban kapják meg az érte-
sítést. A közgyűlésen heves vitára szolgáltatott 
okot Sebő Béla számtartó levele, melyben hivat-
kozással az elnökséggel szemben elfoglalt állás-
pontjára, eddig viselt tisztségéről lemond. A 
jelenlevők tekintélyes száma hallani sem akart 

a számtartó távozásáról, a többség azonban Sebő 
Béla lelkiismeretes és buzgó működésének el-
ismerése mellett elfogadta a lemondást és meg-
bízta a választmányt, hogy a számtartói állás 
ideiglenes betöltéséről gondoskodjék. A titkári 
jelentésből kiemeljük, hogy a választmány a 
folyó évben pénztárkezelési és köztartási sza-
bályzatot dolgozott ki, melynek életbeléptetésétől 
az alap vagyonának könnyebb ellenőrzését és 
a Tanítók Házaiban nagyobbmérvű megtaka-
rítást vár. Gyarapítani fogja az alap vagyonát 
a Pátria pótkávégyár ajánlata is, melyben a gyár a 
magyar üzlet után elért haszon 2°/o-ának, de leg-
kevesebb évi 2500 koronának fizetésére köte-
lezte magát, az Eötvös-alap erkölcsi támogatása 
ellenében. Ezt, valamint Brázay Kálmán nagy-
kereskedőnek a Tanítók Háza szappanára vonat-
kozó ajánlatát is, a közgyűlés örömmel vette 
tudomásul. Az év folyamán lemondás és elhalá-
lozás következtében több tisztség ürült meg, 
melyek betöltése szintén erre a közgyűlésre várt. 

Megválasztották Székely Károlyt titkárnak, 
Gundy Károlyt másodtitkárnak, Búza Jánost 
jegyzőnek ; a választmányi tagok sorát kiegészí-
tették Józsa Dániellel, Ónody Gusztávval és 
Petróczi Istvánnal ; Váró Bénit pedig meg-
választották az igazgató-tanács kolozsvári tag-
jává. — Ismervén a tanítóság élénk érdeklő-
dését az osztóbizottság határozata iránt, az 
alábbiakban közöljük a segélyezettek, illetve a 
Tanítók Házaiba fölvettek névsorát. 

100—100 korona ösztöndijat kapnak: Almási 
Dezső, Bokor Imre, Bovatsek Janka, Bölöni Jolán, 
Bursics Zoltán, Csizmadia Jolán, Csütörtök József, 
Egyed Aladár, Erdélyi Béla, Farkas Margit, Fodor 
Miklós, Hajdú Gyula, Humor Margit, Jaczina 
Ilona, József Dezső, Julesz Jenő, Leviczky Jenő, 
Krámer Pál, Kriza Ágnes, Kusztos István, Keviczky 
Oreszt, Magyar Mária, Máthé Elek, Méhly Béla, 

I Nagy Irén, Pataki Lajos, Perné Ferenc, "Polyák 
I Anna, Purt Mária, Radó Imre, Schuchter Ferike, 

Schusdek Elemér, Sugár Gyula, Szabó Gábor, 
Szente Andor, Szentgyörgyi Erzsébet, Szijj Ilona, 
Szitha Margit, Szombathy László, Tarnóczy Ferenc, 
Técsy Zsigmond, Tóth János, Yadászy Gizella, 
Vándor Elemér, Vén Zoltán. 

40 korona ösztöndíjban részesülnek: Ipsics 
Sándor, Keresztes Sándor. 

100—100 korona segélyben részesülnek: 
Adorján Domokosné, Andor Károlyné, Auerbach 
Károly, Baksa Lajos, Beér Ferencné, Bodolay 
Pálné, Breznyák Gáborné, Bucsy Józsefné, Csákány 
Károlyné, Csima Jánosné, Czakó Jakabné, Dénis 
Béláné, Dobokay Jánosné, Gold Adolfné, Gönczy 
Bertalan, Groszmann Vendel, Horváth Kálmánné, 
Horváth Károly, Ignáczy Elek, Illics Ferenc, Irsa 
Ferenc, Kelemen László, Lázár Sándor, Lencz 
Mihályné, Magyar György, Manzel Károlyné, 
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Matzy Ágostonné, Nagy Ferenc, Nagy Mihály, 
Nyéki Jenőné, Pataki György, Penyák Tivadar, 
Pintér Mátyásné, Rátskay Vendel, Rosenfeld 
Bódog, Schwartz Lipótné, Steiler Ignácné, Szabó 
Pál, Szidanits Ferenc, Vajda Ferencné, Vaj na 
Károlyné, Valla Jenőné, Wimmer Lajosné. 

60 korona, segélyben részesül : Hutyra Viktorné. 
A Józsa Mihály alap kamatai megosztandók 

a következők között: Farkas Mihályné, Molnár 
Ráfaelné, Stoll Ernő. 

A Gyergyánffy István alapítvány ez évi kama-
taira az Erdélyi Magyar Közművelődési Egye-
sület az ősz folyamán tartandó közgyűlésen fogja 
megnevezni jelöltjét az Eötvös-alap erre igénnyel 
bíró tagjai közül. 

A budapesti Tanítók „Ferenc József" Házába 
fölvétettek : 

A) Ingyenes helyre: Békési Leó. 
B) Félingyenes (évi 100 kor.) helyre: Gimes 

Miklós, Heppner Antal Ernő, Jámbor Kálmán, 
Miklóssy Kálmán, Moravcsik Emil, Orosz Imre, 
Petrigalla Péter, Soós Gyula, Székely Zoltán, 
Wiesinger Alfonz. 

C) Féldíjas (évi 220 kor.) helyre : Balla József, 
Balogh Béla, Barcsay Albert, Biedermann Imre, 
Cselény Zsigmond, Darvas Oszkár, Dezső Zoltán, 
Erdész Dezső, Erődi Jenő, Ilaiszer János, Hévéi 
Károly, Husz Ödön, Jakubovics Dezső, Jüngling 
Kálmán, Kálmán János, Kelényi Jenő, Kertész 
János, Kornhauser Géza, Lubersbeck József, 
Martin Ödön, Németh Béla, Réthy Lajos, Rosen-
feld Benő, Sárkány Géza, Serly Béla, Schuch 
Ödön, Spangel Rezső, Szathmáry Kálmán, Tőrös 
Béla. 

D) Alapítványi (évi 220 kor.) helyre: Balogh 
Endre, Bóna Andor, Cságoly Sándor, Dávid Mi-
hály, Dévay Lajos, Dömötör László, Fischer Gyula, 
Frenyó Lajos, Füzesi Árpád, Gattinger László, 
Gável Béla, Grossmann Ferenc, Hodos Dezső, 
Horcsik Nándor, Horváth Jenő, Kardos Lajos, 
Lautner János, Makoldy József, Migály Béla, 
Moczkovcsák- Zoltán, Molnár Béla, Nagy Árpád, 
Nagy József, Niedermayer Gellért, Országh Pál, 
Pálfy Péter, Pittner László, Semtei Sándor, Stei-
ger Dezső, Steiner Kornél, Szalay István, Szede-
nik Jenő, Szentpétery Endre, Takács Aladár, Tar 
Zoltán, Vitos Gerő. 

E) Kedvezményes (évi 340 kor.) helyre: Alexy 
Géza, Böhm János, Demeter Dezső, Franz Géza, 
Gagyi Dezső, Győrbíró Zoltán, Halász István, 
Hermann Károly, Hollósi József, Kelényi Dezső, 
Kirchner Elek, Lautner Gyula, Petényi Gyula, 
Petényi József, Rehling Frigyes, Resli Vilmos, 
Telegdi Pál. 

F) Egész díjas (évi 440 kor.) helyre: Berg-
hold Kálmán, Halász János, Jakubovics Lajos, 
Polgáry Lajos, Schäfer Aladár, Taschek Jenő. 

G) Emelt díjas (évi 540 kor.) helyre: Avass 
Dezső, Bergstein Jenő, Bocskay József, Depoli 
Henrik, Dukay Lajos, Faur Liviusz, Fodorószky 
István, Jeszenszky László, Kertész Imre, Kiss 
Árpád, Kiss Ödön, Kopniczky János, Meszlényi 
Zoltán, Mihalik Ernő, Nagy József, Oláh Imre, 
Paál Gyula, Polgár Imre, Rapos Emil, Rohács 
Alfréd, Ság Simon, Schmidt Dezső, Sólyom B. 
Zoltán, Steiger Béla, Schneider Dezső, Telkes 
Pál, Weywara Vilmos. 

H) Évi 640 koronás helyre (tanárgyermekek) : 
Angyal Dezső, Angyal Géza, Bujk Béla, Fiaszik 
Rezső, Kalocsay Ferenc, Kalocsay Péter. 

A Tanítók Hunyadi Házába felvétettek : 
A) Ingyenes helyre: Blanár László, Orbán 

József, Róth Jenő, Rüll Károly, Ujváry János. 
B) Félingyenes (évi 100 K-s) helyre : Csulak 

Samu, Dániel Elemér, Fölföldy Sándor, Heiner 
Lajos, Kolcza Árpád, Kovács Sándor, Orosz István, 
Szabó János. 

C) Féldíjas (évi 220 K-s) helyre: Antal István, 
Balla Sándor, Boga Bálint, Gaudi Árpád, Glück Sán-
dor, Grigássy Mihály, Hanzmann János, Józsa Dezső, 
Józsa Imre, Kovácsai Gábor, Kovácsai István, 
Kupcsay Viktor, Lábay Imre, Láng Ernő, Lévay 
József, Moór Gyula, Nagy Jenő, Péter Aladár, 
Podhradszky György, Radies Jenő, Ruzsicska 
Imre, Somogyi Kálmán, Vájna Gábor. 

D) Alapítványi (évi 220 kor.) helyre: Altmann 
Géza, Andráskó Mihály, Diczig Géza, Dóczi Gedeon, 
Hajtmann Pál, Hannák István, Kiss Jenő, Kole-
szár Lajos, Máthé Lajos, Nagy Kálmán, Papp 
Gyula, Párkányi Dezső, Seress Endre, Tarnói 
Károly, Tóth Imre, Tóth Kálmán, Vince Géza. 

E) Kedvezményes (évi 340 kor.) helyre: Ba-
lásy Kálmán, Benkő Gábor, Berger Bertalan, Ertl 
Oszkár, Fülep Kálmán, Jakó Ferenc, Kováts 
György, Liszer Lajos, Pálfi Andor, Steinmetz 
Károly, Szalai Gyula. 

F) Eg ész fizetéses (évi 440 kor.) helyre : Andor 
Elek, Belle Ferenc, Beniács Gyula, Kovács 
Endre, Kovác3 Gábor, Kuch Béla, Láng György, 
Rácz Zoltán, Sajó Lajoä, Schoch Ottó, Steinmetz 
Frigyes, Szabó Sándor, Székely Ferenc, Szollár 
Pál, Telegdy Márton. 

Emeltdíjas (évi 540 kor.) helyre: Berenkei 
Árpád, Berger Lajos, Boráncs György, Budai 
István, Fóti Adolf, Földes Béla, Gálos István, 
Goldberger Sándor, Győrbíró István, Imrédi Dezső, 
Ivánfi Károly, Kaluzsay Károly, Katona Béla, 
Kiss Géza, Kolb Kornél, Koleszár Jenő, Kopinecz 
Andor, Kuchta Gábor, Leszi József, Magi Kaluián, 
Micsinay Dezső, Nyíri István, Perger Lajos, Sche-
rer Ferenc, Sebestyén László, Simonovics Andor, 
Sükösd Béla, Szoural János, Turkinyák Sándor, 
Végh János, Wieser Péter, Schüller Frigyes és 
Papp Endre. 
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— Gyűjtés az új alapítványokra. Annak a 
mozgalomnak, mely Apponyi Albert gróf és Tóth 
János emlékezetét nemescélú alapítványokkal 
kívánja megörökíteni, már is szép eredményéről 
értesíthetjük olvasóinkat. Kohut Salamon temerini 
izraelita néptanító az alapítványok javára ötvenöt 
(50) koronát gyűjtött és ezen összeget lapunknak 
küldötte be. ígéretünk szerint közöljük a gyűjtés 
részletes eredményét. Adott íme : Kohut S. izr. 
tanító 2, Izr. hitközség mint erkölcsi testület 10, 
Reiter V. hitk. elnök 3, Vidrich S. isksz. elnök 5, 
Reiner Gy. isksz. alelnök 3, Vermes V. közs. 
jegyző 3, Te mer in község m. e. t. 4, Temeiini 
Takarékpénztár 5, Léh F. róm. kath. tanító 1, 
Pogács L. róm. kath. tanító 1, Schoszberger S. 
hitk. alelnök 2, Guszman A. isksz. tag 2, Bódy G. 
róm. kath. tanító 2, Braun Zs. isksz. tag 2, ifj. 
Guszman V. pénztárnok 4, Halmos E. isksz. tag 2, 
Müller I. isksz. tag 2, Tóth József közs. bíró 2 K-t. 
Összesen 55 K. A beküldött összeget Veszprémbe, 
Nagy Lajos igazgató-tanító címére továbbítottuk. 

— Molnár Viktor államtitkár tanulmány-
útja. Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi 
államtitkár több hétre terjedő szabadságát többek 
közt arra használta fel, hogy Hollandia kultúrális 
és gazdasági viszonyait tanulmány tárgyává tegye. 
E célból fölkereste Hollandia nagyobb városait, 
többek között Amsterdamot, Hágát, Delfet, Dor-
drechtet és Rotterdamot. Mindé városokban a 
közművelődési intézményeket s gazdasági beren-
dezéseket, különöä tekintettel a népművelődés 
emelésére, megszemlélte és tanulmányozta. A 
többi hollandiai várost az államtitkár további 
útján szintén a föntebbi célzattal látogatta meg_ 

— Iskolai adókedvezmény. Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 36. §-ában a hitfelekezeti isko-
lát fenntartóknak biztosított iskolai adókedvez-
mény csupán az iskolafenntartásra kivetett köz-
ségi iskolai adóra szorítkozik, és nem terjed ki 
az iskolaépítésre kivetett iskolai adóra is. így 
határozott a kir. közigazgatási bíróság 1908. évi 
3689. K. sz. következő ítéletében: 

. . . megye közigazgatási bizottságának 1909 . 
évi december hó 11-én 2324. szám alatt hozott 
határozata ellen beadott panaszát 1909. évi má-
jus hó 11. napján tartott nyilvános ülésében az 
1896. évi XXVI. t.-c. 50. §-a alapján tárgyalás 
alá vévén, következőleg ítélt : A magyar királyi 
közigazgatási bíróság a panasznak helyt nem ad. 
Indokok: K. község képviselőtestülete 1902. évi 
április hó 8-án hozott határozatával kötelezett-
séget vállalt, hogy az ottani állami elemi iskola 
építésére a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. 
miniszter által adott 7000 koronát meghaladó 
építési költséget viselni fogja. Ezen célból a 
község kölcsönt vett fel, melynek törlesztésére, 
tekintettel az 1868. évi XXXVIII. t.-c. végre-

hajtása tárgyában a polgári községek számára 
20.311/1876. sz. alatt kiadott utasítás 11. §-ának 
rendelkezésére, az 5°/o-os iskolai adót használja 
fel. Ezen iskolai adóhoz való hozzájárulás alól 
panaszló a gör. kath. felekezet tagjait az 1868. 
évi XXXVIII. t.-c. 36. §-a alapján felmenteni 
kérte, mert a k.-i gör. kath. hitfelekezet, a velük 
iskolailag egyesült cs.-a.-i és f.-i gör. kath.-okkal 
közösen tartanak fenn a törvényben meghatáro-
zott kellékekkel bíró népiskolát. A közigazgatási 
bizottság ennek a kérelemnek helyet nem adott, 
s a panasz ez ellen a határozat ellen irányul. 
A népoktatási törvény 35. §-a értelmeben az 
állami adók 5°/o-ának erejéig kivethető iskolai 
adó a község minden lakosát és birtokosát ter-
heli. Az iskolai adóhoz való hozzájárulás általános 
kötelezettsége alól a 36. § kivételt állapít meg 
azokra a községi lakosokra és birtokosokra, akik 
a törvényben meghatározott kellékeknek megfelelő 
hitfelekezeti iskolát tartanak fenn, amennyiben 
azokat a községi iskola fenntartási költségeihez 
való hozzájárulás tekintetében bizonyos mértékig 
terjedhető mentességben részesíti. A 40. § pedig 
a 35. § alapján kivethető iskolai adó rendelteté-
sét akképen határozza meg, hogy az csak köz-
ségi iskola állítására és fenntartására fordítható. 
Miután a törvény a 40. §-ban az iskolai adó-
nak ezt a két rendeltetését külön említi, sőt 
a 42. §-ban is külön említi az építés mellett 
a fenntartást is, de a 44. §-ban is fenntar-
tás van említve, világos a törvényhozó azon 
akarata, hogy az iskolaállítás vagy építés és a 
fenntartás fogalmait nem kívánta egyjelentőségű 
fogalommá tenni. Ha a törvény az építést és 
fenntartást megkülönbözteti, akkor az egyikre 
vonatkozó kedvezmény megítélésénél a törvényt 
nem lehet akként magyarázni, hogy a kedvezmény 
kiterjeszthető arra is, melyet a kedvezmény sza-
bályozásánál hallgatással mellőz. Már pedig a 36. § 
az ott meghatározott kedvezményt csak a fenn-
tartási költségek tekintetében adja meg, miből 
az következik, hogy ez a kedvezmény nem álta-
lában az iskolai adóból fedezendő minden kiadásra, 
hanem csupán a fenntartási költségekhez való 
hozzájárulásra vonatkozik, és így az az iskola fel-
állítási, azaz építési költségeire nem terjed ki. 
Ezen indokoknál fogva a panasznak helyt adni 
nem lehetett. 

— H a l á l o z á s . Babarczy Lukácsné, szül. Füka 
Rózsa 44 éves korában hirtelen elhunyt Szolnokon. 
Áldás emlékére ! 

Tartalom : A zászló, (—r.) — Téves dolgok. Szabó 
Elemér. — A 9 órakor kezdődő tanításról. Kóródy 
Miklós. — A testgyakorlás a népiskolában. Bognár 
Károly.— Szépirodalom : Emlékezés. Csikós József.— 
Mondjam-e ? Balog János. — Pusztai emberek. Mányiné 
Prigl Olga. — Könyvesház. — Irodalom és művészet. — 
Külföldi szemle. — Hivatalos rész — Különfélék. 
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Iskolai Dalgyűjtemény. 
Szerkesztik: HAOKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA. 

Lassan. Bnjdosó dala. Doppler Károly. 
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DALOK 
DOPPLER FERENO és DOPPLER KÁROLY kiadványaiból. 

Tiassnn. n 
1. Szülőföldem szép határa . . . 

2. Szőrén szoktam megölni a lovat, 
H a ide vagy oda útam akad; 
Nem szükséges a nyereg a hátán . . . 
Csikós vagyok az alföldi rónán. 

Petőfi Sándor. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

KZezirato l ta t n e m a d u n k v i s s z a , . 

A Julián-Egyesület iskolái. 
(—ó—) Európa nagy államai roha-

mosan haladnak előre. A vagyonosodás 
és kultúra terén akkora haladást tettek, 
milyenről néhány évtizeddel ezelőtt még 
nem is álmodtak. A gondolkodó emberre 
az előretörő népfajok azt a hatást teszik, 
mintha nagy leszámolásra készülnének. 
Lázas igyekezetük erőgyűjtésnek látszik 
arra az alkalomra, mikor fölmerül a 
kérdés, melyik népfaj irányítsa a világ 
sorsát. Pedig a haladás nem erőgyűjtés a 
döntő mérkőzésre ; a gyorsabban haladó 
legyőzi a lassabban menőket még a 
döntő harc előtt s talán sor sem kerül 
a véres leszámolásra. Ha mégis szembe 
fognak szállani egymással a hatalomért, 
az életért, a küzdelem kimenetele nem 
lesz váratlan, hanem természetes követ-
kezménye évtizedek vagy évszázadok 
munkájának. 

A nagy nemzetekkel nem tudnak ver-
senyt haladni a kisebb népfajok. Érvé-
nyesülésre szükséges erejüket leköti az 
egymásra való féltékenykedés, felemészti 
az egymással való küzdelem. A szen-
vedély vakká teszi őket. Ahelyett, hogy 
egyesített erővel törnének elő a nem-
zetek versenyében, erejük javát egymás 
ellen használják. Ennek a következ-
ménye nemcsak az, hogy lassan halad-
nak s a távolság köztük és a nagy 
nemzetek között mindig nagyobb, hanem 

az is, hogy a hatalmasok erős akadályt 
nem érezve maguk előtt, könnyebben 
érvényesíthetik erejüket. A kisebb nép-
fajok csak azok ellen, a képzelt ellen-
ségek ellen küzdenek, kik látszólag köz-
vetlenül fenyegetik szabadságukat s míg 
minden erejüket ellene fordítják, vakon 
rohannak az előttük tátongó örvénybe. 
Valahányszor a magyar nemzet ellen 
küzdő nemzetiségekre gondolok, egy küz-
delemre készülő ifjú áll előttem, kinek 
karjaiba és lábaiba törpék serege kapasz-
kodik, hogy mozgásában megakadályozza. 

A kisebb népek egymásra vannak 
utalva. Egy irányban kell kifej teniök 
azt az erőt, amelyet most egymás ellen 
használnak. Meg kell érteniök, hogy 
másképen biztos pusztulás vár reájuk. 
Különösen egymásra*van utalva a ma-
gyar és a horvát. Nem is nagyon régen 
még érezte ezt mind a kettő. A hatá-
ron gyűlöletes ellenség állott, mely el-
söpréssel fenyegette őket. A magyar és 
horvát vitézek egy zászló alatt küzdöt-
tek, magyar ós horvát főurak előtt egy 
cél lebegett. Ma minden határon ellen-
ség áll, félelmetesebb mint a török, 
mert nem lehet ellene védekezni. Min-
den fejlődő, izmosodó nemzet ellensé-
günk, amely elsorvasztással fenyeget 
bennünket. És mi erőinket mégis egymás 
lekötésére használjuk. 

A horvát túlzók a magyar Julián-
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Egyesület iskoláit támadják. E Julián-
iskolák Szlavóniában vannak. Céljuk az, 
hogy a szlavóniai magyarságot meg-
mentsék az elhorvátosodástól. Szó sincs 
arról, hogy horvátokat magyarokká ne-
veljenek. Iskoláikba nem is vesznek föl 
horvát és szerb fiút. Tisztán védekezés-
ről van szó. A magyarság nem akarja 
engedni, hogy Szent István koronájának 
területén magyarokból horvátok válja-
nak. A horvátok mégis féktelenül izgat-
nak a Julián-tanítók ellen, kikben az 
apostolok lelkesedése él, mert érzik hiva-
tásuk fontosságát. Nem hátrálnak meg, 
pedig gyakran életük is veszélyben forog. 

A Julián-iskolákra égető szükség van. 
A szlavóniai magyarságon kívül sok 
magyar tisztviselő is él Horvátország 
területén. Ha gyermekeiket magyar isko-
lákba nem járathatják, az a veszedelem 
fenyeget minket, hogy az unokák mái-
horvátokká válnak. Nem vagyunk oly 
sokan, hogy más népeknek áldozatokat 
hozzunk. Aldozatokul dobjuk oda épen 
a tisztviselők gyermekeit, kik arra van-
nak hivatva, hogy a magyar közép-
osztályt erősítsék. 

De égető szükség van a Julián-isko-
lákra már azért is, hogy fennállásuk-
kal hirdessék azon a földön, hogy a 
magyar nem hagyja cserbe a magyart. 
Hirdessék azon a területen, hogy a ma-
gyar sohasem engedi meg a Szent Ist-
ván koronája alá tartozó országok szét-
szakadását. A Julián-iskolák és a Hor-
vátország területén levő állami alkotá-
sok mindaddig összekötő kapcsokul szol-
gáljanak, míg minden horvát és szerb 
belátja, hogy az előretörő európai nem-
zetek között csak a magyarhoz simulva 
állhatja meg a helyét. 

A Julián-Egyesület túl van a kezdet 
nehézségein. A horvát sajtó támadásai, 
a felizgatott parasztok erőszakoskodása 
nem gátolja meg fejlődését. Büszkén 
hirdeti idei jelentésében: „A túlzó sajtó 
igaztalan és tüzes támadásaival mit 
sem törődve, azokkal meddő vitába nem 

elegyedve, következetes, nyugodt munká-
val dolgoztunk célunk megvalósításán s 
most abban a kedvező helyzetben va-
gyunk, hogy valóban olyan eredmények-
ről számolhatunk be, melyek a tavalyi 
eredmények kétszeresét mutatják föl. 
Míg ugyanis mult évi március hónap 
15-én te t t jelentésünkben huszonhárom 
iskola és harmincnégy tanító munkás-
ságáról számoltunk be, addig most har-
mincnyolc iskolánál működő hatvanöt 
Julián-tanítóról teszünk jelentést. Az 
osztályok száma harmincnégyről hatvan-
ötre, a tanulóké pedig 2241-ről 4629-re 
szökött föl." 

Horvát- ós Szlavonország területén a 
magyar államvasútak és a református 
gyülekezetek is tartanak fönn magyar 
iskolákat. A magyar iskolákba járó 
gyermekek száma ma kb. 8000. Meg-
érdemelnénk a pusztulást, ha annyi 
gyermeket átengednénk másoknak. De 
bizonyára sokan vannak e 8000 gyer-
meken kívül még magyar iskolakötele-
sek, kik horvát iskolákba járnak. Remél-
jük, a Julián-Egyesület iskolái annyira 
szaporodnak, hogy minden magyar gyer-
mek helyet kaphat bennük. 

De nemcsak a gyermekekkel foglal-
kozik a Julián-Egyesület, hanem a fel-
nőttekkel is. Ez fontosabb e területen, 
mint bárhol másutt. A szlavóniai idő-
sebb magyarok iskola nélkül nőttek föl. 
A nemzeti érzés és az idegen fajokkal 
szemben való ellenálló erő nem volt 
bennük kifejlesztve. A Julián-Egyesület 
naptárakat osztogatott ki közöttük, me-
lyek hazaszeretetet keltő cikkeken kívül 
gazdasági és társadalmi kérdésekkel 
ismertették meg a meglehetősen elma-
radt népet. 

Lelkes tanítók küzdenek a Dráván 
túl a magyarság megmentéseért. Rajongó 
és szívós ellenség ellen védelmi harcot 
folytatnak. Az egész magyarság aggódó 
figyelemmel kíséri munkájukat. Mind-
nyájan azt kívánjuk, hogy a nemzet-
mentő munkában lelkesedésük ne lan-
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kadjon. Az apostolok türelmével hirdes-
sék az igazságot, míg horvát és szerb 
testvéreink belátják, hogy a Julián-
Egyesület nem ellenük intéz támadást, 
mikor védelmezi a magyarokat. 

Küzdelem a nemzeti nyelvért. 
írta: Ember János. 

A korszakok vezető nagy embereinek egyé-
niségét esak koruk uralkodó eszméinek fáklya-
fényénél lehet igazságosan megítélni. Ez az 
igazság ma már olyan közhely, amit az iskolás-
gyermekek is tudnak. 

Csak a közélet némely szerepvivő emberének 
nem fér a fejébe ez az elemi igazság. Innét van, 
hogy némelyek például elhibázotfcnak „vélelme-
zik" Szent István nemzeti politikáját, aki a több-
nyelvűséget dicsérte, ahelyett, hogy az asszimilá-
cióra törekedett volna s egy egységes nemzet hal-
hatatlan jövendőjének vetette volnameg alapját. 

Hogy az ilyen vélekedésnek semmi komoly 
tartalma nincs, kiviláglik abból a tényből, hogy 
a szó mai értelmében vett „nemzeti eszme" 
csaknem teljes nyolc századon át békén hagyja 
a magyart. Nagy és fényes elmék a trónon és 
a trón körül, az ország- és vármegyei gyűlése-
ken nem veszik észre, nem törekszenek meg-
valósítására. Nem, inert más eszmék uralkod-
nak, más törekvések kötik le a közérdeklődést. 
A nemzeti eszme legújabb keletű. Körülbelül 
egybeesik a „harmadik rend" győzedelmes 
előrenyomulásával és uralomrajatásával. Másutt 
is, de nálunk is. 

Nálunk II. József akciójának reakciójaként 
veszen hatalmas lendületet. Azóta annyira ural-
kodó eszméje a magyar közéletnek a nemzeti 
eszme, hogy mellette párhuzamosan tért hódí-
tottak ugyan a progresszivitás más nagy eszméi 
is, de magát a nemzeti eszmét mind e mai 
napig háttérbe nein szorította egyik sem. 

Lankadatlanul folyik e küzdelem ma is. A 
régibb és mai küzdelem között csak fokozati 
különbség van: kezdetben (a tizennyolcadik 
század utolsó évtizedétől 1848-ig) a magyar 
nyelv elismertetéseért, azóta (leszámítva az ab-
szolutizmus éveit) a gyakorlati érvényesülésért, 
a hódító sikerekért folyik a küzdelem. 

A küzdelmet ekként két időszakra lehet osz-
tani : az elismertetésért és az érvényesülésért 
folyó küzdelemre. 

Az utóbbit ismerjük. Hiszen benne élünk. 
Kevésbé ismeretes ma már az a küzdelem, me-
lyet nyelvünknek jogaiba helyezéseért vívtak 
ama korszak legkiválóbbjai s vívtak velük a 
haladó irányzat iránt fogékony, a haladás sod-
rába került tömegek. 

A küzdelemnek ezt az első felét kívánom 
emlékeztetésnek és némi tanulságnak okából 
t. tanítótársaim lelkébe visszaidézni. Es pedig 
a küzdők legnagyobbjának, a legnagyobb ma-
gyarnak, a küzdelem folyamatában írott egyik 
müvéből vett idézetekkel illusztrálva. 

Mint említettem, a küzdelemnek II. József 
németesítő törekvése ad hatalmas lökést. 1790-
től kezdve nincs is nyugalom. A magyar nyelv-
nek államnyelvvé, hivatalos nyelvvé emelése : 
ez a küzdelem közvetlen eélja. 

Amint Széchenyinek tisztán e cél érdekében, 
a 30-as évek közepén írt s Hunnia cím alatt 
a nagy ember halála után közreadott művéből 
kiviláglik, a küzdelem négy tényező ellen folyt. 
Egyik a dinasztia, melyet a még ma is kísértő 
„összmonarchia" eszméje teszen a magyar nem-
zeti eszme ellenzőjévé, a másik Ausztria, mely 
a magyar nemzeti eszme diadalában a gyarmati 
viszonyából kiemelkedő egységes és erős Magyar-
ország rémképét látja, a harmadik a nemzeti-
ségek, melyek külön faji voltukat féltik, a ne-
gyedik maga a nemzet, t. i. az akkori nemzet, 
a nemesség, mely „az ősi alkotmány"-1 félti 
a magyar nyelv uralmától . . . 

A küzdelemnek legnehezebb, de egyben leg-
több sikerrel kecsegtető része épen az, melyet a 
nemzet önmagával vív meg; mert, aki önmagát 
meggyőzte, birtokába jut a külső ellenzés le-
győzésére szükséges erőnek. 

A legnagyobb magyar elméje tisztán látja 
ezt, azért erejének javát a küzdelem e részének 
szenteli. Korhol a prófétákra emlékeztető erő-
vel és keserűséggel kapaeitál a nemzet életéért 
élő nagy reménységgel, buzdít az apostol lel-
kesedésével, a nemzet iránt érzett mélységes 
szeretettel, a türelmetlenségből származható 
bajoktól óv baljóslatoktól sokszor remegő aggo-
dalommal. 

Lehetetlen mély meghatottság nélkül olvasni 
a 41 év előtt napvilágot látott, sárguló, de a 
nemes fajszeretetnek soha el nem évülő lapjait. 

„A magyar — írja — a nagy világ terén 
egyedül áll, s bár éljen, bár vesszen, örömet 
vele rokonvér nem oszt, könnyüket érte rokon-
vér nem hullat." 

„Hunnia határai közt józanul vívni magyarság 
mellett, erény ; ellene hatni viszont és üldözni 
azt, meg nem bocsátható vétek, minthogy egy 
egész nemzetet megsemmisíteni, Isten előtt bizo-
nyosan még súlyosabb tett, mint egyes gyarló 
embernek rövidítni meg aránylag csekély pálya-
körét." 

„Mi magyarok, ha nemzeti fennmaradásunkért 
aggódunk, s nyelvünk és sajátságaink kifejtésé-
ben előhaladni törekedünk, egyenesen csak el-
öl vasztásunk, megsemmisíttetésünk ellen védel-
mezzük magunkat." 

34* 
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Ilyennek l á t j a a helyzetet.^ Ekként jelzi a 
küzdelem önvédelmi jellegét. E s pedig elsősor-
ban saját m a g u n k ellen ; m e r t : 

„Nem a török járma alacsonyítá le nemzeti-
ségünk természetét, mert tudva van, honunkban 
zsarnokoskodott sok basa magyarul szólt ; nem 
a német sülyeszté latánba (latin) a magyart, 
mert azt másutt sem alkalmazta ; de a magyar 
maga taszítá le anyanyelvét a selejtesség közé, 
és saját kezeivel nyomta rá az alacsonyság pe-
csétjét. Le is esett az előszobák és istállók falai, 
a kunyhókba és a szántóvetők körei közé ; s 
századokig felejtve s tisztítlan hevert a férfitól 
becsben nem tartott, a szépnemtől nem értett 
honi ( !) nyelv." 

Pedig : 
„A legmagánállóbb, függetlenebb s legnagyobb 

számú nemzet is a feneketlen mélység párkányán 
áll, s veszte előbb-utóbb elkerülhetetlenül bizo-
nyos, ha nyelvét veszti ; mert a nyelv a nemze-
teknek lelke, mely, ha megsemmisült, tenghet az 
ugyan szolgailag azontúl is, de élet benne többé 
nincs; mily hajborzasztó veszélyben forog még 

maga lábán soha állni nem tudott, mindig 
függő maroknyi nép szomszédjai közepette ; s 
elmúlhatatlan veszte mennyivel bizonyosabb még, 
ha nyelvétől megfosztva, örök némaságra kárhoz-
tatik." 

Es e nagy igazság ellenére is erős a nemes -
ségben az a felfogás, h o g y a magyar „ ta r t sa 
meg a lkotmánya legidősebb s legerősebb zálo-
gát, a lat in nyelvet." 

A nemesség e felfogását egyrészt a r r a lehet 
visszavezetni, hogy a lat innyelvű „ősi a lko t -
mány " -ban kiváltságait, e lőjogai t fél tet te , más -
részt pedig arra, hogy kulturál is v isszamara-
dot tságában konzervatívizmusa csökönyösséggé 
fajult . 

E szűkkeblűség és marad i ság ellen k imond ja , 
h o g y : 

„Legyünk meggyőződve végre arról, hogy nem-
zetiségink, vallásink és felekezetink százszínűsé-
gei közt soha nem forraszthat minket semmi is 
egy testbe, mint magyar nyelvünk hivatalosi-
tása ; mert míg tökéletesen nem értjük egymást... 
mindaddig nagy sikerrel sem a kormány, sem a 
közönség valódi hasznáról nem fogunk tanácskoz-
hatni." 

„Nemzeti erőre nemzeti nyelv nélkül emel-
kedni akarni képtelenség, s így, midőn a leg-
nagyobb türödelmesség és a külön vélemények 
legnagyobb tisztelete mellett se lehet született 
magyart, aki a magyar nyelv hivatalosítása ellen 
szegül, egyébnek tartani, mint észbódultnak, vagy 
hazaárulónak." 

A nyelv joga tekintetében nem alkuszik s 
így gúnyol ja a második gyermekkorra emlékez-
tető óvatoskodást : 

„1832-iki kívánataink nyelvünk körül már 
merészebbek voltak, mert szinte oly túlságra 
vetemedénk „három hónapi előkészület s józan 
meggondolás ( !) után" végre minden alázattal azon 
engedelmet kérnünk, hogy ezentúl magyarul sza-
badjon nekünk magyaroknak kérnünk s a király-
hoz folyamodnunk és szólnunk. Mely természet-
elleni ideán, ifjúsági ábrándozáson s revolucio-
nális tendentián egész Bécs kacagott, és sok 
öreg úr legkomolyabb ráncokba vonta szemöldökit." 

Lá t j a , hogy a l eg jobbak szavai m é g sem 
hangzanak el nyomtalanul , sőt szárnyakat ad-
nak az uralkodó eszmének. Tapaszta lva az 
ébredésnek it t-ott je lentkező szertelenkedéseit, 
lemennydörgi az eszme haladását túlzásaikkal , 
kicsinyeskedésükkel há t rá l t a tóka t : 

„Nem hogy tiszteltük, becsültük volna, hanem 
mi magyarok saját lábainkkal tiportuk, saját 
kezeinkkel piszkoltuk be századok óta anyanyel-
vünket. Felébredünk valahára egy kissé hosszabb 
s tán kialudtabb ébredségre s íme rögtön ma-
gyarosítani akarunk mindent. Ha becsmérelni, 
kacagni meri valaki azt, mit mimagunk sem 
tudunk becsülni, mimagunk is gúnyoltunk teg-
nap csak, de most egyszerre mindenkit imádá-
sára akarunk kényszeríteni — jaj annak ; s mily 
lármát ütünk, ha idegen csak annyit mer anya-
nyelvünk ellen, melyhez semmi gondja, mint 
amit magunk tudtunk merni, merészelni legszen-
tebb sajátunk ellen századokig!" 

„Itt látunk oláhokat magyar prédikációkat 
hallgatni, de nem érteni ; ott vesződik magyar 
mester német tanoncokkal s viszont. Onnan hal-
lik jajszó, mert az ing nem magyarosan, a gatyán 
belül, hanem azonkívül lógott. Amott társaság 
némán mulatóz, mert benne csak magyarul sza-
bad szólni, ehhez pedig nagyobb része nem tud. 
Innen legvastagabb szidalom kong minden ellen, 
ami nem törzsökös magyar. Imitt készen van a 
magyar öltözet a szolgabíró fogadására. S nem 
ötlenek-e ilyes gyermekes erőltetései nemzetisé-
günk terjesztésének mindenünnen szemeinkbe, 
tagadni nem lehet." 

„ . . . ily lágyvelejű tompa erőlködések nem-
csak hogy nem segítendik nemzeti nyelvünk s 
nemzetiségünk terjesztését elő, sőt azt kellemet-
lenné, sértővé és így gyűlöletessé tevén, még 
végveszélybe is hozandják." 

„Ha hasznossá, szükségessé tehetjük nyelvün-
ket ; maga magától fog terjedni mindinkább, va-
lamint hasznuk és szükségeik után mindennap 
jobban esengenek és törekednek az emberek. Ha 
viszont hasznosabbá ós szükségesebbé nem tehet-
jük, mint eddigelé volt, nincs erő, nincs hatalom, 
mely olvadásától, enyészetétől megmenthetné." 

Áz utóbbi idézetben van az érdekegység gon-
dolata, melyből, h a a nemzetiségek annak tel-
jes t u d a t á r a ju tnak, kifejlődik az érzelmi egy-
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ség. Még ettől is nagy az út a nyelvi és jellem-
beli egységig, vagyis a teljes nemzeti egységig. 
Ezt az útat a legnagyobb magyar szellemében 
tegye meg a magyar tanítóság: tökéletes cél-
tudatossággal, józan okossággal és lankadást 
nem ismerő zajtalan munkálkodással. 

A megyei érdekű tanügyi lapok. 
írta : Gárdos Mór. 

Az országos érdekű, egyetemesebb irányú és 
magasabb színvonalon álló pedagógiai lapok 
mellett egyre nagyobb számban keletkeznek a 
kisebb, csak egy-egy megye tanítóságát érdeklő 
tanügyi lapok. Vájjon hiba-e ez? Véleményem 
szerint, nem hiba. De csak akkor nem, ha ezek 
a kisebb kört érdeklő, csekélyebb terjedelmű és 
többnyire az egyes megyei általános tanítóegye-
sületektől kiadott lapok nemcsak azért keletkez-
tek, hogy épen csak legyenek, hanem, hogy 
szabatosan körvonalozott, határozott célt szol-
gálnak. Ekkor nemcsak, hogy nem baj létezésük, 
sőt nagy szellemi hasznára is lehetnek az illető 
megyék tanítóságának. De általánosabb tanügyi 
szempontból is hasznos hivatást tölthetnek be. 

E lapok hivatása u. i. kétféle irányú. Részben 
helyi tanügyi érdekeket célszerűen kielégítő, 
részben pedig általános tanügyi érdekeket elő-
mozdító. 

Helyi érdeket azzal elégíthet ki az ilyen lap, 
hogy úgy a megyei általános tanítóegyesületnek, 
mint a kir. tanfelügyelőségnek hivatalos lapja. 

A kir. tanfelügyelőktől a tanügyi adminisz-
tráció rendesen annyi időt rabol el, hogy ez 
őket igazi hivatásuktól, a gyakori iskolaláto-
gatástól is elvonja. A tanfelügyelőség személy-
zetét pedig a sok rendeletmásolás, ezeknek 
adminisztrálása g.yötri, b í r megvan a jó igye-
kezet, és többszöri kísérlet történt, hogy őket 
ez alól felszabadítsák. Milyen jó és mennyire 
sokkal egyszerűbbé tehető a kezelés, ha a tan-
felügyelőségnek kezeügyében van egy megyei 
érdekű, hivatalos tanügyi lap ! Ebben a végre-
hajtás céljából leérkezett miniszteri rendeleteket 
egyszerűen közzéteszi, ezt az iskolák vezetői 
— ha őket erre valamely illetékes fórum köte-
lezi — tartoznak innen tudomásul venni s így 
a személyzet nagy csomó irodai munkától köny-
nyű szerrel szabadul. 

De más irányban is könnyít az ily lap a 
tanfelügyelőség munkaterhein. Némelyik tan-
kerületben 400 — 500 tanító is van. Ezek nagy-
része összeköttetést tart fenn a tanfelügyelői 
hivatallal. Az egyik ebben, a másik abban a 
kérdésben óhajt felvilágosítást és a tanfelügyelő-
séget akarva, nem akarva, folyton írásbeli kérde-
zősködésekkel zaklatja. A tanfelügyelőség azután 
vagy válaszol ezekre a kérdezősködésekre, vagy 

nem. Ha igen, akkor nagy tankerületben egy 
munkaerőt maga ez az írásbeli felvilágosítgatás 
majdnem állandóan elfoglalhat. Ha nem vála-
szol, ebből sok esetben kár háramolhatik egyik-
másik tanítóra. S a tanítóság és tanfelügyelőség 
közt némi elidegenülést is szülhet. Mind ennek 
eleje vehető, ha a tanfelügyelőségnek — miként 
nálunk Zemplénben is — van hivatalos lapja 
és ebben azokról a kérdésekről, amelyek körül 
a legtöbb tudakozódás folyik, esetről esetre fel-
világosító közleményt ad ki. Ezáltal a sok 
kérdezősködés elmarad, mert fölöslegessé válik ; 
vagy legföljebb csak igen szórványosan fordul 
majd elő. 

Ezt a lapot azonban nemcsak hivatalosan 
veheti igénybe a tanfelügyelő, hanem, ha úgy 
kívánja, általános pedagógiai irányításra is fel-
használhatja. Minden megyében a kir. tanfel-
ügyelő az, aki vezére és irányítója a tanító-
ságnak, akinek egyénisége a nevelés-oktatás 
minémüségét illetően is érvényesülhet bizonyos 
mértékben. Igaz, hogy a tanító munkásságát sok 
minden szabályozza. A Tanterv, amely elég rész-
letességgel írja elő a tanítás anyagát ; a fejlődő 
neveléstudomány, melynek elveit figyelmére mél-
tatni tartozik ; az oktatás külső és belső menetét 
pedig a módszertan szabályozza. így, látszólag 
alig lehet különbség A. megye és B. megye 
tanítóinak nevelésügyi munkássága és e mun-
kásság eredménye között. Nagy általánosságban 
ez csakugyan így is van. De a hivatott tan-
felügyelő sok tekintetben mégis rányomja me-
gyéje tanítóinak nevelés-oktatásügyi munkás-
ságára a maga egyéni bélyegét. Azaz, hogy 
rányomná, ha ez módjában állana. De hogyan 
és mikor tegye ezt ? Iskolalátogatásai alkalmával 
azt is alig tudja, mittévő legyen előbb a ren-
delkezésére álló néhány órában, ameddig hat 
osztály felülvizsgálására néhány évben egyszer 
(többször legjobb akarat mellett sem igen jöhet) 
ott időzik. Az elért eredményt puhatolja-e ki, 
a tanító oktatási módszerét vizsgálja-e felül, 
vagy végül a maga különlegesebb, sok tapasz-
talatából leszűrt tanítási eljárásával, elveivel 
ismertesse- e meg a tanítót ? Hogy mindezeknek 
kellően megfelelhessen, arra sokkal sűrűbb érint-
kezés és egy helyen hosszabb ideig való tartóz-
kodás volna szükséges, mint amennyit a nagyon 
szűkre mért látogatási idő tényleg megenged. 
Ezt a sűrűbb és huzamosabb közvetlen érint-
kezést is pótolhatja némileg a megyei tanügyi 
lap, ha az a tanfelügyelőségnek is lapja. Ha 
u. i. iskolalátogatás közben valahol olyasmit 
tapasztal a tanfelügyelő akár az iskola külső, 
akár belső életében, a tanító módszeres vagy 
nevelési eljárásában, amit megyéje egész terü-
letén meghonosítva látni óhajtana, szóvá teheti 
a lap nemhivatalos részében. Még pedig ama 
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tanító nevének fölemlítésével, akinek működésé-
ben e példaként felállítható eljárást tapasztalta. 
Ezzel egyrészt a lehető legszebb elismerésben 
részesítette az illetőt, másrészt a jó ügynek is 
szolgálatot tett. Viszont, ha több helyen olyas-
mit tapasztal, amit, mint helytelent és károst, 
ki szeretne küszöbölni megyéje területéről, álta-
lánosságban ezt is szóvá teheti, természetesen, 
nevek mellőzésével. Ha a tanfelügyelő esetleg 
nem ér rá, vagy ha nincs kedvére a tollforgatás, 
a szerkesztővel való megbeszélés során mond-
hatja el ilyirányú észrevételeit. 0 majd nyélbe 
üti a dolgot. 

Az ily eljárás a tanítás és nevelés bizonyos 
mozzanatai tekintetében az egész megye terü-
letén egyöntetűséget eredményezne. 

A megyei érdekű tanügyi lap, mint a tanító-
egyesület szócsöve, szintén jelentékeny szolgá-
latot tehet a tanügynek. Az egyesületi élet 
felvirágoztatásának nélkülözhetetlen tényezőjévé 
lehet. Sőt nélküle helyes irányú egyesületi tevé-
kenységet elképzelni bajos is. 

Az egyesületi élet többnyire a köri és köz-
gyűlések tartásában csúcsosodik ki. Ennek azon-
ban csak úgy van kellő értéke és szellemi sikere, 
ha gondosan előkészítik. Az előkészítés mun-
kája pedig nagyrészt a lap hasábjain folyik le. 
Ellenkező esetben nagyon sivár a legtöbb köri 
ülés és közgyűlés képe. Szellemileg hullámokat 
nem vetett, sem megelőzőleg, sem utólagosan. 
Sablonszerű és gépies az egész lefolyása. 

Sokhelyütt csak a következőkből áll az egye-
sület működése. Az elnök összehívja a köz-
gyűlést. A tárgysorozatot ledarálják. Az előadók 
felolvasása esetleg oly vadonatúj dolgokat 
tartalmaz, amelyekhez megfelelő előtanulmány 
híján hamarjában hozzászólani sem lehet. így 
üdítő, termékenyítő eszmecsere ki nem fejlőd-
hetik. Ilyenkor rendszerint előrántják az előadó 
megdicsérését s ezzel a tétel el van intézve. Ez 
nem lüktető egyesületi élet, csak puszta for-
maság. 

Egészen más lehet a képe az egyesületi köz-
gyűlésnek, ha az egyesület lapja segítségével 
gondosan előkészítik annak tárgyait. Már hóna-
pokkal előbb közzé lehet tenni a tételeket, ame-
lyekről a közgyűlésen szó lesz. Ezekről pro és 
kontra ecsmecserét lehet folytatni már előzőleg is. 
Ezzel már eleve fel lesz ébresztve az érdeklődés 
a tétel iránt. Néhány héttel a közgyűlés előtt 
pedig az előadó közölheti a lapban előadása 
vázlatát, hogy a tagok megismerkedjenek az 
előadás lényegével, gondolkozhassanak róla, 
tanulmányozhassák a témát és esetleg önálló 
véleményt igyekezzenek maguknak formálni. így 
a közgyűlésen magas színvonalú, termékeny 
eszmecsere indulhat meg. Ha olyan a tétel, hogy 
ellenkező nézetek fejlődhetnek ki körülötte, akkor 

a közgyűlés legyen a döntő szellemi ütközet 
színhelye. Ilyen módon van hivatva a lap az 
eleven egyesületi életet megteremteni. 

Aközgyűlés előkészítésében azonban nem merül 
még ki a lap munkássága. A közgyűlés után is van 
még szerepe. Ez a szerep arra irányul, hogy a 
közgyűlésen történteket megrögzítse, a közgyűlés 
lefolyásáról azokat a tagokat, akik azon bármi 
okból jelen nem lehettek, bő tudósításban érte-
sítse. Még pedig olyformán, hogy csaknem oly 
szellemi hasznuk lehessen a beszámoló elolvasá-
sából, mintha hallgatók lettek volna jelen a 
közgyűlésen. A figyelemreméltóbb közgyűlési elő-
adásokat leközölheti, hogy akik már hallották 
is, újból hozzáférhessenek, akik pedig nem hal-
lották, így juthassanak azok élvezetébe, ügy a 
közgyűlésen jelen volt, mint távolmaradt egyé-
nek tárgyilagosan és kellő színvonalú dolgozat-
ban utólag is hozzászólhassanak a közgyűlésen 
hallottakhoz, hogy mindenoldalú tanulság szűrőd-
hessék le. 

így az egyesületi működés áldásos lesz és 
ehhez nagymértékben fog a megyei érdekű 
tanügyi lap is hozzájárulni. 

* 

Eddig a kir. tanfelügyelőség irodai munka-
apasztásának, irányító tevékenységének és a 
megyei tanítóegyesület életének szempontjából 
körvonaloztam röviden a megyei érdekű tanügyi 
lapok hivatását, fontosságát. Vizsgáljuk most 
már : vájjon általános tanügyi szempontból és 
az egészséges tanítói közszellem előidézése, ápo-
lása, ébrentartása szempontjából milyen hivatás 
vár az ily kisebb lapokra. 

Sok olyan, aminek a nagyobbak épen álta-
lánosabb, egyetemes irányuk miatt meg nem 
felelhetnének. Ezek inkább csak általánosabb 
kérdésekkel, iránytadó tételekkel foglalkozhat-
nak, míg a tanügy különlegesebb, inkább apró 
részletekre kiterjedő, a pedagógiai gyakorlatra 
vonatkozó, szűkebb körben, kisebb helyi határok 
közt megoldandó kérdések tárgyalására inkább 
ezek a kisebb lapok alkalmasak. 

íme, egy-két példa rá. 
Az egyes, régibb iskolák irattárában, vagy 

tanítóinak tapasztalatában, emlékezetében sok 
olyan pedagógiai értékes kincs van elrejtve, 
ami idővel elkallódik, teljesen kárba vesz. Ezek 
feldolgozására, megrögzítésére buzdítani és így 
ezeket a fontos, hiteles, értékes adatokat a tan-
ügyi történet részére megmenteni megyénként 
az ily lapok hivatása. Ez adatok érdekesebb-
jeinek, értékesebbjeinek közlésére hasábjaikat 
megnyitni az ő feladatuk. Sőt felhívhatnák akár 
közvetlenül, akár a kir. tanfelügyelő közvetíté-
sével a megye intéző köreinek figyelmét arra 
is, hogy a hazai tanügynek mekkora szolgálatot 



3 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

tehetnének, ha az egyes iskolák tantestületeinek 
az iskolák hiteles adatait előtáró történeti mun-
kái alapján arra való egyénekkel megíratnák 
a megye tanügyi monográfiáját. Sőt, nézetem 
szerint, rendkívül szükséges, fontos és hálás 
dolog volna ezt a munkát megyénként az egész 
országban végezni, azonos szempont ok figyelembe-
vételével. A szempontokat erre nézve valamely 
országos tanügyi fórum állapíthatná meg. Ezek-
ből a monográfiákból azután az egész nemzet 
tanügyi története volna megalkotható. 

A nagy nemzeti tanügytörténet megalkotása 
méltó milléniumi alkotás volna az eddigi tanügyi 
törekvések betelőzésére. Az igaz, hogy a millé-
nium hivatalos megünneplésétől már több, mint 
egy évtized választ el bennünket. De hát ez 
nem jelentékeny idő egy nemzetnek sem álta-
lános, sem kultúrtörténetében és így bízvást 
mondhatjuk, hogy most még a millénium esz-
tendeit éljük és a millénium emlékére méltó 
alkotásokat létrehozni még nem túlhaladott 
dolog. 

Az egyes monográfiák megalkotásában a 
megyei érdekű tanügyi lapoknak nagy és nemes 
feladat jutna osztályrészül — ha magasabb 
fórum erre nem vállalkoznék — az általános 
szempontok megalkotásával, közzétételével, a 
munkakedv szításával, ébrentartásával, a munka 
eredményeinek közlésével stb. 

Az országos érdekű tanügyi lapoknak — mi-
ként ezt a Néptanítók Lapja t. szerkesztője e 
lapra vonatkozóan ki is fejtette — az a hiva-
tásuk, hogy ezeket az eszméket mindenoldalúlag 
meghányják-vessék. Ha ezek a megbeszélések, 
hozzászólások esetleg kisebb színvonalúak is, 
mint amilyenekhez nagyobb lapjaink szoktatnak, 
az nem baj. Mindegyik mond azért valami újat, 
valami figyelemreméltót, mert ez a föltétele 
meg kell, hogy legyen a közlésnek. A központ-
ban megindított ti agy eszméknek tehát ezekben 
a lapokban nyilvánulhat mintegy a hullámverése. 

A tanügyi irodalom hivatott művelőinek e 
lapok lehetnének mintegy az előiskolái, ahol a 
szárnyaikat bontogathatják. Hogy nagy lévén 
az ily kisebb lapok száma, sok embert csábít 
tollforgatásra, az — nézetem szerint — nem 
hiba. Csak az írhat, akinek mondanivalója van. 
Hogy pedig mondanivalója legyen valakinek, 
gondolkozni, tapasztalataival számot vetni, tan-
ügyi munkákat tanulmányozni, szóval, szellemét 
foglalkoztatni, művelni kénytelen. Ez meg csak 
előnyére válhatik úgy az egyénnek magának, 
mint általában a tanügynek. 

Anélkül is elképzelhető a gyakorlati peda-
gógia terén kiváló tanító, hogy valaha egyetlen 
tanügyi cikket megírt volna az illető a képesítői 
pedagógiai dolgozaton kívül. Iskolája azért első-
rangú lehet. De annál inkább föltehető a ki-

válóság annál, aki a gyakorlaton felül a tanítás, 
a nevelés elméletével is foglalkozik és működése 
irodalmi téren is számottevő. Az ilyen egyén 
nagyobb intelligenciáról, hivatásának magasabb 
szempontból való felfogásáról, önképzésről, tisz-
tultabb felfogásról tesz tanúságot. A tanítóknak 
irodalmi munkálkodásra szoktatása tehát nem 
káros dolog, sőt ellenkezőleg, csakis javára szol-
gálhat a tanügynek. 

Vannak továbbá a jelent különösebben fog-
lalkoztató kérdések, melyek megoldását szintén 
könnyen előre vihetik ezek a lapok. Ezek közül 
való p. o. az a pedagógiai kérdés, hogy „szük-
ségesek-e az évzáró-vizsgák, és ha igen : milye-
nek legyenek azok?" Vagy az a tanügyi kérdés, 
hogy „a népoktatás ingyenességéről szóló ú j 
törvény milyen helyzetet fog teremteni általában 
és különösen is az egyes megyékben, városok-
ban, falvakban stb.?" Az ilyen kérdéseket egy-
egy megye területén felszínen tarthatja, sőt 
annyiban megoldásra is viheti elméletben a 
megyei érdekű lap, hogy teljesen tiszta képet 
szerezhet és nyújthat arról, hogyan gondolkozik 
az illető pedagógiai kérdésekről egy-egy megye 
tanítósága. Felhívhatja pl. a lap az illető megye 
tanítóit, hogy mindenki nyilatkozzék e kérdé-
sekről. Aki úgy óhajtja, hosszabb értekezésben, 
akinek ideje vagy kedve nincs erre, röviden 
vesse papírra az egyes kérdésekről táplált gon-
dolatainak lényegét. Arra sem kell az illetőnek 
gondot fordítania, hogy irodalmi formába öltöz-
tesse mondanivalóit. Fő a nyers gondolat. A 
szerkesztő majd nyélbeüti maga a lap számára, 
vagy pedig számontartja a benne foglalt ú j 
gondolatot. Amelyik tanító erre sem vállalkozik, 
küldjön be akár egyszerű levelezőlapon, pl. a 
vizsgálatokra vonatkozóan, egy-két sorban leg-
alább csak annyit, hogy helyesli- e vagy ellenzi- e 
azok megtartását és néhány mondatban fejezze 
ki azt a legfőbb érvet, ami őt ily állásfogla-
lásra bírja. Négy ötszáz tanítónak ily meg-
szavaztatása is már tiszta képet nyújt arról, 
hogy országszerte is mikép gondolkodnak e 
kérdés felől. A begyűlt anyagot aztán valaki 
feldolgozza és ezzel nagyban előmozdítja az 
illető tanügyi kérdés megoldását. 

Országos érdekű pedagógiai lapok egyre rit-
kábban szoktak ma már gyakorlati pedagógiá-
val foglalkozni; pl. gyakorlati tanítási minta-
leckéket alig közölnek, holott ezek úgy az íróra, 
mint az olvasóra nézve nagyon tanulságosak. 
E lapokban ezek is tért foglalhatnának. Az 
iskolai évben előforduló egyes érdekesebb peda-
gógiai esetek közlése és megvitatása szintén 
nagyon érdekelheti a tanügy munkásait. 

Előfordul, hogy egyik-másik érdemes tanítót 
hosszabb-rövidebb idei működés után ünnepel-
nek. Munkásságuk méltatása ilyenkor szintén e 
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lapok hivatása. Ezzel a méltatással egyrészt 
erkölcsi jutalomban részesíti a lap az ünnepeltet, 
másrészt követendő példát állít az ifjabb tanító-
nemzedék elé. Kiválóbb pedagógusok életének, 
működésének ismertetése különösebb alkalom 
kínálkozása nélkül is érdekel minden tanférfiút. 

Vagy kidűlnek sorainkból egyesek. Hogy ne 
múljon el egy tanítói élet sem úgy, mint egy 
szappanbuborék, teljesen nyom nélkül: kegye-
letes dolog róluk bővebben megemlékezni. Ez 
is — amennyiben bár érdemes, de nem kiválóbb 
jelentőségű egyénről van szó — csak az ily 
helyi érdekű lapban van helyén. Ezzel emléket 
állítottunk neki és ápoljuk magunk közt az 
emlékezetét. 

Végül hétről hétre való megjelenésével ápolja 
az egy-egy megye területén működő, különféle 
fokozatú, jellegű és felekezetű tanügyi munkások 
közt az összetartozás, a testvéries együttműkö-
dés szükséges voltának érzetét. Rombolja azo-
kat a fölösleges, mesterséges válaszfalakat, 
amiket különféle viszonyok és körülmények 
tanító és tanító közé emelnek. Egy táborba 
egyesíti a tanügy összes munkásait. így az ily 
lap kisebb területen az egységes közszellemnek, 
az egészséges szellemi életnek szinte nélkülöz-
hetetlen tényezője. 

Az elmondottakban koránt sincs kimerítve 
mindaz, amit e lapok szükséges és hasznos volta 
mellett fel lehetne hozni. Csak egy-két eszme-
töredéket volt szándékom felszínre vetni, annak 
igazolására, hogy a jól vezetett megyei érdekű 
tanügyi lapok elszaporodása nemcsak hogy 
semmi veszedelmet nem rejt magában, hanem 
határozott hasznára válhatik tanügyünknek. Sőt 
e lapok ügye méltó volna arra is, hogy vala-
mely magasabb tanügyi fórum figyelmére mél-
tatná és azok szellemi irányítására szempontokat 
szolgáltatna. 

— Ünnepélyek az iskolában. Ssentgyörgyi 
Dénes marosvásárhelyi állami tanító egy havon-
ként megjelenő folyóiratot készül kiadni, mely 
kizárólag az egyes iskolákban tartani szokott 
különböző ünnepélyek anyagául szolgáló költe-
ményeket, alkalmi beszédeket és énekeket, melo-
drámákat, kis színdarabokat, monológokat stb. fog 
tartalmazni. A közlemények kiterjednek az összes 
iskolai válfajokra, az óvodák, az elemi, közép- és 
szakiskolák minden nemét figyelembe véve. A 
szerkesztőt munkájában egy nagyobb bizottság 
támogatja, melyben mindennemű iskola tantestüle-
téből van egy-két tag. Az első füzet f. é. november 
1-én jelenik meg Egy füzet ára 60 fillér lesz. 
Előfizetni akárhány füzetre lehet. Mindennemű 
megkeresés vagy küldemény a szerkesztő címére, 
Marosvásárhelyre intézendő. 

A helyesírás tanításáról. 
írta : Benkö Sándor. 

Régi keletű, de ma is jogosult panasz az, 
hogy még az érettségizett és képesítőzött ifjak 
között is sokan állanak a helyesírással hadi-
lábon. 

A középiskolák alsóbb osztályainak és az 
elemi iskolák tanulóinak helyesírása pedig meg-
döbbentő rossz. (Bizonyítékért nem megyek 
messze : egyszerűen e lap szerkesztői üzeneteire 
hivatkozom.) 

Annál csodálatosabb e jelenség, mert hiszen 
a magyar egyike a legfonetikusabban írható 
nyelveknek s a magyarul helyesen beszélő, 
csekély tudással helyesen is írhat. A magyar 
nem ír a kimondott kűlen helyett kühlen-1, 
bordó helyett Bordeaux-1, sekszpír helyett 
Shakespeare-t és ha a szabadság helyett sza-
baccságot, a hagyjon helyett haggyont is mond, 
az ilyenek leírására oly könnyen rávezethető, 
hogy miattuk nem kell esztendőkön keresztül 
nyelvtani szabályokkal kínozni a mesélni és a 
tanulásban is gyönyörködni szerető gyermeket. 

A helyesírás tanításában elért csekély ered-
mény okát abban találom, hogy még mindig 
ragaszkodunk a mult század mindent agyon-
grammatizáló rendszeréhez. Vérmes reményeink, 
melyeket e tekintetben az 1905. évi miniszteri 
Tantervhez és Utasításhoz fűztünk, csak rész-
ben teljesültek. Azt hittük, hogy az Utasítás 
örökre száműzni fogja az elemi iskolából a 
grammatikát, de csalódtunk. Mert amíg egyfelől 
kijelenti, hogy a grammatizálásra csak a végső 
esetben van szükség, másfelől a tanítás anya-
gában csaknem csorbíttatlanul felöleli a régeb-
ben tanított grammatikai részt. Igen természe-
tes dolog, hogy az Utasítás szellemében készült 
nyelvtani gyakorlókönyvek, csakúgy mint régeb-
ben, most is tobzódnak a szabályok levonásá-
ban, a nehéz és erőltetett nyelvtani elnevezések 
fölsorolásában. Ugyancsak természetes dolog, 
hogy az Utasításnak és az Utasítás szerint ké-
szült nyelvtanoknak nyomdokain haladnak a 
tanítók és tanfelügyelők. 

És mi újra kénytelenek vagyunk szabályokat 
annyival is inkább tanítani, mert nem tudhat-
juk, hogy a látogató tanfelügyelő nem a régi 
grammatizáló rendszer híve-e s ha tanítványaink 
még oly helyesen is tudnak olvasni és írni, sza-
bályokat azonban nem tudnak, megeshetik, 
hogy a tanfelügyelő az eredményt rossznak 
minősíti. Mivel pedig az osztatlan iskolákban 
a tanításidő oly csekély, hogy az a helyesírás 
gyakorlására, szabályok levonására és meg-
tanítására sehogy sem elégséges: a helyesírás 
marad a csendes foglalkozásra, a tényleges 
tanítás alatt pedig a szabályokon nyargalunk. 
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így aztán könnyen észrevehető eredmény lesz. 
A gyermek szabatosan el fogja mondani, hogy 
mi az alany, állítmány, tárgy, jelző, határozd, 
hogy van főnév, melléknév stb. ; tudni fog az 
alanyi és tárgyas igeragozásról, a szóképzésről stb. 

Hogy e grammatizáló módszer napjainkban 
is dívik, megint közelről szerzek bizonyítékot 
és e lapra hivatkozom, melyben a Tanterv és 
Utasítás kiadása után is (az előbbi szerkesztő 
úr idejében) jelentek meg olyan nyelvtani 
mintatanítások, melyeknek egyikét a Magyar 
Nyelvőr méltán nevezi a grammatizálás lélekölő, 
kirívó és elrettentő példájának. E hivatkozáso-
mat az teszi érdekessé, hogy akinek a cikkét 
a M. Ny. oly nagyon elíteli, az a cikkíró maga 
is élesen és határozottan kikelt egyik régebben 
írt cikkében a grammatizálás ellen. 

Látni való tehát, hogy a grammatizálás oly 
annyira belénk csontosodott, hogy akaratlanul 
is jármába hajtjuk a nyelv és helyesírás taní-
tásának módját. 

Pedig szerény véleményem szerint gramm a-
tizálásra paránji szükség sincs, mert a magyar 
nyelv szavainak legnagyobb része — mint már 
előbb is említettem — fonetikailag írható le. 
Es ha vannak is szavak, melyeknél írásunk 
etimológiai írássá válik, ezeknek a helyésírása 
sok gyakorlással, a hibásan írottak állandó 
kijavításával könnyebben elsajátítható, mint a 
sok nyelvtani szabály levonásával és erőltetett 
szakkifejezések megtanításával. 

Hiszen a gyermek amiként beszélni, úgy 
olvasni és írni sem szabályok szerint tanul meg, 
hanem sok ismétléssel, gyakorlással, úgyszólván 
gépiesen sajátítja el őket. 

Az olvasni kezdő gyermek betűz, szótagol. 
Ezen a fokon minden hangot, szót az írás 
szerint ejt ki. Még az ily szókat is: tudta, 
fáradt, szakgat, imádság stb. Ezzel az olvasás-
sal kapcsolatosan történik a megfelelő anyag-
nak hűséges, betű szerint való másolása. Ilyen 
módon megtanul gépiesen, de precízen olvasni 
és másolni. 

A másolást nyomon követi a fokozatosan 
elrendezett anyagnak diktálás után való íratása 
(amit újabban ok nélkül nagyon elhanyagolnak). 
Diktáláskor minden szótagot, minden hangot 
tisztán, megérthetően kell kimondani és a gyer-
mekekkel hasonlóképen hangoztatva, ismétel-
tetni kell. 

Az olvasástudás szintén fejlődik. A szag-
gatott szótagoló olvasást lassan, lassan a folyé-
kony olvasás váltja föl. Ekkor kezd a gyermek 
először olvasni szabadság helyett szabaccságot, 
tudta helyett tuttát, de ha résen leszünk és 
minél számosabb esetben megkérdezzük az 
olvasótól, hogy miért mondja a szabadságot 
szabaccságnak, a tudját, tudtát, tuggyának, 

tuttának stb., a gyermek magától is, de figyel-
meztetésünkre okvetlen megérti, hogy azért, 
mert az egymás mellett álló dt-t, ds-t, kg-t, 
gys-t (így!) a folyékony olvasásban vagy beszéd-
ben igen nehéz kimondani. 

A helytelenül írt dolgozatot a maga eredeti-
ségében olvastatnám, betűztetném el. S a pre-
cízen olvasni tudó gyermek maga is mosolyog, 
ha írásában regel-t, öszeg-et, eleset-et, kenye-
rett-et olvas. 

A szabadság, igazság és hozzájuk hasonló 
szók helytelen írásakor megmagyaráznám, hogy 
e szavak a szabad-ból, illetve igaz-ból lettek, 
mint a katona szóból a katonaság, emberből 
az emberség stb. Ez a magyarázat teljesen 
fedi a grammatika - adta magyarázatot, azzal 
a különbséggel, hogy nem gyötrődnénk órákon, 
heteken át a tő-, gyökér-, származék-, alap-
szavak, képzők, képzőilleszkedések meghatáro-
zásaival, hanem ehelyett írnánk, olvasnánk 
háromszor annyit, mint ma. 

Mert azt a grammatizálás hívei is elismer-
hetik, hogy nem az a gyermek tud helyesen 
írni, aki a szabályokat tudja, hanem az, aki 
jól tud olvasni. Ezt az állítást bizonyítja ama 
tapasztalat, hogy a jóolvasó gyermekek szám-
talan esetben már azon a fokon is helyesen 
tudják a multidejű igéket, képzett és ragozott 
szókat leírni, mikor még a ragozásnak, szó-
képzésnek hírét, nevét sem hallották. 

Magyarázata e jelenségnek, szerintem az, 
hogy a gyermekben önmagától, jobban mondva 
a sok betűzéstől, írástól, olvasástól etimológiai 
érzék fejlődik ki és ez az érzék az írást részint 
ösztönszerűleg, részint tudatosan a helyes irány-
ban vezeti. 

Ráérnénk továbbá a^ írások közös kijavítá-
sára. Meglenne még az a nagy előny, hogy 
két-három, sőt négy-öt osztályt is össze lehetne 
ily írástanítás mellett az osztatlan iskolákban 
vonni. Pl. diktáláskor a H., HI., IV. osztályo-
sok írnának, az V—VI. osztálybelieket pedig 
közéjük ültetném ellenőrzőknek. Ellenben gram-
matikánál egyik osztályt sem vonhatom a má-
sikkal össze, mert a felsőbb osztályosoknak a 
már tanult és jól ismert anyag unalmas, fárasztó. 

De rátérve az írás további fokozataira, a 
másolás és diktálás után teljesen hasonló úton-
módon az emlékezetből való írás és végül a 
fogalmazás következnének. 

Itt meg kell jegyeznem, hogy amint a má-
solás és diktálás anyagát, úgy az emlékezés 
után való írás és fogalmazás anyagát is rend-
szeresen, fokozatosan és részletesen kell kidol-
gozni. így az emlékezetből való írást a könyv 
nélkül is jól tudott apró mesék leírásával kell 
kezdeni és fokozatosan nehezebb tárgyat kell 
íratásra választani. 
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A másolás, a diktálás, az emlékezetből való 
írás a helyesírást szolgálják és a fogalmazás 
bevezetésére alkalmasak. A fogalmazás az írás-
tudás koronája. Ha azonban a gyermeknek 
még e végső fokon is a helyesírás nehézségei-
vel kell küzdeni : a fogalmazás illuzóriussá 
válik. 

A fogalmazást, tárgyi egyszerűségénél fogva 
a leírással kezdhetjük, bárha, a gyermek szíve-
sebben ír cselekvésekről. Általános elvül jó 
tudni azt is, hogy újabban jeles pedagógusok 
hangoztatják, hogy a fogalmazás tárgyának 
megválasztását minél többször a gyermek tet-
szésére bízzuk. 

A helyesírás és fogalmazás tanításának mind-
eme fokozatait és elveit kitűnően szerkesztett 
vezérkönyvben kellene kidolgozni és a ma 
használatos nyelvtankönyvek helyett ezt kellene 
a tanítóság kezébe adni. Ebben a vezérkönyv-
ben a tanítás teljes anyaga, mondjuk, a gram-
matika minden esete földolgozva lenne. Mert 
a grammatikát a tanítónak kitűnően kell tud-
nia és gyakorlatilag alkalmazni, de annak a 
törvényszövegét és kifejezéseit megtanítani nem-
csak fölösleges, hanem káros is. 

Felfogásom nem új, bárha nagy részét ke-
serves tapasztalatok árán magam szereztem, 
mert engem is minden iskolákon által a gram-
matika pórázán vezettek. 

Sohasem feledem el, hogy iskolatársaimnak 
legnagyobb része a nyelvtant gyűlölte, mert 
elvont, gyermeknek érthetetlen. 

Miért tanítsuk hát a gyermeket gyűlöletes 
dolgokra? Hogy az ideges tanítók és tanulók 
száma még jobban szaporodjék? 

— Á terményjárandóságok megállapítása. 
Az 1907. évi XXVII. törvénycikk 8. §-ának 
az a rendelkezése, hogy az 1893. évi XX VI. 
törvénycikk alapján a tanítói fizetés kiegészítő 
részét alkotó iskolai ingatlan haszonélvezetének, 
valamint a terményjárandóságok (étélneműek, 
fa, jószágtartás stb.) pénzértékére vonatkozó 
megállapítások-, amennyiben azok álapján a 
tanító már állami fizetéskiegészítést nyert, érin-
tetlenül maradnak, nem alkalmazható oly eset-
ben, amidőn a tanító nem állami fizetéskiegé-
szítést nyert, hanem csak ötödéves korpótlékban 
részesült, és ily esetben az 1907. évi XXVII. 
törvénycikk álapján járó fizetés kiegészítésénél 
az ingatlanok, terményjárandóságok értéke az 
idézett 1907. évi XXVII. törvénycikk 8. §-ának 
2. és 3. pontjai értelmében újból állapítandó meg. 

így döntött a kir. közigazgatási bíróság 1909. 
évi 1802. K. számú következő ítéletében: Ő Fel-
sége a király nevében a magyar királyi köz-
igazgatási bíróság Gr. Sándor d—i gör. kel. nép-

iskolai tanító javadalmát képező földbirtok jöve-
delme értékének megállapítása iránti ügyében 
B. vármegye közigazgatási bizottsága által 1908. 
évi november hó 4. napján 2211 /5815 . száin 
alatt hozott határozat elleni felebbezésnek címzett 
panaszát 1909. évi május hó 5. napján tartott 
nyilvános ülésében az 1907. évi XXVII. törvény-
cikk 8. §-a alapján tárgyalás alá vévén, követ-
kezőleg ítélt: A magyar királyi közigazgatási 
bíróság a panasznak helyt nem ad. Indokok : 
A közigazgatási bizottsági határozatnak azt a 
rendelkezését, amellyel a panaszos tanító java-
dalmát képező 23 h. 146 öl területű birtok tiszta 
jövedelme, hasonló minőségű földekért elérendő 
haszonbért alapul véve, 644 koronában lett meg-
állapítva, panaszos abból az indokból tartja sérel-
mesnek, mert az 1893. évi XXVI. törvénycikk 
alapján történt megállapításnál ennek a földnek 
jövedelme értékéül a 173 korona 32 fillér 
kataszteri tiszta jövedelem lett elfogadva, már 
pedig az 1907. évi XXVII. törvénycikk 8. § ának 
utolsó pontja szerint az 1893. évi XXVI. törvény-
cikk alapján már megtörtént megállapítások 
érintetlenül maradnak. A panaszosnak ez az érve-
lése azonban nem helytálló, mert az 1907. évi 
XXVII. törvénycikk 8. §-ának végpontja szerint az 
1893. évi XXVT. törvénycikk alapján való meg-
állapítások csak abban az esetben maradnak 
érintetlenül, amidőn ezen előbbi megállapítás 
alapján a tanító már állami fizetéskiegészítést 
nyert, úgyde, a panaszos tanító állásával egybe-
kötött helyi fizetés kiegészítésére államsegélyben 
az 1907. évi XXVII. törvénycikk életbe léptéig 
nem részesült, tehát az idézett törvényszakasz 
értelmében a javadalmát képező földbirtok jöve-
delme, a községben levő hasonló minőségű földek-
ért elérhető haszonbérek arányában, újból volt 
megállapítandó. A földbirtok jövedelméül meg-
állapított összeg túlmagassága ellen emelt kifogás, 
részint, mert e tekintetből panaszos semminemű 
bizonyítékot sem kísérel meg érvényesíteni, részint 
pedig, mert a megállapítás ellen az 1907. évi 
XXVn. törvénycikk 4. §-ában foglalt felszólamlási 
jogával nem élt, figyelembe nem vehető. Ezekkel 
szemben panaszosnak az az érvelése, hogy miután 
korpótlékban részesült, még pedig államsegélvt 
igénybe véve, az 1907. évi XXVII. törvénycikk 
8. §-ának végpontjában megállapított kivétel fenn-
forog s így újabb értékmegállapításnak helye 
nem lehet, azért nem bír törvényes alappal, mert 
a korpótlékra adott államsegély nem minősíthető 
állami fizetés kiegészítésnek, miután a törvény 
2. §-ának 2. pontja szerint a korpótlék az alap-
fizetésbe be nem számítható, már pedig a 8. § 
végpontja az állami fieztéskiegészítésben, nem 
pedig a fizetésbe be nem számítható korpótlékban 
részesült tanítóra vonatkozólag rendeli az előbbi 
megállapításnak érvényben maradását. 
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SZÉPIRODALOM. 
Egyik perc bús . . . 

Egyik perc bús, a másik csodás ; 
Hirtelen jön minden változás. 
Pillanatra fény vibrál, szökel, 
Másikba' megint felhő közel. 

Föl-le járok akácfák alatt, 
Ott talál a nyári alkonyat. 
Amíg az ég alját nézdelem, 
Harmat lesz a lombon, levelen. 

Esti lepkék raja útra kel, 
A virágot zsongva önti el. 
S míg a lepkehad röpdös, zsibong, 
Kibúvik a fénylő, teli hold. 

A szendergő békés föld felett 
Csillagtábor tündököl, nevet. 
Halk szellő fut. — Szél fuvalma, csitt ; 
Bosszantod a bokrok álmait. 

Megint az égre tekint szemem. 
Elébb hattyúk voltak az egen, 
Hová lettek ? a határ felett 
Jönnek már a barna fellegek . . . 

Harsányi László. 

Az én hársfám. 
Az én hársfám nem olyan, mint más fa, 
Ilyen fa több, tudom, nincs e tájba'. 
Három madár — mind éneklőfajta —-
Ütött tanyát tavasz óta rajta. 

Ökörszem költ a legalsó ágon, 
Följebb ül a cinke négy tojáson. 
Es e fölül fülemile fészkel 
Zengő dallal, pajzán csicsergéssel. 

Ok alkotják az én kis családom ; 
El nem adnám őket egy világon. 
Oly szelídek, bizalmasak hozzám, 
Velők eszem ebédem, uzsonnám. 

Az én hársfám nem olyan, mint más fa, 
Ilyen fa több, tudom, nincs e tájba' : 
Rajta fészkel az én kis családom, 
Nagy örömem, minden boldogságom. 

Kunz Zoltán. 

Hárs alatt. 
Holdsugáros éjszakában 
Virágzó hársak ölén, 
Szövögetjük álmainkat, 
Festegetjük a jövendőt : te, meg én. 

Átkarolva, rámborulva 
Csillagfényes éjjelen, 
Üdvösséges virradatról, 
Mennyországról beszélgetsz te énnekem. 

Fehérséges boldog órák 
Hamvas, tiszta fátyolát 
Teríted rám halkan, lágyan — 
Szerelmeddel szövöd át az éjszakát. 

Éji órák múlófélben, 
Hársvirágok hullanak — 
Hulló szirmok a szívünknek 
Hervadásról, elmúlásról szólanak. 

Visolyi Mária. 

Gárdonyban. 
Hol örömem színes bölcsője ringott 
És a gyönyörnek pompája virult; 
Ahol a szent vágyak bimbaja nyílott, 
Mikor az álmok parázsa kigyúlt ; 
Hol nyárestén virágok illatában 
Figyelgettem a madár énekét . . . 
ím' itt vagyok, — pedig de messze jártam ! -
S elém jön sorra mind a régi kép : 

Szép gyermekévek tudatlan világa, 
Örök emlékű gondtalan napok. 
Mikor a lelkem derült kacagása 
Félönkéntelen ajkamra csapott. 
Tovaszállt, elmúlt édes gyermekévek 
Ifjú varázsa e vidékre köt. 
— És később, azt a névnélküli szépet 
Itt sejtettem meg cserfáid között. 

Te ringattad gyönyöröm bölcsejót. 
Itt járt valaki egyszer énvelem. 
— Könnyes szemekkel nézek én feléd ; 
Mint akkor, midőn első énekem 
A legelső ábrándokról dalolt . . . 
Gárdony, hol Ő enyém volt valaha : 
— Bár most napom kissé búra hajolt — 
Örökké szép lesz réted hímpora ! 

Szép Annuska. 
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Egy tanítónő álmai.* 
írta : Steindlné Ludvig Mária. 

Beíratáskor. 
Lassan bandukolok föl az iskolába, mintha 

meg akarnám hosszabbítani ezt az édes izga-
tottságot. Végre, mégis felérek s leülök a nagy 
zöld asztal elé, amelyre kikészítek téntát, tollat, 
nagy, kékkötésű iskolanaplót és várok. Nem 
bírok gondolni semmire, csak nézek ki s a 
virágos ágyakon túl megakad a szemem egy 
pár mozgó alakon. Mind közelebb jönnek. Ün-
neplőbe öltözött, ráncos szoknyájú, selyemken-
dös nénik vezetnek tisztára mosdatott, fehér 
ingujjú fiúcskákat, simára fésült, takaros kis-
lányok kézenfogva jönnek. A másik útról kala-
pos asszonyok hoznak matrózkabátkás, kényes-
ruhás gyermekeket s itt bent, az én nagy, zöld 
asztalom körül találkoznak. Együtt van a gaz-
dag és szegény, a gyönge és erős, a kényes és 
a küzdelemhez szokott. 

És a kalapos s a selyemkendős asszonyok, 
a szülői szeretet féltésével bízzák rám a gyer-
mekeiket. 

Szeretném kikiáltani hangosan, hogy meg-
hallják azok is, akik még csak most kerülnek 
be a rétek alá, hogy engedjék hozzám a kis-
dedeiket, mert nálam a szeretet országa vár 
rájuk. 

A kezem remeg, amíg a neveket leírom és 
még egyre újak jönnek, mindig jobban gyara-
podik az én kis táborom s a hangom még 
mindig meg-megcsuklik, amíg szólok hozzájuk. 

Nem látom, hogy a bársonyos, vagy a kar-
tonszoknyácskás áll-e előttem, csak azt érzem, 
hogy két gyermekszem tapad rám. Tudom, 
hogy ez az a perc, amikor meghódíthatom 
magamnak, vagy örökre elveszíthetem s a vágy, 
hogy majd ő is szeressen, a leggyöngédebb 
hangokat váltja ki belőlem. Tudom, hogy a 
szeretettel nem téveszthetek célt, mert az meg-
félemlíti a pajkosat, bizalmassá teszi a magába-
záikózót s felbátorítja a félénket. 

A hajnali napsugár már arcomon táncol s 
a szemem mosolyogva nyitom fel, míg rám-
ragyog az álomiskola kis lakóinak tekintete. 

Az első óra előtt. 
Ablakomból figyelem meg az én kis tanít-

ványaimat, amint jönnek az iskola felé. Néme-
lyik szalad is, türelmetlen kis szíve hajtja, hogy 
már láthassa, mi lesz ott. S az egész arcuk 
csupa bizalom, csupa őszinte hit. 

Ezt látva, az arcom elkomolyodik, súlyos 
kérdések támadnak meg. Mivel fogadom őket? 
Hogyan bánok majd velük, hogy ez a nagy 

* Részlet egy nagyobb munkából. 

bizalom el ne tűnjék az arcukról, hanem még 
megerősödjék és tudatosabbá váljék. 

Lehajtom a fejemet és gondolkodom s lassan 
kitisztulnak a képek. 

Mindnyáját egyformának tekintem és szabad-
akaratú kis lényeknek. Nem kényszerítem őket 
egymás mellé, hanem megadom nekik azt a 
jogot, hogy mindegyik maga választhassa meg 
a szomszédját. Azt kereshesse ki, akihez leg-
jobban vonzódik s akiben legjobban bízik, hogy, 
ha majd nehéz feladatokkal vívódik, feléje hajol 
és segítségére siet. Ha szüksége van a fiú ere-
jére és bátorságára, válassza azt szomszédjának, 
hogy majd aztán maga is bátor és határozott 
legyen mellette. Ha álmodozó, mesélő kis lényé-
nek jobban megfelel egy csöndes kis leány-
pajtás, aki majd az iskolán kívül is megérti, 
ha virágszedés, babaruházás közben terveket 
sző, vegye azt maga mellé. S ha majd kiala-
kul ez a tarka kis tábor, akkor közéjük lépek. 

Nem kezdem meg az iskolaévet olyan sza-
bályok felállításával, amelyeket be kell tarta-
niuk s nem keltem fel bennük a szabadságukat 
megvédő „azért is"-t azzal, hogy felsorolom a 
büntetéseket, ha valamelyik törvény ellen véteni 
találnak. 

Végignézek rajtuk. Látom, hogy az én kis 
tanitványaim 8—10 éves gyermekek. Az aprób-
bak mellettünk vannak egy másik teremben, 
az idősebbek meg amott túl, a nagyok iskolá-
jában. 

Tehát, már megértik az írást, de még a 
mesék megkapják a lelküket. De hisz az első 
napokban úgyis teljesen mindegy, hogy babák- e 
még, vagy öntudatos fiatalok. Várok egy dara-
lúg az elhelyezkedés után, hogy egy kissé meg-
szokják a mellettük ülőket, körülnézzenek a 
faliképeken, megtárgyalják a földgömböt, ami 
nekik új jelenség, valami ismeretlen szörnyeteg, 
amivel majd meg kell birkózniok ós csak akkor 
lépek közéjük, amikor már mindent ismernek, 
hogy megismerjenek engem is. 

Igen! Ez a helyes: hogy megismerjenek en-
gem, és hogy megismerjem én is őket. 

Ez lesz a célom az első iskolai időszakban. 
Közéjük ülök majd, oda azokba a kicsi pa-
dokba és beszélgetünk. Én elmondom nekik, 
hogy messziről jöttem és azért jöttem ide, mert 
úgy hallottam, hogy itt az emberek dolgosak, 
és hogy sok virág nyílik a mezőn. Erre meg-
oldódik az ő némaságuk is és megígérik, hogy 
majd ők elvezetnek a legszebb helyekre. 

Az egyik tudja, hogy az erdőben melyik fa 
alatt nyílik az első ibolya, a másik ismer egy 
madarat, amelyik késő este repül fel néha a 
csűrjük tetejére, ismét másik ismeri az útat a 
legmagasabb hegyre a határukban, amelyről 
sok falut lehet belátni s én minden újságot 
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őszinte örömmel fogadok, mer t tudom, hogy 
ez az a fonal, mely bizalmukhoz vezet. 

Megkérdezem, hogy kivel mennek el oda s 
ők megnevezik nekem a bará ta ikat , hogy annál 
jobban ismerjem őket. 

Az egyik fiúcska az öccsével megy minden-
hova, ezt megdicsérem érte s szomorúan mon-
dom, hogy a többieknek ta lán nincs is kis 
testvérük s akkor egyszerre i t t is, ott is fel-
kiált egy kis h a n g : 

— Nekem is van ! 
Én azt mondom, hogy szeretném megismerni 

őket is. E s ez nálam nem is marad puszta 
ígéret. 

Amikor hosszú mesélgetés u tán távoznak az 
iskolából, én elkísérem őket s betérek egyiknek-
másiknak az ot thonába. Megcirógatom a kicsi 
testvéreit, megnézem a kis cicát, a búbost, se-
gítek megkeresni a t yúkoka t és ha megint 
beszélgetünk, megkérdezem, van-e ú j tojás, mit 
tanult meg kimondani Maris s a gyermek érzi, 
hogy az o t thona engem is érdekel, hogy meg-
becsülöm az ő napi m u n k á j u k a t s legközelebb, 
ha ot thon valami történik, ami mindnyájuk 
lelkét érinti, mellém áll és kérdezés nélkül el-
meséli nekem is. 

Együ t t örülünk vagy szomorkodunk, s ez az 
ő igazságszerető l i s lelkét olyan nagy hálára 
kötelezi, ami előre is biztosí t ja nekem az ered-
ményt. 

Felütöm a fejemet, hogy k i tá r jam az aj tót 
a megérkezett kis hadnak, de összerezzenek — 
ismét i t t vagyok ebben a másik világban. 

Egyesületi élet. 
— A t a n í t ó k k ö z g y ű l é s e . A Magyar Taní-

tók Országos Bizottsága f. hó 22-én délelőtt tar-
totta meg Pest vármegye székházának közgyűlési 
termében ezévi rendes közgyűlését. A bizottság 
elnökének, Kozma, Lászlónak betegsége folytán 
Monssong Géza másodelnök nyitotta meg a köz-
gyűlést. A napirend során Hartha Pál előter-
jesztette terjedelmes jelentését. A nyugdíjüggyel 
kapcsolatban örömmel vették tudomásul a minisz-
ternek az emlékiratra adott megnyugtató vála-
szát. Ezután Szombatiig László bemutatta a ta-
nítói szövetség jóváhagyott alapszabályait. A szö- j 
vétség célja a tanítók közös társadalmi ügyeit 
előmozdítani és az országos tanítói nyugdíjalap 
állapotát állandóan figyelemmel kísérni. A köz-
gyűlés az előterjesztett alapszabályokat tudomásul 
vette. Majd Simon Lajos fővárosi tanító, a buda-
pesti tanítótestület főtitkára érdekes előadást tar-
tott a nyolcosztályú elemi iskoláról. A tetszéssel j 
fogadott előadás után Kuti Zsigmond debreczeni ' 

igazgató a vasúti félárú jegyek kérdését hozta új-
ból szőnyegre és szót emelt amellett, hogy az 
állami tanítókhoz hasonlóan az összes községi és 
felekezeti tanítók is kapjanak félárú vasúti jegyet. 
Délután a Magyarországi Állami Tanítók Orszá-
gos Egyesülete tartotta meg közgyűlését, Havas 
Pál elnök vezetésével. Az elnök a megjelent taní-
tókat hosszabb beszédben üdvözölte, amelyben a 
tanítóságnak régi vágyát, a pragmatika meg-
teremtését sürgette. Utána Hartha Pál főtitkár 
tartott előadást az állami tanítók lakbérének 
helytelen beosztásáról. Kívánja, hogy minden 
tanítónak legalább is annyi lakásbére legyen, 
mint amennyi a vele egyenrangú állami és városi 
tisztviselőknek van. Ha az állam a tanítók mél-
tányos kérését nem teljesítené, előterjesztést tesz-
nek aziránt, hogy minden áll. tanító természet-
ben való lakással láttassék el. Néhány kisebb 
jelentőségű indítvány letárgyalásával a közgyűlés 
véget ért. 

— A k a t h . t a n í t ó k g y ű l é s e . A „Magyar-
országi kath. tanítók országos bizottsága" f. évi 
augusztus hó 27-én tartotta meg Szentgyörgyi 
Jordán Károly dr. apát elnöklésével ezidei köz-
gyűlését. Az elnök meleg szavakkal üdvözölte a 
nagy számban megjelent kath. tanítókat, majd 
pedig beszédében bőven foglalkozott a vallás-
erkölcsi tanítás szükségességével. A tetszéssel 
fogadott elnöki megnyitót a közgyűlés nevében 
Ember Károly tanfelügyelő, világi elnök köszönte 
meg, mire a közgyűlés táviratilag üdvözölte 
Vaszary Kolos hercegprímást, Apponyi Albert 
gróf közoktatásügyi minisztert és Zichy Gyula 
gróf pécsi püspököt, a bizottság védőelnökét. 
Ezután Dreisziger Ferenc titkár számolt be a 
bizottság multévi működéséről. Majd BilinszJcy 
Lajos dr. az erkölcsi nevelés fontosságáról érte-
kezett. Utána Greiner Gyula a családi és iskolai 
erkölcsi nevelésről terjesztett elő határozati javas-
latot. Breznay Imre a gyakorlatias és szociális 
irányú nevelésnek kérdésével foglalkozott és ki-
fejtette. hogy a szociális neveléssel már az isko-
lában kell foglalkozni a jó tanítónak. Ezután 
Klinda Károly „ A szlöjdoktatás hatásáról a vidéki 
háziipari oktatás fejlődésére" értekezett. Kemény ff y 
K. Dániel azokról a teendőkről tartott előadást, 
amelyek a kath. iskolák védelme szempontjából 
a magyar keresztény társadalomra hárulnak. 
Urbányi József a sajtó fontosságáról és a tanító-
nak ily irányú kötelességeiről tartott tetszéssel 
fogadott előadást. Bertalan Vince az 1891. évi 
nyugdíjtörvény revízióját sürgette. Ennek kapcsán 
Szamborovszky Rezső, a nyugdíjügyek előadója 
előterjesztette jelentését a nyugdíj ügyében eddig 
tett lépésekről. Több kisebb ügy letárgyalásával 
a közgyűlés véget ért. Másnap az országos kath. 
tanítói segély- és árvaházi alap Walter Gyula 
kanonok elnöklésével tartotta meg 25. évi jubiláris 
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közgyűlését, amelyen a kath. tanítók országos 
bizottsága testületileg vett részt. 

-}- A Délmagyarországi tanítóegyesület 
augusztus hó 16. és 17-én tartotta XLIII. nagy-
és közgyűlését Zsombolyán, melyen gróf Apponyi 
Albert Vallás- és közoktatásügyi minisztert Grrézló 
János, Torontál vármegye kir. tanfelügyelője 
képviselte. A miniszter képviselője augusz-
tus 15-én este 8 órakor érkezett Zsombolyára 
s fogadására a pályaháznál megjelentek a ható-
ságok fejei, az egyesületek testületileg s a 
tanítótestületek küldöttségileg. A járási főszolga-
bíró rövid üdvözlése után, a pályaház előtti 
téren, ezernyi közönség előtt Ferch Ödön dr., 
kir. közjegyző üdvözölte a kir. tanfelügyelőt 
Zsombolya város közönsége nevében s biztosította 
a miniszter képviselőjét, hogy a svábajkú, de 
szívében mindig magyarérzelmű lakosság a leg-
nagyobb szeretettel és ragaszkodással veszi körül 
Apponyi Albert grófot, aki a hazaszeretetben 
mindenkor mintaképe s ragyogó példája volt és 
lesz Magyarország németajkú lakosságának. Az 
üdvözlések elhangzása után a tűzoltóság és a pol-
gári lövészegyesület számtalan fáklyafénnyel meg-
világított sorfala között történt meg a bevonulás 
a fogadó-bizottság elnöke, Ferch Ödön dr. laká-
sára. Másnap, augusztus 16-án reggel 8 órakor 
ünnepélyes „Yeni Sancte" után a tanítóegyesület 
kivonult Kossuth Lajos szobra elé, ahol Bányai 
Jakab nagybeeskereki áll. iskolai igazgató gyö-
nyörű beszéd kíséretében helyezte el a talapzatra 
az egyesület koszorúját s a Himnusz eléneklése 
után a résztvevők felvonultak az ülésterembe. 
Az üdvözlések elhangzása után kezdetet vette a 
gazdag tárgysorozat letárgyalása, melynek tartal-
mas volta s magas színvonala méltó volt a valósá-
gos kultúrtényezővé vált tanítóegyesület 43 éves 
múltjához. Tárgysorozaton volt : a tanítói nyugdíj-
törvény revíziója, a tanítói pragmatika, reform-
eszmék a népnevelés terén, a feminizmus kér-
dése, a gyermek lelkivilága s több fontos kérdés. 
Délben társasebéd, délután a zsombolyai óvónők 
„mesemondó délután"-t rendeztek s este hang-
versennyel egybekötött táncmulatság volt, melynek 
tiszta jövedelme az óvónői segélyalap javára fordít-
tatott. Harmadik napon, augusztus 17 én reggel 9 
órakor a nagygyűlés folytatólagosan tárgyalta a 
napirendre tűzött kérdéseket, mely déli egy órakor 
befejezést is nyert. Az egyesület elnöke, Schenk 
Jakab meleg szavakban búcsúzott el a miniszter 
képviselőjétől, ki teljes megelégedését fejezte a 
tapasztaltak fölött s biztosította az egyesületet 
jóindulata és minden irányú hathatós támogatá-
sáról. Dicséret illeti Zsombolya nagyközség kö-
zönségét, mely igazán párját ritkító, igazi magyaros 
vendégszeretettel fogadta s látta el a délvidék 
tanítóságát, kik egy szép emlékkel gazdagodva 
szívükben, távoztak Zsombolyáról. 

K ö n y v e s h á z . 
* A boldogság vándora. (írta: Lampérth 

Géza. A könyv ára fűzve 3 kor., kötve 5 kor. 
Megrendelhető a szerzőnél, Budapesten, I. ker., 
Országos levéltár.) 

A legújabb kor lírai költőinek egy része azon 
az úton jár, melyet Arany, Petőfi és Tompa 
jelöltek ki számára. Egy másik csoport azt hir-
deti, hogy a modern ember ráúnt a régi for-
mákra, érzései is megváltoztak. Ezek újat akarnak 
adni tartalomban és formában. A harmadik cso-
port érzésben és formi'iban a régiek tanítványa, 
de kétségbeesett erőlködéssel iparkodik áthidalni 
a köztük és az úgynevezett modernek között 
levő ellentétet. 

Lampérth Géza a régiektaposta ösvényen ha-
lad. Nem tartozik azok közé, kik inkább feláldoz-
zák tehetségüket, csak, hogy a modernekhez köze-
ledjenek. Lampérth világa még mindenben a régi 
magyar költői iskolára endékeztet. Ugyanazok az 
érzések sugároznak ki költeményeiből. Bizonyára 
sokan vannak a modern poéták és a modern 
poéták rajongó hívei között, kik kicsinyléssel 
beszélnek e költeményekről. De nekünk kedvesek. 
Megbolygatják azokat az érzéseket, melyek tartal-
mat adnak lelkünknek. A szerelem, a pusztulás 
gondolata, a szülei ház, a szülőföld és a haza 
szeretete, a nemzet nagyjainak tisztelete sugárzik 
ki e versekből. A legnagyobb részük egy mélyen 
érző, könnyen sebezhető, minden külső hatásra 
reagáló ember munkája, akiből olykor szokatlan 
erővel tör fel az érzés, belevilágítva a költő 
lelkébe, melyben nemcsak bánat, nemcsak gon-
dolat, hanem lelkesedés és tűz is van. Mikor 
Kossuthot és Rákóczit jellemzi, mikor a szabad-
ságharcok katonáinak sorsát és érzésvilágát festi, 
ódai magaslatra emelkedik. 

A mai nemzedék fájdalma, keserűsége, küz-
delme csak ritkán jut Lampérth költeményeiben 
kifejezésre. Általános emberi érzések, minden kor-
nak az érzései adnak tartalmat dalainak. Pedig 
egyik-másik költeményéből az látszik, hogy volna 
ereje a mai kornak sajátos szenvedéseit is dalba 
önteni. Meglátja a száguldva rohanó idők letapo-
dottjait, sebesülteit, halottait Erre mutat pl. 
A falu-ról szóló hangulatos költeménye. Utolsó 
versszakában a falu szól a költőhez, ki szemre-
hányást tett a rajta történt változásért. Az alábbi 
sorokban erős költői tehetség nyilatkozik : 

Haldoklom, nézd, mái-
Koporsóm kész . . . s vár 
Sírom, a gyászos. 
Ne bánts, no átkozz. 
Hangold, hű dalnok, 
Inkább a lantod 
Sirató gyászhoz. 
S mondd el fölöttem : 
Megöregedtem. 
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Robog az új kor, 
Örült irammal. 
Gőzzel-villámmal 
Ránfetört a város — 
Megöl a város ! . . . 

Nagy érzéke van az ellentétek iránt. Egyik-
másik költeménye azt a hatást teszi, mintha csak 
az utolsó sorok kedvéért készült volna. Ezek 
közül a véghatásra, csattanóra dolgozó költe-
ményei közül legsikerültebb A magyar tenger-
parton című. A költemény a fiumei magyar-olasz 
barátkozást, a nagy ünnepségek szokásos kere-
tét mondja el, hogy előkészítse ennek az utolsó 
szakasznak hatását : 

S míg odafenn tovább ömlött a szó 
Népből, hazáról nagy hévvel és garral : 
— Lenn búgva indult a Cunard-hajó 
Amerikába — kétezer magyarral. 

Lampérth költeményeit gyönyörűséggel olvas-
tuk, bár vannak közöttük olyanok is, melyek 
ártalmára vannak a kötetnek. Ezekben vagy túlon-
túl elkoptatott frázisokat használ, vagy szám-
talanszor és tökéletesen megénekelt érzéseket nem 
tud új formába öltöztetni. De e néhány költe-
mény még nem rontja le a többiek értékét. 
Lampérth értékes költő, aki még emelkedni fog, 
ha tárgyköre bővül. Mi reméljük, hogy bővülni 
fog; kifejezésre juttatja a nagy magyar közönség, 
a mai Magyarország vágyait, szenvedéseit, örö-
meit, változásait. Azt hisszük, hogy soha sem 
fog ez úton találkozni azokkal, kik néhány — a 
beszámíthatóság határát már-már átlépő — ember 
érzelem- és gondolatvilágát összetévesztik a mű-
velt magyar társadaloméval ; és a számukra írott 
költeményeket modern magyar lírának nevezik. 

— s . 

* Iskolai fegyelmezés és nevelés gyakor-
lat i pé ldákban . (írta: Piller József. Kovács 
Gyula könyvkereskedő kiadása, Nagybányán.) 

A mai tömegtanítás mellett a fegyelmezés min-
dig nehezebb és nehezebb feladattá válik. A fe-
gyelmezés egyéni, de értéke csak úgy van, ha 
az egyén vezetése alatt álló ^yermeksereg minden 
egyes tagjára jótékony hatású. A tömegtanítás 
csakis úgy lehet sikeres, ha sikerült a tömeget 
fegyelmezni. Már most az a kérdés, hogy milyen 
eszközöket kell keresnie az egyénnek e cél érde-
kében. Minden esetre olyant, aminek a gyakorlati 
értékéről meg van győződve ; olyant, amellyel 
már egyik-másik sikereket aratott, mert ne felejt-
sük, hogy bár minden egyén különbözik egymás-
tól, ez nem zárja ki az eszközök egyformaságát, 
különösen egy nagy cél szolgálatában. Ezt vallja 
Piller is könyvében, igen helyesen. Es ez a helyes 
felfogás bizonyára még igen sok tanítóembert fog 
gondolkozóba ejteni. 

Nagyon régen hangoztatjuk, hogy a nevelés-

tanítás csakis szeretettel, türelmes kitartással 
érhet el sikert, nem pedig durva eszközökkel. 
De a szeretet mellett van egy másik lélektani 
motívum, az indulat. Le tudja-e győzni ezt min-
dig az ész ? Nem. De nem tudnók-e hozzászok-
tatni magunkat ahhoz, hogy indulatosan ne fegyel-
mezzünk s a gyakorlat majd be fogja bizonyítani, 
hogy az ilyen lelkiállapotban való „nem-fegyel-
mezés" csak hasznára lesz a gyermekeknek. 

Ezt hangoztatja könyvében Piller József s 
minden sorából kitűnik, hogy így tesz a gyakor-
latban is, amit az előszóíró : Halmágyi Ferenc 
kir. tanfelügyelő is bizonyít. Tehát lehet így is, 
s ha lehet, akkor kell is, hogy kövessük a példát. 

De hogy követhessük, ismernünk kellene azo-
kat a gyakorlati példákat, miket a szerző köny-
vében, tárcalevelek formájában oly változatosan 
írt meg, hogy élvezetes olvasmányai lesznek ezek 
tanítotársainak is, mert, mint azt az előszóiró is 
igen találóan jegyezte meg e könyvről: „Elve-
zettel oktat és nevel, sőt szoktat. Sokoldalúságuk 
megnyerik, elrendezésük kielégítik, természetes-
ségük kedvet ad a vele való foglalkozásra." 

Nagy szeretettel világítja meg Piller azokat az 
eljárásokat, melyeket kisebb-nagyobb vétségek és 
rendetlenségek tesznek szük- égéssé. Mit kell tenni 
Bélával, aki a reggeli miatt jön későn az isko-
lába'? Mit Ferivel, aki csúfolódott? Ernővel, aki 
a nemzeti iskolai ünnepély ellen bujtogatott? 
Elekkel, aki részegen jött az iskolába V stb. Szó-
val, majdnem minden, az osztályban, utcán és 
otthon előfordulható vétségre megtalálja az orvos-
ságot, még pedig azt az orvosságot, amitől a 
gyermek lelke csakis épülhet, nemesedhetik. Es 
ennek az orvosságnak itt is, máshol is, az egész 
világon mindenhol szeretet a ntve. 

Felemlíti az iskola segítőtársait, a szülőket és 
a példás magaviseletű és szorgalmit tanulókat, és 
itt a legfontosabb az, hogy a szülő és iskola 
közötti kapocs megteremtésére egy igen közvetlen, 
okos megoldást ajánl. Nem az iskola és a szülő 
közötti kapocs a fontos, hanem a kapocs felállí-
tásának a mikéntje. Ehhez is igen nagy érzék s  
még nagyobb tapintat szükséges. 

Szép példával bizonyítja be a mese vonzó-
erejét, mellyel oly könnyen hozzá lehet szoktatni 
mindegyik gyermeket ahhoz, hogy idejében kapja 
meg otthon a reggelijét s így aira, hogy idejé-
ben ottlegyen az iskolában is. Egy szép mesét 
az alsóbb osztályokban, hosszabb elbeszélést a 
felsőbb osztályokban folytatólagosan mond el a 
tanító, reggel 8 óra előtt 10 perccel, minden nap 
tovább és tovább szőve a mesét vagy elbeszélést. 
Es azok a gyermekek hovatovább mindig kíván-
csiabbak lesznek a mese folytatására s nem fog-
nak elmaradni arról. íme, a fegyelmezésnek egyik 
legszebb, legközvetlenebb formája, s ha majd 
minden tanító fog érteni a meséléshez — mert 
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ez sem könnyű dolog — nem fogjuk érezni a 
szükségét a 9 órakor kezdődő tanításnak, mivel 
8-ra is oda tudjuk gyűjteni a tantermek kis 
napszámosait, s mikor együtt vannak, mitőlünk 
függ, hogy azt a kis termet kellemes, kedves 
otthonná alakítsuk, mint ahogy annak lehetőségét 
igen hihetőleg bizonyítja Piller a könyvével, és 
hisszük, hogy teszi gyakorlatban is. Cj.) 

* Napoleon. (írta: Fodor Sándor prelátus-
kanonok. Előszóval ellátta : 3Iarczali Henrik dr. 
Singer és Wolfner kiadása. Ara 8 korona.) 

Magyar Napoleon-irodalom nincs. Ennek az 
emberóriásnak a sorsa hatással volt nemzetünkre, 
mégsem akadt eddig senki, aki történetét meg-
írja. Az volt talán az oka, liogy róla való képet 
rajzolni a legnehezebb feladat. Csodálatos tettei, 
szédítő pályafutása annyi táplálékot adtak a kép-
zeletnek, hogy mondák tömege veszi már körül, 
melyekből nehéz kihámozni a valóságot. Hasonlóvá 
lett az époszhősökhöz, kik hivatást töltenek be 
a földön. Barátai, tisztelői, nemzete istenítették, 
ellenségei ördögöt láttak benne. A reá vonatkozo 
ellentmondó adatokból csak lángesze tükröződik 
ki, de maga az ember a mondák és rágalmak 
tengerében tűnik el. 

Napoleont, az embert akarta megrajzolni Fodor 
Sándor. Könyve rendkívül érdekes mindazoknak, 
kik Napoleon korát ismerik. Olvasása közben 
számtalan tragédia és regényes történet előbuk-
kanó váza indítja munkára a képzeletet. De nem 
ismerik meg e könyvből Napoleont s korát azok, 
kik a francia forradalmat s az utána következő 
eseinéayeket nem ismerték már e könyv olvasása 
előtt. 

Azt szerettük volna, ha Fodor Sándor terje-
delmes korrajzzal kezdi meg munkáját. Ebből 
értettük volna meg igazán, hogyan emelkedhetett 
föl Napoleon az ismeretlenség homályából. Ezt a 
korrajzot fájdalmasan nélkülöztük, s hiányát külö-
nösen érezni fogják azok, kik más művekből még 
nem ismerték. 

Napoleont akarja jellemezni az író. Megtisz-
títja azoktól a rágalmaktól, melyekkel bukása 
utan ellenségei illették, de itt azt a hibát követi 
el, hogy kisebb fontosságú dolgokra is sok időt 
fordít. Kitérések is nagy számmal vannak e könyv-
ben, érdekes epizódok, de elvonják a figyelmet 
Napoleonról s szakadozottá teszik a munkát. 

Fodor Sándor könyvének vannak hibái, de 
azért rendkívül érdekes olvasmány. A világtör-
ténelem legizgatóbb korát, a történelem legérde-
kesebb emberét jellemzi. Látszik e könyvön, hogy 
írója lelkesedik Napoleonért, de azért nem tér 
el az igazságtól. Áttanulmányozta a Napoleonra 
vonatkozó irodalmat s felhasznál mindent, hogy 
való képet rajzolhasson. 

Az első Napoleonról szóló magyar tanulmányt 
örömmel üdvözöljük. 

Hivatalos rész. 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : az „Egyesült 
Budapesti Fővárosi Takarékpénztár"-nak, amely 
az utolsó két tanévben a tabáni nép- és iskola-
könyvtár céljaira, valamint a szegény iskolás-
gyermekek fölruházására összesen 400 K-t ado-
mányozott ; a „ Komáromi Első Takarékpénztár 
Részvénytársaság"-nak, mely a két utolsó tan-
évben 39 szegénysorsú el. isk. tanulót 780 ko-
rona értékben téli ruhával látott el. 

K i n e v e z t e : Karay Ambrus tószegi ref. el. 
isk. oki. tanítót a szinyei áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Csoknyai Bertalan nagybereki ref. el. 
isk. tanítót a zajgói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Tiba Gyula magyarszombatfai ref. el. isk. tanítót 
a tiszaszalkai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Fortuna 
Miklós szentpéteri gör. kel. el. isk. tanítót a 
márkaszéki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tomcsányi 
Ferdinánd oki. tanítót a jaliodniki áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; László Ferenc oki. tanítót a 
tötöri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; lírabér János 
oki. tanítót a kopári áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; 
Kirchner Béla salgótarjáni ág. hitv. ev. el. isk. 
tanítót a salgótarjáni áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Ambrus István oki. tanítót a padina-matei áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Hoffmann Gyula oki. 
tanítót a suttói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Vladucsán Miklós oki. tanítót a plugovai (v. 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Béni 
Fülöp és Heib Károly oki. tanítókat a mramo-
ráki (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. taní-
tókká ; Fodor Miklós oki. tanítót a csíkrákosi 
áll. el. isk.-hoz, Sárpátki János oki. tanítót a 
hidvégi, Orgovits Angyalka oki. tanítónőt a veres-
pataki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, il'-, tanítónővé ; 
Budánovics Béla, Csermis Ferenc, Perényi András, 
Hegedűs Lajos, Ágoston Béla, Jlonics Vince, 
Vojnics Andorné, Jaus,s Kornélia és Dózsái 
Ilona oki. tanítókat, ill. tanítónőket a szabadkai 
külterületi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. taní-
tónőkké ; Kovács Gyula oki. tanítót a papfai 
és Konrády Hermin oki. tanítónőt a homok-
terenyei áll. el. isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé : Balogh Antal, liácz Albert, Simon Anna, 
Sólyom Julianna oki. tanítókat, ill. tanítónőket 
a hajduhadházi áll. el. isk. hoz r. tanítókká, ill. 
tanítónőkké : Benedek Ákos és Bíró Géza oki. 
tanítókat a debreczentanyai, Zalányi Anna oki. 
tanítónőt az olaszteleki áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá, ill. tanítónővé ; Piazza Antal oki. tanítót 
a büttosi áll. el. isk.-lioz és Braun Ilma oki. 
tanítónőt a kisterenyei áll. el. isk.-hoz, Szántóné 
Jungmann Margit, Csép Mária, özv. Stumpfné 
Sziránka Gabriella oki. tanítónőket a salgótarjáni 
áll. el. isk.-lioz r. tanítóvá, ill. tanítónőkké ; Pongor 
László érdengelegi és Tárcza Bertalan técsői 
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ref. el. isk. tanítókat, valamint Kovássy Anna 
és Egressy Olga oki. tanítónőket a técsői áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Kreskay 
János oki. tanítót és Szigethy Ilona oki. tanító-
nőt a böleskei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé ; Piezinger Mária oki. tanítónőt a 
bélapataki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Beoka 
Róza oki. tanítónőt a havasmezői áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Chihereán Mária nagyiklódi 
oki. gör. kath. el. isk. tanítónőt a nagyiklódi 
áll. el. isk. hoz r. tanítónővé; Lukács Irén oki. 
tanítónőt a hosszúfalu-alszegi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Trisehler Hermin magyarkanizsai 
róm. kath. el. isk. tanítónőt a sajkásszentiváni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Czirbus Ilona oki. 
tanítónőt a magyarcsanádi áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Karsay Margit oki. tanítónőt a 
kevermesi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Tóth 
Izabella oki. tanítónőt a szikeviczai (v. határ-
őrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Ter-
sánszky Margit oki. tanítónőt a weitzenriedi (v. 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Pencza Hajnalka oki. tanítónőt a temesmiklósi 
(v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Dittert Julianna oki. tanítónőt a glimbokai (v. 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hor r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Singer Mór 
túróczvármegyei kir. tanfelügyelőséghez berendelt 
áll. el. isk. tanítót a beregvármegyei kir. tan-
felügyelőséghez ; Vajay József nagyhalmágyi és 
Zsigmond Konrád jászszentlászlói áll. el. isk. 
ig.-tanítókat kölcsönösen ; Nagy István térvári 
és Baltazár Mátyás novotyi áll. el. isk. tanító-
kat kölcsönösen ; Gábos Áron mohai áll. el. isk. 
tanítót az alamóri, Salamon Gyula felsőmuzslyai 
áll. el. isk. tanítót a mohai, Fonyó András tol-
vádiai áll. el. isk. tanítót a felsőmuzslyai, Zappe 
János partosi áll. el. isk. tanítót a tolvádiai, 
Hornyai Béla mezőlaborczi áll. el. isk. tanítót a 
partosi, Kovács Sándor csanádpalotai áll. el. isk. 
tanítót a mezőlaborczi áll. el. isk.-hoz ; Tuczá-
kovics Béla békési áll. gazd. szaktanítót a szat-
márnémetii önálló gazd. isk.-hoz : Nagy Mihály 
szatmárnémetii áll. gazd. szaktanítót a székes-
fehérvári önálló gazd. isk.-hoz ; Beke András 
csongrádi áll. gazd. szaktanítót a lajosmizsei 
önálló gazd. isk.-hoz ; Helyes Pál lajosmizsei 
áll. gazd. szaktanítót a mosoni önálló gazdasági 
isk.-hoz ; Balogh János kissodai és Várkonyi 
Ferenc medvesi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Mersiu Sofron padina-matei áll. el. isk. tanítót 
az újmoldovai áll. el. isk.-hoz ; Ve lits Gyula 
suttói áll. el. isk. tanítót a krpelláni áll. el. isk.-
hoz ; Thierry Hugó horgosi áll. el. isk. tanítót 
a szabadkai külterületi áll. el. isk.-hoz ; Várkonyi 
Kálmán papfai áll. el. isk. tanítót a homoktere-
nyei áll. el. isk.-hoz ; Csutak Gáspár hídvégi, 
Bartha Anna verespataki áll. el. isk. tanítót, 

ill. tanítónőt a csíkrákosi áll. el. isk.-boz; Lakatos 
Károly és Gál István debreczentanyai, Balogh 
Ida csongori és Mező Erzsébet olaszteleki áll. 
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket a hajdúhadházi 
áll. el. isk.-hoz ; Szeredi János alsóárpási, Barna 
Petyó Rezső büttösi, Geitner Sarolta áll. el. isk. 
tanítónőt a salgótarjáni áll. el. isk.-hoz ; Benkő 
Andrásné Füller Olga dévai áll. el. isk. tanító-
nőt a brádi, özv. dr. Debreczenyné Buttkay 
Aranka alpestesi áll. el. isk. tanítónőt a dévai, 
Szitás Piroska nagyági áll. el. isk. tanítónőt az 
alpestesi, Hollinger Mária katalinfalvi áll. el. isk. 
tanítónőt a nagyági, Balogh M. Erzsébet jászó-
mindszenti áll. el. isk. tanítónőt a katalinfalvi, 
Maurerné Szikszay Ilma bélapataki áll. el. isk. 
tanítónőt a jászómindszenti áll. el. isk.-hoz ; 
Kellner József oki. tanítót a felsővisói és Lenobi 
Franciska havasmezői áll. el. isk. tanítónőt a 
felsővisói áll. el. isk.-hoz ; Szerbu Sofron prili-
peczi (v. határőrvidéki) és Czunya Dániel ó-ogra-
denai (v. határőr vidéki) közs. el. isk. tanítókat, 
továbbá Balanescu Vazul globureni (v. határőr-
vidéki) és Pázván Simon bogothini (v. határ-
őrvidéki) közs. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Arató Andor máriaradnai és báró Babarczy 
Jenőné Józsa Jolán kótaji áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt kölcsönösen; Bedőné Bánffy Emilia 
tövisi és Benedek Jolán barczaúj falusi áll el. 
isk. tanítónőket kölcsönösen ; Máliskáné Dányi 
Hajnalka kúnfalvi és Dányi Liskovicz Melánia 
máriatölgyesí áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

E l ő l é p t e t t e : Bácz Sándor medgyesi áll. el. 
isk. tanítót a népnevelés terén szerzett érdemei-
nek elismeréséül mostani állomáshelyén az 1907 . 
évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgató-
tanítóvá. 

Nyugdíjat utalványozott: Krasznár Berta-
lan jászkiséri munkaképtelen róm. kath. kántor-
tanítónak évi 1320 K-t; Döbrössy József egy-
házasfalui róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 
K-t ; Nagy Elek árvátfalvai munkaképtelen közs. 
el. isk. tanítónak évi 1160 K-t; Pap Titusz 
gyúlási gör. kath. tanítónak ávi 520 K-t; Los-
sinszky László ólublói róm. kath. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1560 K-t; Stark Károly 
felsőerdőfalvi ág. hitv. ev. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1 3 4 0 K-t; Burg Károly munka-
képtelen nagytószegi közs. el. isk. tanítónak évi 
1380 K-t; Drevenyák Tamás gyulai elaggott 
közs. el. isk. tanítónak évi 1 0 2 0 K-t; Koszté 
Ambrus magyarcsanádi gör. kel. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1420 K-t; Wéber Mihály 
munkaképtelen magyarczernyai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Baducz János 
munkaképtelen tordosi gör. kel. el. isk. tanítónak 
évi 540 K-t ; Schönberger Manó nagymegyeri 
munkaképtelen izr. el. isk. tanítónak évi 6 6 0 
K-t; Papp Péter máramarosszigeti gör. kath. el. 
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isk. tanítónak évi 1410 K-t : Majzik Lajos 
valkói munkaképtelen róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1100 K-t; Rehák Ede losonczi munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 
K-t ; Ligeti Márk czinkotai munkaképtelen izr. 
el. isk. tanítónak évi 780 K-t; Mühl Gottlieb 
villámosi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 
1460 K-t; Fentős Ferenc gáborjaházai munka-
képtelen róm. kath. el. i-k. tanítónak évi 1140 
K t ; Márton László csíkszentmártoni munkakép-
telen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1320 K-t; 
Tormann Ferenc pinkakertesi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Búza Miklós aba-
újvári munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak évi 
980 K-t ; Király Lajos basali munkaképtelen 
ref. tanítónak évi 1200 K-t; Polyánszky Róza 
zalaegerszegi munkaképtelen áll. el. isk. tanító-
nőnek évi 1640 K-t; Farkas József szilsárkányi 
róm. katk. el. isk. tanítónak évi 1780 K-t; 
Miklós Sándor aranyosgyéresi munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 1760 K-t; Szalai 
József gyöngyösi elaggott áll. el. isk. igazgató-
tanítónak évi 2060 K-t; Thiry Jenőné szül. 
Kein Emilia torontáltordai közs. el. isk. munka-
képtelen tanítónőnek évi 640 K-t; özv. Kalavszhy 
Jánosné szül. Mocsonoky Teréz móri munkakép-
telen áll. polg. isk. tanítónőnek évi 2120 K-t; 
Gyulai Lipótné szül. Czinner Janka brassó-
bolonyai áll. el. isk. tanítónőnek évi 2180 K-t. 

Tanítók tanácsadója. 
F. B. Eperjes. A helyettesítéssel való megbízatás 

korántsem ad jogot arra, hogy az illető az állás tény-
leges megüresedése alkalmával a véglegesítésre, illető-
leg a megválasztásra igényt tartson. Ha a velünk 
közölt adatok a tényállásnak megfelelnek, akkor az 
állás betöltése ügyében a helyettesre való tekintet 
nélkül intézkedhetnek. — K. E. Ete. Nagyon sokszor 
tudattuk már e helyen, hogy a fizetéskiegészítés vagy 
korpótlék címén nyert magasabb illetményeknek a 
nyugdíjba való beszámításáért csak akkor kell folya-
modni, ha az iskolafenntartó biztosította a magasabb 
illetményt. Államsegélyből nyert fizetés vagy korpót-
lék hivatalból számíttatik be a nyugdíjigénybe. — 
H. St. Pcsvlesd. 1. Közegészségügyi és tűzrendészeti 
szempontok megkívánják, hogy minden iskolai épület 
kúttal láttassék el. Népoktatási törvényeink azonban 
e tekintetben, valamint a mellékhelyiségek kérdésében, 
kifejezetten nem rendelkeznek. Ha a kút létesítése 
önöknél nem ütközik nehézségekbe a talajviszonyok 
miatt, a főszolgabíró beavatkozásával kérheti annak 
felállítását. 2. A szentszék intézkedése teljesen jogos ; 
fizetésén kívül külön tiszteletdíjra csak akkor támaszt-
hatna igényt, ha a kirendeléssel voltak külön kiadásai. 
3. Köteles. 4. Lehet. — A. K. Ptyén. A miniszter és 
államtitkár urak egyelőre nem tartanak kihallgatást. — 
T. M. Yjbgyi. 1. A főszolgabíró állásfoglalását fedi 
az e tekintetben fennforgó rendelkezés ; egyebet mi 
sem mondhatunk. 2. Államsegélye ügyében csak leve-
lezőlap beküldése esetén válaszolunk. — T. 1. Bpllva. 
Arról megemlékeztünk, hogy a nem állami tanítók 
részére adandó vasúti kedvezmény ügye tárgyalás alatt 
áll ; azt azonban lapunkban nem olvashatta, hogy a 

kedvezmény meg is adatott, mert hiszen a keres-
kedelemügyi miniszter az erre vonatkozó kérelmet 
nem teljesítette. — Sz. B. ön meg nem történt uta-
zásáért kíván fuvar- és napidíjat, csupán csak azon 
a címen, mert a község költségvetésében ily tétel 
szerepel. Ezt a lehetetlen kívánságát kissé sem minő-
síthetjük szerénynek. — SI. E. Oly számú növendéket 
lakásán nem oktathat, mert iskolája zugiskolának 
tekintetnék s a törvény értelmében bezáratnék. — 
Végkielégített. A nyugalmazott tanító vagy tanítónő 
rendes avagy segédtanítói állást csak a szolgálatképes-
ségnek újból való megállapítása s a vallás- és közokt. 
miniszter engedélye alapján foglalhat el. A szolgálat-
képességet a legutolsó állomásra nézve illetékes nyugdíj-
bizottság állapítja meg és határozatát a miniszterhez 
fölterjeszti — B. S. Hitfelekezeti iskolafenntartó, a 
tanító szabadságoltatása esetében, helyettesítési költség 
címén nem kaphat állami segélyt. Forduljon egyházi 
hatóságához. — B. Gy. Az iskolaszéki elnök ejárása 
ellen, ha csupán a tiszta jövedelmet vette számítási 
alapul, kifogást emelni nem lehet. Ha azonban a le-
vonásnál a föld megmunkálásánál fölmerült kiadásait 
nem vette figyelembe, akkor a jövedelemből az önt 
megillető rész megállapításáért keresse meg a közig, 
bizottságot. — 1. P. Cstád. 1. Az elemi iskolai oktatas 
ingyenességéről szóló 1908. évi XLVI. t.-c. a községi 
és hitfel. iskolákat illetően 1910. évi szeptember hó 
1-én lép hatályba. A 30 f-es nyugdíjintézeti járulékok 
tehát a következő tanévben az eddigi módon szeden-
dők. A másik két kérdésére ön előtt is érthető okokból 
nem válaszolhatunk. — B. L. I. Tisztán magánjellegű 
kérdéseire csak bélyeg vagy levelezőlap beküldése 
esetén felelünk. — >". Á. Az engedélyezett tanköny-
vekről nem vezethetünk nyilvántartást. — A. P . Dbest. 
Értesülése a valóságnak meg nem felel ; a tény az, 
hogy középiskolai érettségi bizonyítvánnyal bíró ifjak 
— osztályvizsgálatok nélkül — szabályszerű teljes 
tanképesítő-vizsgálatra bocsáttatnak, ha egy évi taní-
tási gyakorlatot igazolnak. A tanképesítő-vizsgálat 
bármely tanítóképzőnél letehető. — Érdekelt. A köz-
ségnek nem áll jogában tanítónő neje által eddig él-
vezett lakáspénzt teljesen megvonni és csupán önnek 
adni törvényszerű lakáspénzt. Illetékes helyen az a 
felfogás, hogy a törvény által megengedett eltérő 
rendelkezés jogát nem lehet oda magyarázni, hogy a 
házas tanító és tanítónő közül csak az egyiknek jár 
lakás vagy lakáspénz, ellenben a másiknak semmi 
sem, hanem mind a két tanítónak ebbeli igényét, 
amennyire az lehetséges, figyelembe kell venni. Önöknek 
eszerint igényük van a szabályszerű lakáspénznél maga-
sabb összegre. Fölebbezzék meg tehátaközs. határozatát 
a közig, biz.-hoz, és ha ez jóváhagyná az alsófokú hatá-
rozatot, ennek véghatározatát a minisztériumhoz. — 
V. G. H. Az iskolafenntartó azon jóváhagyott hatá-
rozatát, mely illetményeinek fölemelésére vonatkozik, 
terjessze fel a tanfelügyelőség útján. — B. I. Magán-
háznál alkalmazott nevelőnő nem lehet tagja az orsz. 
tanítói nyugdíjintézetnek. — A. 1. A kérdezett könyv 
kiadója a Lampel-cég (VI., Andrássy-út 21. sz.). — 
Iskola. Az iskola bélyegzőjét az igazgató őrzi. Mint-
hogy a hitfelekezeti iskola igazgatója a plébános, 
nála van helye a pecsétnek. — 11. B. Jberény. A 
folyamodványok iskolánként küldettek fel, nem töme-
gesen. Azért az ily általánosságban föltett kérdés 
alapján nem nézhetünk utána. — V. J. Almágy. A 
javadalmazás az állomás végleges elfoglalásának nap-
jától, tehát szeptember elsejétől fogva illeti meg. 
Minthogy jelenlegi helyén a lemondásban is jelezte, 
hogy augusztus végén hagyja el állomását, a fizetés 
itt augusztus végéig illeti meg. Ha megtagad-
nák, forduljon behajtása iránt a főszolgabíróhoz. — 
ElőHzetö tanító. Tessék az illetékes hadkiegészítő-
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parancsnokságot megkeresni. — 1). M. Szerep. Sokszor 
üzentük már meg, hogy a tanítónak csak az esetben 
nem kell nősülési engedélyért folyamodni, ha katonai 
kötelezettségének már eleget tett, vagy sorozás után 
póttartalékba helyeztetett. Ha még nem volt sorozáson, 
vagy nem helyezték póttartalékba, nem nősülhet enge-
dély nélkül. — M. J. Oúj'falu. 1. Már hogy lehetne olyan 
valakinek a fizetéséből előleget levonni, aki soha sem 
kapott előleget. 2. Ha megválasztják, elfoglalhatja. — 
K. F. Sréde. A szaktanító a szaktárgyakat tanítja. 
A közismereti tárgyak tanítására a tanítók kötelesek. 
Az ism.-isk. tanítása alól az ig.-tanító nincs fölmentve.— 
D. J. Az anyakönyvben és bizonyítványban az osztály-
zatok a következő fokok szerint állapítandók meg : 
Magaviseletből : dicséretes (1), jó (2), tűrhető (3). Szor-
galomból : ernyedetlen (1), dicséretes (2), változó (3), 
hanyag (4). Tanulmányi előmenetelből : kitűnő (1), 
jeles (2), jó (3), elégséges (4), elégtelen (5). A könyvek 
dolgában szíveskedjék Lampel Róberthez (Bpest, VI., 
Andrássy-út 21.), vagy más budapesti könyvkereskedő-
höz fordulni. A méhészeti eszközök ügyében adjon 
be kérvényt a földmívelésügyi minisztériumnál. — 
11. L. Amennyiben az illetők a VI. osztályt már el-
végezték, nem kötelesek tovább járni a mindennapi 
iskolába, habár csak december hóban töltik is be a 
12. életévüket. — Törvényes. A népiskola bármely 
tárgyából, tehát a vallástanból is, tehető javítóvizs-
gálat. Hogy az elnöknek joga volna a hitoktató eset-
leges ellenkező véleménye mellett is átengedni a 
növendéket, erről nincs tudomásunk. 

Különfélék. 
— H í r e k Fogarasbó l . Fogaras vármegye 

közig, bizottságának augusztus havi rendes ülésén 
a kir. tanfelügyelő jelenté, hogy a vallás- és 
közokt. magy. kir. miniszter Zernest községben 
a II. áll. óvodának, Alsókomána községben pedig 
az áll. el. iskolának szervezését elhatározta ; Dridif 
község képviselőtestülete a közs. el. iskola szerve-
zését határozta el ; Kiss Károly fogarasi ref. tanítót 
a vallás- és közokt. miniszter úr 200 koronás 
személyi pótlékkal, Boér György alsóvisti közs. 
és Kándea Demeter szerátai gör. kel. el. isk. 
tanítókat pedig a Magyar Földhitelintézet a fa-
iskola-kert kezeléseért 2 0 0 — 2 0 0 korona jutalom-
díjjal tüntette ki ; július hó folyamán 2 tanító 
fizetésének kiegészítésére és 2 tanító korpótléká-
nak fedezésére összesen 2600 korona államsegély 
utalványoztatott ; a nyugdíjazás folytán üresedésbe 
jött ótoháni és vajdarécsei, valamint az újonnan 
szervezett reusori közs. el. isk. tanítói állásokra 
a pályázat kihirdettetett, s végül, hogy megláto-
gatta a sárkányi áll. óvodát és a sárkányi ág. ev. 
nyári gyermekmenhelyet. A közig, bizottság Bráza 
és Osinka községet a közs. el. isk. szervezésére 
kötelezte, Gavruss Tulliának a szúnyogszéki és 
Boldán Lászlónak a vajlai közs. el. iskolához 
tanítónőül, illetve tanítóul történt megválasztatását 
jóváhagyta, a brázai gör. kel. el. isk. tanítók fize-
tésének államsegéllyel való kiegészítése iránt be-
nyújtott kérvényt hivatalból visszautasította. A 
közig, bizottsági ülés után megtartott fegyelmi 
választmányi ülésben Popp János és Crisán 

Euszták ósinkai gör. kath., valamint Flukus Fiion 
újsinkai gör. kel. el. isk. tanítók a magyar nyelv 
tanításának elhanyagolásáért dorgálásra ítéltettek, 
s egyúttal megállapíttatott, hogy Fulicea János 
ósinkai gör. kath. lelkész, iskolaszéki elnök a 
magyar nyelv elhanyagolásában részes, mert a 
tanítóknak ide vonatkozólag tiltó rendelkezést 
adott. 

— Jótékouycélá hangverseny. A túrkevei 
tanulóifjúság f. évi augusztus hó 21-én, a nép-
kerti pavillon termeiben, az elmúlt tanév elején 
szervezett állami polgári iskola „Tóth János alapja" 
gyarapítására táncvígalommal egybekötött hang-
versenyt rendezett, melyen nemcsak a helybeliek, 
hanem a vidékről érkezettek is nagy számmal 
vettek részt. A befolyt jövedelemből az alap 
mintegy 600 koronával gyarapodott. 

— Vizsgálatok a Pedagógiumban. A magán-
osztályvizsgálatok szeptember hó 28-án és 29-én 
lesznek. Mindazok, akiknek engedélyük van és 
vizsgázni óhajtanak, okmányaikkal ellátva szept. 
hó 28-án reggel 8 órakor jelentkezhetnek az 
igazgatóságnál. Külön meghívót nem küldenek. 

— Gyönge tanulók iskolája. Azon gyönge 
felfogású gyermekek könnyebbségére, akik a nép-
iskolában tehetségesebb társaikkal együtthaladni 
nem képesek s akik így sokszor kétszer-háromszor 
is kénytelenek egy-egy osztályt ismételni : a fő-
városban évek óta külön szakiskola, as állami 
kisegítő-iskola áll fenn. Az iskola hat fölmenő 
osztályában mindazokat az ismereteket tanítják, 
amelyekre a gyermeknek a gyakorlati életben 
szüksége lehet, mégis különös gondot fordítanak 
benne a kézügyességre, a beszédhibák javítására 
és a speciális tornaoktatásra. Beiratkozni lehet 
szeptember 1-től 6-ig az iskola helyiségében: 
Budapest, VIII., Mosonyi-utca 6. sz. 

— Állandó Uránia-színház Kassáu. A 
kassai Uránia színházi bizottság a minap memo-
randumot nyújtott be a város közgyűléséhez, 
amelyben az ottani Uránia-színház állandósításához 
kér engedélyt. A bizottság évenként 4800 koronát 
ajánl fel Kassa város közönségének és naponta 
tartaná előadásait, a budapesti Uránia-színház 
mintájára. A tanulóifjúság és a munkásság húsz 
százalékkal olcsóbban juthatna az előadásokhoz. 
A pártolásra érdemes kérést városszerte melegen 
támogatják. 

— ilajztanfolyam. Augusztus hó 11-én 
és 12-én fejeződött be Temesvárott a két szün-
időn át tartó iparostanonc - iskolai rajztan-
folyam, melynek vizsgáján Mártonffy Márton 
főigazgató és Fekete Jakab miniszteri biztos elnö-
költek. A 26 hallgató, kik az ország minden 
részéből sereglettek össze, a nagy szakértelemmel 
vezetett kurzuson oly szorgalmat fejtett ki, hogy 
a vizsgáló-bizottság minden hallgatónak bizonyít-
ványába „dicséretest" írt. Minden hallgató 50 
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szabadkézi rajzlapot és 38 mértani lapot készített, 
oly gonddal és szép kivitelben, hogy bármelyiket 
használhatja mintának. Ezen ambíciót a vezető-
tanárok, Klein Jakab műépítész, mértani szak-
tanár és Sipos András, a szabadkézi rajz szak-
tanára, kiváló szakavatottságukkal fokozták. Midőn 
Mártonff'y főigazgató a tanfolyam berekesztésével 
buzdító szavakat intézett a tanítósághoz, őszinte 
örömének adott kifejezést a tapasztalt eredmények 
láttára. 

— T a n í t ó i j u b i l e u m . F. hó 20-án ünnepelte 
Kékkő község Tóth Lipót nyugalomba vonuló fő-
tanító-kántorát. Az ünnepeltet Ghimessy Zsigmond 
plébános, majd pedig a község elöljárói és képviselői 
élén Bory Károly körjegyző üdvözölték s ez utóbbi 
átadta a községi képviselőtestület azon határozatá-
nak jegyzőkönyvi kivonatát, melyben háláját fejezi 
ki a község Tóth Lipótnak fárasztó munkájáért, 
mellyel a 40 év előtt még tisztán tótajkú köz-
séget megmagyarosította. A kath. tanítói kör 
nevében Kopcsa István, a környék tanítósága 
nevében pedig Koleszár Lajos üdvözölték. Máthé 
Géza kir. tanfelügyelő meleghangú levelet inté-
zett az ünnepelthez, ki 40 évi kékkői tanítói 
működése alatt a va'lás- és közokt. minisztertől, 
a hercegprímástól és a Nógrádmegyei Nemzeti 
Intézettől nyolc ízben összesen 1050 korona ju-
talmat s még több elismerő-okiratot kapott a 
magyarosításért. 

— A szülök figyelmébe. A kegyesrendiek 
vezetése alatt álló, algimnáziummal kapcsolatos 
„Deákasztal-szervezőbizottság", Poclolinban (Szepes 
megye), pályázatot hirdet több ingyenes, félingyenes 
és fizetéses helyre. A teljes fizetéses helyre fölvett 
tanuló reggeli-, ebéd- és vacsoráért havi 18 koronát 
fizet. A szervező bizottság a tanulók elhelyezéséről 
is gondoskodik. Magyar anyanyelvű tanulók tisz-
tességes német családoknál nyernek elhelyezést, 
így módjukban van a német nyelvet is elsajá-
títani. Lakásért havi 8 — 1 0 koronát fizetnek. 
Bélyegtelen kérvények Mondik Pál gimnáziumi 
igazgató címére, Podolin (Szepes m.), küldendők. 

— Ü n n e p e l t t a n í t ó . Augusztus 20-án szép 
ünnepeltetésben részesült Kormos János, Málna-
patak nógrádmegyei nagyközség állami tanítója. 
Ugyanis e napon adta át nagyszámú közönség 
jelenlétében a nevezett tanítónak Hrlc János 
nógrádi evangélikus főesperes, mint gond-
noksági tag, azt a 400 koronás jutalmat ós 
díszoklevelet, melyet a Magyar Földhitelintézet 
azért adott az ünnepeltnek, mert községében a 
gyümölcsfatenyésztés ,és oktatás terén oly ered-
ményt mutatott fel, hogy a 21 kitűzött jutalom 
közül a másodikra találták érdemesnek. Az ünne-
pelt érdeme az, hogy a községbeli iskolásgyer-
mekek kertészeti oktatása s nemes gyümölcsfák 
előállítása által anyagilag is előmozdította a község 
vagyonosodását. 

— J e g y z é k n a p l ó az elemi iskolai tanítók 
részére, az 1909/10. iskolai évre. Fontos újítás 
a notesz most megjelent X. évfolyamán, hogy az 
eddigi csonka iskolai naptárt a szerkesztő, Hajós 
Mihály, 1910 december 31-ig kiegészítette, miáltal 
egy tökéletes jegyzőkönyvhöz jut a tanító. A szöveg 
is hatalmasan bővült. A címtárban fel vannak 
véve az összes iskolai hatóságok, tanfelügyelők, 
az ország összes fő-, közép- és polgári iskolái stb., 
osztályozó napló van benne az elemi, iparostanonc, 
iparostanonc-rajz, gazdasági, háztartási iskola és 
a napközi otthon részére, tehát mindaz, amire az 
elemi iskolai tanítónak szüksége van. A puha 
vászonkötésű zsebkönyv 1 koronáért megrendel-
hető minden könyvkereskedésben. 

— Halá lozás . Früchwirth Adolf soproni 
tanító életének 46-ik és működésének 8-ik évé-
ben augusztus 23-án elhunyt. — Hajék János 
gácsfalvi kántortanító augusztus 22-én, életének 
76-ik, tanítóságának 57-ik évében elhunyt. — 
Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. 
R. (A mi világunkból.) Van benne egy-két jóízű 

apróság, de inkább kisebb igényű lapnak való. — 
K. J. (Versek.) Kettőt találtunk némi figyelemre méltó-
nak a Hogyha, és a Fittyet hányok kezdetűt, de ezeknek 
sem ígérhetjük a közlését, annyira el vagyunk árasztva 
versekkel. — Cs. (Nevelés a szocializmus szolgálatában.) 
Elő van készítve közlésre, de megjelenése idejét most 
még nem tudjuk megállapítani. — Aranka. Gyen-
gécske. Az elfogadottakból majd közlünk. — H. (Kerti 
útakon stb.) Gyűlnek, gyűlnek, halomra gyűlnek. Két 
esztendő sem lesz elég valamennyinek a leközlésére. — 
Feriz. Kissé homályos történet, de tagadhatatlanul 
mutatkozik benne elbeszélő-tehetség. Ezt nem hasz-
nálhatjuk. — R_ (Versek a szülőföldről.) Sokkal régeb-
ben elfogadott versek sem kerültek még sorra. A most 
küldöttek nem ütik meg a mi mértékünket. — 
Sz. (Isten velünk marad stb.) Mind a kettő igen szép. — 
21 éves. Ha csakugyan 21 éves, még viheti valamire. 
Alkalmilag közöljük az apróságokat, buzdításul. — 
H. (Pályaválasztás.) Más lapban több haszna volna a 
közlésnek. A mi közönségünknek nincs szüksége efajta 
irányításra. — Cs. (Nyári kirándulások.) Sorát ejtjük, 
föltéve, hogy az őszön még mi szerkesztjük a lapot. — 
R. I. Fájdalom, a vers, mint ön maga is elismeri, 
„silány", s amint ugyancsak ön írja: nem üti meg 
a „mérleget". A hibákról nem világosíthatjuk fel. 
Nincsenek hibái, csupán egy hibája van e versnek. 
Az a hibája, hogy megszületett. — A. Bpest. Azon 
levelünk, melyben tiszteletdíjának engedélyezéséről 
értesítettük, mint nem kézbesíthető, visszaérkezett. 
Kérjük pontos címének közlését. 

Tarta lom : A Julián-Egyesület iskolái. (— ó—.) — 
Küzdelem a nemzeti nyelvért. Ember János. — 
A megyei érdekű tanügyi lapok. Gárdos Mór. — 
A helyesírás tanításáról. Benkó Sándor. — Szépiro-
dalom : Egyik perc bűs. Harsányi László. — Az én 
hársfám. Kunz Zoltán. — Hárs alatt. Visolyi Maria. — 
Gárdonyban. Szép Annuska. — Egy tanítónő álmai. 
Steindlné Ludvig Mária. — Egyesületi élet. — 
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Tanítók tanács-
adója. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
R o v a t v e z e t ő : J C E O L . O I ' J P A L F B É D . 

A levegő meghódítása. 
írta: Lakatos Lajos. 

1909. július 25. Ez a nap új fejezetet nyit 
az emberiség és a civilizáció történetében. E 
nap hajnalán, a nap fölkelése pillanatában, 
repülőgépére ült egy aeronauta, a francia 
Blériot és miközben a nap teljesen a láthatár 
fölé emelkedett, huszonhárom perc lepergése 
alatt átrepült a La Manche csatorrán, át 
Franciaországból Angliába. Fényes, nagy 
diadala ez az emberiségnek, amely most már 
teljesen birtokába fogja venni a levegőt. Blériot 
szenzációs repülése után többé senki sem kétel-
kedhetik annak valóságában, hogy a levegő 
meghódításáért folytatott harcban, sok évezred 
után bár, az ember győzött. 

Diadalmas emlékoszlop fogja örökké emlé-
kezetessé tenni azt a helyet, ahol Blériot, a 
levegő meghódítója, a repülőgépével leszállott. 
Csodálatos és nagyszerű csatanyerést fog hir-
detni ez az oszlop, szebbet minden idők véres 
diadalánál. Blériot világraszóló sikerét és 
dicsőségét előkészítették az aeronautika vér-
tanúi és azok a részben névtelen, részben 
lekicsinyelt hősei, akik hiába harcoltak a levegő 
meghódításáért. Blériot győzelme elválasztha-
tatlanul össze van kötve nevükkel és életük 
immár nem sikertelen munkájával. 

Ebben a pillanatban, amikor a diadal má-
morában úszik az egész világ, amikor mindenkin 
lázas izgalmak uralkodnak, amikor az emberi 
lelkekben nagy győzelem-érzés gyújt nagyszerű 
indulatokat, még nem leket megállapítani, hogy 
ez : a csatorna fölött való átkelés döntő győ-
zelmet jelent-e abban az energikus, akaratos 
küzdelemben, amely évek óta folyik a levegő 
meghódításáért. Nem lehet tndni, vájjon csak 
egy fényes epizódja-e ez az imponáló ered-
mény a nagy küzdelemnek. De mindegy. Most 
már kétségtelen, hogy nincs messze az a kor, 
amikor nagy átalakulásoknak a részesei leszünk, 
amikor leglázasabb, legragyogóbb, leg fensége-
sebb diadalait fogja aratni az emberi agy. 
Nincs messze az a legkápráztatóbb gyönyörű-
ségeknél is nagyszerűbb csoda-megelevenedés, 
amikor millió ember röpköd a levegőben, a 
sasnál is biztosabban, megdöbbentően biztos 
tökéletességgel. 

A világ lelkesedése köszönti Blériot' nagy 
eseményét, a franciák pedig boldog lázban 

ünneplik honfitársukat. Az ő diadala a francia 
dicsőséget gyarapítja, azt a gloiret, az igazit, 
a nagyot, amelyre a fancia géniusz úgy tett 
szert, hogy az emberiség javát szolgálta. Meg-
tanította a szabadságra, megértette vele, hogy 
mi az emberi méltóság, és a fejlődésért síkra 
szólította a művészetet, irodalmat és tudományt. 
A világnak talán nem annyira nagy gondolkozó-
kat juttat, de ad neki értékes megismerőket és 
zseniális kieszelőket. A világ csodálva hódol 
ez előtt a francia gloire előtt s nem érti meg, 
hogy ennek a dicsőségnek népe hogyan is 
kereskedhetik a másik, a kicsinyes, a hadi 
gloire körül. 

Még emlékezetes az a nagy katasztrófa, 
amely tavaly nyáron érte Zeppelin gróf lég-
hajóját, amikor a rajnamenti nagy útját járta. 
Valóságos nemzeti gyászt öltött Németország 
az elégett léghajóért s felbuzdulásában milliókat 
gyűjtött össze egy újabb, még hatalmasabb 
léghajó céljaira. Zeppelin gróf, ez a szívós 
öreg katona nem csüggedt el a csapástól, újra 
kezdte élete munkáját, megépítette a Zeppelin I. 
léghajót, amely a német birodalom tulajdona 
s nagyobb útra vállalkozott vele. 

A müncheni Maximillianeum számára új 
festmény készül. A régensherceg a rendelője 
és azt a pillanatot örökíti meg, amikor a 
Zeppelin I. a Bavaria-szobor tövében horgonyt 
vet a bajor földön. Zeppelin léghajójának meg-
jelenése tehát történeti esemény marad a bajor 
főváros életében, de talán a világ forgásának 
sorában is. Mert az új század első csodája 
ezúttal aratott először diadalt a levegőtenger-
ben, győzött az ellenséges áramlaton és meg-
mutatta, hogy nem a véletlen szeszélye, hanem 
kormányozásnak keze szabja meg útját és célját. 
Nincs túlzás ebben a mondásban. Nem bizo-
nyítaná az ellenkezőjét egy másik kép sem, 
amely huszonnégy órával a nagy esemény előtt 
ejtette lázba a münchenieket. Akkor is-várták 
a Zeppelint és a Bavaria-szobor előtt minden 
készen állott a vendég fogadására. A léghajó 
pontosan meg is érkezett, de nem szállott le. 
A szél erősebb volt mint a motorok ereje, a 
pihenés pillanataiban könnyen elpusztíthatta 
volna ezt az erős és mégis oly gyenge alkotást. 
Kikötő, ahol meghúzódva dacolhatott volna 
minden veszedelemmel, még nincs Münchenben. 
Ezért helyesebb és mint a következések mutat-
ták, célravezetőbb volt egyelőre a levegőben 
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maradni. A tengeri óriások is a viharban, ha 
nincs biztosan védett kikötő, szívesebben kere-
sik fel a nyílt tengert. Zeppelin hajója pedig 
bátran hasonlítható össze egy modern Dread-
nought-tal is, hisz a Zeppelin I. hossza 136, 
átmérője 11*7 méter. 

Zeppelin útjai bizonyságai a léghajó élet-
képességének. A német vezérkar mozgósítás, 
vagy egy jövendő háború eshetőségeinek ter-
vezgetésénél már számba veheti a léghajót is. 
A kérdés az, mekkora a jelentősége a légi 
cirkálóknak, különösen hadászati szempontból. 

Lássuk először is, mit tud a Zeppelin-hajó 
a maga erejéből. A Zeppelin I. friss gázzal 
töltve, a legvégső esetben 24 óráig képes a 
levegőben maradni. Ha időközben csak az egy 
motorja dolgozik, talán valamivel hosszabb 
ideig, de benzinkészlete csak egy napra ele-
gendő és egy ily nagy út után, legalább részben, 
gáztartalma is megújítandó. Miután a Zeppelin 
óránként átlag 50 kilométernyi utat tehet 
meg, összesen 1200 kilométerre haladhat ki-
induló pontjától kezdve. Mit jelent ez? A 
Zeppelin a határállomásról behatolhat az el-
lenséges légkörbe és pontos híreket hozhat a 
csapatok mozgósításáról, útrakeléséről és út-
irányáról. Megszámlálhatja a vonatokat, amelyek 
az ellenfelet szállítják és megállapíthatja a 
közelgő csapatok erejét, hadi készültségét és 
terveit. 

A léghajó kettős irányban válnék hasznára 
a seregnek, egyrészt a felderítő szolgálatot 
látná el, jobban, szabatosabban, amint az eddig 
történhetett, azután esetleg egy éjjeli támadás 
keretében megtörhetné az ellenség rendjét. 

A következő kérdés az, mint lehetne véde-
kezni a Zeppelin ellen? Az ellenség e tekin-
tetben egy hatalmas jóbarátra támaszkodhatik : 
a levegőre. Mert mindama lehetőségnek, amit 
itt felsoroltam, első föltétele, hogy a szelek 
járása nem erős, hogy nem dúl vihar, hogy 
eső, köd, felhők nem akadályozzák a léghajót 
akciójában. Ha a szelek járása másodpercen-
ként 5—6 méternél erősebb, akkor a Zeppelin 
többé nem tud előre hatolni, ha vihar dúl, 
akkor kénytelen menekülni, nehogy egy vil-
lámos kisülés megsemmisítse; ha felhők között, 
ködben kell járnia, akkor elveszti szeme elől 
a földet és nem bír többé tájékozódni. Végre, 
ha kedvezőtlen körülmények a magasba űzik 
és képtelen terhét csökkenteni, sok gázt veszít 
és a ritkább levegőben motorja nem dolgoz-
hatik a kívánt eredménnyel. Tehát nem is kell 
emberi közreműködés ahhoz, hogy a Zeppelin 
ereje csökkenjen, vagy teljesen meg is bénuljon. 

így fest a mai Zeppelin ereje és gyengesége. 
A jövendője azonban már csak az emberi kép-
zelet szárnyain járható be, mert jönni fog az 

az idő, amikor a Zeppelinek nemcsak a háború 
gépei, hanem a közlekedés első eszközei is 
lesznek. Az első igazi kormányozható léghajó 
neve örökre a sváb tábornok nevéhez fog fű-
ződni, aki az emberiség történetében egy új 
típust alkotott meg. A lángelmék, a világot 
kormányzó és sarkaiból kiforgató férfiak, a 
nagy fölfedezők, az emberiség örök háláját 
kiérdemlő tudósok sorába ime egy férfiú lépett, 
aki megszerezte a világhírt, hazája háláját, az 
emberiség bámulatát, mert vasakarattal, hajt-
hatatlan energiával állott egy cél szolgálatába. 
Ha körülnézünk a mindennapos életben, hány 
zseniális fölfedezőt látunk elpusztulni ! Hány-
felé és hányan találták már föl a kormányoz-
ható léghajót, hány oldalról hallatszik a panasz 
a társadalom, a kormányok ellen, hogy pusz-
tulni, veszni hagyják a nemzeti erő egy-egy 
haj tását? Egy Zeppelin kellene mindenfelé. 
Egy Zeppelin, aki kezébe vette az apró föl-
fedezéseket, a kisebb-nagyobb újításokat és a 
meglevő, a másoktól alkotott, de parlagon 
heverő találmányokat egy ideává egyesítette 
és megcsinálta velük a maga léghajóját. Zep-
peliné a léghajó, de úttörője, előkészítője egy 
sereg más valaki volt, egy sereg névtelen, 
csalódott ember, aki nem érte el élete célját, 
mert csak fölfedező, mert csak technikus volt, 
de hiányzott belőle az alkotó képzeletet való-
sággá emelő akarat. Nem a stréberek akarat-
ereje ez, hanem egy nemesebb, ideálisabb érzés, 
amely az emberben élő erőt a nagy társadalom 
szolgálatába bocsátja, de csak akkor, ha célját 
el is éri. Zeppelin terveivel csak a nagy világ-
nak akart használni és nem önmagának. Egész 
vagyonát föláldozta és bizonyára csendesen 
vissza is vonul, ha terve nem válik be. De 
akkor sem mint csalódott, megtört ember, 
hanem mint oly valaki, aki kötelességét telje-
sítette. A kötelesség öntudatos teljesítése még 
nem jelenti a cél elérését. Hogy Zeppelin el-
jutott mai sikeréig, kiérdemelte az egész világ 
tiszteletét, mert megmutatta, hogy az ideális 
akaraterő még úrrá tud lenni minden akadályon. 
És ha Zeppelin nem is legnagyobb férfia az 
új századnak, ahogy a németek császára ót 
nevezte, de azért egyik kiváló jelensége a mi 
világunknak. 

A népkönyvtárakról. 
írta: Molnár Gyula. 

Hogy a jó olvasmányok hatása nemcsak 
egyesek, de néprétegek, sőt nemzeteken is 
mennyire meglátszik, azt hiszem, felesleges 
bővebben magyarázni. Igen jó eszköz a jó 
olvasmány a népnevelés és magyarosítás szol-
gálatában is. Minél több jó olvasnivalót tehát 
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különösen a nép kezébe ! Sok jó könyv tömér-
dek jónak forrásává válik. Minden községbe 
szükséges legalább egy népkönyvtár, még jobb, 
ha több van. 

Az alábbiakban egy pár könyvtár s más 
olvasnivaló beszerzési és kezelési módját adom 
elő röviden. Előre bocsátom, hogy mindenik 
könyvtárat megszerezheti a község lakói részére, 
bármely tanító, illetve tanítótestület, ha nem 
egyszeri, két-háromszori kérésre, csak a kis 
fáradságot ne sajnálja. 

Különösen négyféle könyvtár beszerzését 
ajánlom tanítótársaim figyelmébe: 1. az ifjú-
sági könyvtárakat ; 2. a földmívelésügyi m. 
kir. minisztérium által ingyen adományozott 
népkönyvtárakat; 3. a Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Tanácsa által ingyen adomá-
nyozott népkönyvtárakat; 4. a vidéki egyesü-
letek D.M.K.E. , F .M.K .E . stb. által adomá-
nyozott könyvtárakat. 

Nézzük ezek beszerzési módját egyenként. 
1. Az ifjúsági könyvtár minden állami iskola 

részére beszerzendő. A vall. és közokt. minisz-
térium idevonatkozó rendelete szerint a fel-
vételi díjakból elsősorban az ifjúsági könyvtár 
törlesztési részlete irányozandó elő. Ugyan-
így lesz ezentúl a felekezeti és községi iskolák-
nál is. 

2. A földmívelésügyi minisztérium által ingyen 
adandó népkönyvtárt kérheti a község, az iskola, 
vagy egyesület, pl. szövetkezet, kaszinó. Azon-
ban bármely testület kéri, illetve kapja, a köz-
ség minden lakosának ingyen bocsátandó ren-
delkezésére. Rendszerint 100 kötetből álló 
könyvtár, s könyvszekrény beszerzésére 20 K 
engedélyeztetik. Értesülésem szerint, a könyv-
tár kibővítését is lehet kérelmezni. 

A kérelmezés módja a következő: írunk 
egy kérvényt a nm. földmívelésügyi m. kir. 
minisztériumhoz címezve, felemlítve benne a 
könyvtár felállításának indokolását. E kérvényt : 

a) ha a község részéről kéretik, a községi 
bírd és a községi, illetve körjegyző írja alá s 
hivatalos számmal s bélyegzőlenyomattal lá-
tandó el. Jó, ha a községi képviselőtestületi 
kérő-határozat is mellékeltetik. A kérvényt, 
lehetőleg a járás főszolgabírájával is aláíratva, 
a vármegyei közigazgatási bizottsághoz kell 
beküldeni, honnan azt rendszerint pártolólag 
szokták felterjeszteni a földmívelésügyi minisz-
tériumhoz ; 

b) ha az iskola kéri, a gondnokság nevében 
a gondnokság elnöke és jegyzője írja alá s 
látja el hivatalos számmal és bélyegzőlenyo-
mattal; a kérvényt a kir. tanfelügyelőséghez 
küldjük pártolás és a közigazgatási bizottság 
elé terjesztés végett; onnan küldik fel a mi-

nisztériumhoz. E két esetben hivatalos úton, 
bélyeg nélkül is beadható a kérvény, de jobb, 
ha 1 koronás bélyeget ragasztunk rá, mert 
ezzel az esetleges leletezés kellemetlenségeinek 
elejét vesszük; 

c) ha pl. szövetkezet kéri, az esetben a 
a kérvényt az igazgatóságnak legalább is 2 
tagja, de jobb, ha az egész igazgatóság aláírja 
a bélyegzőlenyomattal s 1 koronás bélyeggel 
ellátott kérvényt s az Orsz. Központi Hitel-
szövetkezet igazgatóságához kell küldeni, hon-
nan azt pártolólag terjesztik a földmívelésügyi 
minisztériumhoz ; 

d) ha valamely egyesület kéri, úgy az egye-
sület vezetői írják alá a bélyegzőlenyomattal 
s 1 koronás bélyeggel ellátott kérvényt s jó, 
ha a községi elöljáróság, esetleg a főszolgabíró 
ajánló sorai kíséretében akár a vm. közigaz-
gatási bizottságához, akár közvetlenül a minisz-
tériumhoz küldik. 

3. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsa által szintén ingyen adományozandó 
könyvtár is ugyanazon módozatokkal kérendő, 
mint a földmív. minisztérium könyvtárai, a 
bélyegtelen kérvényt azonban a Múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsához kell címezni 
(Budapest, VIII., Főherceg Sándorutca 28.). 
A tanács 300—4.000 korona értékű s valóban 
szép kiállítású és tartalmú könyvtárakat szo-
kott adományozni. A könyvtárhoz teljesen 
ingyen adnak pár száz nyomtatott könyvjegy-
zéket, átvételi jegyeket, kezelési könyveket, 
tintatartót és egy csinos könyvszekrényt. A 
könyvtárakat megfelelő forgalom mellett és 
indokolt esetben, a tanács kibővíti, esetleg 
némelyiket állandóan segélyezi is. Nem győ-
zöm eléggé figyelmökbe ajánlani tanítótársaim-
nak ily könyvtár megszerzését. 

4. A D. M. K. E., F. M. K. E. által ingyen 
adományozni szokott könyvtárak beszerzési 
módja ugyanaz, mint fentebb előadtam. Ter-
mészetesen, itt a kérvényt az egyesület elnök-
ségéhez kell címezni és küldeni. 

Legújabban az Országos Közművelődési Ta-
nács is foglalkozik jó könyvek, ifjúsági mű-
vek, terjesztésével. (Ez év őszén a falusi 
nép számára íratott szabad előadásokat tar-
talmazó könyvet ad ki s ingyen küldi meg az 
előadóknak.) 

Mind a négy könyvtárra vonatkozólag fel-
említem még, hogy a könyveket ízlésesen vá-
szonba, némelyiket díszesen kötve, teljesen 
használható állapotban küldik meg. 

Véleményem szerint a könyvtár az iskolá-
ban, a községháza tanácstermében, a szövetkezet 
hivatalos helyiségében, de mindenütt olyan 
helyen legyen elhelyezve, ahol olvasóteremnek 

34* 



F 2 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 3 . SZÁM. 

is használható a könyvtárhelyiség. Magánház-
nál vagy korcsmában egyáltalán nem helyez-
hető el egyik könyvtár sem. 

A kezelést lehetőleg a tanítótestület egyik 
tagja vállalja el. Nem is gondolnók, mily nagy 
hatást lehet gyakorolni az ifjúság magavisele-
tére s a nép gondolkozására a könyvek he-
lyes megválasztásával, az olvasási vágy helyes 
irányba terelésével. 

A könyveket hetenként legalább egyszer, 
legjobb vasárnap délután kiosztani. Bírságpénz 
szedését — különösen nemzetiséglakta vidé-
ken — csak a könyvek rongálása esetén tar-
tom helyénvalónak. Önkéntes adományok ter-
mészetesen szívesen fogadtatnak s a könyvtár 
céljaira fordíttatnak. 

A Múzeumok és Könyvtárak Országos Ta-
nácsa által adományozott könyvtárak állapo-
táról s forgalmáról évenként egyszer rövid 
jelentés teendő. 

A könyvtárak kezeléseért díjazás nem jár 
(néhol a községek és szövetkezetek adnak), 
azonban a magyar nyelv terjesztéseért kiosz-
tatni szokott jutalmaknál elsőrendű érdemnek 
szokták betudni. 

Megemlítem még, hogy a földmívelésügyi 
minisztérium kiadványai ingyen küldetnek meg 
tanítóknak, papoknak, jegyzőknek, egyszerű 
levélben történt kérésre is. Én, akinek e mű-
vek megvannak, állíthatom, hogy remek dol-
gok. Mondhatnám, minden gazdasági kérdésben 
meg lehet bennük találni a helyes tanácsot. 
E művek is elhelyezhetők a népkönyvtárban 
s a népnek olvasás végett kioszthatók. 

Felemlítem még, hogy a Múzeumok és Könyv-
tárak Országos Tanácsa A legjobb olvasmány oh 
címen eddig 24 füzetet bocsátott ki, mely 
füzetek csínos kiállításban, mesés olcsó áron 
(2 fillér) oszthatók ki. Hogy mennyire ellen-
súlyoznák e füzetek a vásári ponyvairodalmat 
s idővel teljesen kiszorítanák a népnek ezidő-
szerint kedves „rémséges históriákat", azt 
hiszem, erről beszélni is felesleges. E füzetek 
megszerezhetők a Múzeumok és Könyvtárak 
Országos Tanácsa titkári hivatalától (Budapest, 
VIII. ker., Főherczeg Sándor utca 28.), sőt 
indokolt kérésre a szegényebb sorsúak közötti 
szétosztás céljából, pár száz darabot ingyen 
is adnak. (Nekem legalább adtak.) 

Szeretettel kérem tanítótársaimat, karolják 
fel a népkönyvtárak ügyét. Oly hazafias köte-
lességet teljesítenek ezzel, mely mindenkinek 
elismerésére teszi őket méltóvá. Minden e tárgy 
körébe vágó kérdésre legszívesebb készséggel 
is azonnal válaszolok, ha tanítótársaim közül 
bárki is hozzám fordul. 

Egy önálló gazdasági népiskola 
kertjének és szőlőjének üzemterve. 

írta: JFerenczy Károly. 

Az önálló gazdasági ismétlő-iskolával kap-
csolatosan létesített kertnek és szőlőnek célja 
az, hogy abban a tanulók magukat gyakor-
latilag a gyümölcs- és zöldségtermelésben, 
valamint a szőlőmívelésben kellőleg kiképezzék 
s hogy az elméletileg előadottak lehetőleg 
mindjárt gyakorlatilag is bemutathatok legye-
nek. Egyúttal pedig útmutatásul szolsál a 
község lakói részére is, hogy az ott látottakat 
hasznukra fordítva, a gyümölcs- és zöldség-
termelést, úgyszintén a szőlömívelést helyes 
irányban vezetve, jövedelmüknek e téren való 
gyarapítására ösztönöztessenek. 

Egy minden követelményeknek megfelelő s 
a gazdasági ismétlő-iskolák mellett létesített 
és létesítendő gyümölcsös- és zöldségeskertnek 
és szőlőnek az üzemtervét adom alább, azon 
megjegyzéssel, hogy ezt nem tekinthetjük 
olyannak, amelyet minden iskolánál alkalmazni 
lehetne, mert ezen változtatnak az egyes vidé-
kek szerint a talaj-, klimatikus, munkás- és 
közlekedési viszonyok. Ez tehát csak irányítója 
lehet az ilynemű alkotásoknak, a benne lefek-
tetett elvek alapján. ' 

Az iskola kei-tje és szőlője a legjobb talajon 
a major mellett fekszik. A faiskola a nyulak 
ellen be van kerítve léckerítéssel ; a többi 
terület körül fonott gledicsia-sövényt nevelünk. 
Ilyen sövény vezetendő a faiskola léckerítésén 
kívül is, azon okból, ha a léckerítés oszlopai 
tönkremennek, akkor a már kész fonott gle-
dicsia-sövény teljes védelmet nyújtson. 

A kert területéből 1 kat. hold bortermő ; 
1 kat. hold csemegeszőlő ; 800 | ]-öl amerikai 
anyatelep és szőlőoltvány-iskola ; 1 kat. hold 
faiskola; 800 Q - ö l anyagyümölcsös; 400 Q - ö l 
zöldségeskert és 400 [_J-öl nemes kosárfűz-
termő-telep. 

Szőlőtelep. 

1 lzat. hold bortermő szőlő. A községben leg-
jobban díszlő borfajtákból, nevezetesen : Erdei 
és olaszrizlinggel van beültetve. Sortávol: 
1'2 m. ; tőketávol: 0'8 m. ; metszési mód: 
csercsapos. Minden három évben jó közepes 
trágyázásban részesül istállótrágyával és szuper-
foszfáttal. A gyérítés (szénkénegezés) mindig 
tavasszal történik. 

1 hat. hold csemegeszőlő. A legkorábban 
érő, jól szállítható, a legtovább elálló és el-
tartható fajtákból áll ; milyenek : Kossuth 
Lajos, Csabagyöngye, Madelaine-Augevine és 
Royal, Passatutti, Chasselas, Vibert, Gyöngy-

I szigeti piros, Kecskemét kincse stb. 
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Sor- és növénytávol úgy mint a bortermő 
szőlőtáblán ; metszési mód a cseresapos és por-
bujtásos szálvesszőzés. Minden harmadik évben 
bőven trágyázva istállótrágyával, szuperfosz-
fáttal és a gazdaságban összegyűjthető fahamu-
val. Tavasszal szénkénegezik. 

400 • - ö l ö n oltásra alkalmas vesszők nyerése 
céljából amerikai anyatelepet létesítünk a követ-
kező fajtákból : Vitis solonis, Rip. portalis, 
1*5 m. sor- és tőketávolra ültetve és sodrony-
mívelésre berendezve. Emellett 400 Q-ölön, 
négyesforgóban kezelve, oltvány- és gyökerez-
tető szőlőiskolát létesítünk olyformán, hogy a 
tanulók által készítendő sima fásoltások, az 
amerikai vesszőtelepen készített sima zöld-
oltások és a fennmaradt amerikai és európai 
sima vesszők meggyökereztetés végett ide isko-
láztatnak el. 

2. Faiskola. 
1 kat. hold. A faiskolában 8 tábla az alma-

félék, 6 tábla a csontmaguak, 2 tábla 4 részre 
osztva, az őszibarack és bogyósok szaporítá-
sára van szánva. 

3. Gyümölcsös. 

800 D-öl . I t t félmagasderekú fákból a 
községben legjobban díszlő és termő azon 
gyümölcsfajtákból azokat ültetjük, melyek a 
községben nagyi)an való termelésre, a helyi 
viszonyok szerint a legalkalmasabbak ; meg-
mutatván az irányt és módot a tanulóknak és 
a községi gazdáknak, hogy miképen gyakorol-
ják a gyümölcstermelést jövedelmezően. 

4. Zöldséges kert. 
400 • - ö l . Négy táblára osztva négyesfor-

góban. Minden évben egy tábla (a káposzta-
félék) teljes trágyázásban részesül; míg a 
4-ik táblában a dinnye és paradicsom kom-
posztból fészektrágyázást nyer. 

5. Füztelep. 
400 • - ö l . Szekérkasok, kasok és durvább 

munkák készítésére: a solix viminalis-canna-
bina és solix amigdolina; szőlő- és gyümölcs-
szállító kosarak és egyéb kézikosarak foná-
sára a s. caspicat és s. uralensist, végül kötözésre 
a s. vitellina aureat termeljük. 

Sor- M e g n e v e z é s 
Egyenként összesen 

szám M e g n e v e z é s 
K f K f 

1. Szölötelep. 
a) A szölötelepítési (befektetési) költség. 

(1 kat. hold bortermő, 1 kat. hold csemegeszőlő.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 

2 kat. hold föld forgatása 70 cm. mélyen, 1 }-ölenként 16 f 
12.000 db sima vessző ültetésre 1000 à 10 K 
Lapos ültetőfúróval beültetve (20 napszámos à 1'60 K és 4 à 1 K) . . 

A karók beverése (12 kat. holdanként) 
3 kapálás 30 K, 2 permetezés 16 K, egyszeri kötözés 3 K, fedés 8 K 

holdanként ; a két holdra 
Rézgálic, mész, raffia  

512 
120 
36 

520 
24 

114 
30 
67 80 

Telepítési költség 1423 80 

9. A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata (1 kat. hold értéke 6000 K) . . 48 
összesen 1471 80 

b) Költség a második évben. 
1 

2 
3 
4 
5 

Nyitás 8 K, metszés és >harmatgyökér-elszedés 10 K, karókiigazítás 
5 K, gyérítés 4 K, hatszori kötözés 12 K, háromszori permetezés : 
I-ső 4, n-ik 8, III-ik 10 K, háromszori kapálás 8 + 1 0 + 12 K, 
hiányzó tőkék pótlása 10 K, fedés 10 K, holdanként szakmányban 
végezve ; a két holdra 

Szénkéneg, rézgálic, mész, raffia holdanként 64 K ; a két holdra . . . 
Forgótőke, 350 K 5°/o-os kamata 
Az első évi telepítési költség, 1423 K 80 f 5° o-os kamata 
A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata 

222 
128 

17 
71 
48 

50 
19 438 69 

Költség a második évben 486 69 486 69 

c) Költség a harmadik évben. 
1 
2 

A harmadik évi munkaköltség egyenlő a második évivel 
A forgótőke, 350 K 5°/o-os kamata 

350 
17 50 

Átvitel 367 50 
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Sor- M e g n e v e z é s 
Egyenként Összesen 

szám 
M e g n e v e z é s 

K f K f 

3 

4 

Áthozat 
Az első kétévi telepítési költség, 1862-49 K (1423-80 + 438*69 K) 5° o-os 

A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata 

367 

93 
48 

50 

12 460 62 

Költség a harmadik évben 508 62 508 62 
összes telepítési költség (1423-80 -j- 438*69 + 460-62 K) 2323 11 

d) Rendes övi fenntartási költség. 
1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Telepítési költségek 2323-11 K évi törlesztési részlete és kamata (8°/o) 
(2467-11 K, levonva a telektőke kamatát, 144 K = 2323-11 K) . . 

Évi állandó munkákra : nyitás 8 K, karózás 5 K, metszés és harmat-
gyökér-elszedés 10 K, gyérítés 4 K, kötözés igazgatása 12 K, per-
metezés 22 K, 3 kapálás 30 K, bomlítás 10 K, fedés 10 K, a trágya 
behordása és szétteregetése 6 K, szőlőszedés és szüretelés 20 K 
holdanként ; a két holdra 

Szénkéneg, rézgálic, mész, raffia  
Istállótlágya 259 q, à 70 f fuvarral 
1 q szuperfoszfát 
Karók pótlására 
A forgótőke, 786-84 K 5°/o-os kamata 
A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata 

185 

274 
128 
175 

10 
14 
39 
48 

84 

34 

összesen 874 18 874 18 

Amerikai vesszötermelö-anyate lep (400 [ -öl) é s szölö-
ol tványiskola ( 4 0 0 [ -öl). 

a) Telepítési költség. 
1 
2 
3 
4 
5 

400 G-öl föld megforgatása à l O f  
650 db gyökeres amerikai vessző ültetése (1000 à 40 Ii)  
110 db 2-5 m. szőlőkaró à 1 K  
Beültetés 

64 
26 

110 
8 

12 
6 
7 

Kapálás, kötözés és a hiányzó tőkék pótlása 
Befektetési töke, 240 K 5° o-os kamata 

20 
12 

Befektetési költség 252 
8 A telek tőkeértékének, 300 K 4° o-a 1-2 

Összesen 264 264 

b) Fenntartási költség. 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Telepítési költségek, '252 K évi törlesztésére (8" o) 
Metszés 2 K, kapálás 6 K, sodronyjavítás 6 K, kötözés és kacsozás 

• 10 K, hiányok pótlása 10 K, vesszőlevágás és dugványkészítés 10 K 
Az iskolában az oltványok eliskolázása 
Oltványok egész évi gondozása 
Oltványok kiszedése 
Ugartáblák bevetése bükkönnyel, mag és munka 
Forgótőke, 105"16 K 5°/o-os kamata 
A telek tőkeértékének 4° o-os kamata 

20 

44 
12 
20 

5 
4 
5 

12 

16 

25 

* 

Összesen 122 41 122 41 

2. Faiskola (1. kat. hold). 
a) Telepítési költség. 

1 

2 
3 

1600 Gröl bosszú léckerítés, fűrészelt fenyőkaró ócska távirdasodrony-
hevederhez kötve, folyó öle 2 K 

Beosztási és mérési munkálatok, útak elkészítése 
Befektetési tőke, 3248 K 5°/o-os kamata 

3200 
48 

162 40 
Befektetési költség 3410 40 

4 A telek tőkeértékének, 600 K 4°; o-os kamata 24 
Összesen 3434 40 3434 40 
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Sor- Egyenként összesen 
szám K f K f 

b) Fenntartási költség. 
1 
2 
3 
4 

Telepítési költség, 3410 K 40 f évi törlesztési részlete, 20 évre elosztva 
Forgatási költség (300 Q-ölnek 50 cm.-re) f ,-öle 16 f 
1200 db vadcsemete (az első 2 évben, amíg saját nevelésű nincs) . . . 
Vadcsemeték kiültetése szemzés alá, csemeték évi gondozása, szemzést 

a tanulókkal végezve ; ha azok nem győznék, vagy sürgős esetben 

170 
48 
33 

52 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Raffiá, oltókenőcs, rézgálic, mész és jelzőkaró • . . 
Vetésre 1 kg. vadalmamag 3*60 K, 1 kg. vadkörtemag 4'40 K, 3 kg. 

Myrabolán 4'20 K, 1 kg. vadcseresznyemag 4 K, 2 kg. keserű 
mandula 2 K és ezen magvak szállítási díja 1'80 K (ha esetleg a 
gyermekekkel gyűjteni nem lehet) 

Szemzőhajtásra az első évben 
50 q trágya à 70 fillér 
A magvak elvetése tanulókkal történik ; azon esetben, ha ezekkel nem 

lehetne, a 4-ik tétel alatt erre is lett felvéve. 
Ugartáblák bevetésére és beültetésére, magvakra ós palántára . . . . 
Forgótőke, 411*52 K 5° o-os kamata 
A telek tőkeértékének 4Q/o-os kamata (600 K) • 

40 
20 

20 
5 

35 

40 
20 
24 

57 

Összesen 456 09 456 09 
3. Gyümölcsös (800 -öl). 

a) Telepítési költség. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

64 gödör ásása (160 cm. széles, 60 cm. mély) à 20 fillér 
15 db felmagas törzsű almafa à 60 f 
15 , „ „ körtefa à 60 f 
5 „ „ „ szilvafa à 60 f 

10 „ „ „ cseresznyefa à 60 f 
19 „ „ „ kaj színbarack à 40 f 
35 „ nemes mogyoró à 30 f (kerítés mellett ültetve) 
20 db nemes birs à 30 f (kerítés mellett ültetve) 
20 db őszibarack à 40 f (kerítés mellett ültetve, a napos oldalra) . . . 
Fenti oltványok szállítási költsége 
80 db karó à 30 f 
Ültetés 
A fák aljának felszántása és bükkönnyel való bevetése ; a fák tövének 

nyári megkapálása, őszi felásása és őszi szántás 
A befektetési tőke, 145'90 K 5° o-os kamata 

12 
9 
9 
3 
6 
7 

' 10 
6 
8 

10 
24 
20 

20 
7 

80 

60 
50 

29 
Befektetési költség 153 19 

15 A telek tőkeértékének, 300 K 4°/o-os kamata 12 
összesen 165 19 

b) Fenntartási költség. 
1 
2 

3 

4 5 

A telepítési költség, 153*19 K évi törlesztési részlete, 30 évre elosztva 
Nyesés, rovar és gomba elleni védekezés, bükkönynek szántás, vetés, 

betakarítás, gyümölcsszedés, csomagolás, szállítás 
Levéltetű-írtásra, permetezésre, dohánypor és rézgálic, ',. 4 részére 20 kg., 

szuperfoszfát, 15 kg. kénsavas-káli és 20 kg. chilisalétrom . . . . 
A forgótőke, 111 • 10 K 5%>-os kamata 
A telek tőkeértékének 4°/o-os kamata 

0 

76 

30 
5 

12 

10 

55 

Összesen 128 65 128 65 

4. Zöldségeskert (400 !' -öl). 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

a) Telepítési költség. 
Gémeskút 

12 db melegágy i ráma 
Melegágyra deszka- ós szalmatakaró készítésre 
Magvakra 
A talaj felásása, vetés és mívelési költség, ha tanulók nem végezhetik 
A befektetési tőke, 534 K 5°/o-os kamata 

200 
100 
144 
40 
10 
40 
26 

. 

70 
Befektetési költség 560 70 

8 A telek tőkeértékének, 150 K 4° o-os kamata 6 
Összesen 566 70 566 70 
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Sor- M e g n e v e z é s 
Egyenként Összesen 

szám 
M e g n e v e z é s 

K f K f 

b) Fenntartási költség. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Telepítési költség, 560'70 K évi törlesztési részlete, 20 évre elosztva . 
Melegágyi rámák és takarók javítására 
18 szekér friss lótrágya melegágyak készítésére à 2 K 
Magvakra 
Munkák végzésére, lia a tanulók nem végezhetnék 
30 q trágya à 70 f, fuvarral együtt 
Forgótőke, 142'03 K 5° o-os kamata 
A telek tőkeértékének, 150 K 4° o-os kamata 

28 
12 
36 
5 

40 
21 

7 
6 

03 

10 
Összesen 155 13 155 13 

5. Füzte lep ( 4 0 0 [ -öl). 

a) Telepítési költség. 
1 
2 
3 
4 
5 

400 n - ö l föld forgatása à 1(1 f 
12.000 db fűzdugvány 1000 à 3 K 

A befektetési tőke, 113*50 K 5° <i-os kamata 

64 
36 

7 
6 
5 

50 

67 
Befektetési költség 119 17 

6 A telek tőkeértékének, 150 K 4°/o-os kamata 6 
Összesen 125 17 125 17 

b) Fenntartási költség. 
1 
2 
3 
4 

Telepítési költség, 119 17 K évi törlesztesi részlete, 15 évre elosztva 
Kétszeri kapálás 8 K, metszés 10 K, elszállítás 3 K 
A forgótőke, 28'94 K 5° o-os kamata 
A telek tőkeértékének, 150 K 4° o kamata 

7 
21 

1 
6 

94 

44 

Összesen 36 38 36 38 

A szőlőt, faiskolát, gyümölcsös t , zöldségeskertet és füzest 
terhelő leltári felszerelés. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 

2 db ívnélküli fürész 
10 „ Lucás-féle oltókés à 2*40 K 
10 „ metszőolló 

1 „ oltóviaszfőző 
3 „ oltóviaszos doboz 
1 „ szőlőpermetező 
1 „ kénporfujtató 
4 „ öntözőkanna à 6'50 K 
2 „ szőlőültető fúró (lapos) 
6 „ angol ásó à 2'80 K 
6 „ kapa à 60 f, 6 db vaslapát à 60 f 
2 „ kétágú kapa à 2 K, 2 db villáskapa à 50 f, 2 db acélgereblye 

à 1-60 K .' . 
100 kg. 3 milliméter vastag sodrony 50 K, 1 db szénkénegfecskendő 

62 K, 1 db. szénkénegbádog à 2 K 
1 db hernyózó-olló 
1 db kerti zsinór 

4 
24 
26 
2 
1 

40 
8 

26 
8 

16 
7 
8 

114 

2 
6 

20 

80 
20 
20 

összesen 293 40 

Nyers bevéte lek . 

1. Termöszölöböl. 
1 
2 
3 
4 
5 

28 q csemegeszőlő à 37 K 
28 hl. must à 34 K 
20 1. törkölypálinka 
4000 db sima vessző à 6 K (vörös- és fehérbort adó fajták) 
4000 db sima vessző à 10 K (csemegefajták) 

1036 
952 

32 
24 
40 2084 

Átvitel 2084 
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Sor- M e g n e v e z é s 
Egyenként Összesen 

szám 
M e g n e v e z é s 

K f K f 

1 
2 
3 

Áthozat 
2. Amerikai anyatelep és szőlőoltványiskola. 

1000 db szőlőoltvány 200 ! 
40 1 

30 

2084 

270 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

3. Faiskolából. 
1000 db alma-, körte-, szilvafaoltvány à 60 f 

100 db gyökeres iskolázott nemesmogyoró à 30 f 
400 db gyökeres ri'bizke és köszmétedugvány à 10 f 
3000 db gyiimölcsfavadone, 1000 a 25 K 
Ugartáblákon termelt konyhakerti növényekért 

600 
200 

30 
40 
75 
30 975 

1 
4. Gyümölcsösből. 

2 q alma 30 K, 2 q körte 40 K, 50 kg. szilva 5 K, 3 q cseresznye 
60 K, 5 q kajszínbarack 100 K, 60 kg. őszibarack 42 K, 70 kg. 
mogyoró 5'60 K, 2 q birsalma 50 K, 12 q bükköny 60 K . . . . 392 60 392 60 

1 
5. Zöldségeskertből. 

3000 db korai palánta 1000 à 5 K, zöldségekért 70 K, magvakért 80 K 165 105 

1 
6. Fiiztelepböl. 

40 • 40 

1 2084 
874 18 

Marad 1209 82 1209 82 

2 Amerikai telep és szőlőoltványiskola nyers jövedelme 270 
122 41 

Marad 147 59 147 59 

3 975 
456 9 

Marad 518 91 518 91 

4 
Fenntartási költséget levonva 

392 
128 

60 
65 

Marad 263 95 263 95 

5 Zöldségeskert nyers jövedelme 
Fenntartási költséget levonva 

165 
155 13 

Marad 9 87 9 87 

6 Fűztelep nyers jövedelme 
Fenntartási költséget levonva 

Maiad 

40 
36 

3 
38 
62 3 62 

Összesen 
E b b ő l l e v o n a n d ó : 

a) A kerti leltár évi fenntartása, pótlása és törlesztése (20°, o) . . . . 
bj Adók, közterhek 
e) Termények szállítási költsége (a gazdaság teljesítvén, annak ja-

vára írva) 
d) A gazdasági épületek és eszközök használatáért, annak megtérítve . 
e) Az egész szőlőt, faiskolát és gyümölcsöst bekerítő 384 öl liosszű 

gledicsia-sövény telepítési, illetve évi fenntartási költsége . . . . 

58 
50 

260 
250 

20 

68 

2153 76 

Összesen 
Bevétel 
Kiadás 

Tiszta nyereség 

638 68 
2153 

638 
1515 

76 
68 
08 



3 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 4 . SZAM. 

A gazdasági ismétlő-iskolák. 
írta: Nagy Károly. 

Valamely intézmény helyes, célirányos vol-
táról az ítéletet az élet mondja ki, s hogy a 
gazdasági ismét.ő-iskolai intézményről kimon-
dott ítélet feltétlenül kedvezőnek mondható, 
minden kétségen felül áll. Hogy azonban e 
téren sok, igen sok még a tennivaló, hogy a 
kívánt céltól még igen messze vagyunk, azt 
mindannyian érezzük, kik ily irányú iskolák 
vezetésével foglalkozunk. A céltól való nagy 
távolságnak legfőbb oka pedig abban kere-
sendő, hogy a gazdasági ismétlő-iskola sok-
szor nem a helyi viszonyok, nem a gyakorlati 
elet által számára kijelölt úton halad. Nem 
szólok a külön szaktanítós iskolákról, mert 
hiszen ott rendesen nagyobb terület áll az 
intézet rendelkezésére, s ott a befektetett 
anyagi és szellemi tőke meg is hozza a maga 
kamatait, de nincs, vagy csak alig van meg 
a legcsekélyebb százaléka a befektetéseknek 
a mindennapos iskolákkal kapcsolatosan szer-
vezett gazdasági ismétlő-iskolákban. Már pe-
dig itt, a mintegy 70 százalékot kitevő osz-
tatlan iskoláknak e téren való mikénti műkö-
désének nem kis befolyása van népünk 
gazdasági irányú fejlődésére. Ily helyeken, 
tudvalevőleg, a faiskola a gyakorlati terület. 
A faiskola a községé, az ismétlő-iskolát szer-
vezi, tanítóját fizeti a község, vagy az állam ; 
a fő-fő felügyeletet a faiskola felett gyako-
rolja az országos selyemtenyésztési felügyelő-
ség. Hogy aztán a felügyelőség majdnem ki-
zárólagosan a szederfatenyésztést sürgeti, ez 
rossz néven sem vehető, de aztán hogy indo-
kolt-e ez az eljárás oly helyeken, hol a selyem-
hernyótenyésztésnek alapfeltételei: a kellő 
mennyiségű szederfák, munkaerők és megfelelő 
helyiségek rendelkezésre nem állanak, az más 
kérdés. Már pedig, mit látunk pl. egyes bor-
vidékeken? Május-június hónapban — a se-
lyemhernyótenyésztés fő idényén — kizárt do-
log, hogy a selyemhernyóért a szőlő kötözését 
elhanyagolják, pláne a jelenlegi munkásviszo-
nyok között, amikor 1 korona 40 — 1 korona 
60 fillért kap a kötésen 12—14 éves leány 
vagy fiú. I)e meg hol tenyéssze az istenadta a 
selyemhernyót, hisz aki ismeri népünk lakás-
viszonyait, tudhatja, hogy a legtöbb faluhelyen 
a családtagok is alig férnek a szűkre szabott, 
alacsony házikóban, már pedig a selyemhernyó-
tenyésztés jókora, alkalmas helyiséget igényel. 

Alkalmazkodjék tehát a szaktanító szorosan 
a helyi viszonyokhoz. Ahol a selyemhernyó-
tenyésztés meghonosítására kilátás nincs, egy 
kisterületű, hatos forgót be lehet ugyan állí-
tani e célra, de a szederfatenyésztés jelenlegi 

túlhajtása semmivel sem indokolható. Az ilyen 
faiskolák helyett sokkal inkább szolgálnák a 
célt az ú. n. „iskolakertek", amelyeknek egyet-
len iskolánál sem volna szabad hiányozni 
Legyen az bármily kis terület, de legyen az 
iskolatelken. Hogy miért, ennek előnyét fölös-
leges fejtegetnem. 

Magát a községi faiskola területét illetőleg 
is megállapítandó volna esetleg a mainál is 
kisebb minimum, amely üzembe veendő és 
rendszeresen munkálandó. A nagyterületű fa-
iskolák ugyanis óriási költségeket rónak a 
községekre, amiket a községek nem képesek 
teljesíteni; már pedig a kellő mívelésben nem 
részesített terület csak a semminél több. 

Nem kis akadály a gazdasági ismétlő-iskolák 
fejlődésében, a gyakorlati területek rendszer-
telen kezelése, aminek — valljuk be őszintén, — 
oka úgy a kezelő, mint a felügyelő, mert sok 
helyen a kezelő sem sajátíthatott el kellő 
gyakorlatot, a felügyelő meg sokszor még csak 
tanfolyamot sem hallgatott, sem gazdasági 
ismétlő-iskolát nem vezet, s így a legjobb 
akarat mellett sem lehet szakszerű vezetője, 
irányítója a kezelő szaktanítónak. Mily kevés 
fáradságot igényel pedig, hogy a földmívelés-
ügyi m. kir. minisztérium megbízásából Molnár 
István által í r t : „Fatenyésztés" című mű alap-
ján — amelyhez tanítók egy levelezőlap árán 
hozzájuthatnak — az ország egyes vidékeire 
alkalmazott üzemterv szerint ossza be a szak-
tanító faiskoláját. A felügyeletet illetőleg pedig, 
hogy az a fenti formájában a községeknek 
csak fölösleges kiadást okoz, az természetes, 
s ennek beszüntetése és a tanfelügyelőségek 
kebeléből kijelölt alkalmas közegekkel való 
ellátása nagyon is kívánatos. E kérdés meg-
oldása pedig most egyáltalán nem ütközhetik 
nehézségekbe, amennyiben az 1907. évi nép-
oktatási törvények alapján kinevezett segéd-
tanfelügyelők bizonyára legnagyobb részben 
megfelelő ts nfolyamokat is hallgattak, s kivet-
ték részüket a gazdasági ismétlő-iskolák szer-
vezésével, vezetésével járó küzdelmekből is. 

A tanító odaadó tevékenysége, a helyi viszo-
nyokhoz való szoros alkalmazkodás, intenzív 
szakfelügyelet, e tényezők volnának tehát hi-
vatva a gazdasági ismétlő-iskolák fokozottabb 
mértékben való fejlődését előmozdítani, azokat a 
gyakorlati élettel szorosabb kapcsolatba hozni. 

Tekintve pedig, hogy a mindennapos iskolák-
kal kapc-olatosan szervezett gazdasági ismétlő-
iskoláknak majdnem kizárólagosan a faiskolák 
a gyakorlati területük, Magyarországnak pedig 
egyetlen vármegyéje sincs, hol egyes alm i-, körte-
és szilvafajok ne tenyésznének, s míg egyfelől 
a gyümölcs nemzetgazdasági szempontból 
számottevő jövedelmi forrás, másfelől a népnek 
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úgyszólva második kenyere, s mégis oly csekély 
azok száma, kik a gyümölcsfák nevelési, 
nemesítési módjait ismerik: a gyümölcsfa-
nemesítés lehető legnagyobbfokú felkarolását 
tartom' a kapcsolatban szervezett gazdasági 
ismétlő-iskolálcban a leghelyesebb iránynak. Ki-
vétel nélkül tehát, minden jellegű ismétlő-iskolá-
nál-szigorúan kötelezendőnek tartom a gyü-
mölcsfa nemesítési módok betanítását. Nem 
azt akarom ezzel mondani, mintha a búzának 
az üszög, a szőlőnek a peronoszpóra elleni 
helyes, okszerű védekezésének, avagy a jó házi-
szappan főzésének betanítása ne volna a szak-
tanító kötelessége, de ne az eke részeinek 
ismertetésével és a csirkeültetés mikéntjével 
töltse el az órát a falusi nép fiai s leányai 
között. 

A növendékek közül azok, kik a fbnemesítés 
terén legtöbb sikert érnek el, a vizsgálatokon 
jutalomban volnának részesítendők. 

Azok a száz koronák, melyek magyar földön, 
sokszor talán a pillanat hatása alatt, a magyar 
nyelv tanításáért, többnyire idegen érzelmű 
egyéneknek odaítéltetnek: 30—40—50 növen-
dék jutalmazásával talán bizonyosabban gyü-
mölcsöznének ; a gazdasági ismétlő-iskolák 
pedig közelebb jutnának a gyakorlati élet 
céljaihoz. 

A parcel lázás . 
írta : Kluyer Ödön. 

A magyar népnek szép tulajdonsága a föld 
szeretete. Hogyne rajongana érte, mikor látja 
azt, hogy becsületes munkával és valamennyire 
kedvező időjárással megnyeri belőle mindazt, 
mire szüksége van. De érzi azt is, hogy min-
den percnyi ideje, mit földje szolgálatában 
eltölt, meghozza bérét. Tehát érvényesítheti 
munkabírását mindenkor. Ebből könnyen ért-
hető a magyar nép földimádása, vagy mint 
íróink oly helytelenül nevezik, földéhsége. 

Ha tehát nem adatott meg a mód neki, hogy 
annyi földet tulajdonának mondhasson, amin 
háza áll, vagy a háztartás némely nélkülöz-
hetetlen terménye róla betakarulhasson, akkor 
vágyát követve, vagy a lelketlen parcellázok 
hálójába kerül, vagy — kivándorol Amerikába. 
Parcellázott földből csak úgy szerezhet, ha 
már némi tőkéje vagy ingatlana van ; ha ezzel 
nem rendelkezik, csábos álmok Amerikába 
küldik, hogy ott kitartó munkával pénzt sze-
rezzen földvásárlásra. Tehát mindkettő célja a 
földszerzés, az Amerikában megtakarított tőke 
ránézve hazai földet jelent. Vannak, kik aztán 
künnrekednek, mert nem tudtak addig tőkét 
gyűjteni, míg fiatalok. Ezek ránk elvesztek. 

De ezúttal nem célom a kivándorlás okával 

foglalkozni. Egyrészt inkább ki akarom mutatni 
azt, hogy a nép földszeretete a lelketlen föld-
uzsorát mily erővel táplálja, másrészt pedig 
ennek ellenszeréről, a helyes földszerzésről 
akarok beszélni. 

A népet az ő földszeretete, annak becslésé-
ben, értékének megállapításában, helytelen útra 
tereli. A magyar ember egy-két évi bő termés 
után becslési lázba esik, a földet túlságos értékű-
nek tekinti. Kitűnik ez abból, hogy parcellázá-
sok alkalmával a föld ára a normálisnál sok-
szor másfélszeresére vagy kétszeresére szökik. 
S ép erre utaznak a parcellázok. Ismerve a 
földszeretetet, megszerzik azt a birtokot, melyre 
a nép már szemet vetett, azután kívánság 
szerint felosztják, megszerzik rá a konvertált 
kölcsönöket, felméretik, telekkönyveztetik, a 
gazdák egyetemes felelősségét megállapítják, 
a földet a gazdáknak átadják. Már a vételnél 
felszámítanak közvetítési díjat,akölcsönszerzésre 
másik díjat, a mérésre újabb költségeket, a 
föld árát pedig a lehető legmagasabbra csavar-
ják, ezatán beszámítják a közvetítő ügyvéd 
búsás díjait, ki a telekkönyveket rendezi, s 
végül a konvertált kölcsön folyósításáig saját 
tőkéjük bőséges kamatját. Szegény ember, 
mire megkapja földjét, ha holdankénti vételára 
500 K volt, mire mindent kifizet, belekerül 
700 koronájába. Csodálhatjuk-e, ha annyi teher 
alatt leroskad a reménykedő nép, s egy vágya 
van, csak annyi pénzt menteni meg Vtgyona 
roncsaiból, hogy Amerikába mehessen. A par-
cellázás előtt a saját vagyonából és erejéből 
élni tudott, utána pedig minden termése, 
marhája, utolsó falatja a kölcsönökre kell. 

Van-e nemesebb hivatásunk, mint népünket 
megvédelmezni e járványszerü nyavalyától? 
Ha már feltétlen szükséges népünk földszerzése, 
akkor csináljuk szövetkezeti úton, becsültessük 
meg szakértőkkel, végezzünk magunk lehetőleg 
sok munkát a parcellázás körül és óvjuk meg 
azokat, kik bizonyos vesztükbe rohannak. 

Mily szépen és eredményesen parcelláz és 
telepít Darányi miniszter. Mily alapos körül-
tekintés és matematikai pontos számításokat 
végez, mely lehetővé teszi a földszerzést! Vagy 
a munkásházak hány ezret tartanak vissza 
Amerikából ! Érthető, hogy az a szegény 
munkás boldog, ha házában pihenve elgondolja, 
hogy eddig földönfutó volt, moít a szentelt 
hazai földből egy rög, egy tető sajátja. Csak 
becsületes munkája árán szerzi meg azt a házat 
abból, mit eddig évenként lakásáért és egy 
parányi földért bért fizetett. Ez az ő fészke, 
melyet sokkal jobban szeret és becsül, mert 
a maga szorgalmának gyümölcse. Neveli szere-
tetét hazája iránt, mert hisz belátja, hogy 
hazája adta meg a módot, hogy saját hónát 
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megtalálja benne. Nincs jobb eszköz a haza-
szeretet tüzének fellobbantáeára, mint minden 
fiának juttatni földjéből egy darabkát, melyen 
az ő háza áll, mely házban boldog álmokat 
szőhet családja biztosított jövőjéről. 

Ne kívánjuk, hogy népünk a lelkesedés 
szent érzésével védelmezze meg a hazát, ha 
neki abból egy rög nem jut, ha abban a 
mindennapi kenyerét sem kapja meg. 

Védelmezzük meg népünket a lelketlen 
uzsora karmai ellen, legyünk vezetői és oktatói, 
buzdítsuk arra, amit célravezetőnek látunk 
boldogulása érdekében s sohase szünjünk meg 
figyelmeztetni, hogy egyesülésben rejlik az erő. 

Alkoholizmus az iskolában. 
írta : Bárdos Gyula. 

Az antialkoholizmus kérdése az újabban 
fölszinre került egyéb társadalmi problémák 
tömegében sem veszett el, sőt ma is, talán 
még inkább, mint valaha, az előtérben áll. 
A szesz élvezetének ellenségei között a vezető-
szerep az antialkoholista orvosoké ugyan, kik 
hivatásuk teljesítése közben szerzik hathatós, 
alapos és igaz érveiket agitációjuk helyessége 
mellett. De senki sem tagadhatja, hogy a 
tanítóság egyeteme is egész rajokban szegő-
dött az antialkoholista mozgalom lelkes, tevé-
keny apostolaivá. Hangosan beszélő, hatalmas 
cáfolata ez azoknak az — itt-ott még az ujabb 
időben is felmerülő — irodalmi termékeknek, 
főleg színdaraboknak, melyekben az ihlet és 
fantázia nélkül szűkölködő író még ma is 
úgynevezett „részeges kántorok "-at állít a 
közönség elé. 

A tanítóvilág nagy többsége ma az anti-
alkoholisták táborában áll és alkoholellenes 
tanítását ezer meg ezer gyermek szívja magába. 

Honnan van tehát, hogy mégis „alkoholiz-
mus az iskolában" címmel írok, holott nyilván-
való, hogy a tanítóság zöme antialkoholista ? 

Nem is a tanítók szolgáltak rá erre a címre, 
hanem az iskolai könyvek. Azok az iskolai 
könyvek, amelyek a tanulóifjúság kezén forog-
nak. Ügy vélem, hogy ezek a könyvek nem 
elég éberen kerülik azokat az alkalmakat, 
amelyek az alkohol élvezetét nemcsak hogy 
nem ellenzik, hanem inkább pártolják, helyes-
lik, sőt felmagasztalják. 

Valamelyik ipariskolai olvasókönyvnek a 
vegytani részében olvastam a következő soro-
kat: „Ritkán és csekély mértékben élvezve 
jó hatással van a szervezet tevékenységére" 
(t. i. az alkohol). 

Milyen eredményre számíthat a tanító buz-
gósága, fáradozása az alkoholellenes küzdelem-

ben, amelynek — különösen a gyermeknek 
írott — tanítása szerint az alkohol minden 
cseppje méreg?! 

Avagy nem teszi-e meddővé a szesz élvezete 
ellen folytatott harcunkat az olyan olvasmány, 
vagy költemény, amely tréfás, de annál kívá-
natosabb formában ismerteti pl. „a szüretet." 
Ez olvasmánynak vagy versnek egyik fő-
személye a kótyagos fejű csősz, aki minden 
pincében iszogat s még sem lesz kutyabaja 
sem. Sok falusi gyerek lelkében irigylendő 
személyként lép fel ezek alapján a csősz, aki-
nek minden pincébe van jussa bemenni, ott 
kedvére iszogatni s mégis, Istennek csodájára, 
semmi baja sem esik, holott a tanító bácsi 
szerint a részeg emberekkel legalább is az a 
csúfság szokott megtörténni, hogy útközben 
föl- fölbuknak. 

A költemények között a „bordal"-ok föl-
magasztalják a szesz élvezetét és irányukkal, 
hangjukkal buzdítanak a szeszfogyasztásra. 

A földrajzkönyvekben jelentékeny helyet 
foglalnak el a bortermő vidékek ismertetései. 
A tokaji borról írt dicsérő himnuszok talán 
még a telivér antialkoholistát is meg tudják 
ejteni. Nem csoda tehát, ha némelyik tanító-
társunk ajaka valósággal demosztheneszivé 
válik, mikor a tokaji borvidék ismertetéséhez 
fog. A talán más alkalommal nem eléggé 
beszédes ajakáról, ezúttal mint a csurgatott 
méz, édesen folyik a szó. Mert a borok királya, 
a világ legjobb bora : a tokaji aszú előtt 
háromszor is le a kalappal! Az elemi iskola 
IV. oszt.-nak földrajzkönyve alapján a 9 éves 
gyermek már egy tucat olyan bort ismer, 
amelyekről tudja, hogy „jók." Első dolga lesz, 
mihelyt hozzá jut, ezt a jót meg is ízlelni. És 
bizony egy alkoholista polgártársunk sem itta 
mindjárt vederrel a szeszt, hanem az is kicsivel 
kezdte. A bortermő vidékek bőséges ismer-
tetése helyettt sokkal fontosabbnak, de okosabb 
dolognak is tartva, az egyes vidékek nagyobb 
ipari és kereskedelmi vállalatainak kívánatos 
alakban és kimerítő módon megírt ismertetését. 
Nem elég Pécs iparáról csak annyit tudni, 
hogy ott van a Zsolnay-féle majolikagyár, 
hogy Diósgyőrött papírgyár, hogy Herenden 
porcellángyár van. Hanem részletesen kell a 
könyvben ismertetni ezeket és olyan módon, 
hogy ennek alapján a tanuló az ipar gyakor-
lását maga is megkívánja. 

Mindezek elmondásával nem akai-tam egy 
nagyképű, ú. n. vészkiáltást süvíteni bele a 
pedagógia birodalmába. Egyedül a figyelmet, 
főkép tanítótársaimét óhajtottam erre a dologra 
felhívni, mert az alkokolizmust még az iskolai 
könyvekkel sem szabad bevinni az iskolába. 
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P I H E N Ő . 

Balatoni versek. 
Irta: Harsányt László. 

I. 
Korhadt balatonparti fák közt 
Keringő fuvalom himbál át, 
Csöpp virágokról illatot tép, 
S fölbosszantja a bokrok álmát. 

Fölém hajol a sétány lombja. 
Hajlongó galyak alól nézem, 
Mily szép az éj s az elmosódó 
Túlsó part a nagy messzeségben. 

— Júliusesti holdvilágfény 
Zöld vizeken vibrálva járkál, 
S halászlányok dalolnak ott lenn, 
Arrafelé, ahol Csobáncz áll. 

Imbolygó léptű holdvilágfény, 
S föld, víz harmóniába olvad. 
Csodaszép minden, — mégis várom, 
Hogy vége legyen e napoknak. 

Szeretnék ottan lenni újra, 
Ahol egy kis kert minden álmunk ; 
Hol muskátlis violás úton 
Estelenként kettesbe' járunk. 

II. 

Kósza vándorúton nyugtot nem találok. 
Pajkos enyelgéssel peng pedig a szél, 
Balaton fodra is olyasmit beszél : 
Annuskára úgy is hasztalanul várok. 

Bolondos vágy csábít: jobb lenne pihenni, 
De elhagyatva is úgy érzi a szívem : 
Tiszta gyönyörökre majd egyszer ő hív el. 
Csak a vízhab kontrái : nem lesz abból semmi. 

— Valahogy körülfog csöndes szomorúság, 
Mintha már itt volna lombhántó szeptember, 
Mintha a réteket borítaná szender ; 
Pedig a kertekben még nyílnak a rózsák. 

Csodaszép virágok labirintos útján 
Még cirógatnak a nyáresti fuvalmak, 
De a lelkemben csak sóhajok fakadnak. 
Sóhajokra késztet balatoni hullám. 

. . . Itt Balatonringás, másutt meg madárdal, 
Mert a lelkem mégsem magában bolyong itt, 
Hiszen velem vagy te örökösen, mindig, 
Mint elhúnyó csillag őszi éjszakával. 

(Siófok, 1909 július.) 

A kenyér. 
írta: Forgách Júlia. 

Mikor úgy télvíz idején a fővárosban ingyen 
kenyeret és tejet osztanak ki a szegény gyer-
mekeknek, mindig úgy el-elgondolkozom azon 
a fővárosi kenyéren, miért is nem olyan az a 
kenyér, mint ez, amelyet erre mifelénk az 
Alföldön, de különösen a Tiszamentén sütnek 
az asszonyok. 

Hiszen kenyérnek kenyér az is, sőt még 
sokkalta fehérebb is mint a mi kenyerünk, de 
azért csak még sem olyan jó az mint a mienk. 
Et tem abból is, de ha úgy néhány napig kény-
telen voltam azon fanyalogni, hát alig vártam, 
hogy hazajöjjek, hogy jóllakjak itthoni kenyérrel. 

Lehet, hogy ki is nevetnek, de én úgy hiszem, 
hogyha ott a fővárosban ilyen kenyeret adhat-
nának a szegény gyermekeknek, akkor a tej 
bizony fölösleges is volna. Isten tudja, mitől 
olyan nagyon jó ez a mi kenyerünk. Mintha 
valósággal kakastejjel, varjúvajjal volna sütve. 
Mondom, nem tudom, de azt látom, hogy az 
idevalósi gyerekek, még ha nemis földhöz-
ragadt szegények, alig esznek egész nap egye-
bet, mint kenyeret. S milyen pirospozsgásak, 
majd kicsattannak az egészségtől. Csupa élet 
valamennyi. 

Ellenben, annak a néhány úricsaládnak, a 
papnak, a jegyzőnek a gyerekei — mert ezek-
nél nem sütik otthon a kenyeret, hanem a pék-
től veszik — hát bizony olyanok is azok, 
hogy csak hálni jár beléjük a lélek. 

Az őszkor kútat ástak nálam az udvarban. 
Egy ember meg a három fia dolgoztak. Eltar-
tot t a munka majdnem egy hétig. De azok az 
emberek az egész idő alatt mást nem ettek 
mint kenyeret. Egyszer láttam csak, hogy hoz-
tak egy tányér savanyú paprikát, de azt is 
csak az öreg ette, a fiúk csak kenyeret. És 
milyen izmosak, erősek, szinte öröm volt nézni, 
milyen játszi könnyűséggel dobálták ki a gödör-
ből a nedves agyagot, mintha csak polyva 
lett volna. 

Beszédbe ereszkedtem az öreggel, mert a 
felesége falumbeli, s otthon szomszédok va-
gyunk, kérdezgettem egyről-másról, a többek 
közt, hogy hányadmagával fogyasztja otthon 
a kenyeret? 

Rátámaszkodott az ásó nyelére, amely olyan 
vastag és nehéz, hogy egy városi nyápic úr-
féle kétkézzel is alig ha föl birná emelni üre-
sen, hát még egy nyomat földdel, föltaszította 
a sapkáját a feje búbjára, megtörülte izzadt 
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homlokát az ingujjával s egy nagyot fohász-
kodva mondta, tizenhármán. Tizenegy gyer-
mekük van s mind fiú, azaz hogy csak tíz fiú, 
mert a legkisebb leány. A legöregebb fiú már 
kiszolgálta a katonaságot, ezt a farsangon 
megházasítja, az utána való második éve kato-
náskodik, a harmadik pedig az őszkor rukkolt 
be. Csodálkoztam, hogy nem hoz nekik az 
asszonya ebédet. Hát, mondja kissé szégyen-
kezve, nehéz neki a jövés-menés, mert váran-
dós. Csak vacsorát főz, mire haza mennek. 

Es még azt állítják az orvosok, hogy ahol 
a nép jól táplálkozik, ott szaporább is. 

Vagy talán ez a mi áldott jó kenyerünk a 
valódi, a természetes tápláléka az embernek? 

De jó is ez a mi kenyerünk. Ha valakit 
erre mifelénk nagyon meg akarnak dicsérni, 
azt mondják, olyan jó mint a falat kenyér. 

Nem tudom, Krisztus urunk idejében, Palesz-
tinában milyen kenyeret sütöttek az asszonyok, 
de hajlandó vagyok elhinni, hogy ilyen jó 
lehetett, mint a mienk, s azért is csak a 
mindennapi kenyérért való könyörgést foglalta 
be a Megváltó az Urimájába. A többi mellékes. 

A fővárosi kenyér, amíg friss, puha, addig 
nagyon jó. De mihelyt másnapos, akkor már 
nagyon éhes legyen az ember, hogy rá fanya-
lodjék. A mi kenyerünk pedig akkor a leg-
jobb, ha már háromnapos. Ahogy erre mi-
felénk mondják, ha már szikkadt. Öreg emberek 
a hosszú élet s a jó egészség egyik alapjának 
azt tartják, hogy puha kenyeret nem kell enni. 

Rendes gazdasszony, amint az utolsó kenye-
ret megszegik, már szitálja a lisztet s másnap 
süt, hogy mire ez elfogy, amaz már szikkadt 
legyen. 

Beszélik, hogy nem minden malomban őrölt 
lisztből lehet jó kenyeret sütni. A gőzmalmi 
liszt nem adja elég jól föl magát, a száraz ma-
lombeli pedig sűrübélü. A szélmalomi sem min-
dig jó, mert ha erősen fú j a szél, akkor meg-
égeti a lisztet s nincs ereje. Hanem a vízima-
lom, az már a lisztek netovábbját őrli. De 
rá is parancsol a gazdasszony a molnárra, 
hogy fodorkorpára őrölje, mert annál mái-
jobb nincs. 

A tiszamenti községekben még most is ősz-
kor beőröltetik az egész télre való kenyéi-lisztet, 
hogy meg ne legyenek szorulva addig, amíg 
kinem tavaszodik. 

Jó dolguk is van a molnároknak őszkor. 
Hogy könyörögnek nekik az emberek, hogy 
az enyémet előbb, az enyémet. Nincs az a 
búzásszekér, amelyikben nem volna egy korsó 
vagy egy fiaskó bor a molnár számára. No 
meg egy pár hatos is mellé csúszik, csak jó 
legyen a liszt, csak szép fodorkorpára őrölje, 
hogy az asszony ne zsörtölődjön. A molnár 

pedig nagy kevélyen hallja is, nem is a sok 
rimánkodást. Szinte közmondássá vált már, 
hogy nagyot hall, mint őszkor a molnár. 

Hanem bizony idestova elérkezik a vízi-
malmok alkonya is. Vizüket a Tisza agyon-
szabályozásával tették használhatatlanná, őrleni 
valójukat pedig a gőzmalmok szedik el az 
orruk elől. 

Dehát már talán fölöslegesek is. Mert azok 
az asszonyok, akik abból éltek, hogy piacra, 
eladásra sütöttek kenyeret, már részint elhal-
tak, részint fölhagytak vele. Mióta ezek a bol-
gárok vagy albánok vagy miféle szerzetek 
sütik a kenyeret s kilószámra árulják, azóta 
a piacon jó házi kenyeret venni nem lehet. 

Pedig milyen pompás barnapirosra sült ke-
nyeret árultak azelőtt a piacon az asszonyok ! 
Emlékszem, gyerekkoromban a törökbecsei 
piacon egész sor asszony árulta a szebbnél 
szebb kenyeret. Szép fehér abrosszal leterített 
kicsi asztalkán állottak a kenyerek, meg a 
cipók és olyan fölséges illatot árasztottak, 
hogy az ember, ha nem is volt éhes, meg-
kívánta enni belőle. Akkor még azok is ehet-
tek jó kenyeret, akik nem sütöttek otthon. 
Ma már csak a szervián- (erre mifelénk csak 
szervián-péknek hívják, pedig talán albánok 
az istenadták) pékeknél lehet venni. De ez is 
csak olyan, mint a fővárosi kenyér. Amíg 
puha, csak megjárja. De ha megszárad, még 
a kutya se szívesen eszi meg. 

Sokszor gondoltam már arra, hogy ugyan 
miért is nem tanulják meg a pékek ezektől az 
asszonyoktól a kenyérsütést. Ha én a főváros-
nak volnék, fölvitetnék innen egy pár asszonyt 
s megtaníttatnám legalább azokat a pékeket 
házikenyeret sütni, akik így télen az „ingyen-
kenyeret" sütik. 

Az igaz, hogy nagy ceremóniával jár ez a 
kenyérsütés. Egész kultuszt csinálnak belőle 
az asszonyok. Ha már egyszer a liszt meg 
van szitálva és a sütőteknőbe téve, akkor már 
majdnem úgy járnak körülötte, mint a pap 
az oltár körül. Keresztvetés nélkül hozzá nem 
nyúl. Ha a komlót beáztatja, keresztet vet 
rá. Ha a kovászt bedagasztja, szintén keresztet 
vet rá, s hozzá még cuppant is egyet, meg-
emelve a kezét, ezzel jelzi, hogy keljen. Ha 
bedagasztja, megint csak úgy tesz, s ha be-
rakja a kemencébe, a kemence szája fölibe a 
sütőlapáttal keresztet karcol. 

A magyar nép általában véve nem olyan 
babonás, mint a szláv, de a kenyérsütés körül 
nem érti a tréfát. A komlójára úgy vigyáz 
az asszony, mint a szemefényére. Minden-
szentektől Szentgyörgynapig nem jó kint szá-
rítani, mert a rosszak megrontják. Azért is 
minden jóravaló asszony két Boldogasszony 
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közt csinálja meg az egész télire való komlót. 
Havalaki gonosz szándékból meglopja a komló-
ját, s valami ronda helyre dobja, akkor hat 
hétig nem bír jó kenyeret sütni. Mondják, 
hogy amelyik komlót ilyenformán megrontják, 
azzal a komlóval sütött kenyér nyúlós és 
büdös lesz. 

Es így tovább, egy egész kötetre való babo-
nás dolgot össze lehetne szedni, ami kizárólag 
a kenyérsütés körül forog. Különös előszere-
tettel sütnek pénteki napon kenyeret. Az a 
legenda járja köztük, bogy mikor az Üdvözítő 
a Golgotára ment, egy ház előtt elmenet jó 
frissen sült kenyérszagot érzett. S ez olyan 
jól esett neki, hogy megáldotta azt az asszonyt, 
aki pénteken kenyeret süt. Aki nagypénteken 
süt kenyeret — ez ugyan csak nagyritkán fordul 
elő — az egy ökölnyi cipót süt, azt elteszi, s 
hogyha valaki a Tiszába fullad és nem talál-
ják meg, akkor ebbe a nagypénteki cipóba 
egy olyan darabka gyertyát dugnak bele, 
amelyik halottak estéjén égett, s meggyajtják 
és a vízre bocsátják. Állítólag azon a helyen 
megáll, ahol a vízbeholt fekszik a víz fenekén. 

Nagyon kedvesek ezek a gyermekes naiv 
babonák és valamennyinek a veleje, a kenyérnek 
rendkívüli megbecsülése és tiszteletbentartása. 

Nem érdektelen még az a szokás is az 
alföldi magyaroknál, hogy az asszonynak csak 
addig van köze a kenyérhez, míg ki nem szedi 
a kemencéből. Azzal aztán az ő szereplése 
megszűnik. Mert a kenyeret mindig a gazda 
szegi meg, s ha esznek, ő szeg a családtagok-
nak is. Egy rendes háznál dehogy is szabad 
másnak a kenyérhez nyúlni. Még ha az asz-
szony szeg is, arra is rászól, hogy ha már 
kenyeret szeg, hát legalább rendesen szegje, 
ne olyan asszonyosan. 

Rendkívül sokat ad a magyar ember a 
kenyérszegésre. Mert jó azt tudni, hogy a 
magyar ember soha se vágja a kenyeret, ha-
nem szegi. Külön kést is tart csupán erre a 
célra s az mindig ott van a kenyérkosárban. 

A kenyér szó a magyar paraszt szótárában 
valóságos fogalom, az élet, a megélhetés, az 
eltartás fogalma. Azok a szójárások, hogy „egy 
kenyéren vannak", „annak parancsolj, akinek 
kenyeret adsz", „én vagyok a házban a kenyér-
kereső", „szétvágták a kenyeret" (elvált házas-
társak), mind, mind a kenyér fogalmának az 
apotheozisa. 

Hát még a mostoháról szóló mondák, akinek 
a kése kiszalad a kenyérből, ha a mostoha-
gyermekének szeg, míg, ha a saját édesgyerme-
kének szeg, akkor jól neki ereszti a kést. Meg 
aztán, hogy a mostohagyermekeknek soha sem 
szegett se a púpjából, se a karajából, hanem 
mindig az alsó hajából, vagy felül a sarkából, 

pedig azt a sarokrészt minden jóravaló háznál 
a kutyának szokták adni, mert a jó Isten azt 
az állatoknak rendelte. 

De az való igaz, hogy minden része a 
kenyérnek más-más izú. A púpja is jó, de a 
karaja a legjobb. Olyan jó ez, hogy nincs az 
a finom jó kalács, amely csak meg is köze-
lítené. Az alsó hajának is más íze van, a felső-
nek is. De legízetlenebb az a sarok, amely a 
púp fölött van. Azért is szokták ezt a kutyá-
nak adni. 

Es még annak is megvan a maga módja, 
hogyan kell keresztényi módon megszegni a 
kenyeret. Nem lehet azt csak úgy akárhogy, 
akárhol megszegni. Hanem úgy kell kézbe-
venni, bogy a púpja a bal tenyérbe s az alsó 
haja jobbkézfelől essen. Azt mondják, bogy a 
zsidók épen megfordítva szokták megszegni. 

Talán azért fejlődött ki itt nálunk az Al-
földön annyira a kenyérkultusz, hogy a nép 
főfoglalkozása a földmívelés és főtápláléka a 
kenyér. És talán az egész országban sehol sem 
mondják olyan buzgó ábitattal a Miatyánkban 
„mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma", 
mert ezzel a könyörgéssel egyszersmind őszkor 
esőt kér, télen havat, tavaszkor megint esőt, 
aratásra pedig, meg nyomtatásra szép időt. 
Mert ez mind szükséges ahhoz, hogy a minden-
napi kenyér meglegyen. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Szekeres. A kétszeri vagy háromszori fejés a körül-

ményektől függ. Ha teheneit nyári időben reggeltől 
estig al egelőn tartja, így természetesen csak a kétszeri 
fejés alkalmazható ; ellenben a belterjes és istállózott 
tehenészetekben előnyösebb a háromszori fejés. Ez 
utóbbinak előnye még akkor is szembetűnő, ha a 
kereskedő a tejet nem űrtartalom szerint veszi át, 
hanem, ha a tej értékének megállapítása a zsír-
tartalom alapján történik, mert minél hosszabb ideig 
áll a tej a tőgyben, annál kevésbé zsíros a tej, mert 
a könnyű zsírgolyócskák felszállanak a tőgy és a tej-
vezetékek magasabban fekvő részeibe. Ellenben, ha 
naponta háromszor fejünk, úgy a zsírgolyócskák ki-
válása részére nem maradván annyi idő, a tej sokkal 
„kövérebb" lesz. Azonban a háromszori fejés több 
munkával jár, s így azt, hogy kétszer vagy háromszor 
fejjünk-e naponta, — csak a ceruzával a kézben álla-
píthatjuk meg pontosan. — L. M. Abony. 1. Nép-
könyvtár adományozása végett az egyesületek és körök 
a Magyar Gazdaszövetség útján is fordulhatnak a 
földmívelésügyi minisztériumhoz. 2. A mesterséges 
borok készítésének és forgalomba hozatalának tilalma-
zásáról szóló 1893. évi XIII. t.-c. végrehajtásánál közre-
működnek a főszolgabírói járásokban, rendezett tanácsú 
városokban, Budapest székesfőváros kerületeiben meg-
alakult „borellenőrző bizottságok", amelyek feladata a 
bortermelési és forgalmi viszonyokat az idézett törvény-
cikk szempontjából figyelemmel kísérni, az elkövetett 
kihágások kiderítésénél a hatóságok segítségére lenni ; 
a budapesti és kolozsvári állandó borvizsgáló szakértő-
bizottságok a borok szakértői megvizsgálására és 
véleményadásra hivatottak, — a m . kii-, vegykísérleti 
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állomások pedig a borok vegyi vizsgálatait teljesítik. — 
3. Úgy hisszük, hogy Debreczen a legközelebbi állomás. 
— 4. Díjmentes. — M. K. Szolnok. Ha az átvizsgált 
méhcsaládban az anya ép, egészséges és fiatal, úgy a 
keretet, amelyen találtuk, egészen külön tesszük a 
többitől, nehogy a keretek visszarakásánál, — nem 
tudva az anya hollétét —• azt megsértsük, avagy eset-
leg agyonnyomjuk. A kereteket, mindjárt a kiszedésnél 
osztályozva külön rakjuk. Külön kell tennünk a teli 
mézes, külön a félig mézes, a fiasításos, a virágporos 
és külön az üres kereteket. Ha látjuk, hogy a család 
elég erős arra, hogy 10—15 keretet be tud tölteni, 
úgy a kereteket visszarakjuk és pedig a legelső sorba 
(a költőtérben) a hímporos, vagy ezek hiányában az 
üres kereteket tesszük, azután az alsó sorban az első 
kerettel az anyát helyezzük el, s utána a többi 
fiasításos kereteket, s azután a sorokat 2—4 félig 
mézes kerettel zárjuk le. Egy-egy családnak összesen 
8—10 kilogramm mézet kell kapnia. A friss fiasítást 
és petéket okvetlenül az alsó sorban helyezzük el. — 
Erdélyi. Az 1883. évi XX. t.-c. alapján saját föld-
birtokán a tulajdonos vagy az, akinek az jogot, 
vagy engedélyt adott, a vadászatot gyakorolhatja, ha 
a földbirtok legalább 200 kat. holdnyi és egy tagban 
fekszik, vagy, ha ennél kisebb ugyan, de kertileg 
míveltetik ós kerítéssel vagy árkolattal el van zárva, 
avagy, ha az belső telket, köböt, vagy állandó szigetet 
képez. Ellenben az egv tagban legalább 50 kat. holdat 
tevő földbirtokok tulajdonosai összefüggésben levő 
földjeikre nézve a vadászati j og gyakorlására egyesül-
hetnek, amennyiben, az egyesített területek a 200 kat. 
holdat megütik. — Sz. 31. Bácsalmás. 1. A tengeri 
üszög ellenszere szintén a csávázás ; minthogy azonban 
a tengerin többnyire csak kismértékben szokott az 
üszög mutatkozni s igen ritkán okoz számbavehető 
károkat, azért a gazdák a tengeri vetőmagot rend-
szerint nem csávázzák. 2. A kérvényre, amely köz-
vetlenül a földmívelésügyi miniszterhez nyújtandó be, 
egykoronás bélyeget kell tenni. A kérvénybenyujtás 
határideje december elseje. — Tanító. 1. Olvassa el 
a Gazdasági Népoktatás című Gazdasági Tanácsadó 
rovatait 2. A ,,Fatenyésztés" című könyvben meg 
vannak említve az oltási módok is. 3. Csiperkegombát 
érdemes termeszteni, azonban kezdetben, amíg a 
termesztést elsajátítja, esak kis méretben kell hozzá-
fogni. A csiperkegombának a megfelelő hőmérsékletre, 
világosságra (azaz sötétségre) ós a kellő talajra (ágy) 
van szüksége, hogy termelése haszonnal járjon. A gomba 
miceliumait (a tenyészanyag) bármely jónevű mag-
kereskedésben beszerezheti. 4. Többi kérdéseire lapunk 
főszámában talál választ — M. B. Vértesdoboz. Rész-
letesen megírtuk már lapunk f. évi januári számának 
Gazdasági Tanácsadó rovatában. Folytonos ismétlésekbe 
nem bocsátkozhatunk — K. F. ön sem olvassa a 
Gazdasági Tanácsadó rovatot ! Most kivételesen meg-
ismételjük, hogy a földmívelésügyi miniszter összes 
ingyen kiadványai megküldéseért egyszerű levelező-
lapon is fordulhat a minisztérium könyvtárához. Azon-
ban, tekintettel a naponta nagyszámban beérkező 
kérvényre, legyen türelemmel, míg az ön kérvényének 
elintézésére sor kerül. Ez pedig, mintegy hat hét múlva 
fog megtörténni. — B. A. Pá r i . 1. A gabonaneműek-
nél rendszerint 2°/o-ot szoktunk számítani beszáradásra. 
2. Esetleg 98 klg., esetleg azonban csak 95 klg. Ezt pon-
tosan nem lehet megállapítani, mert attól is függ, hogy 
milyen nedves állapotban vásároltatott a tengeri, s 
milyen helyen tartatott (szellős ?) a 6 havi idő alatt. 

— H. Gy. Kisanna. Forduljon Laib Rezső gyógyszerész 
gyógynövény-beváltó telepéhez, Böős, Pozsony megye. 
— K. Gy. Gebe. Az előbbi üzenet Önnek is szól. 
Nem a bálványfát gondolja ? (Ailanthus glandulosa.) 
— K. G. Székelykeresztiír. Ilyen telepet nem is-

merünk. — Sz. J. Télállóbb rózsafát nyerhet, ha 
ahelyett, hogy a rendes Forkut-féle szemlapozást 
alkalmazza, a vadszemre végzi az oltást, mert ezzel 
a vadrózsa edzettségét sikerül megóvnia. Az alacsonyan 
nemesített rózsák is ellentállóbbak, mint a magas-
törzsű szemzések. — K. M. 1. Egy métermázsa cukor-
előállításához mintegy 7 q. cukorrépára van szük-
ségünk. 2. A díjak előre fizetendők. 3. Az orchideákat 
elvirágzásuk utón hűvös és száraz helyen kell tartam, 
mert különben bekövetkezik a tavaszi és őszi korcs-
virágzás, utóbb pedig ennek következményeképen a 
virágok teljes elmaradása. Az öntözéssel fokozatosan 
kell lej ebb szállanunk ; a téli szobahőmérséklet pedig 
ne legyen több mint 6 C°. 

V e g y e s e k . 
— A Magyarországi Munkások Bokkant-

és N y u g d í j e g y l e t é n e k központi választmányá-
nak ülésében ter jeszte t ték elő az egylet félévi 
haladásáról szóló je lentést . Ebből ki tűnik, hogy 
ez év első felében 16 .821 ú j tag lépet t az egy-
letbe, kikkel a rendes fizető tagok száma a 
nyolcvanhatezret felülhaladta. A vagyon az év 
első felében 509.157 koronával gyarapodott s 
jelenleg 4,521.519 korona az egylet vagyona, 
mely állami értékpapírokban, a készpénz pedig 
négy elsőrangú fővárosi pénzintézetben van el-
helyezve. Különösen nagy jelentőséget ad az 
egyletnek az a nagyarányú segélyezés, melyet 
1903 március óta gyakorol. Mostanáig 576 rok-
kant és elaggott munkásnak, iparosnak, továbbá 
155 árvának és számos özvegynek együttesen 
523 .233 korona segélyösszeget fizetett ki. A 
rokkantak 8 korona 40 fillértől 1-! korona 75 fil-
lérig, az árvák 1 korona 40 fillértől 2 korona 
12 fillérig terjedő het i segítségben részesülnek. 
Az idén alakult 44 ú j fiókpénztárral ezek száma 
275-re emelkedett. E z évben kilenc vármegye 
lépett be 200 koronával alapítótagul az egyletbe. 
Az érdeklődőknek szívesen szolgál felvilágosítás-
sal a központi elnökség az egylet saját házában, 
Budapest, József utca 23. szám alatt. 

— A szarvasmarha takarmányozása. A 
szarvasmarha takarmányozásáról általában azt kell 
tudnunk, hogy miután nagy gyomra sok takar-
mányt képes magába fogadni s a kérődzéshez is 
tel t gyomor szükséges, a szarvasmarhának leg-
jobban a nagy tér fogatú takarmányfélék felelnek 
meg és ezért képes a szarvasmarha a legkülönfé-
lébb takarmányokat jó l értékesíteni, így különösen 
a nagy űrtartalommal bíró gyári hulladékokat. 

Tartalom. A levegő meghódítása. Lakatos Lajos. — 
A népkönyvtárakról. Molnár Gyula. — Egy önálló 
gazdasági népiskola kertjének és szőlőjének üzemterve. 
Ferevczy Károly. — A gazdasági ismétlő-iskolák. Nagy 
Károly. — A parcellázás. Kluger Ödön. — Alkoholiz-
mus az iskolában. Bárdos Gyula. — Balatoni versek. 
(Pihenő.) Harsányi László. — a kenyér. (Pihenő.) 
Forgách Júlia. — Gazdasági Tanácsadó. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A ni. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg! 

MÉRTAN 
a népiskolák V-ik és Vl-ik osztályai számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára. 

írták : 
BITTENBINDER MIKLÓS és DÉKÁNY MIHÁLY, 

áll. tanítónőképző-intézeti tanárok. 

- Nettó-ára 30 fillér, bolti ára 40 fillér. -
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 69.261/1909. sz. a. kelt 
rendeletével engedélyezte az ismétlő- és elemi iskolák számára tankönyvül. 

E könyvecske az eddig írott hasonló célú tankönyvek közül magasan kiemelkedik, mert, 
mint a hivatalos bírálat is mondja: 

„Az sem vitatható el, hogy az 1905. évi tantervhez csatolt „Utasítás"-t jobban figye-
lembe veszi és hozzá szorosabban alkalmazkodik, mint az eddigelé megjelent népiskolai geometriai 
tankönyveknek, illetőleg példatáraknak bármelyike. Es csak dicsérendő szerzőknek ama törekvése, 
melyről Szakjelentésükben megemlékeznek, hogy a Tanterv és Utasítás minden követelményét 
egészében és részleteiben ki akarják elégíteni." 

Ez a törekvés a következőkben nyilvánnl: 
1. A könyvecske, más sablonos példatáraktól eltérően, nem tisztán példáknak a gyűjte-

ménye, melyben egyes helyeken csoportosan, csak úgy odadobva, kevés mértani szabály és értel-
mezés is van, hanem úgy halad előre a tantervben megkívánt tananyag eltárgyalásában, hogy 
minden mértani tudnivaló észrevétlenül, önmagától alakul ki a gyermek előtt. Erre a fokozatos 
genetikai származtatásra oly nagy gondot fordít a könyv, hogy használata mellett a tanító el 
sem térhet a Tanterv és Utasítás követelményeitől. 

2. Mivel a népiskolai mértantanításnak főeszköze a szemlélet, azért minden új fogalom 
és igazság megismertetése a mindennapi élet egyszerű viszonyai között előjövő mértani alakok 
szemléleteiből vonatik el, minélfogva azután a tanítás is elveszti unalmas jellegét s szorosan 
gyakorlatiassá válik. 

3. Minden új tanítási anyag tárgyalásánál bizonyos gyakorlati célt tűz ki a könyv, pl. : 
vizsgáljuk meg a téglát, hogy mi is készíthessünk stb., s így a tanítás mindig élénk érdeklődés 
mellett folyik. 

4. A tanítást összekapcsolja a gyermek foglalkoztatásával, mert tanítás közben a gyer-
mekekkel magukkal is elkészítteti agyagból, burgonyából stb.-ből, illetőleg megrajzoltatja a 
tanítás tárgyát képező testet, lapot stb. 

E tankönyvecske tehát minden tekintetben jóval nagyobb sikerrel használható, mint 
eddig megjelent társai. 

Budapesten, 1909 augusztus 1. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 

A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg a 
GisPg«uo, n é m e t o l y a s ó k o n í v 

a népiskolák V—VI. oszt. számára. 

A népisk. új Tanterv alapján írt magyarnyelvű kiadásból fordította és átdolgozta : 

HAJNÓCZI R. JÓZSEF, kir. tan., tanfelügyelő. 
= Bolti ára 1 korona 8G fillér, nettó-ára 1 korona 40 fillér. = 
Engedélyeztetett a vall.- és közokt. m. kir. min. 1909. évi 58.156. sz. a. kelt rendeletével. 
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PÁLYÁZATOK. 
A pribóczl (Túrócz vm.) ág. hitv. ev. kántortanítói 

állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomás-
sal természetbeni lakáson és gazdasági épületeken 
kívül egybe van kötve 2182 Q-öl elsőosztályú föld-
nek használata és 1450 korona készpénzfizetés. Tan-
nyelv : tót-magyar. A kellően fölszerelt kérvények f. 
évi szeptember hó 5-ig a pribóczi ág. hitv. ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Klimo Vilmos, ev. lelkész. 

(1272- III—2) 
Okleveles óvónő, ki magyar és német nyelven ké-

pes tanítani és mint nevelőnő már egy évig műkö-
dött, nevelőnői állást keres. Szíves ajánlatokat kérünk 
Graiziger Koméi főgimnáziumi tanár címére, Felső-
lövő (Vas m.), küldeni. (1281—III—2) 

Hirdetmény. Az I. cs. kir. szab. Dunagőzhajózási 
társaság közös népiskoláinál Pécs közelében egy 
osztálytanítói állás töltendő be. A javadalom a követ-
kező: 1. 1000 korona kezdőfizetés előzetes havi részle-
tekben, 2. szabad lakás, mely áll két szobából, előcsar-
nokkal vagy konyhával, 3. szabad fűtés szükséglet 
szerint 30 métermázsa szén és 10 űrméter alátüzelőfa 
erejéig évenként a nőtlen és a kétszeres mennyiségek 
a nős tanító részére. Az alkalmazás egyelőre ideig-
lenes minőségben történik, azután kielégítő szolgálat-
teljesítés után véglegesen. Mindkét félnek háromhavi 
felmondási joga van. Az állás folyó évi szeptember 
hó 1-én foglalandó el. Okleveles pályázók, kik a 
magyar és német nyelvet és lehetőleg valamely szláv 
nyelvet is bírják, a szükséges bizonyítványokkal ellá-
tott kérvényeiket folyó hó 30-ig alulírott bányaigaz-
gatósághoz nyújtsák be. Az alkalmazott pályázó az 
országos nyugdíjalapba belép, illetőleg abban meg-
marad. Pécs, 1909 augusztus hó 16-án. Az I. cs. kir. 
szab. Dunagőzhajózási társaság bányaigazgatósága, 
Pécsett. (1326—II—2) 

Mult tanévben képesített róm. kath. tanító alkal-
mazást keres. Mahoray Sándor, Nagyvárad, Pénz-
ügyi palota, földszint 7. (1331-11—2) 

Jóhangú második segédkántort keresek. Havi 24 
korona fizetés, 8—10 korona gyertyajövedelem, teljes 
ellátás, mosás-ágyneműn kívül. Kiváló hang, finom 
zeneérzékkel szemben esetleg eltekintek a kész gyakor-
lottságtól. Kiskúnfélegyháza, 1909 augusztus hó. 
Ulrich Antal, főkántor. (1363—11—2) 

Előkönyörgő-tanítói állást keres református tanító. 
Kiss József, Szentjobb (Bihar m.). (1344—II—2) 

Nyilvános jellegű, hatosztályú, osztatlan népiskolá-
nál Musatelepre lemondás folytán üresedésbe jött 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : évi 1000 
korona, szabad lakás, fűtés és világítással. Pályázók-
tól megkívántatik, hogy legalább 2—3 évi gyakor-
lattal bírjanak. Kötelessége : az I—VI. osztályok és 
az ismétlő-iskola tanítása. Előnyben részesülnek ev. 
ref. vagy ág. ev. vallásúak, kik egyúttal a vallástant 
is tanítják és nőtlenek. Az ajánlatok, eddigi működés-
és minősítésről szóló bizonyítványokkal fölszerelve, 
augusztus hó 28-ig Veres Károly ev. ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök úrhoz Papolczra (Háromszék megye) 
intézendők. (1349-11-2) 

A l ovas i (Zala m., alsóörsi vasútállomástól 20 
percnyire, Balaton mellett) ref. előkönyörgő-tanítói 
állásra pályázatok szeptember 5-ig adandók be esperesi 
hivatalhoz, Balatonfüredre. Kötelesség : a törvény-
szabta előkönyörgő-kántortanítói teendők. Fizetés: 
földben, gabonában, pénzben, fában s 1000 koronáig 
246 korona államsegélyben. Az egyház hajlandó az 
államsegéllyel együtt 1000 korona készpénzt havon-
ként előre fizetve adni, azonfelül 6 öl fát meghozva, 
felvágva ; utóbbi az előkönyörgés- és egyházi jegyző-
ségért számíttatnék. Személyes megjelenés okvetlen 
szükséges. Az állás azonnal elfoglalandó. Szűcs József 
ref lelkész. Alsóörs. (1366 —II—2) 

Horvát-Szlavonországokban élő magyarság nemzeti 
gondozására alakult Julián-Egyesületnek Szerém, 
Verőcze, Pozsega és Be lovár-Kőrös vár-
megyékben fenntartott és szervezendő magyar tan-
nyelvű népiskoláinál az 1909/10. tanév folyamán több 
tanítói állás lesz betöltendő. Ezen állásokra pályáz-
hatnak mindazok a róm. kath. vallású, magyar anya-
nyelvű tanítók és tanítónők, kik valamely magyar-
országi tanítóképezdében magyar elemi iskolai tanítói 
oklevelet nyertek. Mivel azonban az egyesületnek a 
társországokban fenntartott intézeteiben a horvát vagy 
szerb nyelv is kötelező tantárgyat képez, azon tan-
erők, kik ezen nyelv tanítására is képesítve vannak, 
előnyben részesülnek. Azok azonban, kik ezen képe-
sítéssel nem bírnak, kötelesek a horvát vagy szerb 
nyelv tanítására képesítő vizsgálatot kinevezésüktől 
számítva egy éven belül letenni. E vizsgálatra a 
tanítóknak a csáktornyai m. kir. állami elemi iskolai 
tanítóképezde, a tanítónőknek pedig a szabadkai m. 
kir. állami tanítónöképezde igazgatóságánál kell annak 
idején jelentkezniük. A kinevezett tanítók, illetve 
tanítónők először ideiglenes minőségben alkalmaztat-
nak, a következő járandóságok mellett : évi 1000 korona 
alapfizetés, évi 200 korona szlavóniai működési pótlék, 
évi 200 korona lakpénz, vagy természetbeni lakás. 
Egyévi sikeres működés után — amennyiben a horvát 
vagy szerb nyelvből a képesítést bíiják, illetve már 
megszerezték — a kinevezett tanerők véglegesíttetnek, 
amikor járandóságaik következőképen állapíttatnak 
meg: évi 1200 korona alapfizetés, évi 200 korona 
szlavóniai működési pótlék, évi 200 korona lakpénz 
vagy természetbeni lakás, 5 év leteltével évi 200 
korona, 10 év leteltével újabb 100 korona, 15 év le-
teltével újabb 100 korona, 20 év leteltével újabb 
100 korona, 25 év leteltével újabb 100 korona, 30 év 
múlva pedig újabb 200 korona korpótlék. A kineve-
zett tanerők, amennyiben a törvényes föltételeknek 
megfelelnek, az Országos tanítói nyugdíj- és gyám-
intézet kötelékébe fölvétetnek, illetve, amennyiben 
tagjai volnának, abban megmaradhatnak. A pályázók 
születési bizonyítvánnyal, tanítói és esetleg kántori 
oklevéllel, valamint az esetleges működési bizonyít-
vánnyal vagy bizonyítványokkal, nemkülönben rövid 
életrajzzal fölszerelt kérvényüket a Julián-Egyesület 
elnökségéhez címezve, a Julián-Egyesület irodájába 
(Budapest, I., Döbrentey-utca 12. sz., I. em.) f. évi 
szeptember hó 8 ig nyújthatják be. Megjegyeztetik, 
hogy ezek közül (a vrdniki kőszénbánya melletti 
iskolánknál) egy olyan állás is vár betöltésre, melynél 
a kinevezendő tanítónak vonós- és fúvós-zenekarok 
vezetésére szükséges jártassággal kell bírnia. Az ezen 
állást elnyerő tanító havi 40 korona mellékjövedelemre 
számíthat. Ily irányú képzettségét azonban okmányok-
kal kell igazolnia. Julián-Egyesület. (84/h—II—2) 

Taksony községhez tartozó puszta-kisvarsányi 
községi elemi népiskolánál egy férfitanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma: 1000 korona, a ki-
eszközlendő államsegéllyel ; 200 korona lakbér. Köte-
lessége : a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket és a 
hittant külön díjazás nélkül tanítani. Választás f. évi 
szeptember hó 5-én délelőtt 10 órakor tartatik meg. 
Pályázati határidő : szeptember hó 5. Kronome János, 
iskolaszéki elnök. (1358—II-2) 

A liptószentpéteri ev. anyaegyház s a hozzátartozó 
három leányegyház pályázatot hirdet tanítói, illetve 
tanítónői állásra. Tannyelv : tót-magyar. Szentpéter, 
Vavrissó, l iovalló egyházak az újonnan szervezett 
második iskolájukhoz tanítónőket keresnek. Fizetés : 
államsegéllyel együtt 1000 korona és lakás. Jakab-
falun kántortanítóság betöltendő. Javadalom : 1000 
korona, szép, újonnan épült lakás, kert s 3 hold 
haszonélvezete. Ez állásokra folyamodók folyamod-
ványaikat a szentpéteri ev. lelkészi hivatalhoz (Liptó 
megye) küldjék be. (1318—H—1) 
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A bácsi í j laki róm. kath. tanács, mintán úgy a 
főt. érseki hatóságnak, mint pedig a nagyméltóságú 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak elő-
zetes elvi hozzájárulását megnyerte, az újonnan rend-
szeresített harmadik róm. kath tanítói állásra ezennel 
pályázatot hirdet. Javadalma": 1. Bácsújlak község 
pénztárából évi 200 korona, 2. 800 korona fizetés-
kiegészítés és korpótlék az államtól, 3. teljesen újon-
nan épült szabad lakás, mely áll : 3 szoba, konyha, élés-
kamra, pince, fáskamra, sütőkonyhából. Kötelessége 
a megválasztott tanítónak : a tanács által kijelölt osz-
tályt úgy a mindennapi, mint az ismétlő-iskolában — 
ez utóbbiban külön díjazás nélkül — vezetni, továbbá 
a gyermekeket vasár-, ünnep- és hétköznapokon szent-
misére vezetni, ott rájuk felügyelni és a bácskula-
vidéki róm. kath. tanóegyesület tagjává lenni. Csakis 
róm. kath. férfitanítók pályázhatnak, kik az orgoná-
lásban jártasok és az istentisztelet megtartására képe-
sek, miért is pályázók kötelesek a pályázat idejének 
lejártáig egy általuk meghatározott s előre jelzett 
bármely napon próbaénekre és orgonálásra személye-
sen megjelenni s megválasztatás esetében a kán-
tort betegsége és hivatalos távolléte alkalmával ingyen 
helyettesíteni. Tannyelv: magyar, kisegítőnyelv német, 
miért is csak magyar és német tanképesítéssel bíró 
férfiak pályázhatnak. Az állás az érseki, illetőleg 
miniszteri jóváhagyás vétele után azonnal elfoglalandó. 
A kellően fölszerelt kérvények a bácsújlaki róm. kath. 
autonómiai tanácsra címezve, főt. Fuchs József esperes-
plébános úrhoz, Hódságra (Bács megye) küldendők. 
Pályázati határidő : 1909 szeptember 14. Kindl Ferenc 
plébános, hitközségi elnök. (1380—II—2) 

Nyugdíjazás folytán megüresedett a herceg Eszter-
házy Miklós úr őfőméltósága Inámpusztáján a róm. 
kath. tanítói állás, melyre a gondnokság szept. 15-iki 
záros határidővel pályázatot hirdet. Javadalma: 1. 
készpénz 896 korona, havi előleges részletekben. 2. 4 
darab sertés legeltetési joga 1 éves malacaival, értéke 
20 korona. 3. 12 m3 tűzifa, értéke 84 korona. 4. fuva-
rok természetben, a szabályzat szerint. 5. Temetési 
és hirdető írási stólailletmények. Lakása : 2 szoba, 
konyha, kamra, pince, a szükséges melléképületekkel 
és 400 C-öl konyhakert. Kötelességei: a mindennapi 
I—VI. osztályú iskolások vallás- és egyéb tárgyakra 
tanítása és valláserkölcsös nevelése. Az ismétlő-tan-
köteleseknek télen heti 5 órában való oktatása és 
tanítványainak a szentgyónás és áldozásra való el-
készítése, a templomba kísérése s a rájuk való fel-
ügyelet. Köteles vasár- és ünnepnapokon d. u. litániát 
tartani, vagy a néppel a szent olvasót imádkozni s 
a pusztai temetéseket elvégezni. Egyéb kötelességeit 
s jogait a hercegi pusztai iskolák számára készült 
szabályzat s a díjlevél íiják elő. Okleveles férfitanító 
urak kellően fölszerelt kérvényeiket róm. kath. plé-
bánia címére Gölle, Somogy megye küldjék. 

(1367—II—1) 
Iga l járási székhelyre helyettes tanítót keresek 

szeptember, október hónapokra. Kötelessége : a II—III. 
osztály tanítása és a kántortanító helyettesítése szük-
ség esetén. Javadalma : 83'33 korona, egy szoba. Mel-
lékesre számíthat. Ajánlatok Takáts Gyula, Tab, So-
mogy küldendők. (1395—1—1) 

Pályázat két tanítói állásra. Javadalmazás : 1100 ko-
rona törzsfizetés, 380 korona kert- és lakbérilletmény, 
melyből 1910 január 1-től 1000—1000 korona állam-
segélyből fedeztetik. Szigorú vallásos előéletű, alapos 
héber ismeretekkel bíró, okleveles tanítók nyújtsák 
be liiteles másolatokkal ellátott kérvényeiket az iskola-
szék címére, a hitk. irodában, szept. 5-ig. Csakis a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr jóvá-
hagyása után szabad az állást elfoglalni. N y í r e g y -
háza, 1909 augusztus 18-án. Az iskolaszék nevében 
Springer Géza dr., iskolaszéki elnök. (1392—II—1) 

Pályázat az Irinyi református kántortanítósá,gra, 
1000—1100 kor. fizetéssel. Részletezve előző számban. 

(1373—1—1) 
A miksavár i (pósta : Miksavár, Zala m.) róm. kath. 

népiskolánál megüresedett tanítónői állásra folyó évi 
szeptember 13-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : a 
hitközségtől 600 korona ; 1000 koronáig leendő kiegé-
szítés az államtól kérelmeztetik ; failletmény 60 ko-
rona ; természetbeni szép lakás ; 300 Q-öl konyhakert 
használata. Kötelessége : a reábízandó elemi osztályok 
vezetése és az ismétlősök felváltva leendő tanítása. 
A miksavári róm. kath. iskolaszék. 

A miksavár i (pósta : Miksavár, Zala megye) róm. 
kath. népiskolánál megüresedett kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 800 korona a hit-
községtől ; 1000 koronára való kiegészítés az állam-
tól kérelmeztetni fog ; faátalány 80 korona ; 2600 Q-öl 
szántóföld és a lakáshoz tartozó kert hasznalata ; ter-
mészetbeni szép lakás, gazd. melléképületekkel ; szoká-
sos stóla és terményekbeni szabad kollektura. Köte-
lessége : a reábízandó elemi osztályok vezetése és az 
ismétlősök felváltva leendő tanítása. Horvát nyelv 
tudása megkívántatik. Személyesen jelentkezők előny-
ben részesülnek. A kérvények f. évi szeptember hó 
13-ig a miksavári róm. kath. iskolaszékhez nyújtan-
dók be. (1393—1—1) 

A székelykeresztúri községi polgári leányiskolá-
nál egy rendes tanítónői állásra, egyelőre ideiglenes 
minőségben, pályázat nyittatik. Fizetés : évi 400 korona 
a községtől, 1600 korona az állampénztárból, továbbá 
300 korona lakáspénz. Képesítés: nyelv-történettudo-
mányi tárgyak, német nyelv tökéletes bírása ; kézi-
munkára és tornatanításra való képesítéssel bírók 
előnyben részesülnek. Megválasztott heti 26—28 órai 
tanításra kötelezhető. Pályázati határidő : f. évi szept. 8. 
Szabályszerűen fölszerelt kérvények az iskolaszékhez 
intézendők s alulírt elnöknél nyújtandók be. Székely-
keresztúr, 1909 augusztus 16-án. Újvári Mihály, elnök. 
Jakabházy Gábor, jegyző. (1396—I—1) 

A k i sgencs i ág. liitv. ev. leányegyház kántortanítói 
állására pályázat hirdettetik. Fizetése : lakáson kívül, 
utolsó hatósági becslés szerint, különféle címeken 
733 korona. A kiegészítést kérelmezni fogjuk. Tan-
nyelv : magyar-tót. Fölszerelt kérvények szept. 8-ig 
alulírotthoz küldendők. Csetnek (Gömör), 1909 aug. 23. 
Bartholomoidesz László, ev. lelkész. (1399—I—1) 

A sajóbábonyi (Borsod) református kántortanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Fizetés : 14 magyar hold 
szántóföld, melyet a tanító maga munkáltat, adóját 
fizeti, 4 kaszásrét, 28 köböl rozs, 200 korona tandíj, 
220 korona mustpénz, 16 méter fa beszállítva, 4 legel-
tetési jog, 4 faizási erdőjog. Kötelessége : 56 minden-
napi, 24 ismétlő-tankötelest tanítani, kántori teendő-
ket végezni, télen hetenként kétszer az énekkart 
tanítani. Pályázati határidő : szeptember 5, amikor a 
választás is megtörténik. Személyesen próbára jelentke-
zők előnyben részesülnek. Okleveles tanítók kellően 
fölszerelt okmányaikat alulírotthoz küldjék be. Elek 
József, lelkész. (1400—I—1) 

A besz terczenaszódvármegye i kir. tanfelügye-
lőségi irodában a díjnoki állás betöltése céljából pá-
lyázatot hirdetek, a szabályszerű napidíj biztosításával. 
Adminisztrációban jártas, németül és románul is tudó, 
nyugdíjazott áll. iskolai, valamint katonai kötelezett-
ségüknek már eleget tett tanítók előnyben részesül-
nek. Szabályszerűen fölszerelt, bélyeges kérvények f. 
évi szeptember hó 10-ig teijesztendők be hozzám. 
Mirtse Lajos, kir. tanfelügyelő. (1401—I 1) 

A t i szaszentmiklós i katholikus iskolához osztály-
tanító súlyos betegsége miatt helyettes tanítót kere-
sünk. Díjazása: havi 60 korona, 10 korona lakáspénz. 
Kántoriakban helyettesíteni tartozik. Német nyelv 
szükséges. Állás szeptember 15-én elfoglalandó. Katho-
likus iskolaszék. (1419—x 1) 
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A kttzépszlécsi (Liptó vm.) róm. kath. kántor-
tanítói állomásra f. évi szeptember hó 18-ára pályázat 
hirdettetik. Ezen állomás jövedelme : készpénzben és 
terményekben a stóláris jövedelemmel együtt 1130 ko-
rona és 60 fillér. Pályázók kereszt- és oklevéllel, 
működési és erkölcsi bizonyítványokkal, valamint sza-
bad vagy házas állapotukat igazoló lelkészi bizony-
lattal és községi illetőségi bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényeiket a pályázati határnapig főt. Maxián Albin 
plébános, iskohi széki elnök címére (Középszlécs, u. p. 
Nagyselmecz) küldjék. (1402—1—1) 

A medinai ref. egyház kántortanítói állására pá-
lyázatot hirdet. Javadalom : készpénz-, termények-, 
földhaszonélvezet- és államsegélyben 1000 korona ; 
úri lakás, kerttel s a szükséges melléképületekkel. 
Kötelessége a választandó tanítónak : I—VI. osztály 
vezetése, ismétlők tanítása, lelkész akadályoztatása 
esetén istenitiszteleí tartása, községünkben ez őszön 
megnyíló gazdasági ismétlő-iskola vezetése, melyért 
külön díjazás jár. Pályázati határidő: szeptember 11. 
Okleveles tanítók pályázhatnak. Okmányokkal fölsze-
relt folyamodványok ref. lelkészi hivatalhoz címzen-
dők. Medina (u. p. Kölesd, Tolna m.). Arany Antal, 
ref. lelkész. ( 1 4 0 3 - 1 - 1 ) 

Az àbelfalval ág. hitv. ev. egyház második tanítói 
állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadalma-
zása : államsegéllyel 1000 korona, konyha, kamra, 
egy szobából álló lakás. Kötelessége : az alsó három 
osztályt tanítani s a felsőbb osztályokban is a kézi-
munkát vezetni. Vallástanításhoz a tót nyelv ismerete 
kívánatos. Kellően fölszerelt kérvények 1909 szeptem-
ber 17-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Szlancsik Bogyoszló lelkész, Ábelfalva (Nógrád m.). 

(1405-11-1) 
A fe lsőszel i i ág. hitv. ev. el. népiskolánál meg-

üresedett tanítói állásra ezennel pályázat hirdettetik. 
Fizetése: 1000 korona készpénz, 20 korona kertilleték 
és egy szobából álló lakás. Kötelessége : az I-ső osz-
tályú tanulók oktatása. Egyházi énekben és orgoná-
lásban jártas egyének előnyben részesülnek. Pályá-
zati határidő : szeptember 10. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Csakis nőtlen férfitanítók pályázhatnak. 
Evangélikus lelkészi hivatal. (1406—I—1) 

A fülpösi református elemi népiskola kántortanítói 
állására pályázat, hirdettetik. Javadalmazása : szép 
lakás és 1000 korona, melyből 792 korona államsegély. 
Kötelessége : az I—VI. vegyes osztályok és ismétlősök 
tanítása ; kántori teendők és kanonikus órákon, vala-
mint lelkész akadályoztatása esetén templomi isteni-
tisztelet végzése. A megválasztott a szatmári református 
egyházmegyei tanítói gyámintézetnek jogos és köte-
lezett tagja ieend. Megválasztott kántortanító állását 
azonnal elfoglalni köteles. Fölszerelt kérvények szept. 
10-ig a református lelkészi hivatalhoz, Fülpös (Szatmár 
megye, u. p. Szatmárököritó), küldendők. 

(1409-1 -1 ) 
Nagybosaány róm. kath. iskolaszéke nyugdíjazás 

folytán üresedésbe jött kán tortanítói állomásra pályá-
zatot hirdet. Az 1893. évi XXVI-ik törvénycikk értel-
mében felvett javadalmi jegyzőkönyv szerint beszá-
mítható jövedelme : 620 korona, államsegély, 380 
korona. Ezen ezer koronába be van véve 5 kat. hold, 
1237 öl szántóföld kataszteri tiszta jövedelme 92 
korona és stóla 80 korona. 2 szoba, konyha, kamra, 
pince és kertből álló lakása mellett van pajtája, 
istálló és udvara. Tannyelv : magyar, a tót nyelv 
ismerete szükséges. Folyamodványok a plébánia-
hivatalra szeptember 9-ig küldendők be. E napon 
lesz a választás, délelőtt 10 órakor. Nagybossány 
(Nyitra m.), 1909 augusztus 20. Mikovics Imre, 
iskolaszéki elnök. (1414—1—1) 

Szikrára (Sopron m., p. Márczfalva) k. kántor-
tanító kerestetik. Kérvények főt. plébánoshoz külden-
dők. Az állás azonnal elfoglalandó. (1427—1—1) 

Pacsa község (Zala m.) róm. kath. iskolaszéke 
osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma: 
államsegéllyel 1000 korona, bútorozott szoba, fűtésre 
fa. Kötelessége : a reábízott osztályok vezetése, isteni-
tiszteleten és körmeneteken a növendékekre felügyelni, 
kántoriakban felszólításra mindenkor díjtalanul segéd-
kezni. Kérvények szeptember 11-ig iskolaszéki elnök 
címére, Pacsára küldendők. Nők is pályázhatnak. 
Állás azonnal elfoglalandó. Megbízásból : Landi Ferenc, 
iskolaszéki jegyző. (1413—I—1) 

A ko lozsvár i református szeretetház (lelkészek és 
gimnáziumi tanárok internátussal kapcsolatos leányai 
árvaháza) kebli tanácsa nevelőnő-felügyelőnői állásra 
pályázatot hirdet. Évi fizetés : 440 korona és teljes 
ellátás ; élelmezés, lakás, fűtés, világítás, mosatás. 
Kötelességei : növendékekre felügyelet, korrepetálás, 
zongora és német nyelv tanítása, egyebekben az 
intézet szabályai meghatározzák teendőit. Szabály-
szerűen fölszerelt folyamodások a szeretetház igaz-
gatósága címére — Kolozsvár, Ferenc József út — 
szept. 9-ig beadhatók. Tanítónői oklevél nem feltét-
lenül szükséges. Megválasztott állását szeptemberben 
tartozik elfoglalni. (1416—1—1) 

A bolclogköúj falusi (Abaúj megye) róm. kath. 
kántortanító javadalma : két szoba, konyha, kamra, 
és egyéb melléképületekből álló lakáson és kerten 
kívül kap : aj a hitközségtől 345'20 koronát ; bj tan-
díj címén 120 koronát ; cj minden féltelkes után egy 
fél véka gabonát és 20 fillért s minden zsellértől egy 
fél véka gabonát és 40 fillért = 100 korona ; dj ala-
pítványi szentmisék után 480 koronát ; ej stóla címén 
körülbelül 30 koronát; f j fa- és legelőilletőség a 
gazdák között, mely pénzzel meg nem váltható ; g) 
államsegély 400 korona. Választás szeptember 7-én 
délelőtt 10 órakor. Személyes megjelenés szükséges. 
Kérvények előre küldendők Káger József esperes, 
iskolaszéki elnökhöz, Boldogkőváralja. (1418—I—1) 

Juta (Kaposvár mellett) osztálytanítói állomására 
szeptember 5-ig pályázatot hirdet. Javadalmazás : 
községtől 600,államsegélyből 400, összesen 1000 korona, 
egyszobás bútorozott lakás, fűtés, világítás, tisztogatás. 
Az I. és II. osztályt vezeti, gazdasági ismétlőben a 
reáliákat tanítja, a kántort akadályozása esetén helyet-
tesíti. Személyes bemutatkozás előny. Okmányok csak 
másolatban Hajós Gábor plébánoshoz, Hetes (Somogy 
megye) küldendők. (1421—1—1) 

Pályázat a túristvándii református második tanítói 
állásra. Fizetés: 1000 korona, melyből 900 korona 
államsegély ; lakásul — míg a természetbeni lakás 
ügye véglegesen rendeztetnék — az egyház egy búto-
rozott szobát bérel. Kötelesség : az I—II. vegyes osz-
tályoknak tanterv szerinti vezetése (30 — 35 tanítvány). 
Pályázhatnak tanítónők és nőtlen férfitanítók. A meg-
választandó a szatmári ref. egyházmegye tanítói gyám-
intézetének jogos és kötelezett tagja leend. Az állás 
választás után azonnal elfoglalandó. Fölszerelt kér-
vények szeptember 11-ig alulírotthoz küldendők. 
Választás : szeptember 12-én. Túristvándi (Szatmár m.), 
1909 augusztus 26. Bary Gyula, ref. lelkész. 

(1422—1—1) 
A d é v a v á n y a i róm. kath. iskolánál lemondás 

folytán megüresedett tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik szeptember 1 l-ig. Fizetése : a hitközségtől 800 
korona, havi előleges részletekben ; fizetésének 1000 
koronáig leendő kiegészítése és az esetleges korpőtlék 
államsegélyből kérelmeztetik ; jó, kétszobás lakás az 
iskolaudvarban, konyha, éléskamra és külön fáskamra ; 
kertilletmény fejében 20 korona. Kötelessége : a reá-
bízott osztályú tanulókat önállóan tanítani és nevelni, 
a gyermekeket mindenkor templomba vezetni s ott 
rájuk felügyelni. Az állás f. évi október 10-én fogla-
landó el. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz külden-
dők, Dévaványára. (1426—11—1) 
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Az ugornyai (Bereg megye) református kántor-
tanítóságra pályázat hirdettetik. Fizetés : tisztességes 
lakás kerttel, 12 hold, 533 öl szántó és legelő haszon-
élvezete, melynek adóját és árterét felerészben tanító 
iizeti; az egyház részéről 604 korona 78 fillér és 
490 korona államsegély. Kötelessége : hat elemi 
vegyes osztály és az ismétlősök tanítása, kántorság 
végzése, minden vasárnap egyszer prédikálni és három 
hétköznap imádkozni. Választás szeptember 6-án. Állás 
szeptember 11-én elfoglalandó. Kérvények ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők. Pósta: Vásárosnamény. 

(1423-1 -1 ) 
A kavaráni (Krassószörény megye) államilag segé-

lyezett magániskolánál megüresedett tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 100 korona kész-
pénz, természetbeni lakás és tüzifajárandóság. Ere-
deti okmányokkal vagy azok hitelesített másolatával 
fölszerelt kérvények a mgániskola iskolaszéki elnöké-
hez (u. p. Szákul) f. évi szeptember 10-ig beküldendők. 

(1424—II—1) 
Az albisi (Bihar) református egyház az újonnan 

szervezett tanítónői állásra pályázatot hirdet. Fizetés : 
1. az egyháztól száz korona ; 2. államtól kilencszáz 
korona ; 3. lakás, udvar, kert használatával. Köteles-
sége : 1. az I—VI. osztályba járó leánynövendékek 
tanítása ; 2. ismétlő-iskolába járó leányok tanítása, 
külön díjért. Fölszerelt kérvények szeptember 15. 
küldendők be a reform, lelkészig hivatalhoz. Csak 
okleveles tanítónők pályázhatnak. Állomás október hó 
elsejére foglalandó el. (1425—I—1) 

A körösladányi izr. iskolaszék nyilvános iskolá-
jánál megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. 
Törzsfizetés : a hitközségtől 700 korona, esetleg 300 
korona államsegély, hitközségi jegyzőségért esetleg 
100 korona, természetbeni lakás és kert. Kötelessége : 
a tantervben kiszabott tantárgyakon kívül vallást és 
németet tanítani. Az állás azonnal töltendő be. Pá-
lyázhatnak okleveles, izraelita tanítók, kik kérvényü-
ket, eddigi működésüket igazoló okmányaikkal és 
oklevelükkel, szeptember 5-ig alulírott iskolaszéki 
elnökhöz nyújtsák be. Kőrösladány, 1909 augusztus 23. 
Balassa Gyula, iskolaszéki elnök. (1429—1—1) 

A felsőzárosi ág. ev. egyház Vidornya és Alsó-
rétfalu leányegyházak iskoláihoz két tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazás mindkét állásnál 
1000 korona és szabad lakás. A tót nyelv bírása kíván-
tatik. Pályázatok legkésőbb szeptember hó 10-ig a 
felsőzárosi (Trencsén m., Puchó mellett) ág. ev. lel-
készi hivatalhoz benyújtandók. (1430—I—1) 

Az e lecskei (Nyitra m.) községi iskolánál egy 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazás : 
1000 korona fizetés, 200 korona lakbér és 20 korona 
kertilletmény. Okleveles tanítónők szabályszerűen ok-
mányolt kérvényeiket az iskolaszékre címezve, leg-
később szeptember 15-ig küldjék be. Az állás október 
1-én elfoglalandó. Megbízásból : Csáp Nándor, iskola-
széki jegyző. (1431—I—1) 

A poroszkai róm. kath. kántori állásra pályázat 
hirdettetik, melynek jövedelme a következő : I. Kész-
pénzben 802 korona, temetések után átlagos évi jöve-
delem 700 korona. II. Természetben : lakás, két házi-
kerttel és gazdasági melléképületekkel; 1776 ö-ö l , 
a községhez közelfekvő elsőosztályú szántóföld ; 3 hold 
1482 Qj-öl legelő ; fél úrbéri telek után járó erdő-
illetőség. Pályázni óhajtók működési és erkölcsi bizo-
nyítvánnyal fölszerelt kérvényeiket f. évi szeptember 
hó 20-ig az alulírotthoz küldjék be. A nyelvismeretek, 
melyek a képesítésen kívül okvetlenül megkívántat-
nak, magyar és tót nyelv. A választás f. évi szeptember 
hó 20-án ejtetik meg. Személyesen jelentkező pályázó 
előnyben részesül. A megválasztott kántor az állomást 
f. évi október hó 1-én elfoglalni tartozik. Poroszkán 
(Trencsén m.), 1909. évi augusztus hó 20-án. Chocholus 
Bálint, esperes-plébános. (1139—I—1) 

A za laszabarl róm. kath. iskolaszék osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetés : egy bútorozott 
Bzobából álló lakás ; község pénztárából 500 korona ; 
államsegélyből 240 korona ; felvágott fa, téli fűtésre, 
60 korona ; az iskola pénztárából 200 korona. A meg-
választott tanítónak kötelessége a mindennapi I—11. 
osztályt, a fiú- vagy leányismétlő-osztályt tanítani és 
a kántori teendőkben segíteni. Pályázati határidő : 
1909 szeptember 5. A fölszerelt kérvények az iskola-
szék címére, Zalaszabarba küldendők. (1435—1—1) 

A mohácsi róm. kath. hitközség a mohács-bel-
város i róm. kath. plébániában megüresedett kántor-
tanítói állásra pályázatot hirdet. Csakis okleveles 
kántortanító pályázhat, aki köteles a „Pécsegyház-
megyei róm. kath. tanítóegyesületbe" belépni és f. évi 
szeptember 14-én d. e. 9 órakor a belvárosi plébánia-
templomban, a hitközségi képviselőtestület által föl-
kért bizottság előtt, próbaorgonálást és -éneklést vé-
gezni. Teendői: 1. a mohács-belvárosi róm. kath. 
plébánia összes kántori teendői magyar és sokác 
nyelven ; 2. a belvárosi róm. kath. elemi népiskolá-
ban az igazgató által kijelölendő osztályokban heti 
6 óra egyházi énektanítás. Javadalma : 1. Tágas lakás, 
mely 4 szobából, 1 előszobából, konyhából, kamrából 
és pincéből áll, külön gazdasági épülettel és kerttel. 
Ezek belső tisztogatása s jókarban tartása és a kisebb 
javítások — 10 koronáig — a megválasztandót ter-
helik. 2. A hitközségi pénztárból 900 korona évi 
kántortanítói fizetés, előleges havi részletekben. 3. 12 
úrbéri hold kántortanítói mezei föld haszonélvezete 
(évi bér 480 korona). 4. 15 úrbéri hold legelőföld 
haszonélvezete (évi bér 510 korona). E földek meg-
munkáltatása, összes állami és községi adói, valamint, 
a jövőben utánuk kivetendő árvédelmi és vízlevezetési, 
összes befektetési és fenntartási költségei a kántor-
tanítót terhelik. 5. Mohács nagyközségtől 2 kocsi széna. 
6. Mintegy 500 korona stóla stb. mellékjövedelem. 
Összesen mintegy 2440 korona. Pályázni f. évi szept. 
12-ig lehet. Az eziránti kérvények kellőleg fölszerelve, 
Keserics Ferenc apát-plébános, hitközségi egyházi 
elnökhöz, Mohácsra küldendők. A megválasztott állá-
sát f. évi október 1-én okvetlen köteles elfoglalni. 
Mohács, 1909 augusztus 17-én. Róm. kath. hitközség. 

(1442—1—1) 
A törökkoppányi róm. kath. iskolánál a 11-ik 

osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 
államsegéllyel 1000 korona, bútorozott szoba, tiszto-
gatás, fűtésre 6 méter fa. Kántorságban segédkezni 
köteles. Határidő: szeptember 4. Az állás 15-én el-
foglalandó. Iskolaszék. (1444—1—1) 

A vágör i (Nyitra ni.) róm. kath. osztatlan nép-
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 484 korona a község pénztárából 
és 516 korona államsegély és természetbeni lakás. A 
pályázni szándékozók folyamodványukat főt. Reviczky 
Bertalan esperes úrhoz, Csejthére nyújtsák be szept. 
hó 8-ig. A választás szeptember 16-án lesz. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Az állás október 1-én foglalandó el. 
Markovics Mihály, iskolaszéki elnök. (1445—I—1) 

A recsenyédi községi elemi népiskola tanítói állá-
sának betöltésére pályázat hirdettetik, azzal a figyel-
meztetéssel, hogy megválasztásra csak olyan pályázó 
tarthat igényt, aki az itteni unitárius énekvezéri állás 
betöltésére is hajlammal és képesítéssel bír. Tanítói 
fizetés: az állami segéllyel együtt készpénzül 1000 
korona. Énekvezéri fizetés : egyesektől 36 kalongyu, 
búza, 36 kalongya zab ; 15 szekér tűzifa ; 15 véka 
szemes gabona; az egyházközségtől 3 hold szántó, 
1 hold kaszáló, lakás kerttel és gazdasági épületek-
kel. A szabályszerűleg fölszerelt kérvények 1909 
szeptember 20-ig az iskolaszékhez adandók be. A pá-
lyázók személyes bemutatkozása kívántatik. Recse-
nyéden, 1909 augusztus 20. Az iskolaszék. 

( 1450 -1 -1 ) 
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A puczól róm. kath. kántortanítói állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalmazása : a hitközségtől 428 
korona készpénz ; termények 279 korona 62 fillér 
minimális értékben ; államsegély 292 korona 38 fillér ; 
fa, amennyit szükségei; kolledából 80 — 100 korona; 
1 szekér széna ; rendes lakás ; konyhakert. A kér-
vények nagys. Wieeha Péter prépost, ker. tanfelügyelő 
címére, Alsókübin (Árva m.j, szeptember 20-ig kül-
dendők. (1446—1 - 1 ) 

Söjtör négytanítós rk. népiskolájához egy nőtlenek 
részére szabályszerűen javadalmazott osztálytanítói 
állásra szeptember 8-ig pályázat nyittatik. Köteles-
ségek : lelkiismeretes osztályvezetés, ismétlősök taní-
tása, kántoriakban föltétlen díjtalan helyettesítés, 
egyszóval mindazoknak pontos teljesítése, mit egy 
ügybuzgó katholikus tanítótól várni lehet. A gyer-
mekek valláserkölcsi nevelését illetőleg tartozik eze-
ket minden alkalommal templomba kísérni és rájuk 
állandóan felügyelni. Állását szeptember 15-re elfog-
lalhatja, mely naptól húzza jövedelmét. Kérvények 
Pajthy Elek úrhoz küldendők. Megbízásból : Kilár 
Károly, ktanító. (1447—1—1) 

A kosztolnai ág. h. ev. egyházközség H r a s n y v r c h 
(HrasnihegyJ nevű írtványbeli tanítói állomására pá-
lyázatot hirdet. Javadalom: lakáson és majdnem 1000 
[ -öl terjedelmű gyümölcsös- és zöldségkerten kívül 
készpénzben és terményekben, hivatalos becslés sze-
rint, az egyházközség forrásaiból, államsegéllyel együtt 
1000 korona. Az ötödéves korpótlékok államsegélyből 
nyernek fedezést. Tannyelv : tót-magyar. Az orgo-
názásban jártas pályázók előnyben részesülnek. Kér-
vények Trokan Sándor lelkészhez Kosztolnára (Nyitra 
m., pósta : Ótura), szeptember 15-ig küldendők. 

( 1 4 4 8 - 1 - 1 ) 
Egy róm. kath. vallású, oki. tanítónő szerény föl-

tételek mellett nevelőnői állást keres. Cím : „Taní-
tónő", Kisberezna (Ung m.). (1449—1—1) 

A n a g y p a l u g y a - s z o k o l y i ág. ev. leányegyház 
osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. Fizetése : 
készpénzben, terményekben és államsegélyben 1000 
korona. Pályázatok szeptember 15-ig a lelkészi hiva-
talnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyújtandók be. 

A nagypalugya-paucs ina- lehota i ág. ev. leány-
egyház osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. 
Fizetése : készpénzben, terményekben és államsegély-
ben 1000 korona. Pályázatok szeptember 15-ig a 
lelkészi hivatalnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyúj-
tandók be. (1451—II-1) 

A t ibai (Ung megye) róm. kath. tanítónői állásra 
szeptember 5-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : két 
szobából és konyhából álló lakás, egyházi alapból 
100 korona alapfizetés, államsegélyből 900 korona. 
Kötelessége : a reábízandó osztályok és ismétlősök 
tanítása, kismiséken s litániákon való orgonálás. Vá-
lasztás : szeptember 5-én délután. Az állás szeptem-
ber 15-én elfoglalandó. Kérvények a tibai róm. kath. 
iskolaszékhez címzendők s főtisztelendő róm. kath. 
helyettes esperes úrhoz, Nagyzalacskára (Ung megye) 
küldendők. Róm. kath. iskolaszék. (1453—I—1) 

Gyermekkertésznő keresztény, úri családhoz, gyer-
mekek mellé ajánlkozik. Cím : P. L. jeligére, Sze-
mez, Nyitra megye. (1455—II—1) 

A ravenszka i községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. ÍOOU ko-
rona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. Róm. kath. vallású, kántori teendőket végezni 
képes és valamely szláv nyelvet bíró pályázók magyar 
nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvány-
nyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a 
nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr-
hoz címzett folyamodványaikat f. évi szeptember hó 
15-ig Krassó-Szörény vármegye közigazgatási bizott-
ságához küldjék be. Lúgos, 1909. évi augusztus hó 
2ü-áa. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (85/h-I—1) 

A vajdahunyadi államilag segélyezett polgári 
leányiskolánál 1 segédtanítónői állás betöltendő. Pá-
lyázhatnak nyelv- és történeti szakcsoportra képesített 
polg. iskolai tanítónők. A segédtanítónő évi fizetése : 
1400 korona és megfelelő lakbér. Kérvények 1909 
szeptember 6-ig bezárólag Vajdahunyad város polgár-
mesteréhez nyújtandók be. Vajdahunyad, 1909 augusz-
tus 25-én. Danilo, polgármester. (1456—1—1) 

Az egervö lgy i és fiókközsége s z e m e n y e l róm. 
kath. iskolaszékek az osztálytanítói állásokra pályá-
zatot hirdetnek. Fizetés: 1000—1000 korona, melyből 
900—900 korona államsegély, a többi 100—100 korona 
a községektől. Lakásuk : 2 bútorozatlan szoba, konyhával 
együtt. Kötelességük : az iskolaszék által kijelölt 
osztályokat vezetni, az ismétlő-iskolásokat is tanítani, 
a kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni s a 
gyermekeket templomba vezetni s reájuk felügyelni. 
Fizetés az állás elfoglalásától számíttatik. Pályázati 
határidő: szeptember 19 délelőtt '/alO órakor Eger-
völgyén, délután 3 órakor Szemenyén. Tanítónők is 
folyamodhatnak. Személyes megjelenés kívántatik. 
Kérvények főtisztelendő Limperger Mihály plébános 
címére küldendők. Egervölgye (Vas m.), u. p. Kám. 
Vasúti állomás Rum. (1459—I—1) 

Okleveles tanítónő nevelőnőnek ajánlkozik elemi 
iskolás gyermekek mellé, lehetőleg felvidékre. Cím : 
Baloghné, Debreczen. Erzsébèt-utca 14. (1464—1—1) 

A békésszentandrási róm. kath. iskolaszék nyug-
díjazás folytán megüresedett I. elemi osztályú fiú-
iskolatanítói állomására pályázatot hirdet. Javadalma : 
készpénz és ingatlanban 1027 korona, melyben a 
20 kor. kertilletmény bennfoglaltatik. Lakása 2 szoba, 
konyha, kamara, pince, istálló. Fűtési átalá.ny 40 kor., 
melyből a tanító fűtteti az iskolát. Pályázati határidő : 
1909 szeptember 8. Az állás szept. 12-ig elfoglalandó. 
A megválasztott tartozik vasárnaponként az ismétlő-
tanköteleseket tanítani. Kántori képzettség előnyben 
részesül. Szükség esetén a kántort helyettesíti. Békés-
szentandiás, 1909 aug. 26. Dunay Alajos dr. plébános, 
iskolaszéki elnök. (1467—1—1) 
. A gyulaszabadkai községi tanyai, osztatlan ve-

gyes iskolánál a tanítói állás nyugdíjazás folytán üre-
sedésbe jővén, erre pályázatot hirdetek. Fizetése : 
államsegélyből 600 korona, fizetéskiegészítés és ötöd-
éves korpótlék, a város pénztárából 600 korona fize-
tés, 160 korona fűtési, 80 korona szolgatartási, 60 ko-
rona tatarozási és 30 korona utazási átalány. Lakás 
természetben, kerttel. Kötelessége : az I—VI. vegyes 
osztályok és az ismétlő-tankötelesek tanítása. A kellően 
fölszerelt kérvények f. évi szeptember 15-ig alulírott-
hoz küldendők. Az állás a választás után azonnal 
elfoglalandó. Follmann János dr., iskolaszéki elnök. 

(1468 —II—1) 
A nemeskoltai ág. hitv. evang. gyülekezet a 

második tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma-
zása : 900 korona az államtól, 100 korona a gyüle-
kezettől, az iskola fűtésére 8 köbméter kemény tűzifa 
házhoz szállítva, felaprózva, 200 Q-öl kiskert, szép 
új lakás, 2 szoba, 1 konyha, előszoba, éléskamra stb. 
Kötelessége : a kijelölt 3 osztályban tanítani, szükség 
esetén a kántortanítót helyettesíteni. Folyamodványok 
f. évi szeptember 11-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Nagy György ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1471-1 -1 ) 
A zs igárdi ref. iskolánál a beteg kántortanító 

helyettesítésére pályázat hirdettetik az 1909 10-ik 
tanévre. Fizetés : havi 60 korona és lakás. Köteles-
sége : a IV—VI. osztályok s ismétlő-iskolások tanítása 
és a kántori teendők végzése. Pályázhatnak tanítónők 
is, ebben az esetben az 1—III. osztályok és ismétlő-
iskolások tanítása lesz a kötelessége. Csak református 
vallásúak kérvénye lesz tekintetbe véve. Pályázati 
határidő : f. évi szeptember 14-ike. Kérvények a ref, 
lelkészi hivatalhoz címzendők. (1479 - I—1) 
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Az abai í jvár i ref. egyház kántortanítói állására 
pályázatot hirdetek. Kötelességei : a IV—VI. oszt. min-
dennapi és az ismétlő-tankötelesek tanítása ; a gyüle-
kezeti éneklés és egyházi énekkar vezetése. Javadal-
mazása : 12 köböl búza ; 19 köböl rozs ; 8 kath. 
szántóföld, a földet tanító maga mívelteti, adóját az 
egyház fizeti ; 16 köbméter tűzifa, beszállítva ; tandíj 
címen az egyház pénztárából 200 korona ; lakás és 
kert. Fizetéskiegészítési államsegély 1000 koronáig 
173 korona. Az állás október 1-én elfoglalandó. A 
szeptember 19-én délelőtt 10 órakor tartandó próba-
éneklésre önköltségen megjelenő tanító urak előnyben 
részesülnek. A pályázatok szeptember 19-ig adandók 
be Bíró János ref. lelkészhez, Abaújvár (Abaújtoma 
megye). (1469—1—1) 

Pályázat az e sz tár i ref. egyház orgonista-kántor-
fitanítói állomására. Javadalom : természetbeni jó 
lakás melléképületekkel, házikerttel. Készpénz egy-
házi pénztárból negyedévenként előre 662 (hatszáz-
hatvankettő) korona, 14 kat. hold, 1042 Q'-öl szántó-
föld egy tagban, adóját egyház fizeti. Haszonbéri 
értébe 700 korona, másfél öl tűzifa, beszállítva. Kor-
pótlék az államtól. Kántori teendőkért 11 mmázsa 
kétszeres búza, temetési stóla mintegy 90 korona, 
legátus-tartásért 69 kiló kétszeres búza és 18 korona. 
Kötelessége : I—VI. elemi fiúosztály és ismétlősök 
tanítása, orgonista-kántori szolgálat, lelkész akadályoz-
tatásakor és kanonikus órákon istentisztelet végzése. 
Pályázati kérvények fölszerelten szeptember 20-ig 
alulírotthoz küldendők. Próbaorgonázás és éneklés 
végett pályázók pályázat lejártáig vasárnaponként 
személyesen megjelenhetnek. Esztár (Bihar, u. p. 
Pocsaj), 1909 augusztus 26. Szűcs Béla ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (1470—II—1) 

A berekal ja i róm. kath. iskolánál az újonnan 
rendszeresített második tanítói állomásra f. évi szep-
tember 14-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 1U0 
korona a községi pénztárból, 900 korona államsegély 
és 20 korona kertpótlás. Lakása áll : 2 padlózott 
szobából, zárt konyhából, kamarából és fáskamrából. 
A folyamodili óhajtók kérvényeiket teljes fölszerelés-
sel a berekaljai róm. kath. iskolaszékre címezve, 
Báthy Gyula esperes-plébánoshoz küldjék f. évi szep-
tember hó 14-ig, amely napon a választás fog történni. 

( 1 4 7 4 - 1 - 1 ) 
B i c s c s e f a l u i (Trencsén megye) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
megfelelő lakás melléképületekkel, kert, 3 hold szántó-
föld. Hitközségektől készpénzben 492 korona, termé-
nyekben 21'/4 mérő vegyes gabonanem, kérelmezés-
ben levő államsegélyből 346 korona 37 fillér, tan-
teremfűtésre 100 korona, stóla 120 korona. Köteles-
sége : összes kántori teendők végzése, osztatlan és 
ismétlő-iskola vezetése. Kántori próbával egybekötött 
választás szept ember 21-én délelőtt. Iskolaszéki elnök. 

( 1 4 7 8 - 1 - 1 ) 
A pacsér i községi iskolánál újonnan szervezett 

5-ik tanítói állásra — melynek javadalma lakás és 
kerten kívül : 100 korona az iskolai pénztárból és 
900 korona államsegély — pályázat hirdettetik. Meg-
választott köteles a reábízandó osztályt vezetni 
és az ismétlő-iskolai oktatásban résztvenni. Az állás 
október 1-én elfoglalandó. Amennyiben ref. pályázó 
választatnék meg, az egyház péntárából 100 korona 
hitoktatási díjat kaphat. Pályázatok a községi iskola-
székhez címezve, szeptember 11-ig küldendők. Arany 
Gusztáv, iskolaszéki elnök. (1481—I—1) 

Sarkadon (Bihar vm.) a községi polgári fiúisko-
lánál mennyiség-természettudományi szakcsoportra egy 
segédtanári állásra a Néptanítók Lapja július 15-iki 
számában meghirdetett pályázatot megújítjuk. Pályá-
zati határidő: szeptember 15. Megjegyezzük, hogy 
nem okleveles államsegélye kiutalását oklevele meg-
szerzését követő hó 1-től remélheti. (1484—1—1) 

A m á r a m a r o s - v i s k i ref. egyház egyik tanítói 
állására pályázatot hirdet. Javadalma : 730 korona 
az egyház pénztárából, havi előleges részletekben, 
7 öl tiizifa 70 korona, államtól fizetéskiegészítés 200 
korona, lakás, kert. Pályázhatnak okleveles tanítók 
és tanítónők. Kötelessége : az egyháztanács által reá-
bízandó osztályok tanítása, egyházkerületi tanterv 
szerint. Pályázatok a ref. lelkészi hivatalhoz szeptem-
ber 12-ig beküldendők. Megválasztott állását a válasz-
tás után, legkésőbb szeptember 20-ig köteles elfog-
lalni, ellenesetben a választás érvényét veszíti. Az 
elnökség. (1476—1—1) 

Az orosház i izr. hitközség népiskolájánál nyug-
díjaztatás folytán megüresedő, évi ezernégyszáz korona 
alapfizetéssel, 360 korona lakásbérrel és 20 korona kert-
illetménnyel javadalmazott tanítói állásra pályázatot 
hirdetünk. Folyamodhatnak elemi iskolai oklevéllel 
bíró, héber ismeretekben is jártas férfitanítók. A 
szabályszerű képesítést, esetleg eddigi működést, kort 
és családi állapotot feltüntető, eredeti vagy hitelesí-
te t t okmányokkal fölszerelt pályázati folyamodványok 
f. évi szeptember 20-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz 
nyújtandók be. Orosháza, 1909 augusztus 29. Büchler 
Márton, iskolaszéki elnök. Bérezi Fülöp, iskolaszéki 
jegyző. (1485—II—1) 

Csata (Bars megye) róm. kath. kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Javadalom : természetbeni lakás 
(mely áll 3 szoba, konyha, pince, istálló, kamrából) és 
kert. Ismétlő-oktatásért 60 korona. Tandíjváltság 84 
korona. Vasúti kisajátítás folytán föld árának kamata 36 
korona Egyházi állandó adomány 56 korona 56 fillér. 
Stólajövedelem 30 korona. Föld munka váltság 100 ko-
rona. 12 8/.apu búza mecka 11 kat. hold 605 [ -öl szántó 
ingatlanság haszonélvezete (melynek adóját a tanító 
fizeti). Tüzifaváltság 60 korona. Tűzi hasábfa 3 öl, ter-
mészetben. Ostyasütésért 42 korona. Az 1000 koronáig 
való fizetéskiegészítést az állam fedezi. A kántor-
tanítói oklevéllel fölszerelt kérvények f. évi szeptem-
ber hó 22-ig az iskolaszék elnökéhez küldendők. A 
választás f. évi szeptember hó 23-án d. e. 11 órakor 
fog megtörténni. Dr. Zelenyák János lekéri plébános, 
iskolaszéki elnök. (1486—I—1) 

Tekerőpatak (Csík megye) községhez tartozó úgy-
nevezett H e v e d e r és Ö l y v e s telepeken szervezett 
községi 2 új tanítói állásra pályázat hirdettetik. Ja-
vadalmazás : 1000—1000 korona törzsfizetés, melyből 
100—100 koronát a község és 900—900 koronát pe-
dig az állam pénztára fog hordozni. Lakbérül mind-
két tanító 100—100 koronát fog kapni, szintén a köz-
ségtől, míg az iskolával egy födél alatt levő tanítói 
lakások fölépülnek. Kötelessége mindkettőnek a ren-
des_ tantárgyakon kívül a hittant rendszeresen taní-
tani. Folyó évi szept. 18-ig pályázhatnak mindazon 
róm. kath. vallású egyének, kik magyar tannyelvű 
képzőben nyertek tanítói oklevelet. A választás szept. 
21-én lesz. Községi iskolaszék Tekerőpatal on (u. p. 
Gyergyóezentmiklós), 1909 aug. 26. Kovács Kálmán, 
közs. isk.-széki elnök. Vadász József, k., isk.-széki 
jegyző. (1487—II—1) 

Nagyszalonta község iskolaszéke a megüresedett 
m o c s á r t a n y a i községi tanítói állomásra pályázatot 
hirdet. Javadalma : 1. a községi iskolaszék pénztárá-
ból, havi előleges részletekben, évi 1000 korona; 2. 
természetbeni lakás (két szoba, konyha, kamara, pince, 
400 Q - ö l kert használata) ; 3. törvényszerű esedékes 
korpótlék. Kötelessége : a reábízott osztályokat vezetni 
és az ismétlősöket oktatni. Okleveles férfitanítók, mint 
pályázók, kérvényeiket 1909 szept. 15-ig Csorvássy 
István ügyvéd, iskolaszéki elnök úrhoz küldjék. 

(1488-1—1) 
Okleveles tanító, jó működési bizonyítvánnyal, ne-

velői vagy tanítói állást elfogad. S z e g e d , I. K , 
Bocskay-utca 7. sz. (1490—I— 
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Máriabesnyön férfitanítói állás üresedett meg. 
Fizetése : 1000 korona államsegély, 100 korona hit-
községtől, 20 korona kertilletmény, 360 korona lak-
bér. Pályázhat róm. kath. férfitanító, ki szükség szerint 
kántornak segít. Kérvények gödöllői plébániára kül-
dendők szeptember 15-ig. Az állás azonnal elfogla-
landó. (1489—1-1) 

A kurtyai (Krassószörény m.) újonnan szervezett 
községi elemi iskolánál tanítói állás betöltendő. A 
tanító járandóságai: évi 1000 korona fizetés és tör-
vényszerű lakás, kerttel. Addig azonban, míg a község 
a lakást természetben nem adhatja meg, a tanító 
200 korona évi lakbért kap. A magyar nyelven szer-
kesztett, kellően bélyegzett és fölszerelt kérvények 
az iskolaszékhez szeptember hó 12-ig terjesztendők 
be. Kurtya, 1909. évi augusztus 27-én. Dobrovi Adolf, 
iskolaszéki elnök. (1492-1—1) 

A péterii (u. p. Monor) ág. hitv. ev, egyház isko-
lájának egyik rendes tanítói állására pályázatot hir-
detek. Javadalom : lakás, 1 öl tűzifa, 984 kor. kész-
pénzben, melyből 364 kor. államsegély. Különös köte-
lességek : a kántortanítónak, akadályoztatása esetén, 
magyar és tót kántori teendőkben való helyettesítése 
(stóla a fungensé), gazdasági ismétlő-iskola és iskolai 
tanzászlóalj vezetése, melyekért a községtől 100 kor., 
idővel valószínűleg emelkedendő, állandónak biztosí-
tott külön tiszteletdíj illeti meg. Külön egyházi ismétlő 
nincsen. Pályázatok kellően fölszerelve (képesítő-ok-
levél, működési bizonyítvány) szeptember 12-ig kül-
dendők hozzám. Bartos, lelkész. (1494—I—1) 

H I R D E T E S E K . H I R D E T E S E K . 
A z i s k o l á k 

fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-fé le Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Dustless"-gyár : 

Erdős József és Társa. 
Budapest, TI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171—48—31) 

Rendtartási könyv hivatalos nagyságban, pon-
tosan a hivatalos minták 

szerint, finom fehér papíron, jő kemény kötésben. 
Tartalma : órarend, fölvételi, előmeneteli és mulasz-
tási, látogatási, haladási naplók (180 munkanapra), 
statisztikai kimutatások, 49 tanulóív 3'20, 77 tan. 4, 
90 tan. 4-40, 104 tan. 4'80, 132 tan. 5"40. Célszerű-
ségét számtalan elismerőlevél bizonyítja. Kiadja : 
Kovács Gyula, Nagybányán. (1199—IV—4) 

Á l l o m o o í V ú l w t é r é s l i e z nyomtatványok 1 K. Ma-
Í U l d l l l á C g C l j gyarázófüzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
(Szatmár m.). (873—X—9) 

gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
" " (II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték 
(II. rész) 2-40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus. 

(1376—VI-1) 

VÁRNAY L. Szeged, könyvnyomda, 
könyv-, papír- és írószerkereskedés. 
Törvényesen védve. 14.193. sz. a. lajstromozva. 
Most jelent meg XXI. kiadásban a legújabb miniszteri 

rendeletek alapján átdolgozott 

Osztálykönyy, el. népisk. számára. 
Tartalma : 1. órarend. II. Iskolalátogatási napló. 

III. A fölvételi, előmeneteli és mulasztási napló. IV. 
Statisztikai adatok a tanévről. V. Beterjesztendő statisz-
tikai kimutatás. VI. D) napló. Más iskolába járó növen-
dékek nyilvántartása. VII. A tanulók által használt 
tankönyvek kimutatása. VIII. A tananyag heti ki-
mutatása, szorgalmi és haladási naplója. IX. Adatok 
a tanévről. E nélkülözhetetlen osztálykönyv a követ-
kező összeállításokban kapható: 818/a. r. sz. 80tanuló 
számára, bekötve, 2'40 K ; 818/b. r. sz. 128 tanuló 
számára, bekötve, 3 K ; 818/c. r. sz. 192 tanuló szá-
mára, bekötve, 3'60 K. A VIII. rész tananyag heti 
kimutatása nclkiil : 818/d. r. sz. 80 tanuló számára, 
bekötve, 1'80 K; 818/e. r. sz. 128 tanuló számára, 
bekötve, 2'40 K ; 818/f. r. sz. 192 tanuló számára, 
bekötve, 3 K; 818'/a. r. sz. Csak a tananyag heti 
kimutatása, a szorgalmi és haladási napló (VIII. és IX.) 
40 hétre, kötve, 1*80 K. 

Ugyancsak most jelent meg az V. évfolyamban Scossa 
Dezső dr. tanfelügyelő úr által szerkesztett 

ALMANACH, 1909/10. tanévre. 
Évkönyv tanítók, tanítónők, óvónők és isk. hatóságok 

részére. Ára vászonkötésben 1 K. 
Képes árjegyzék iskolai szerek- és teljes iskola-

fölszerelésekről ingyen. 
Fentiek eredeti árakon kaphatók: 

jMUMClPIA', lípest, VL, Liszt Ferenc tér 9. 
(1208—IV-3) 
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Tankönyveit 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fölvllágosítással készséggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

T O L D I L A J O S 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fö-ntca 2. szám. 
(1338—X—2) 
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XLII. évfolyam. 36. szám. Budapest , 1908 szeptember 16. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIK. M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vl l l .KER. , BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. M A OY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Késsiratoliat nem aci viiik: vissssa. 

Nemzet és iskola. 
A na;,y francia forradalom közokta-

tási kormányának volt a jelmondata 
az, hogy kötelessége minden polgárnak 
műveltnek és tanultnak lenni. Lényeg-
ben ez a jelszó szülte a modern társa-
dalmat. Azt a közéletet, amelyben úrnak 
és jobbágynak egyenlőek a jogai és 
kötelességei, egyként értékes személyi-
ségük. Viszont a modem társadalomnak 
megalakulása pillanatától létérdekévé 
lett az, hogy a tudást és műveltséget 
közkinccsé tegye, népszerűsítse, mert 
kétségtelenül minden műveletlen ember 
ellensége a modern társadalmi rendnek. 
A kultúréletnek a nevelés, oktatás, a 
kiművelés az alapja, de éltető eleme is, 
melyből egyedül fakadhatnak a társa-
dalmi reformok s minden lehető meg-
újhodás. 

Az egyes népek sajátos jelleme szerint 
tagozódik az egységes kultúrtársadalom, 
alakul át az egyes sajátos színezetű nem-
zeti társadalmakká. A kultúrélet törvényei 
szerint a nemzeti társadalomnak a legelső 
és legfőbb feladata tehát művelt állam-
polgárt nevelni. A legfontosabl érdeke 
ez, midőn további létének, jövőjének 
alapjait építve, az egységes kultúra fejlő-
désével együtthaladni törekszik. Nevelő-
munkája a hazafiak összességét formál-
ván, művelési eljárásának legelsőbben is 
nemzetiesnek kell lennie. Az általános 

emberi és a nemzeti művelődés így vál-
nak egymásnak kiegészítőivé: a művelt 
ember honpolgár is, kinek elsőrangú 
polgári erénye a műveltség. A művelt 
polgároknak, a talentumoknak minél 
nagyobb száma, tömege teszi naggyá az 
államot, melynek lefőbb érdeke kétség-
telenül az, hogy a legkülönbözőbb élet-
pályákon hivatásukat szakértelemmel, 
önfeláldozással és lelkesen betöltő pol-
gárai egyesüljenek a haza szeretetében. 

A nemzeti művelésnek, a kultúr-
államiság kiépítésének, egy szebb jövő 
előkészítésének nagy munkájában ter-
mészetesen az iskolát terheli a nagyobb 
rész. Munkájának sikere azért biztosí-
téka és mutatója az államhatalmi rang-
nak, sikertelensége a hanyatlásnak. Az 
elemi iskola az első terjesztője a nem-
zeti nyelvnek, a nemzeti tradícióknak. 
Hatását teljesebbé teszi, kimélyíti a 
középiskola, melynek a hazai nyelv és 
irodalom a legfontosabb nevelőeszköze. 
Az egyetem a magasabb tudományos 
képzettségnek, a szakiskolák a gyakor-
lati életpályákra való előkészítésnek az 
eszközlésével szolgálják a nemzeti ideált. 

A társadalmi élet lényege hozza azon-
ban magával azt, hogy működésével az 
iskola nem maradhat elkülönülten, hanem 
számítania kell a közélet egyéb ténye-
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a modern közélet, amennyiben dönt-
hetetlen igazság az, hogy a művelt 
ember általános sajátsága a sokirányú 
érdeklődés, átalakító, művelő hatású a 
nemzet tömegére. Ennek a hatásnak az 
eredménye főleg az oktatásügy — mint 
a nemzeti élet legfontosabb ügye — 
iránt való közérdeklődésben mutatkozik, 
melynek mértéke egyenes arányt mutat 
a közélet egységes fejlődésével. Példa 
lehetne erre Német- vagy Franciaország, 
ahol az iskola ügye minden embernek 
közös ügye, közérdeklődésnek s minden-
napi megbeszélésnek a tárgya; példa 
Norvégia, ahol az iskola mindennapi 
rendjét jelezve, néhol, pl. Krisztiániában, 
a város összes harangjai szolgálják az 
ifjúság iskolai fegyelmi rendjét. 

Ilyen, az iskolát támogató tényezők 
a napisajtó és a szószék, amelyek a 
nemzeti művelődés s ezzel a haladás 
ügyét annyiban szolgálják, amilyen mér-
tékben foglalkoznak az iskola kérdései-
vel. Első helyen az olcsó, filléres újsá-
gok a nevelői a köznépnek, az elemi 
iskolából kikerült polgárságnak. Ha 
nemzeties irányúak, ha válogatott köz-
leményeikkel a népnevelés és nem a 
pártpolitika szolgálatában munkálnak, 
népnevelő hatásuk pótolhatatlan. Meg-
győző példa erre akár a japáni, akár 
az amerikai olcsó napisajtó, melyek 
néhány év alatt csodákat műveltek. 

A nemzet s szűkebb értelemben a 
nép művelésének munkája azonban min-
den, az iskolát támogató eszköz közre-
működése mellett is, természeténél fogva 
feltételezi a társadalom összes erőinek 
egyesített munkásságát. A nemzet min-
den egyes tagjának értelmi és erkölcsi 
munkája, egyéniségének és személye 
tekintélyének hatása és anyagi ereje 
kell ahhoz, hogy a siker reményét éltesse. 
Az iskola irányt mutat tökéletes tan-
eszközeivel, melyeket az emberi szellem 
óriásai alkottak, nevel és tanít, de a 
nemzeti művelés sírig tartó munkáját 
nem eszközölheti. Értéktelen volna a 

legsikeresebb népoktatás minden gyü-
mölcse, ha maga a társadalom, és padig 
minden kultúrnép társadalma nem gon-
doskodna oly szociális eszközökről, me-
lyek a néplélek továbbképzését valósítani 
hivatvák. Hasonló szociális eszközöket 
nem kis számmal használ a mi nemzeti 
társadalmunk is. A szabad gyülekezési 
jog alkalmas alap a haladás minden 
eszméjének tisztázására. Ha azonban 
jogosulatlan törekvések, forrongásban 
levő, még meg nem tisztult elméletek 
igyekeznének vele a nemzeti művelődés 
és haladás ügyének a mellőzésével élni, 
a modern életnek ez a legáldásosabb 
fegyvere védelem helyett bizonnyal csak 
vészt hozna a kultúrára. A mindennapi 
tapasztalat tanúsítja, hogy ezzel az esz-
közzel a legkülönfélébb jelszavak után 
induló, illetőleg azok alá rejtőző osztály-
és nemzetiségi törekvések csodás gyor-
sasággal nagy eredményeket vívnak ki 
minden állam keblében. 

A fejlődés ezen a téren olyan irány-
ban mutatkozik, hogy ezt a szociális 
vívmányt a nemzeti kultúra harcosai, 
annak hivatott tisztviselői értékesítsék 
a nemzeti haladás és művelődés érdeké-
ben. Mint mindenütt, úgy itt is cél-
tudatos, rendszeres eljárás szolgálatában 
ható munkásság válhat a nemzeti kul-
túra hasznára. A fejlődés megindítása 
azonban ezen a téren első rendben társa-
dalmi feladat. A legközvetlenebb teendő 
pedig bizonnyal minden téves szokás és 
közéleti előítélet írtogatása lesz. 

A vasárnapok és ünnepnapok szabad-
ideje lesz előreláthatóan a nemzeti mű-
velődés munkaideje. Főleg akkor, ha 
egyszer diadalt arat az antialkoholiz-
mus küzdelme, melynek harcosai első-
sorban hivatásszerűleg a nemzeti kultúra 
hivatalnokai, akiket ilyen irányú műkö-
désükben, valamint másutt, úgy újabban 
nálunk is hivatalos rendeletek és intéz-
kedések is segítenek. Támogatója pedig 
esetleg az olcsó, filléres napisajtó, mely 
a nemzeti nevelés és művelés nagy 
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munkájában eddig fényesen bevált eszköz-
nek bizonyult. Az elérendő cél érdekében 
azonban az efemer értékű érdekesség és 
minden pusztán szenzációhajhászó törek-
véstől távol, feltétlenül nemzeties irány-
ban művelő és nevelő társadalmi orgánum-
ként kell majd szerepelnie. 

Kosa István. 

A magyar dal ünnepe. 
Irta : Laleatos Lajos. 

A délibábos magyar Alföld őrs váró s a : Kecske-
mét, mely már évszázadok óta szeretettel szol-
gálja a migyarság szent ügyét, négy napig tartó 
ünnepséget ült a magyar dal dicsőségére. 

Akik ebben az országban barátai és művelői, 
munkásai és kertészei a magyar dalnak, kész-
séges örömmel tettek eleget a „hírős" város 
meghívásának s vagy háromezer dalos gyűlt így 
össze ottan. Az ünnepség nagy figyelmet keltett 
már azért is, mert nem helyi, hanem országos 
versenye volt a dalegyesületeknek, és mint ilyen, 
a XVÍI[-ik. Kereteiben, méreteiben méltó volt 
a temesvári dalosversenyhez, amelyet 1905-ben, 
a szombathelyihez, amelyet 1906-ban és az 
egrihez, amelyet 1907-ben ünnepeltek. A mostani 
verseny különben bizonyos fokú apotézisa is a 
Kecskeméti Dalárdának, amely most ünnepelte 
meg alakulásának 50-ik évfordulóját. 

Mindnyájan, kik résztvettünk a magyar dalosok 
ez utolsó versenyén, azzal a lélekemelő meg-
győződéssel távoztunk onnan, hogy a magyar dal 
ügye szépen fejlődik s a magyar szellem és zene-
kultúra hasznos tényezője lett. Erezzük és tudjuk, 
hogy mily kincse nemzetünknek a dal. A magyar 
dal, mely százezrek nótás lelkére született, nem 
vesztegető és nem csábító, de örök és mély. 

El nem vált soha egymástól az ember és a 
dal. Dalra nyílt az ősember ajka, mikor először 
táncolta körül a csodatevő tüzet. Dal kísérte 
az első áldozati oltár füstjét, és dalt, különös, 
monoton dalt dúdoltak, mikor az első sírokat 
ásták. 

És lehettek ellenségek, lehettek gyűlölködők, 
kik egymással szembenálltak, egyben : a dalban, 
egyetértettek. Ez a nyelv közös. Ott, ahol meg-
szűnik minden más hatalom, a dalt, a zenét 
küldik harcba és a dal belopja magát a lélekbe, 
elringatja, felgyújtja, lázba hozsa. 

Minden népnek megvannak a daloskörei. Az 
első minnezengerek, trubadúrok és bárdok el-
hangzott dalai óta kultiválták a dalt sîéles e 
földön. Mikor egy nép történetével meg akarunk 
ismerkedni, keressük a népköltés gyöngyeit, s 
minél gazdagabb a nép dalköltészete, annál 
műveltebb az a nép. Mert ki tagadhatná, hogy 

nemcsak hangulatok keltésére s festésére való, 
nemcsak fűszer, hanem önmaga cél is, hatalmas 
és bűvös erőforrása a népiéleknek, melyet fej-
leszteni, ápolni, kiképezni nemzeti feladat. Nagy 
népek életének tanúságaiból tudjuk azt, hogy 
a dal minden faja, a rétek virágaként illatosan 
fejlő népdal, nagy nemzeti mesterek által ter-
mett műfajok és énekremekek egyaránt híven 
tükrözik s hatalmukban fogva tartják a nép-
lélek egész világát. De nem kell erre idegen 
példa, van rá hazánk földjén elég, hol egy futó 
hangulat már dalt szül, hol a közlekedés dal-
ban keres és talál útat, hogy nagy szenvedélyek 
lángján ég a dal s visszatérve a nép lelkéhez, 
újra fölkelti azt, amiből született. Nem kell 
idegen példa ott, hol a legerőteljesebb, a leg-
magasztosabb dalok forrásai a honszeretet s a 
vallásos ihlet ereje, s e húrok a magyar nép 
lelkében legerősebben rezegnek s a néplélek 
mély aknáiban ezek az erek leggazdagabbak. 
A dal müvelése, a népiéleknek dallal való föl-
melegítése hazafias cselekedet, s az ország dal-
egyesületei jól szolgálják a hazát, mikor körül-
hordozzák országszerte zászlóikat, midőn ver-
senyre kelnek, „hogy megmutassák, ki tud jobbat, 
ki tud szebbet, jobban és szebben!" 

Emelkedjék ám valaki bármily magasan a 
tudomány és művészet szárnyain, bizonyos, hogy 
egykor ott lent kellett kezdenie az „elemieknél", 
s esak a céltudatos és fokozatos nevelés, oktatás 
által érhetett a magasságba. 

Hasonlóképen van ez a mar mesterdalnokokkal 
is, kik már sok dicsőséget szereztek a magyar 
dalnak hazánkban és a müveit külföldön. S mint 
hogy ily művészi feladatok teljesítéséhez is az 
„első kalapácsütéseket" a szerény népiskola szol-
gáltatja, nagyon érdemes, hogy a kecskeméti 
dalünnep ötletéből az elemi énekoktatás fölött 
is rövid szemlét tartsunk. 

A különféle tudományszakok oktatása terén 
utóbbi években jelentékeny reformok állottak 
elő. Csupán az énekoktatásnál maradtak a régi 
elvek majdnem teljesen érvényben, pedig e tan-
tárgy is igazán rászorult már az üdvös reformra. 
Igaztalanok lennénk, ha tagadnók, hogy tör-
téntek kísérletek, próbálgatások, amelyeknek 
ha egyéb eredményük nem is volt, legalább 
fölszínre vetették, hogy mily sz >morúan áll az 
iskolai énekoktatás ügye, s hogy elkerülhetetlen 
a gyökeres reformálása, ha nem akarjuk, hogy 
az ének, az emberiség e legnemesebb és leg-
büvösebb istenadománya, fölötte nagy s talán 
pótolhatatlan kárt szenvedjen. 

Egyre sürgősebb a követelés, hogy a dalnak 
csupán hallás után való gépies begyakorlása 
iskoláinkból száműzettessék s helyébe valóságos 
énekoktatás lépjen. Szakkörök énekteclmíkai 
gyakorlatókat kívánnak az iskolában. A gyer-
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mekeknek a hangjegyekkel, ütem- és hangnemek-
kel való megismertetése, párosulva helyes és 
módszeres eljárással, mindenesetre nagyban hozzá-
járul a sikeres énekoktatáshoz, de mindezeken 
kívül elengedhetetlen kellék, hogy a tanuló 
megtanulta légyen hangját öntudatosan és he-
lyesen használni, s mint egy hangszert, szaba-
tosan kezelni és alkalmazni. 

Egy előkelő londoni énekmester írja a többek 
között, hogy az énekoktatásnál a nyelv be-
folyását a hangra mindig figyelmen kívül hagy-
ták. A mester meg van győződve, hogy min-
denki — hacsak szervi hibája nincs — képes 
az ének művészetét elsajátítani, csak kellőleg 
művelje a hangját. A legszebb hang lehet el-
rejtve annak torkában, aki azt állítja, hogy egy 
cseppet sem tud énekelni. Itt láthatjuk, — úgy-
mond — hogy az angol nyelv nehézkessége és 
darabossága mily nagy hátrányban van az olaszok 
lágy, dallamos beszédével szemben. A nyelvnek 
ez a dallamossága — nem pedig, mint sokan 
hiszik, az éghajlat — oka, hogy az olaszok 
között oly sok szép hanggal találkozunk. Az 
éghajlatnak a hangra semmi befolyása sincs, 
hisz' télvíz idején Olaszország északi részében 
rosszabb idő jár néha, mint a brit szigeteken. 
Itáliában mindennapos a szép hang, mert a lágy 
beszéd folytán a torok úgyszólván már a gyermek-
kortól kezdve alkalmasabb az énekre, mint az 
angoloknál. A mester épen ezért az anyákhoz 
fordul s figyelmezteti őket, hogy ne engedjék 
gyermekeiket magas, lármás hangon beszélni s 
maguk is szokjanak le erről, mert a gyermek 
hangja igen fogékony környezetének példája 
iránt. Fiatal hölgyek, akik énekesnők akarnak 
lenni, soha se beszéljenek indulatos, emeltebb 
hangon ; ez a jó szokás meghozza a kívánt ered-
ményt. Tapasztalásból mondja, hogy akik éne-
kelni tanulnak, akkor vannak túl az első nehéz-
ségen, midőn az a magánhangzót olyan lágyan 
tudják kiejteni, mint az olaszok. Fődolog, hogy 
helyesen tudjunk ének közben lélekzetet venni. 
Erre nézve azt tanácsolja, hogy a tanuló (ha 
hölgy, fűző nélkül) feküdjék hanyatt, két karját 
tegye a feje alá, szívja tele tüdejét levegővel s 
lassan bocsássa ki ismét. így — ha már a hang 
színezetével nincs nehézségünk — az egyes 
hangokat egyenletesen, fennakadás nélkül tud-
juk kiadni. Soha se felejtse el az énekes, hogy 
saját hangunkat mindig belsőleg bálijuk, míg 
a közönség azt hallja, ami a szánkon kijő. Epen 
ezért megesik, hogy midőn azt hisszük, szépen 
énekeltünk, a hallgatóság rosszul ítél felőlünk, 
s viszont, amikor ének közben úgy érezzük, 
hogy a hangunk nem tiszta, fátyolozott, a kö-
zönség el van ragadtatva föllépésünktől. 

Legnagyobb titka az énekművészeinek a 
fegyelmezettség, a hangunkon való biztos ural-

kodás. így pl., ha egy teremben sok angol van 
és csak nagyon kevés idegen, mindig az utób-
biak hangját halljuk, nem pedig a darabos, 
mássalhangzókban szegény angol beszédet. 

Az iskolai énekoktatás reformja annál is ége-
tőbb, minthogy nyilvánvaló lett, hogy a növen-
dékek egészségét a hamis hangkezelés nagyon 
könnyen megtámadja. Grégeorvosok hosszas 
tanulmányozás és megfigyelés alapján egyhan-
gúlag odanyilatkoznak, hogy a hangszervek 
megbetegedése egyre gyarapodik. A megbete-
gedés oka pedig a hangszálak túlságos meg-
erőltetésében, valamint helytelen és meggondo-
latlan iskolai hangképzésben keresendő. Figyeljük 
csak meg a gyermekeket az utcán és játszó-
tereken. Mennyire megerőltetik ott hangszervei-
ket, hogy a nagy lármában is megértsék őket. 
Mennyire össze kell szorítaniok olyankor a gégefő 
izmait. Szinte idegessé tesz bennünket az a 
fülsiketítő visítás, ami ott végbemegy. Hányszor 
mutattak már rá az orvosok a fiatalság túl-
hangos beszédének káros voltára, az iskolában 
a karban való oktatásnál előforduló kiabálásra 
stb. ; de különösképen arra, hogy mily iszo-
nyatos pusztítást visz véghez a hangszerveken 
a fiatalkorúaknak időelőtti dohányzása. De mind 
hiába ! 

A gyermek zsenge korában csak csekélyszámú 
hang fölött rendelkezik, mégis sokszor oly han-
gok kiejtésére kényszerítik, melyek hangkörét 
tetemesen túlhaladják s csak a gégefőn való 
nyomás és szorítás által képes azokat előhozni. 
Hogy ennek azután mi a következménye, világos. 
A gyönge hangszalagok s a hangképzésnél 
közreműködő izmok a túlerőltetés folytán meg-
lazulnak, lankadtakká, petyhüdtekké lesznek, a 
gyermeki hang pedig elveszti üdeségét, csengését, 
s durva és recsegős lesz. 

Arra kellene tehát minden tanítónak töre-
kednie, hogy az iskolai énekoktatás megkezdése 
előtt a beszéd- és hangszerveket rendszeresen 
képezze, mert csak ekképen várhatunk szép, 
tiszta és határozott hangkiejtést. Minden tanító 
tudja, hogy az iskolába lépő 6 éves gyermekek 
között alig akad egy-kettő, ki hangszerveit kellő-
képen használni képes lenne, s ez onnan van, 
hogy a beszéd tanulásánál a főszerepet a fül 
játssza. Az iskolában már részesülnek ugyan 
a gyermekek beszédgyakorlatban, de az is leg-
inkább csak arra szorítkozik, hogy a hibás ki-
ejtés kijavíttassák. Az iskolának azonban hang-
képzést kellene végeznie a belépő gyermekekkel, 
amellyel elsősorban a gyermeki hang hibáitól 
szabadíttatnék meg, azután pedig helyes kiej-
tésre és ezzel kapcsolatban szép éneklésre nevel-
tetnék a növendék. 

Természetes, hogy a tulajdonképeni hang-
képzés ideje alatt az énekoktatás zenei részének 
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szünetelnie keil, s csak ha már uralkodni tud 
a növendék a beszédhangja fölött, kezdhető meg. 

Egyik hírneves énektanárunk és zenetudósunk 
mondotta sokszor, hogy a gyermeknek legzsen-
gébb korától a mutációig, sőt sokszor e kor 
alatt is sokkal többet kell hanganyagából fel-
áldoznia, mint amennyivel természetes állapotá-
ban rendelkezik. A hangok túlságosan megeről-
tetődnek és erőszakosan eltorzítódnak. Sok iskola 
túlságos követelést támaszt a gyermekhang iránt, 
s ha a növendékek az iskolát elhagyják, hang-
juk a helytelen kezelés következtében többnyire 
beteg, s csak ritkán nyerhető vissza természetes 
üdesége és terjedelme. A hangnak eme túleről-
tetése majdnem általános betegsége lett már 
ifjabb generációnknak, s ennek tulajdonítható, 
hogy oly nagy a hiány a jó, érces és nagyterje-
delmű énekhangokban. S e tényt igazolja az a 
körülmény is, hogy számos kitűnő hímévnek 
örvendett dalkör kénytelen volt feloszlani, mint-
hogy a hiányzó hangokat nem lehetett pótolni. 
A jelzett módszer alapján nemcsak hogy csen-
gőbb, tisztább és értékesebb lesz a növendékek 
hangja, de orgánumuk is, amellyel pedig majd-
nem az egész emberi szervezet kapcsolatban van, 
egészséges és edzett lesz. 

A német és olasz nép, mely szinte bámulatos 
magasságig vitte énektudását, rég felismerte, 
hogy a hang és nyelv művészies képzése nem-
zeti szentség, kultiválása és védése nemzeti 
feladat, nemzeti kötelesség. 

A vallásos erkölcsi nevelés^ 
alapkövetelményei. 

(Három közlemény.) 
írt a : Tamás Károly. 

Mennyiben felelhet meg kitűzött céljának s 
egyáltalán van-e helye az iskolában a vallás-
oktatásnak: ezt a kérdést feszegetik a kultúr-
államokban mindenfelé. Részünkről nem tudjuk 
eléggé elítélni azt a nézetet és törekvést, mely 
a vallásos nevelés ügyét kizárólag a papok köte-
lességévé akarja tenni, s helytelenítjük azt a 
felfogást is, amely csupán az erkölcstan taní-
tásával akarja helyettesíteni a hitérzelem töké-
letes embert nevelő erejét. Elismerjük, teljesen 
jogosultnak, sőt szükségesnek tartjuk a fele-
kezetieskedés száműzését az iskolákból, épen az 
igaz vallásosság és a valódi kereszténység szem-
pontjából; de bármely iskola munkakörében 
elsőbb és fontosabb feladatot az Isten eszmé-
jének ápolásánál nem ismerünk. 

Ugyanis minden nevelésnek végső és legfőbb 
célja egy határozott, S'ilárd alapokon nyugvó 
világnézet kialakítása. Mert szellemünk e per-
manens állapotából, lényünknek e vezérmotívumá-

ból keletkezik a lelki egyensúly, mely az élet-
zivatarban kezünkből a kormányrudat kisiklani 
nem engedi ; ebből a szellem vidámsága, mellyel 
a nehézségeket oly könnyen legyőzzük ; a belső 
nyugodtság, mely a mindennapi élet nyűgeit 
annyira megkönnyíti s elhatározásunkban oly 
praktikusan közreműködik, s mindezekből a 
szellem szabadsága, mely minden béklyótól 
ment. 

Ez az eredménye a valódi világnézetnek. Min-
den esetre ez az erős, lelkünket átható alaptónus 
az, mely munkásságunknak öntudatos célt szab s  
nem engedi, hogy pályánkon, kenyérkereső fog-
lalkozásunkban örömtelen részmunkásokká sü-
lyedjünk. 

Eddig és ennyiben mindnyájan egyetértünk. 
Ámde nyomban az a kérdés merül fel: hol és 
miben keressük földi létünk e sziklavárát : a 
megingathatatlan alappal bíró világnézetet ? 
Tán a filozófiai léttalálgatások egymásnak ellent-
mondó rendszereiben, vsgy a ma divatos, az 
én szerény nézetem szerint petitio principiiben 
szenvedő észmorál értékelméleteiben, vagy az 
úgynevezett exakt tudományok igazságaiban? 
Nem, hanem mindezen ismereteknek kiinduló-
pontul szolgáló, a lét és érték fogalmait magá-
ban egyesítő, az ethikai alapot : az összetarto-
zandóság érzelmét, az emberiség lényegegységét 
egyedül kifejező, az igaznak, szépnek, jónak 
értékét adó, minket itt lenn a földön a sírig 
kísérő, a sírban is reményt keltő istenhitben, 
a világ teremtőjében, fenntartójában és kormány-
zójában találhatjuk fel a fundamentumot: az 
igazi világnézetet. Azaz, abban az eszmei erőben, 
mely habár lényegében érzelmi elem, tehát 
lélektani, vagy jobban mondva metafizikai ter-
mészetű is, valósága felől kételkednünk nem 
lehet, mert az emberiség hat évezredes történeti 
futása elég empirikus, szemléleti tartalommal 
látta el s az egyéni és társasélet oly szükség-
képeni logikus követelményévé tette, mely nélkül 
sem morál, sem valódi tudomány, nem egyes 
ember, sem népek és nemzetek el sem képzel-
hetők. * Mivel azonban a vallás külső megjele-
nésében szeretet, mint ilyet, a szeretetnek meg-
felelőleg, inkább a szív sejtelmével lehet fel-
fogni, mint az elmével tiszta fogalmat alkotni 
róla. 

Ha az ember igazi, önzetlen felebaráti sze-
retettel van eltelve, akkcr bizonyos mérték-
ben önmagában éli át közvetlen bizonyossággal 

* „Élv, Haszon, Én vagy Természet, Élet, Yégzet 
avagy Szentség, Jóság, Igazság és Eszme néven nevezd 
is Istened, csak Nihilnek nem nevezheted, ha e világ 
s benne a magad életét megtagadni nem akarod s  
ezzel logikai kötelezettséget vállalni az önmegsemmi-
sítésre, avagy a baromi buta tengésre." (Szász B. : 
Valláserkölcsi elem a költészetben stb.) 
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Isten lételét. „Boldogok a tisztaszí vüek, mert 
ők az Istent meglátják." Ez a tisztán szubjektív, 
semmi tudományos bizonyításra nem szoruló 
meggyőződés egy emberfölötti vagy isteni lény 
lételéről, aki nemcsak a világ ősalapja, hanem 
szerető, gondviselő atyánk is: az igazi alapja 
a valódi világnézetnek. Minden egyéb, e szub-
jektív állapottol elvonatkozott, úgynevezett tudo-
mányos találgatás ehhez képest csak kártyavár, 
gyermekjáték, melyben az öntetszelgés ideig-
óráig kielégítheti magát, de örök életre semmi 
szín alatt nem számíthat sem az egyes ember, 
még kevésbé a népek és nemzetek életében. És 
pedig egyfelől azért nem, mert semmiféle tudo-
mányos diszciplína nem nélkülözhet egy bizo-
nyos alapot, másodszor, mert maga a tudomány 
ismerte el, hogy az iga7Í világnézet megalapo-
zásánál nemcsak okokra bukkanunk, hanem 
eszményekkel, követelményekkel és célokkal is 
találkozunk, melyek a létnek szintén integráns 
részei, s hogy épen ezeket nem lehet kauzális 
alapon megmagyarázni. 

Ez nem azt teszi, hogy mi a vallásos nevelés 
kérdésében az észt, a tudományt mellőzni akar-
nók, hogy egyoldalú teológiai utilitárizmusnak 
egyengetjük az útját. Hiszen mi épen az egy-
oldalúság, a félszeg nevelés ellen küzdünk, t. i. : 
megadni az elmének, ami az elméé, a szívnek, 
ami a szívé, mert csak e két hatalom harmo-
nikus nevelése által várhatunk helyes akarati 
elhatározást, igazi karakterfejlődést. A mai fej-
lődés túlságo-an az észélet felé irányul; a morál-
nak is itt keresik a végső gyökérszálait. S míg 
e rideg, lapos és egyoldalú világban kutatunk, 
szívünk kihűl, a meleg érzés megfullad bennünk, 
a mérlegelő, boncolgató elementum pedig leg-
többször bomlasztólag hat a családi és társa-
dalmi életre is. A legnemesebb és legbecse-
sebb eszmei kincseink mennek veszendőbe: a 
vallás, a haza, a faj transzcendens igazságai 
fölött kezdünk mosolyogni, mint hajdan az 
augurok. 

Szerintünk, ezeken a közismert bajokon nem 
a vallásoktatás mellőzésével lehet segíteni, nem 
az észmorál tanaival kell az erkölcsi nevelés 
kérdését megoldani, hanem a szívművelés leg-
hatalmasabb faktorával, a liélyes vallásos neve-
léssel, melyben egyedül alakulhat ki az inga-
dozást r.em ismerő világnézet és az erkölcsi 
karakter. De célunkat itt is csak úgy érhetjük 
el, ha a társadalmi szervület minden része össz-
hangzatos munkát fejt ki, azaz, ha a család, 
a társadalom, az állam és iskola közös talajon 
mozognak, egy célra törekszenek. Mert a részek 
legkisebb széthúzása elég a disszonancia meg-
teremtésére. 

Ha a növény léte és fejlődése a talajtól, 
melyben megfogant, a környezettől, melybe 

a külső világra jut s az éltető levegőtől és 
napsugártól függ, az ember életét és fejlődé-
sét is három szempont irányítja: a család, a 
társadalmi környezet és az iskola. 

Mi a kapott igazságot jelenleg csupán az 
iskola szempontjából akarjuk megvizsgálni s a 
bajokon a lehetőleg segíteni. Lássuk mindenek-
előtt, hogyan történik az iskolákban a vallás-
oktatás és nevelés az egyedüli hivatottak, a 
papok részéről? A mi álláspontunkról — ha 
becsületes vallomást akarunk tenni s mindenek-
előtt az igazságot tartjuk szem előtt — min-
den habozás nélkül ki kell mondanunk, hogy 
nem a legjobban. Mert utilitárizmust, zsírra-
dolgozást látunk a tanításban s felekezetieske-
dést a nevelésben. Magát a vallásos érzést 
azonban nem táplálják. „Mert a dogmatikai 
nehéz fegyverzet, mi ezelőtt századdal a vallá-
sos érzet szítására oly alkalmas volt. ma már 
alkalmazhatatlan, elkopott, megrozsdásodott. A 
felekezetek ugyan többé-kevésbé tekintélyes erő-
feszítést tesznek a felekezeti tudás erősítésére, 
ezt átviszik az iskolába is, s úgy tesznek, mint 
a gólya és a farkas: mindenik külön-külön 
lakomát adott, de csak magának valót; min-
denik felekezet jóltartja az ifjúságot hittannal, 
de csak felekezetivel." (Felméri ) A róm. kath. 
hitoktató az egyedül üdvözítő egyházról beszél, 
a protestáns ezzel szemben kiemeli a hitújítást, 
amiben már eleve benne van az előbbi degra-
dálása s a protestáns hit egyedüli igazsága ; 
a zsidó beszél Jáhvéről, a „választott nép-
ről" s lenéz minden más felekezetet. És így 
tovább. 

Kérdjük : benne van az ilyen hitoktatás-
ban a vallás igazi lényege, az összetartozan-
dóság, a szeretet, „az egy atyának gyermekei 
vagyunk" igazsága? Nem a családban, a tár-
sadalomban annyiszor észlelt — a gyermek 
által is észrevett — versenynek a folytatása 
ez ? Feltalálható az ilyen eljárásban az Egy-
ség, amely után az elme és szív annyira törek-
szik, áhítozik? Élesztetik így a szeretetet a 
gyermek és ifjú szívében egymás és Isten 
iránt ? 

A tapasztalat mást mutat. Emlékszem jól, 
hogy gyermekkoromban a hitoktatás hatása 
alatt, a szünetek közben, ilyen formában ad-
tunk kifejezést a vallásórán beszedett szeretet-
nek: „Református récehús, katholikus kutya-
hús!" A protestáns gyermek — alig III—IV. 
elemista — a katholikust „pápistának", a ka-
tholikus a reformátust „lóformátusnak" gú-
nyolta! Es a felnőttek között, napjainkban is, 
nem üti-e fel a fejét a felekezeti türelmetlenség 
hidrája minduntalan, amiközben maga a vallá-
sos érzés, a Krisztus tudománya mindinkább 
elszáll a szívekből s csak a külső, élettelen 
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forma marad meg ? Midőn ezelőtt egy pár év-
vel Potsdamban az evangélikus lelkészek gyű-
lést tartottak annak megvitatására, mik épen 
lehetne az összeomlással fenyegető társadalmi 
állapotokon segíteni, a gyülekezet nagy ámu-
latára egyik lelkész azt a kijelentést tette, hogy 
lelkiismeretes utánjárás és kutatás után arra a 
szomorú tapasztalatra jött, hogy két község 
lakói közt csupán egyetlen öntudatos keresztény 
hívőre akadt. 

így van ez többé-kevésbé mindenütt Benső, 
igazi keresztény öntudattal csak elvétve talál-
kozunk. 

A hitoktatás második alaphibája az egész 
modern oktatásügy átkában : a verbálizmus- és 
historizmusban van. Mint ahogy más tárgyak-
nál is mindjárt az iskola kezdetén a zsenge 
gyermeki elmét a szavak, kifejezések, nevek, 
abstrakciók s más, a gyermekek előtt ért-
hetetlen és felfoghatatlan dolgokkal rohan-
juk meg, hasonlóképen jár el a vallásokta-
tás is. 

Ez is természetellenes, mert a kedélyt, a szívet, 
az Isten- és felebaráti szeretetet úgy akarja 
nevelni, hogy az értelmet és az emlékezőtehet i 
séget alaposan megkínozza. Csak gondoljunk | 
arra a sok költeményre, parancsolatra, zsoltárra, ! 
imára, bölcsmondásra, énekre, a bibliára, kátéra, 
vallástörténetre, arra a sok névre, melyeket a 
szegény gyermeknek a vallás nevében be kell 
szednie. Ha nem tanulja meg, a szeretet vallá-
sának titulusa alatt, Isten szolgájának saját ke-
zéből jól kikap, vagy bezáratik. Iskolai életem-
ben először „Aki nem jár a hitlenek tanácsán" 
kezdetű zsoltárért vertek meg. A legnagyobb 
hiba ott van elkövetve, hogy a vallást mint 
tantárgyat szerepeltetjük, mert ezáltal nem élő 
hitet, hanem szavakat tanítunk. Gondoljunk egy 
olyan apára, aki gyermekeit naponként intel-
mekkel traktálja, hogy az igaz és jó úton ma-
radjanak, aki minden reggel egy imát mondat 
föl. velük lelkük épülésére s ha nem tudják, 
megveri vagy bezárja őket. Kétségtelen, hogy 
a legdurvább lélektani tudatlansággal találko-
zunk az ilyen eljárásnál. A mai vallásoktatás 
szakasztott mása ennek. A leglelketlenebb ver-
bálizmus. Tán egy tárgynál sem ül oly orgiát 
a szavakon való nyargalás, mint itt. Semmi 
egyéb, mint az emlékezőtehetség gyakorlásának 
egyik szaktárgya. S ha még a gyermekeknek 
való anyag és szavak volnának ! 

A harmadik nagy hiba a historizmus. Ez 
abban áll, hogy az oktatás anyaga a gyermek 
előtt teljesen idegen. Idegen nép történetével 
kezdjük a szív világát művelni, a zsidókéval 
tudniillik, melyben a zsidó nép mint Isten vá- j 
lasztott népe van a bittanórán előadva. Mert • 

mivel kezdik ma a vallásoktatást? Az ótesta-
mentum mai ! 

Pedig lélektani igazság az is, hogy a 
gyermeknek nagyon nehéz a tért és időt át-
hidalni, s pedagógiai szabály, hogy a közeleb-
biről haladj a távolabbira. Itt még az úgy-
nevezett történeti érzék sem jöhet mentségül, 
mert ebben nyoma sincs sem erkölcsnek, sem 
vallásnak. 

A felsorolt tévedések épen elégségesek arra, 
hogy már a gyermekkorban ébredő vallásos 
érzés negációját mozdítsák elő. A helytelen 
módszer: a kínos magoltatás, az emlékező-
tehetség kínzása, a büntetések nem a kellő 
érzéseket váltják ki a gyermeki szívből, hanem 
ellenkezőleg, a fájdalomérzést, az ellenállást, a 
kihívást, a nyilt gyűlöletet. Másodszor : az 
ótestamentum tárgyalásánál a zsidóságról mint 
Isten különösen kegyelt népéről beszélünk, künn 
az életben pedig a tanuló sokszor épen az 
ellenkezőjét hallja róluk. Ebben az ellenmon-
dásban születik meg első ízben az igazságban 
való kétkedés, mely betetőzést nyer akkor, 
midőn a természettudományok kapcsán a mó-
zesi teremtéstörténet és az ó-biblia más helyei 
az ész oknyomozó erejével, a logikával kerül-
nek összeütközésbe. A küzdelem a legtöbb 
esetben rövid szokott lenni. A tanuló alig 
14—15 éves korában mint kész atheista áll 
előttünk, aki nemcsak kételkedik a hit igaz-
ságain, hanem gúnyolja is! Valóban, a hit-
oktatás mai anyaga és módszere a szív fiatal, 
zsenge vetését, amit a gyermek esetleg a szülei 
házból hozott, gyökerestől kiírtja. Innen van, 
hogy mint tantárgy a hittan a legúnottabb a 
tanulók előtt, hogy kedvetlenül tanulják, sőt 
kicsinylőleg beszélnek egymás között róla ; hogy 
a vallásórák előtt és az órák alatt van a leg-
több rendetlenség; hogy ezek az órák adnak 
a legtöbb dolgot az iskolaigazgatóknak a fel-
ügyeletben. A késő években, midőn az iskolai 
élet élményei elmosódtak már, a rossz emlék 
a legtöbb embernél csupán a hittanórákkal 
szemben marad meg. Es ha ma millió meg 
millió ember nyilatkozik a hit ellen, vagy kö-
zönyös vele szembe.i, részben úgy tekinthetjük, 
mint bosszút az ifjúkori kellemetlen érzel-
mekért. 

Ily keserűen bosszúlja meg magát a pszi-
chológiai hiba, ha az elme és emlékezőtehetség 
útján akarunk a szívre hatni. De ezekről alább 
még bővebben. 

A mondottakból önként következik, hogy 
kezdetben más anyagot és más módszert kell 
választanunk, ha a hitoktatásban eredményt 
akarunk elérni. —». 

(Folytatása következik.) 
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Pángermán mozgalom. 
(M.) A nemzeti élet újabban nagy lendületet 

vett s báromszínű trikolórunk lelkesítőn lobog 
a magyarság védőbástyáin. Az a hatalmas 
áramlat, mely Apponyi gróf minisztersége óta 
indult meg, magával ragadta a kultúra összes 
munkásait, a törvényhozó testülettől kezdve le 
a végső pont buzgó néptanítójáig. Nincsen 
hazánknak egyetlen - egy helysége sem, ahol 
időközönként valamilyen keretben ünnepet ne 
ülne a fölébredt nemzeti öntudat. De szinte 
természetes, hogy amily mértékben erősödik 
országszerte a hazafias irányzat, azonképen 
hintegetik a nemzetiségi agitátorok csalánmag-
vaikat s minden igyekezetükkel azon fáradoz-
nak, hogy hazai békés nemzetiségeink körében 
terjesszék az elégületlenséget és szítsák az 
államalkotó magyar faj iránti ádáz gyűlöletet. 
Némely helyen kárba vész az izgatók mun-
kája, hajótörést szenved a tanítóság és a müveit 
magyar társadalom soha nem szünetelő tevé-
kenysége révén köztudatba ment ama meg-
dönthetetlen axiómán, amely szerint a nemzet 
erőssége, hatalma, boldogulása az egyed ereje, 
az egyén boldogsága is. Már pedig a mi nem-
zetünk csak úgy gyarapszik erkölcsi javakban 
és anyagi jólétben, ha mindenki, aki e föld 
kenyerét eszi, egyesül a magyarsággal: erény-
ben, hazafiságban, humánus fölfogásban. 

Egy ügyesen szervezett ellenséges agitációról, 
a pángermánok üzelmeiről én is hírt adtam 
becses lapunk ezévi 26 számában, abból az 
alkalomból kifolyólag, hogy egy előkelő köz 
művelődési egyesület idei közgyűlésén meg-
vitatták a tolnamegyei pángermánizmust. Most 
olvasom a szerkesztői üzenetekben, hogy valaki 
kétségbevonja, sőt eltitkolja e mozgalmat. 
Vajha az illetőnek volna igaza, vajha teljese-
désbe ment volna már a mi leghőbb vágyunk, 
reménységünk ! Hogy a fenyegető vész felől 
senki kétségben ne legyen, mert hiszen nyilván-
való, hogy a baj mindinkább elharapódzik, ha 
kellő intézkedésekkel útját nem álljuk a terjedő 
maláriának, fölsorolok egynéhány adatot. 

A rép, mely egykor nagy örömmel fogadott, 
látva, hogy a vallás, német írás, olvasás kivé-
telével a közismereti tárgyakat magyarul taní-
tom, napról napra elidegenedett tőlem, elnyomó 
ját, anyanyelvének elrablóját látta bennem. 
Lassanként panaszkodni, zúgolódni kezdett, s 
amidőn egy alkalommal valami tanszer meg-
vásárlása ügyében gyűléseztem velük, kitört 
belőlük a haragos indulat s azt követelték 
tőlem, hogy ne tanítsam gyermekeiket a ma-
gyar nyelvre, mert ők fizetnek, ők parancsol-
nak, s ha ez nem tetszik, keressek magamnak 
más állást. Összeszedtem erre a hallatlan 

kifakadásra szónoki képességemet s a törté-
nelemből, alkotmánytanból, irodalmunkból vett 
érvekkel ismertettem előttük hazánk múltját, 
politikai, közjogi helyzetét, függetlenségét nagy 
vonásokban s értelmükhöz mérten föltártam a 
magyar kultúrának a többi faj műveltségi foká-
val szemben összehasonlíthatatlan felsőbbségét, 
gazdagságát és egyenrangúságát a nyugatéval. 
Kifejtettem azt is, hogy a magyar nyelvre 
olyan szükségük van, mint a mindennapi 
kenyérre és senkinek eszeágában sincs megfosz-
tani őket anyanyelvüktől, hiszen vasárnapon-
ként háborítatlanul zengjük azon Isten dicső-
ségét. A nagy tömeg visszafojtott izgatottság-
gal hallgatott, de voltak, akiket láthatóan 
meggyőztem s kíváncsian figyeltek beszédemre. 
E naptól kezdve valóságos kálváriát jártam, 
aminek egyes fájdalomkeltő részleteit itt föl-
tárni ne kívánja a tisztelt olvasó. 

Biztos tudomásom van róla, hogy Tolna 
vármegye egyéb falvaiban is kemény ellen-
állásra találnak a tanítók, nemzeti hivatásuk 
komoly teljesítése terén. Egyik társam fölemlí-
tette, hogy amint tanulói hazamenet magyarul 
köszöntik a járókelőket, azok rögtön rájuk 
kiabálnak: „deutsch grüszen!" A másik elpana-
szolta, hogy olvasókört alapított, s amikor szó 
volt hírlaprendelésről, lármázva ellenezték a 
tagok magyar lapok járatását s gyalázták, 
szidalmazták a magyarokat úgyannyira, hogy 
utóbb, nem bírva a renitensekkel, kénytelen 
volt a kört beszüntetni. Hallottam arról is, 
hogy egy apa ráförmedt a fiára, csapja oda 
azt a könyvet, mert kitöri a nyakát, ha az ő 
házában magyarul „gajdol". 

Ilyen fölizgatott környezetben előbbre vinni 
a közoktatást, van olyan feladat, mint szigorú 
stratégiai elvek alapján készített csataterv sze-
rint megnyerni a döntő ütközetet. Amannak 
ép úgy megvannak a maga sebesültjei, áldozatai, 
de egyúttal győzelmi zászlóvivői, mint emen-
nek. Erről naponként szerezhetünk megrázó 
tapasztalatot. Hogy honnan ered az izgatás, 
azt talán fölösleges e helyen bővebben fejte-
getnem. Ki ne emlékeznék a napilapok által 
gyakran ismertetett Deutsch ungarischer Kate-
kismus című füzetre? Nem megy rá a tollam, 
hogy e vakmerő, gálád, szemenszedett ferdíté-
seket, hazugságokat tartalmazó irattal hossza-
sabban foglalkozzam, csak a minket legköze-
lebb érintő fejezetét iktatom ide, ízelítőül vagy 
visszaemlékezésül. Ez így szól: „A magyar 
iskola valóságos mészárszéke gyermekeinknek, 
ahol szellemét eltompítják, a lelkét tönkreteszik, 
erkölcstelen, gonosz emberekké nevelik, egy-
szóval örök életükre agyonütik. A magyar 
iskolában a gyermekek derék német jellemét, 
becsületes, jó német erkölcseit elrontják és 
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betyárokká, svihákokká nevelik őket, akik 
részegeskednek, kártyáznak, nagy bangói politi-
zálnak és nem akarnak dolgozni." Van-e 
szittya vér, amely erre a gaz, szemtelen hangra 
föl nem gerjed? Es micsoda rombolást okoz 
ez egy tudatlan, amúgy is ingatag lélekben ! 
Hasonló szellemi mételyt terjesztenek a kiter-
jedt pángermán sajtóorgánumok. Ilyenek : 
Deutsch-ungarischer Volksfreund Temesvárott, 
Deutsches Volksblatt für Syrmien, Semliner 
Volksblatt, Ungarisch-Weiszkirchner Volksblatt, 
Wiener Deutsche Zeitung, Deutsches Tagblatt, 
Deutsches Volksblatt. 

Szerencsés az a népnevelő, akinek községébe 
ez a robbanó dinamitot tartalmazó gyilkos káté 
és nevezett újságok el nem hatolnak, mert 
romlás, tusakodás és keserű harc indul ezek-
nek a nyomán. Tetőzi a bajt, hogy sokszor a 
pap is terjeszt ilyen dogmákat s állandóan 
ébren tartja híveiben a nemzetiségükhöz, titkos 
aspirációjukhoz való szívós ragaszkodásukat, 
hajlamukat. Altalános a vélemény, hogy a 
perifériákon működő lelkészség átlaga nem áll 
kellő nyíltsággal, segítséggel a nemzetépítő 
munkásság szolgálatába és szereti terjeszteni a 
kishitüséget, lemondást államiságunk jövendő 
fényes korszakáról. Nehéz a terhünk, fárasztó 
az útunk, messze a cél, de ne csüggedjünk : 
milliók kísérik áldó imával nemes, kitartó 
tetteinket. S bár velünk tart a higgadtabb, 
értelmesebb németség, ne legyen addig pihené-
sünk, amíg tövestül, gyökerestül ki nem téptük 
a konkolyt tiszta vetésünk termő talajából. 

Tanítók tanácsadója. 
P. L. A Máv. által Horvátország- és Szlavóniában 

fenntartott elemi iskoláknál megüresedett tanítói állá-
sokra vonatkozó pályázati hirdetmény legutóbb lapunk-
ban is közöltetett. (Ez, úgy látszik, kikerülte a figyelmét.) 
A beérkezett kérvények közül több, amelyek most 
figyelembe vehetők nem voltak, előjegyzésbe vétetett 
s így egyelőre nincs kilátás arra, hogy az üresedésbe 
jövő vagy újonnan rendszeresített állásokra pályázat 
hirdettessék. — R. I. Tvkvár. Nincs terünk arra, 
hogy e helyen már agyontárgyalt ügyekkel mind-
úntalan előhozakodjunk. Tessék megszerezni az Uta-
sítást, melyből minden részletre kiterjedő tájékoz-
tatást nyerhet. — S. L. í íbrát . A kérdezett intézet 
még meg nem nyílt. Ha az illetőnek az elemi iskolá-
nál magasabb képzettsége nincs, akkor felsőbbfokú 
ipariskolának tanulója nem lehet. — Kíváncsi. Az 
előírt formák között megtartott és meg nem föleb-
bezett tanítói választás utóbb azon a címen, mert a 
megválasztott tanítónak előző alkalmaztatási helyén 
dorgálással végződött fegyelmi ügye volt, meg nem 
semmisíthető. — I. I. Irliócz. A polgári iskolai képe-
sítő-vizsgálatra csak abban az esetben jelentkezhetik, 
ha egyévi tanítási gyakorlatot tud igazolni. Vizsgáznia 
kellene az I. és II. évfolyam tananyagából, melynek 
sikeres letétele után bocsáttatnék az első vizsgálatra, 
és ha a III. évfolyamról is letette a magánvizsgálatot 
s az első vizsgálatot sikerrel kiállotta : a második 

vizsgálatra. A folyamodvány az intézeti igazgatónál 
nyújtandó be. Csatolandók : a) életrajz, melyben a 
jelölt eddigi összes tanulmányai, szolgálata s foglal-
kozása a folyamodvány benyújtásának idejéig időrend-
ben és hitelesen elő vanmk adva; bj a keresztlevél; 
c) orvosi bizonyítvány ; dj a végzett tanulmányokról 
szóló okmányok. A vizsgálatok közül egyet sem en-
gednek el. — N. P . Gsalló. A személyi pótlék enge-
délyezése ügyében a tanfelügyelő tesz javaslatot a 
közig, bizottság útján. Az csak természetes, hogy a 
tanfelügyelő nem a hozzá esetleg beérkezett kérvények 
alapján terjeszti elő javaslatát, hanem a népnevelés 
terén különösen kitűnt és hosszabb szolgálattal bíró 
tanítók közül a legérdemesebbeket kijelöli s azoktól 
a szükséges okmányokat bekívánja. — P . M. l i tura. 
Hogy kérdésére érdemleges választ adjunk, úgy ismer-
nünk kellene az állami iskola szervezésének föltételeit. 
Egyébként is nem a közig, bizottságnak, hanem a 
tanfelügyelőségnek feladata, hogy az iskolai költség-
vetés függő tételeinél rendet teremtsen s addig is, míg 
a vitás kérdések eligazíttatnak, az áll. iskola dologi szük-
ségleteinek fedezéséről segély útján gondoskodjék. — 
P. I. 1. Az iskolaszék — ha van fedezete — meg-
teheti azt, hogy nyugdíjaztatásának érdemleges elinté-
zéséig ön helyett helyettest alkalmaz. Hogy ez a ki-
szemelt helyettes az ön „rosszakarójának" fia, az a 
dolog lényegét nem érint1. 2. Az iskolaszék választ. — 
B. S. Sáta. A más hitfelekezethez tartozó tankötelesek 
szüleivel szemben csakis a népokt. törvény 45. §-ában 
foglalt megállapítás alkalmazható. Önnek ettől eltérő 
kivetését, amire különben is az iskolaszék illetékes, 
az érdekelt nem tartozik figyelembe venni. — 

H. K. A polgári iskolákra szóló női kézimünkaképesítő-
vizsgálatra azok jelentkezhetnek, kiknek elemi iskolai 
tanítónői oklevelük van, vagy valamely felsőbb női 
ipariskolát sikerrel végeztek és a női kézimunka taní-
tásában megfelelő gyakorlatot tudnak igazolni. A vizs-
gálat iránti folyamodványok az igazgatósághoz kül-
dendők. A nyelvmesternői vizsgálatra jelentkezőktől 
is legalább elemi iskolai tanítónői oklevelet kívánnak.— 
I. K. Bgezd. 1. A nyugdíjkönyvecskébe sajtóhibából 
került azon kitétel, hogy a tanító 10 évi szolgálat 
után kapja a 40 évi szolgálat után járó nyugdíjának 
50°/o-át. A valóság az, hogy 10 évi szolgálat után jár 
40°/o és minden további év után 2°/o. 2. Az özvegy 
az elhalt férj egész fizetését, lakását vagy lakáspénzét 
fél éven át élvezi ; az özvegyi spgélypénz ezen félév 
eltelte után jár. — V. F. Mves. Az elemi oktatás 
ingyenességéről szóló törvény az állami elemi iskolá-
kat illetően f. évi szeptember hő l-jével életbelépett ; 
ennélfogva az 1891. évi XLIII. t.-c. 10. §-ában meg-
állapított 30 f-es járulék e tanévben már nem szed-
hető. Az itjúsági és tanítói szakkönyvtár gyarapítására 
fordítandó 50 f-es beíratási díj továbbra is szedendő, 
oly megszorítással azonban, hogyha a szülő szegénység 
címén a beíratási díj elengedését kéri, úgy annak 
fizetése alól fölmentendő. — Határszéli tanító. A be-
szüntetés fokozatosan tervbe vétetett ugyan, de hogy 
mikor kerül végrehajtásra, az a költségvetési tárgya-
lásoktól függ. Üres állás ezidőszerint nincs. — 
B. A tomatanfolyam október hő 1-én kezdődik s tart 
április hó végéig. Az előadások többnyire délután tartat-
nak. Legcélszerűbb személyesen jelentkezni a Torna-
csarnok igazgatóságánál (VIII., Szentkirályi-u. 26.). — 
E. Áthelyezéseknél a lakáspénz az új állás elfoglalását 
követő hó l-jétől jár. Ha a hó első napján foglalja 
el új állását, akkor még e hóra is megkapja lak-
pénzét, föltéve, hogy előző állomáshelyén lakása volt. 
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SZÉPIRODALOM. 
Fürdőn. 

Én csak hallgatok . . . 

(Szyi: a vendéglő.) Hölgyek és urak. 
Párjával kiki csevegve mulat, 
Vidám, zsibongó hangulat. 

En csak hallgatok s nézlek csendesen, 
S nem sejti senki, nem tudod te sem, 
En szelíd, szép szerelmesem : 
E komor, szinte téli csendben, 
Mily napsugaras, zengő zsongó, 
Mily dalfakasztó, bimbóbontó 
Tavasz ujjong az én lelkemben ! 

(Szín : a park.) Ezer virággal tele. 
Lágyan, édesen zendül a zene, 
Vidám kacaj csendül bele. 

Én csak hallgatok s nézlek csendesen, 
S nem sejti senki, nem tudod te sem, 
Én szelíd, szép szerelmesem : 
Egy mosolyára ajakadnak 
Mily virágzápor hull zúdul rám, 
S a szívem legtitkosabb húrján 
Mily édes dallamok fakadnak . . . 

A te kincsed. 

Az asszonyok, a leányok, 
Mint szokás fürdőhelyen : 
Csupa fényes puccban járnak, 
Díszük ékkő és selyem. 

Rajtad nincsen hívalgó dísz, 
Te vagy a legegyszerűbb. 
Mégis bájolsz, mégis hódítsz, 
Amerre jársz, mindenütt. 

Legdúsabb vagy, bárhogy rejted. 
— Másoknak a külseje : 
Te neked a szíved, lelked 
Van drágakinccsel tele. 

Lampérth Géza. 

Az új otthonban. 
Amikor elváltam a szülői háztól 
S messze idegenbe vitt el a vonat, 
Tűnődve hajtottam fejemet kezemre : 
Vájjon az új otthon miképen fogad ? 

Csöndes, kicsiny falu tárult fel előttem, 
Fehér, tiszta házak, akácfasorok. 
Nem várt reám senki, de épp harangoztak, 
S a kis harang zúgta: az Isten hozott! 

Zöld repkényes kis ház, virág az ablakban, 
Ez az, amiről már régen álmodáin ! 
Csend van körülöttem, oly nyugalmas minden, 
Csupán te hiányzol, drága, jó anyám. 

És amikor kicsiny iskolámba lépek, 
Mosolygó arcocskák nevetnek felém, 
S ettől a mosolytól eloszlik a bánat, 
A derű, a jókedv marad az enyém. 

Gály Camilla. 

Jó éjszakát! Szép álmokat! 
Sötét szárnyát terjeszti már az éj, 
Szellő, madár halk nyugalomra tér. 
Vár téged is, Szívem, kis nyoszolyád, 

Jó éjszakát ! 

Két angyal képe ágyacskád felett, 
Két hű szellem őrizi szendered' : 
Édes kis bátyád s áldott nagyanyád . . . 

Jó éjszakát! 

Harmat rezg már a rózsalevelen. 
Két kis kezed tedd össze gyermekem, 
S rebegd el esti imádságodat ! 

Szép álmokat ! N 

Hallod, Szívem, szól már az estharang, 
Jó éjszakát, szendergő kis galamb ! 
Nyújtsd, angyalom, csókra mézajakad : 

Szép álmokat ! . . . 
Szalay Gyulá. 
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Eljegyzésem története. 
(Gyermekkori emlék.) 

Írta : Pásztor József. 
Öt éves voltam ; a nagybátyám, Fülöp, hét. 

Furcsa, de így volt. S mivel az életben nem 
az évek, de az érdemek számítanak, Fülöp te-
kintélye igen nagy volt előttem. A többek kö 
zött beszökött már kétszer a nyári színkörbe, 
a Nemzeti Múzeumban kék ceruzával bajuszt 
rajzolt egy márványból kifaragott görög hölgy 
orra alá, volt tíz japán, két mexikói bélyege, 
egy fehér egere s egy forradás a feje búbján, 
ezenfelül már a borbélynál nyiratkozott. 

Különösen ez volt az, ami Fülöpnek tekin-
télyt adott, mert lehet-e öt éves korban valami 
félelmeteken nagyszerűbbet, valami férfiasabbat 
elképzelni, mintha az ember pipázhat, vagy a 
borbély nyírja meg? 

Az idő azonban repült s Fülöp nagybátyám 
nem elégedett meg a mindennapi örömökkel. 
Láttam, hogy napok óta valami új meglepe-
tésre készül. A szomszédjukban két kisleány 
lakott. Az egyik lehetett kilenc, a másik négy 
éves. Szőke, kócos két kis fruska, piros, fehér-
pettyes ruhában, nevető, pajkos kék szemmel. 
Többször láttam őket, amikor Fülöpéknél vol-
tam, de alig vettem tudomást róluk. Csak Fülöp 
érdekelt, aki akkoriban egy földalatti barlangot 
vájt az udvaron. A földalatti barlang azonban 
néhány nap óta bedugult, elpihentek a mexikói 
és japán bélyegek is. Fülöppel alig lehetett 
egy szót váltani. Egyik nap, ahogy újra hoz 
zájuk mentem, az utcán találkoztam vele. A 
városliget tájékán laktunk mi is, meg ők is. 
Fülöp, valami nagy, hegyes csomagot vitt a 
kezében s rá sem hederített a köszönésemre, 
hanem begyesen lépegetett tovább. 

— Hová, Fülöp ? — kérdeztem tőle. 
— A menyasszonyomhoz, — felelte Fülöp 

komolyan. 
En eltátottam a számat. Hallottam már, 

hogy menyasszonyok, meg vőlegények vannak 
a világon. Mikor a városban laktunk, a mi 
házunkban is volt. Sokszor hallottam, ahogy 
az emberek elmentek mellettük, lassan utánuk 
súgták : menyasszony, vőlegény. De tudom, 
hogy nem volt rajtuk semmi különös. Egyszer 
a ligetben is találkoztam velük s ott azt lát-
tam, hogy a bácsi a néni kezét fogta s bután 
egymásra néztek. Egy idő múlva pedig elvitték 
őket virágos kocsival. Ez szép volt. Csakhogy 
azt is tudom, hogy a vőlegénynek fekete frakkja 
és cilindere volt, pedig Fülöpnek nem volt 
frakkja, sem cilindere. Annál inkább csodálkoz-
tam a Fülöp szavain. 

— Te . . . te vőlegény vagy? — kérdeztem 
tőle. 

Fülöp komolyan válaszolt: 
— Az. Megházasodom. 
— Mikor? 
— Azt nem tudom még. Majd ha bajuszom 

lesz. Csak arra várok, hogy bajuszom legyen. 
— Hát a csomagodban mi van? 
— Cakor. Tele van cukorral. 
— Hát az minek? 
— Ezt adom a menyasszonyomnak. Ezért 

lesz a feleségem. 
— A cukorért? 
— Természetesen. Valamit kell adni neki 

azért, mert a feleségem lesz. Nagyszerű ! 
S megvetéssel nézett végig rajtam. 
Én hol a földre, hol a Fülöp arcába pislog-

tam. Valami különös szorongó érzés vett erőt 
rajtam. Éreztem, hogy sokáig nem bírom ki, 
ha Fülöpöt nem követhetem. Odafordultam 
tehát hozzá: 

— Te Fülöp . . . 
— No, mit akarsz? 
— Hát azután jó az a micsoda? 
— A házasodás ? 
— Az. 
— Nagyon jó. Hát nem voltál még lako-

dalmon ? 
— De voltam, mikor a Terka néni férjhez 

ment. Annyi habos tortát ettem, hogy két hé-
tig beteg voltam. 

— No látod. 
Most már beláttam, hogy a házasodás igen 

jó, azért újra kérdéssel fordultam Fülöphöz : 
—- Hát én nem lehetnék vőlegény? 
— Dehogy nem! 
— Hogyan? 
— Cukor kell hozzá. 
— Másként nem lehet? 
— Nem. Cukrot akarnak a lányok. Ezt a sok 

cukrot Cilikének adom, s ő a menyasszonyom lesz. 
— Annak a Cilikének, aki a szomszédotok-

ban lakik? 
— Annak. 
Fülöp néhány pillantást vetett az én irigy 

arcomba, majd megszánt s szelíden hozzám 
fordult : 

— Te pedig elvehetnéd a Milikét, a __ Ciliké 
húgát. Az lenne a te menyasszonyod. így jól 
meglennénk. 

— Jó, dehát . . . — haboztam én. 
— Szerezz cukrot! — szólt Fülöp. 
— Másként nem lehet? 
— Nem — felelt határozottan Fülöp. 
Ezzel sarkon fordult s faképnél hagyott. 

Utána sompolyogtam. Láttam, hogy megvárja, 
míg Ciliké kijön az utcára s átadja neki a 
cukrot. Erre egészen elvörösödtem. Ciliké mel-
lett ott tipegett Milike s szomorúan pislogott 
u Ciliké nagy cukros-zacskójára. 
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— Cukrot szerezni, akármilyen áron ! — 
gondoltam magamban s hazarohantam. 

Otthon addig kuneorogtam, míg az anyám 
tíz krajcárt a fejemhez nem vágott. Rohantam 
boldogan a boltba s vittem melegiben a cukrot 
Milikének. 

Kipirult az arcom, amikor megláttam Mili-
két. Eddig nagyon bátor voltam, de most egy-
szerre a lábamba szállott a bátorság. Elképzel-
tem, hogy az első nyírásnál sem félek jobban 
a borbélynál. Hogy is kezdjem? Mit mondjak 
Milikének ? Odasompolyogtam mögé, hátat for-
dítottam felé s a kezem hátranyujtva, meg-
böktem a hátát. 

Milike megfordult s meglepetéssel kérdezte: 
— Mi az? 
— Cukor! — nyöszörögtem én. 
— Cukor? — kérdezte Milike örömmel s 

hamar elibém került. A szemembe akart nézni, 
de lesütöttem a szemem.. 

— Miért adod? — kérdezte Milike lassan 
s már is a cukrosesomag után nyúlt. 

— Azért, amiért a Fülöp adta a cukrot 
Cilikének. 

— Jó, — felelte Milike hirtelen — Ciliké 
a Fülöp menyasszonya. Én pedig a te meny-
asszonyod leszek. De hát hogy is hívnak téged ? 

— Sándi — szóltam én szendén, de még 
mindig a földet néztem. 

— Sándi ? Szép r év — szólt Milike s egy 
nagy csokoládégolyót a szájába dugott. 

Csak most pislantottam reá s észrevettem, 
hogy fülig piszkos az arca. 

— Mitől piszkos az arcod? — kérdeztem én. 
— Lekváros kenyeret ettem — felelt Milike 

s ú jra betömött a szájába vagy két darab cukrot. 
Én csak néztem, hogy tűnik el egymásután 

a sok finom cukor. Alighogy lecsúszott az 
egyik darab a Milike torkán, újra megvillant 
a fehér foga, csámcsogott a kis szája s a 
papírzacskóból fogyott a cukor. 

Egy darabig csak pislogtam. Elénk szem-
játékkal követtem a Milike kezét a zacskótól 
a piros szájáig, meg vissza a zacskóhoz. Végre 
megsokalltam a falánkságot s haragosan rá-
szóltam : 

— Mind megeszed? 
— Mind ! — felelte Milike elhatározással. — 

Nagyon jó ! 
S újra becsúsztatott a szájába egy darab 

cukrot. 
Erre aztán elöntött a harag. 
— Te . . . te csúf lekváros! 
Milike elvörösödött. 
— Mit mondtál? — rebegte ijedten s a kis 

szája tátva maradt, a szeme hirtelen felvillant 
s kiszaladt a száján : 

— Csibész ! 

Ennél nagyobb sértés nem érhetett volna. 
Fölemeltem a tenyeremet s pofonvágtam Milikét. 

Milike eltátotta a száját s hangosan sírni 
kezdett, a cukros - zacskót pedig leejtette a 
földre. Nekem sem kellett több. Amint meg-
láttam, hogy a cukros-zacskó lepottyant, hir-
telen utána kaptam, fölvettem a földről s sze-
degetni kezdtem ki belőle a cukrot. 

Milike mind a két kezét ökölbe szorította, 
úgy nyomkodta ki a könnycseppeket a szemé-
ből s torkaszakadtából kiáltotta: 

— Po . . . po . . . pofonvágott ! 
En körülnéztem, de láttam, hogy egyelőre 

semmi veszedelem í.em fenyeget, azért a leg-
nagyobb nyugalommal majszoltam a zacskóban 
maradt cukrot. 

Milike egy darabig még nyöszörgött, majd 
a félszemét kinyitotta s hirtelen mindkettőt 
rámmeresztette, majd újra megnyikkant: 

— Mind megeszi! 
Rápislantottam, megsajnáltam. 
— No nesze, — szóltam hozzá s odaadtam 

neki az utolsó darab cukrot. 
— Nincs több ? — kérdezte Milike. Kivette 

a kezemből az üres papírzacskót, kifordította 
s végignyalta a kis, hegyes, piros nyelvével a 
papirost s mosolyogva rámnézett. 

— De a menyasszonyod nem leszek ! — s 
hamiskásan rámhunyorított. 

— Miért? — kérdeztem én meglepetten. 
— Mert pofonvágtál — felelt vissza hirte-

len Milike. 
Elkomolyodott az arcom. Eszembe jutott a 

Fülöp nagybátyám boldog vőlegénysége s egy 
kicsit küzködve magammal, Milikére pislogva, 
szóltam : 

— H á t . . . há t . . . üsd vissza. Üsd vissza, 
Milike. 

S felé tartottam az arcomat. 
Milike csak állt egy darabig szótlanul. Hol 

fölszaladt, hol leesett a szempillája, majd lágyan, 
félénken mondta : 

— Nem, Sándi . . . nem . . . ütni nem sza-
bad . . . inkább megpuszizom. 

S már is felém csucsorította a pici száját. 
De én rémülten kaptam el a fejemet s za-

vartan dadogtam: 
— Nem . . . puszizni nem . . . 
Majd hangosabban tettem hozzá: 
— Belekvározol ! 
Milike hátat fordított s nyalogatta tovább a 

cukros-zacskó papírjára tapadt csokoládé-fol-
tokat. 

Most én közeledtem hozzá s megfogtam a kezét. 
— Azért lehetsz a menyasszonyom! 
S a kezem a kis kezébe simult. Megindul-

tunk lassan az utca porában. A cukor édessége 
még a szánkban volt. 
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K ö n y v e s h á z . 

Petőfi-könyvtár. 
(Szerkesztik : Endrődi Sándor és Ferenczi Zol-
tán dr. I—X. füzet. Budapest, 1908. Kúnossy, 

Szilágyi és társa.) 

Tagadhatatlan, hogy újabb időben föllendült a 
Petőfi-irodalom. A Petőfi-társaság elevenebb mű-
ködése, a Petőfi-ház létesítése, de egyéb külső 
és belső körülmények mind odahatottak, hogy 
újabb Petőfi-kiadások jelentek meg, számos érte-
kezés és tanulmány foglalkozott a költő életével 
és költészetével, hogy régibb, kétes kérdések 
tisztázódtak és újabb föltevések vetődtek fel, és 
hogy igen sok életrajzi és irodalomtörténeti be-
cses anyag került elő. 

E Petőfi irodalomban nevezetes helyet foglal 
el, sőt az egésznek irányítására van hivatva a 
Petöfi-hönyvtár, amelyet Endrődi Sándor és Fe-
renczi Zoltán, a Petőfi-társaság alelnökei szer-
kesztettek és amelynek jórészt Petőfi-társasági 
tagok a dolgozótársai. Eddigelé 10 füzet jelent 
meg 5 kötetben, egy kissé rikító kötésben, a 
legváltozatosabb tartalommal és igen különböző 
értékkel. Régibb tanulmányok újra nyomva és 
újabb irodalomtörténeti s esztétikai fejtegetések, 
ismert adomák összegyűjtve, és ismeretlen adatok, 
valamint csak most fölkutatott ereklyék leírása, 
de ezenkívül eredeti költemények, szépprózai ter-
mékek és vegyes művek. Két füzetet, a IV. kö-
tetet Petőfinó Szendrey Júlia irodalmi hagyatéka 
tölt be, amelyet Bihari Mór rendezett sajtó alá, 
amelyről e lap egy korábbi száma (30. sz.) már 
megemlékezett. Az újra nyomott költemények kö-
zött teljesen okadatolatlannak tartjuk a „Felhők" 
közlését, amelynek szövegét minden Petőfi kiadás-
ban megtalálhatjuk és amely a IV. füzetben való-
színűleg csak azért kapott helyet, hogy Barabás 
Ábelnek e költeménycsoportról szóló rövid dol-
gozata kitöltse egy füzet keretét. A szöveg le 
nyomása annál fölöslegesebb volt, mivel Barabás 
a cikke nagyobb részét úgyis idézi, a maga külö-
nös elmefuttatásában. 

A régibb értekezések közül minden esetre 
legértékesebb Gyidai Pálnak még 1854-ben írott 
alapvető tanulmánya (V. füzet), de igen érdeke-
sek és sok becsest foglalnak magukban Meltzl 
Hugónak vegyes tárgyú értekezései, amelyek leg-
inkább a 70 es, 80-as évekből erednek (X. füzet). 
Jól tették a szerkesztők, hogy e két ellentétes 
Petőfiánust ismét megszólaltatták, Petőfinek leg-
hozzáértőbb fejtegetőjét és legrajongóbb tisztelő-
jét. Az egyik, t. i. Gyulai, maga a józan magyar 
ész, világos elme, a másik, t. i. Meltzl, a német 
spekulatív szellemnek a megtestesülése, filozófiai 
rendszernek a hajhászója. Egyik Petőfiben a ti-
pikus magyart dicsőíti, a másik az á'talános 

emberit magasztalja. Az első Petőfi nagyságát 
dalaiban, leírásaiban és életképeiben találja, a 
másik Petőfi elmélkedő költeményeit tartja felül-
mulhatatlanoknak ; az első Petőfit mint az egy-
szerű, tiszta érzések kifejezőjét, mint a nép köl-
tőjét csodálja, a másik Petőfiért mint a merész 
és nagy gondolatok, a világmegváltó eszmék hir-
detőjeért rajong. 

Gyulai tanulmányát Ferenczi adta ki újra bő-
séges jegyzetekkel kiegészítve s az eredeti szö-
vegnek némely hibás helyét kijavítva. Különös 
elismerést érdemel azért, hogy a jegyzetek sorá-
ban közli Pulszky Ferencnek és báró Eötvös 
Józsefnek 1847. évi bírálatát Petőfiről. Meltzl 
dolgozatait Barabás Ábel rendezte sajtó alá, akit 
a nagy tisztelet vagy a kevés belátás nem enge-
dett Meltzl szövegéhez hozzányúlni, és így meg-
mosolyogni való bogarak maradtak e lelkes tudó-
sunk írásaiban. Például Meltzlnek az a délibábos 
nyelvészkedése, hogy a magyar jel és jellem 
nemcsak az áldással és őldott-Ui\ rokon, hanem 
egy az óizlandi nyelv eldr törzsével, amely tűz-
istent tesz és amely szó megvan a mongol nyel-
vekben, jelesen a kirgizben, sőt idetartozik a 
spanyol Eldorado is (35. lap). Barabás a sajtó 
alá rendezést máskép sem végezte valami nagy 
gonddal. Több pongyola mondatán kívül feltűnik 
ez az elszólása: „Meltzl ezen tanulmányát 1876-
ban írta; ekkor töltötte be Gyulai a negyven 
évet" (83. lap). Mindenkinek tudnia illik, hogy 
Gyulai 1826 bem született. 

Nem tekinthetjük új anyagnak a II. füzet tar-
talmát, a Petőfi-adomákat, amelyeket Baráti La-
jos állított össze, szintén kevés gonddal. Időrend-
ben következnének egymásután, de diákkori ado-
mák közé vegyülnek segédszerkesztő korából és 
későbbről való adomák. Ez még hagyján a tö-
mérdek hiba mellett, amelyek személy- és hely-
nevekre, időpontra és egyéb körülményekre nézve 
előfordulnak és melyeket jegyzetben sem javít 
ki a szerkesztő. A Vachott Imre és Vachoti 
Sándor neve írását folyton összetéveszti, a Petőfit 
meg nem eskető ref. lelkészt Könyves Tóth Kál-
mánnak nevezi Mihály helyett. Ostfiasszonyfán 
telet töltet Petőfivel nyári vakáció helyett, 1843 
őszén pápai diáknak mondja, holott akkor debre-
czeni színész; az eperjesi fáklyászenét 1845-ről 
áttolja 1846-ra, Zöld Marci című népszínművét 
pedig egy évvel előbb, 1844-ben íratja meg stb. 
Ehhez a füzethez tartalomjegyzék sincsen. 

A könyvtár új anyagából legérdekesebb Kéry 
Gyula „Friss nyomon" című füzete, amelyben sok 
fontos adatot, elfogadható visszaemlékezést gyűj-
tött össze Petőfi gyermek- és tanulóéveiről, bor-
jádi tartózkodásáról, Mednyánszky Bertához való 
viszonyáról, öccse életéről és sok egyébről. Az 
ereklyék megállapításában is kellő kritikával jár 
el ; annál jobban bánt, hogy az évszámokkal ő 
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is könnyelműen dobálózik. Szerinte Petőfi még 
1842-ben is katonáskodik Sopronban, de ugyan-
ebben az évben pesti lakosnak is megteszi a 
költőt. Nem annyira az ő, mint a szerkesztők 
rovására írom, hogy az „Apróságok" c. fejezetben 
(164—166. lap) meghagytak egy adomát, mely 
a „Petőfi-adomák" füzetében is előfordul Ráijesz-
tett címen, holott egyszer sem nagyon érdemelte 
meg a nyomdafestéket. 

Céltévesztett feladatra vállalkozott Váradi An-
tal, mikor a harmadik füzetet Regényes rajzok-
kal töltötte meg. Mert mit tet t Váradi Antal? 
Az irodalomtörténetnek sok kutatás u tán meg-
állapított hiteles adataival, a kritikailag tisztázott 
kérdésekkel nem törődve, adoma-, sőt monda-
szerűen beszéli el a költő életét, amivel csak 
megzavarja az eddigi ismereteket és föltámasztja 
az egyszer már eloszlatott kétségeket. Hogy a 
rajzok csak olyan hevenyészett dolgozatok, oda-
vetett hírlapi tárcacikkek, azt nemcsak a sok 
szónoki frázis és egyéb sallang bizonyítja, hanem 
még inkább az, hogy legszebb és leghasználhatóbb 
részei minden átdolgozás nélkül át vannak véve 
Petőfiből, Jókaiból és Ferenczi Zoltánból. Váradi 
eredetisége leginkább az ilyen igazságok hirde-
téséből áll k i : „A Talpra magyar március 13-án 
született ; március idusa hozza világra a leglán-
golóbb szabadságdalt." A római kalendárium sze-
rint március idusa a hónap 15-ik napja. 

A helytelen „Regényes r a j z o k é é r t azonban a 
felelősség első renden a szerkesztőket terheli, akik-
nek tudniok kellett volna, hogy ilyen műre, 
kivált az előző füzetben foglalt adomák után, 
semmi szükség. Nekik kellett volna meggátolniok, 
hogy olyan legendák ne ter jedjenek tovább, hogy 
Petőfi 1844 februárjában már a hortobágyi csár-
dában a mulató betyárok ajkáról hallotta azt a 
népdalát (A virágnak megtiltani nem lehet), 
amelyet csak annak az évnek a január jában adott 
ki. Nekik kellett volna kitörülniök a Váradi 
cikkeiből (43. és 47. lap), de még az adomákban 
(A kulisízák mögött) sem lett volna szabad 
megjegyzés nélkül hagyniok azt a nyilvánvaló 
valótlanságot, hogy Petőfit a Nemzeti Színház 
körüli inaskodásából szülei hazavitték Szabad-
szállásra, holott Ferenczi nálamnál jobban tudja, 
hogy Petőfi 1838 őszétől 1841 nyaráig nem 
látta az anyját. Az meg ízlés dolga, hogy Fe-
renczi, mint szerkesztő, megengedi, hogy dolgozó-
társa kétszer is megdicséri az ő Petőfi-életrajzát, 
és egyszer épen a következő ékes mondat ta l : „ 0 
(t. i. Ferenczi) őrizte meg s gyűj tö t te egybe 
mindazokat az adatokat, melyeket e kiváló tudó-
sunk koszorúzott munkájában a magyar nép szá-
mára megörökít." 

Egyébiránt Ferenczi mint szerző is ugyancsak 
kihívja a kritikát. A VI. füzetben két tanulmányt 
olvastunk tőle, „Petőfi és a szabadság eszméje", 

továbbá „Petőfi és a nő" címen. Az első eléggé 
tanulságos és élvezhető, de a második annál 
zavarosabb és homályosabb. Ahelyett, hogy el-
beszélné és lélektanilag megmagyarázná Petőfinek 
szerelme történetét Csapó Etelkétől kezdve Szen-
drey Júliáig, homályos bölcselkedésbe sülyed a 
lírikus szívvilágáról. Valóban, Petőfi egészséges 
érzéseivel és egyszerű, világos stílusával misem 
ellenkezhetik inkább, mint az az alig érthető 
fejtegetés és homályos előadás, amellyel Ferenczi 
szóbanforgó tanulmányában mindjár t az első mon-
datban tdálkozunk. 

„Az érzelmi életnek annál a sajátos természe-
ténél fogva, mely a lírai költő művészeti termé-
szetének alaplényege, magától értetődő, hogy a 
szerelem érzelme iránt általában is nemcsak még 
fogékonyabb az amúgy is eléggé fogékony em-
beriség nem lírikus tagjainál; hanem mintegy 
természetesnek látszik az is, hogy nagyon sok 
lírikus nem is érdeklődik más egyéb, mint a 
szerelem s a vele kapcsolt tárgyak, érzelmi és 
eszmekör iránt." 

E mondatnak mentségéül csak az szolgál, hogy 
sem terjedelmére, sem dagályosságára nézve nem 
áll magában. 

Még kevésbé fogadhatjuk el Barabás Ábel 
értekezését a Felhők-ről. Az a bizarr ötlete tá-
madt, hogy a Felhők-ben egy Faust- vagy Man-
fréd-féle drámai költeményt lásson, azért erő-
szakosan színekre osztja a Felhők-et, és még 
más erőszakosságokat is elkövet. Különben a kí-
sérlet maga elítéli magát. 

Az új , önálló értekezések közül legtöbbet ér, 
még stílusában is legjobb a Petőfi és Arany 
levelezésé ro\ szóló dolgozat, ami annál különö-
sebb, mert egy egészen fiatal ember, Endrődi 
Béla tollából való. A leveleket helyesen csopor-
tosítja, ha tar talmuk velejét ki t ud j a venni, 
formai szempontból is kellőkép méltat ja. 

De még e füzet élvezetében is megzavarnak 
bennünket a sűrűn következő és sokszor meg-
botránkoztató sajtóhibák. Ezek felsorolásával ne n 
úntatom a lap olvasóit, de felsorolás nélkül is 
érezni fogják a szerkesztők azt a kötelességüket, 
hogy e szép és nagy hivatású vállalatot nagyobb 
figyelemmel, odaadóbb gonddal kell folytatniok, 
mert csak akkor lesz az igazán méltó a Petőfi-
kultusz ápolására. 

Kardos Albert. 
* Olvasókönyvek. (i. Képes Reálolvasókönyv. 

Az elemi iskolák II. osztálya számára. Szerkesz-
te t te : Kóródy Miklós, tanítóképző-intózeti tanár. 
Budapest, 1907. A Szent István Társulat ki-
adása. A főtisztelendő pécsi püspöki főhatóság 
3036 —1906 . sz. a. engedélyezte és az erdélyi 
püspöki főhatóság 4539 —1906. sz. a. engedé-
lyezte és ajánlotta. — 2. Képes Olvasókönyv. 
Különös tekintettel az eperfatenyésztésre. Az 
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elemi népiskolák III. osztálya számára. Szerkesz-
te t te : Kóródy Miklós, tanítóképző-intézeti tanár. 
A főtisztelendő pécsi püspöki főhatóság -113. 
1907. sz. a. jóváhagyta és használatra enge-
délyezte. A főtisztelendő erdélyi püspöki főható-
ság engedélyezte és ajánlotta. Budapest , 1908. 
A Szent István Társulat kiadása. Ara 80 fillér.) 

Csinos kiállítású, képekkel díszített, meglehetős 
bő tar ta lmú — utóbbi 220 oldalas — könyvek. 
Előbbi tisztán olvasókönyv, utóbbi egyúttal nyelv-
gyakorló is, amennyiben a nyelvtan anyagát az 
egyes, arra alkalmasnak látszó olvasmánnyal kap-
csolatban nyúj t ja . Természetesen, a kaiholikus 
népiskolák tantervéhez simulva, megvan a vallá-
sos jellege s emellett igyekszik úgy a költe-
ményekben, mint egyes olvasmányokban hazafias 
irányú is lenni. A szerző azonban nem elég 
gyakorlati érzékkel ír ta és szerkesztette meg 
olvasókönyveit. Nem vet te figyelembe, hogy az 
előbbiben 7, az utóbbiban 8 éves gyermekekhez 
szól. Ilyen korú gyermekeknek nem ily nehézkes 
nyelvezetű olvasmányokat kell nyúj tani . Amikor 
könnyűséget akar elérni, oly rövid mondatokat 
használ, hogy rapszódikussá válik. Ahol elég jó 
hangot talál, mint pl. Az édesanya c. olvasmány-
ban, ott külsőségében nehézkes. Azt a sok hosszú 
sorban adott olvasmányt a gyermek szeme nehéz-
nek találja. Azt tagolni kell. A költemények 
megválogatásában is gyakorlatlanság nyilatkozik 
meg. A Rákóczit Sirató vers gyönyörű, de nem 

II. osztályos részére. Ilyen a Honfidal is, amely-
nek mély értelmét talán IV. osztályos korában 
fogja megérteni. S még sok más ilyen. 

A Paszlavszky nyomán ír t állatleírások száraz, 
unalmas természetrajzi leírások. E fokon sokkal 
inkább érdekli a gyermeket az állatok sajátos 
kis társadalma, mint a szigorú leírás, mely any-
nyira szigorú, hogy pl. a III . osztályos, tehát 
8 esztendős gyereknek még azt is leírja, hogy 
„a görény fogazatának képlete t ^ ï ' t - i - " 

Ugyanez az általános nehézkesség jellemzi a 
III. osztály részére í r t olvasókönyvet is. Dicsé-
retreméltó az, hogy a-könyv szerkesztése céljából 
ú j forrásokat keres, hozzányúl a hírlaphoz is, 
de gyakorlati érzékű ember 8 esztendős gyerek-
nek, aki még a lakóhelyével sem ismerős, mert 
akkor kezdi megismerni, nem beszél arról, hogy 
az amerikai osztrák-magyar konzulátusnak minő 
közvetítő szerepe van az ott sínylődő magyarság 
érdekében. Ezt haszonnal a VI. osztályban tár-
gyalhatom. Az meg épen öreg hiba, hogy a mi 
bűbájos, áldott Alföldünket úgy fesse, mint azt 
a Lehr-Riedl olvasókönyvnek egy kivett részleté-
ben teszi. Hisz Az Alföld című olvasmány alap-
ján az az erdélyi kis gyerek a mi délibábos szép 
rónánkat mint egy sár tengert ismeri meg, „mely-
nek iszapos öléből bajos a menekedés". Nem 
mondom, hogy ilyen része nincs, de az egészből 

csak ezt kiemelni, helytelen dolog. S mind j á r t 
u tána A csárda és környéke c. olvasmányban p á r 
sorban beszél a csárdáról s azután melankoliku-
san így f o l y t a t j a : „Tovább u tazunk a végtelen-
nek látszó mocsárokon át" s tb. De hát, édes 
Istenem ! ez a mi aranykalásszal ékes rónaságunk, 
mely a költő lelkét megihlette ? Pedig a Magyar-
ország című olvasmányban mondja , hogy i lyen 
szép hazát nem találunk sehol ! 

A plébánia és esperesi kerület s az ezt követő 
olvasmány nem a kiírt t á rgya t szolgálja. Sza-
bolcska Nemzeti dala igen szép, de nem 8 éves 
gyermek ér telméhez való. Általában szerző bő 
anyaghalmazt í r t s gyűjtött, de annak kiválasz-
tásában nem vol t elég gyakorlata. Ellenben dicsé-
re t te l kell kiemelnem, hogy úgy a III., de inkább 
a II. osztály részére írt könyvben gyönyörű kis 
állatmesék vannak, mint pl. „A mezei e g é r " , 
„A kecskebékák királya" stb., valamint sok szép 
elbeszélés. A könyv átlapozásakor ezeken mint egy 
oázison pihent meg lelkem s m e g fog pihenni a 
gyermek lelke is. 

Megemlítem még azt, hogy a III. osztályos 
olvasókönyv olvasmányokon keresztül foglalkozik 
az eperfa okszerű tenyésztésével. — (3. Magyar 
olvasókönyv a kath. népiskolák IV. osztálya 
számára, különös tekintettel a selyemtenyész-
tésre. Szerkesztették : Kóródy Miklós, tanítóképez-
dei tanár, Székely Márton, tanítóképezdei s.-tanár. 
Budapest , 1908 . A Szent I s tván Társulat ki-
adása. Ara 1 korona.) A társszerzők ez olvasó-
könyve tulajdonképen folytatása az előbbi k é t 
könyvnek. Míg a III. osztály részére írt olvasó-
ban az eperfatenyésztés, addig ebben a selyem-
tenyésztés okszerű módja van több olvasmányon 
keresztül ismertetve. Ezenkívül a IV. osztály 
részére kijelölt nyelvtan anyaga is fel van dol-
gozva az egyes olvasmányokkal kapcsolatban. í g y 
azután a könyv is elég ter jedelmes, amennyiben 
mintegy 300 oldalt tesz ki. Ez a könyv hatá-
rozottan fe le t te áll az előbbi kettőnek, és ped ig 
azért, mert az a körülmény, amely az előbbi k é t 
könyv olvasmányait a gyermek értelmi színvona-
lához képest nehézkessé teszi, i t t természetszerű-
leg megszűnik. Az az előadásmód, ami nehéz egy 
II. avagy I I I . osztályos tanulónak, alkalmas l e h e t 
az éret tebb IV. osztályos előtt. Az olvasmányok, 
költemények szépen írottak és válogatottak. Ha-
nem ha a leírások tárgyi tekin te tben olyan meg-
bízhatók, min t amit Arad városról ír, mikor 
sajnálkozik, hogy csatornázása nincs, vagy töké-
letlen, az már baj. Mert épen o t t olyan csatorna-
hálózat van, hogy pár év előtt is angol mérnökök 
jö t tek tanulmányozni. Az az egyik ottlevő t emp-
lom sem olyan szerény, min t a könyv ír ja . E 
könyv is gazdagon illusztrált, csinos, ízléses ki-
állítású. 

TJrhegyi Alajos. 
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* Egységes szemléltető-módszer az írva-
olvasás tan í tá sához . (Elemi népiskola első osz-
tálya "és analfabéták 1 zámára. í r t a : Árlcosy Dá-
niel, oki. tanító. Ara 1 kor. 40 fill. Szászrégen, 
Sehebesch W. könyvnyomdája. 1909.) 

Szerző e munkájával az írvaolvastatás nehéz-
ségeinek legyőzéséhez akar segítséget nyúj tani . 
Teszi ezt úgy, hogy a hangoztató és je lképes 
módszert alapul használja s hozzáfűzi a nyelv 
öntudatos szereplését előtérbe toló kinesztéziás 
módszert. Úgy látom, hogy az előre kifejezet t 
sikertelenségnek épen az az oka, hogy e külön-
böző módszereket nem t u d t a erős, biztos kézzel 
összeforrasztani. 

Szerző munkájában minden betű tanítására 
utasítást ad. Ezt azonban oly körülményesen, oly 
nehézkesen teszi, hogy azt a célját, hogy lcöny-
nyítien az írvaolvastatás nehézségein, el nem 
éri. Az í rot t r betű tanításánál pl. a következő 
eljárást a j án l j a : „Bemutat juk a kutya alakját. — 
Mifele állat ez ? Mikor a kutya morog, száját 
kinyitja és nyelve hegyét fölemelve szája padlá-
sához, rá levegőt fú. Csináljátok ezt ! Melyik 
hangot adtátok ki ? (?) Gondoljátok, mintha a 
kutya száját feltartaná, akkor milyen vonalba fog 
állni mindenik állkapcsa ? Mutassuk meg u j junk-
kal azt a ké t vonalat, melyben a két állkapcsa 
van ! Tartsátok fel jobb kezetek mutató- és közép-
uj já t ! Milyen két vonal az? Kezetek felső fele 
milyen vonal lesz ! Nézzétek meg a kutya nyaka 
is milyen vonal, mikor fe l ta r t j a? Rajzoljuk le 
két ujjatok és kezetek függő vonalait ! Tar tsd fel 
jobb kezed muta tóu j já t ! Kezeddel egy vonal e ? 
Emeld fel most ke/ed középujját is ! Kezednek 
melyik részéből emelted f e l ? Meghúzom mutató-
ujjam és kezem hosszabb függő vonalát s ennek 
jobb közepéből felviszem középujjam vonalát. (?) 
Rajzoljátok le ! Most í r ja tok be a felső kis vo-
nalközbe kötővonalakkal, úgy, hogy a bal függő-
leges vonal felső hegyét balra kerekítve, az alsó 
vonaltól húzott dűlt vonallal támasszátok meg ; 
A jobb függőleges végére egy kerek pontot tesz-
tek s a pont alsó szélétől lefelé kereken a felső 
vonalhoz kötitek ; melyik hangnak írtátok le a 
jegyét?" A betű származtatásának nehézkességét 
legjobban a például felhozott r betű tanítása 
mutatja. 

Ennél az eljárásnál a mi összes eddigi mód-
szereink könnyebbek. 

Utasításait két szempontból vizsgálom: 1. a 
hang alakulása, 2. a betű származtatása szem-
pontjából. A hangot igen nehezen származtatja. 
Pl. a t hangot szerinte a vízbe függélyesen dobot t 
hal hangjából vetethetjük észre, míg pl. a c 
hangot a megfogott madárka hallatja. Minden 
ecetre jó, ha folyton ú jabb hangforrások u tán 
kutatunk, de az kívánatos, hogy az újabb legalább 
egy parányival jobb legyen a réginél. 

Nehézkessé teszi a hang származtatását az is, 
hogy a hang kimondásánál a nyelv öntudatlan 
munkájá t a legnagyobb mértékben öntudatossá 
kívánja tenni. Pl. az e hang keletkezésénél ezt 
az utasí tás t adja a gyermekeknek: „Nyelvetek 
belső végét emeljétek- a szátok padlásához!" 
Bizony, ez igen nehéz dolog ! Tessék csak meg-
kísérlem ! S hogy ennek mily nagy fontosságot 
tulajdonít , mutatja az a kapcsoló-kérdése, amit 
az a be tű tanításánál első kérdésül fel tesz: „Mi-
kor az ó-nak hangját kimondtuk, hová tettük 
nyelvünket?" Tehát szerző könnyíteni akarván, 
újabb nehézséget támaszt azáltal, hogy a gyerek-
nek tudn i kell elmondani azt is, hogy az egyes 
hangok kiejtésénél a nyelv minő helyzetbe j u t s 
minő mozgást végez ? Ezt 33 hang kimondásánál 
nemcsak észrevétetni, hanem a 6 éves gyerekkel 
el is mondatni, — képtelenség. 

Stílusa nem magyaros. A füzet 16 oldal s 
ára 1 korona 40 fillér. Bizony egy kissé drága. 

Úrheyyi Alajos. 

Hivatalos rész, 
K ö r r e n d e l e t . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelői 
kirendeltségnek. — 84.551/190ÎJ. szám.) 

Kapcsolatban f. évi április hó 30 án 53.000. 
sz. a. kelt rendeletemmel, az állami elemi nép-
iskolai gondnokságok és az állami elemi nép-
iskolai tanítók számára kibocsátott Utasítás 
114. i; ában említett állami elemi népiskolai új 
Értesítő Könyvecskét ezennel kötelező haszná-
latra kiadom s a hivatali elődömnek.32.055/1901. 
sz. rendeletével életbeléptetett rigi Értesítő Köny-
vecskét használatból kivonom. 

Ezen Értesítő Könyvecske szerkesztésénél az 
a törekvés vezetett, bogy az állami népiskolák 
tanulóinak tankötelezettségük egész időtartamá-
ról, tehát nemcsak a mindennapi, hanem az 
ismétlő-, még pedig akár az általános, akár a 
gazdasági ismétlő-tanfolyam összes osztályairól 
szolgálhasson értesítőül és bizonyítványul s hogy 
még o ztályok ismétlése esetén se kelljen más 
könyvecskét kiállítani. Kitöltésére és kezelésére 
nézve a szükséges utasítás magában a könyvecs-
kében foglaltatik, ezért ezúttal csupán még arra 
óhajtom kir. Tanfelügyelő úr figyelmét felhívni, 
hogy a könyvecske nemcsak azt a célt van 
hivatva szolgálni, hogy a szülőket gyermekük 
iskolai magaviseletéről, szorgalmáról és előmene-
teléről időszakonként s az iskolai év végén tájé-
koztassa, hanem az életben lépten-nyomon szük-
séges iskolai és anyakönyvi adatokat is tartal-
mazván, a tanulónak felnőtt korában igazoló 
okmányul is kell szolgálnia arról, hogy tan-
kötelezettségének mennyiben tett eleget. 
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Ezért szigorú kötelezettségévé teszem a taní-
tóknak, hogy a könyvecske gondos megőrzését 
és tisztántartását úgy a tanulók, mint a szülők 
előtt különösen is hangsúlyozzák és ellenőrizzék, 
figyelmeztetvén a szülőket arra is, hogy ha a 
könyvecske elvész, vagy bármely más okból 
másodlatot kérnek, annak kiállításáért 1 ko-
rona díjat kell fizetniök. Ez a díj a másod-
latot kiállító igazgatót vagy tanítót illeti. Az 
első példányért díj nem szedhető s a könyvecske 
egyúttal bélyegmentes is, csupán beszerzési ára 
kövei elhető. 

Ugyancsak felhívandó még a szülők (gyámok) 
és a tanulók figyelme a könyvecske boríték-
tábláin foglalt „Szükséges tudnivalóku-ra. 

E könyvecskével egyidejűleg kiadom az isko-
lából iskolaév közben kilépő tanulók számára 
ugyancsak bélyeg- és díjmentesen kiállítandó 
Elbocsátólevelet is, amelybe az iskolát változ-
tató tanulónak a kilépés napjáig tanúsított maga-
viseletét, szorgalmát és előmenetelét, valamint 
addigi mulasztásait kell bevezetni. 

Ezen új Értesítő Könyvecske a M. kir. tud.-
egyetemi nyomdától darabonként 18 fillérért 
szerezhető meg (nettó-ára 14 fillér). Az Elbocsátó-
levél ugyanott szerezhető be, darabonként 3 
fillérért (nettó-ára 2 fillér). Más nyomdában elő-
állított könyvecskék és Elbocsátólevelek csak 

»abban az esetben használhatók, ha az egyetemi 
nyomdában előállítottakkal teljesen azonos szö-
veggel, beosztással és minőséggel bírnak s 
azoknál nem drágábbak.-

Végül értesítem kir. Tanfelügyelő urat, hogy 
az iskolai előmeneteli és mulasztási naplók, 
valamint a népiskolai bizonyítványok szövegének 
megfelelő módosítása iránt egyidejűleg intéz-
kedtem. 

Budapest, 1909 július 15. 
A miniszter helyett: 

Tóth, 
államtitkár. 

A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Köszönetét nyilvánította. Schoeller Gusztáv 

lovag, lévai nagybirtokosnak, aki az újbarsi róm. 
kath. hitfelekezeti elemi iskolának újból való fel-
építéséhez újabban 2000 kettőezer koronát ado-
mányozott. 

Kinevezte: Schrnélhaus Dániel volt macz-
keesporti róm. kath. el. isk. tanítót a rákóczi-
ligeti áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gavrilla 
Miklós oki. tanítót az óhababisztrai (v. határőr-
vidéki) közs. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Telkes 
Alfréd oki. tanítót a tivadari és Kovács Sándorné 
szül. Cséke Jolán oki. tanítónőt a középapsai áll. 
el. isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; a bajai 

újonnan szervezett áll. el. iskolához : Xovolh Is t-
ván, Lissák János, Kellner János, Demuth Gyula,, 
Olácsy György, Vidákovics Benedek, Vágó Rezső, 
Csepka Teréz, Beyer Ede, Ozvald István, Klein 
Emilia, Pajor Jozefin, Ozvaldné Eiselt Emma, 
Vigyázó József, Nádas Lajos, Schwartz Ágnes, 
Újhelyi Géza, Baics István és Szélig Ferenc 
közs. isk. tanítókat, ill. tanítónőket r. tanítóké, 
ill. tanítónőkké ; Gyulán Hajnalka oki. tanítónőt 
a krusiczai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Angyal Jolán oki. tanítónőt a 
fényesi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kovács 
Sándor tivadari áll. el. isk. tanítót a középapsai 
áll. el. isk.-hoz ; Borsos Ida borosjenői és Nagy 
Mária sárisápi áll. el. isk. tanítónőket kölcsö-
nösen. 

Nyugdíjat utalványozott: Varga Kálmán 
kisölvedi ref. el. isk. tanítónak évi 1600 K t ; 
Kutassy József dombrádi ref. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K-t ; Takács Sándor ekeli ref. el. isk. 
tanítónak évi 1556 K-t ; Inonics Vazul felső-
szolcsvai gör. kel. el. isk. tanítónak évi 6 2 0 
K-t; Glonek Ferenc szénavári róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1440 K-t ; Neksa Filemon munka-
képtelen medgyesi gör. kel. román el. isk. tanító-
nak évi 1080 K-t ; Kertay János nagybejcsi rk. 
el. isk. tanítónak évi 1640 K - t ; Völgyi Fe i enc 
csendlaki róm. kath. taní tónak évi 1836 K - t ; 
Strausz Zsigmond tapolczai izr. munkaképtelen el. 
isk. tanítónak évi 1660 K - t ; Váczy János takta-
szadai róm. kath. el. isk. .munkaképtelen tanító-
nak évi 1460 K-t ; Seres Ferenc munkaképtelen 
táti róm. kath. el. isk. kántortanítónak évi 1 8 3 6 
K-t ; Prates Irodion prázsmári gör. kel. munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 1460 K-t ; Deák 
Gábor alacskai ref. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 
K-t ; Keller Lőrinc ajkarendeki róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1660 K - t ; Machay György 
kisgergei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 
K-t ; Pikó Bálint sárándi munkaképtelen ref. el. 
isk. tanítónak évi 1-380 K- t ; Ludvig János 
szepesbélai áll. el. isk. tanítónak évi 1960 K - t ; 
Tomcsányi József nagyszénási munkaképtelen 
áll. el. isk. tanítónak évi 1760 K-t ; Bősz 
István almáskamarási áll. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1280 K- t ; Albu István bat tonyi 
munkaképtelen áll. el. isk. tanítónak évi 1 2 8 0 
K-t ; Fülep Benjamin rimaszombati áll. el. isk. 
ig.-tanítónak évi 2060 K t ; Nagy János füzes-
gyarmati munkaképtelen ref. el. isk. taní tónak 
évi 1880 K- t ; Bagoly Ferenc gyulavári munka-
képtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t ; 
Major Elek bikácsi róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K - t ; Zachár Ignác garamszőllősi munka-
képtelen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 
K-t ; Horváth József réczényi róm. katb. el. 
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isk. tanítónak évi 1460 K - t ; Kooácsics Sándor 
pórládonyi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 
1160 K-t ; Csengeri Jenő botfalvi ref. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1100 K-t ; Miklea 
Vazul lunkaújfalui gör. kel. el. isk. tanítónak 
évi 260 K - t ; Kurucz Péter balkányi munkakép-
telen ref. el. isk. taní ta lak évi 1260 K - t ; 
Obernyik József szadai közs. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K- t ; Schober Emil lázi munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1340 K - t ; 
Kurzhals Márton -nagykomlósi róm. kath. munka-
képtelen tanítónak évi 800 K - t ; Moldován Pá l 
hátmegi áll. el. isk. tanítónak évi 1120 K - t ; 
Humen Bazil csontosi gör. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1 4 4 0 K-t ; Moncsák János hajagosi 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K t ; Kövér 
Demeter munkaképtelen hajdúböszörményi ref. 
el. isk. tanítónak évi 2360 K - t ; Szabó J ános 
alsóhalasi munkaképtelen gör. kath. el. isk. taní-
tó,;ak évi 1100 K t ; Paitlovics János csörgői 
áll. el. isk. tanítónak évi 1 9 2 0 K-t ; Varga 
György drávatamásii közs. el. isk. tanítónak evi 
1660 K t ; Fábián Vendel báti ág. ev. el. isk. 
kántortanítónak évi 1460 K - t ; Molnár I s tván 
győri róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2440 K-t ; 
Micu Szilárd girodai gör. kel. román munka-
képtelen tanítónak évi 640 K - t ; Szil írd Ferenc 
hulli róm. kath. el. isk. munkaképtelen tanító-
nak évi 1460 K-t ; Bérezi Fülöp orosházi munka-
képtelen izr. el. isk. tanítónak évi 1380 K - t ; 
Árvái Ernő nagyugróczi áll. el. isk. munkakép 
telen tanítónak évi 2060 K-t ; Pupeza Tivadar 
telcsi áll. el. isk. tanítónak évi 1 4 4 0 K-t ; Csóka 
Ferenc zólyommiklósi munkaképtelen róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1440 K- t ; Balázs János 
karvai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t ; 
Joós Elekné szül. Schneider Hermin sepsiszent-
györgyi munkaképtelen áll. polg. isk. tanítónő-
nek évi 1760 K - t ; Steinitzer Flóra munkakép-
telen pancsovai áll. polg. isk. tanítónőnek évi ' 
2440 K-t; Konecsny Karol in ólublói róm. kath. 
isk. munkaképtelen el. isk. tanítónőnek évi 1540 
K-t ; Vasilichiné szül. Diakonoviciu Márta munka-
képtelen giládi gör. kel. román el. isk. tanítónő-
nek évi 840 K-t ; özv. Nikolics Szvetozárné szül. 
Krsztonosits Je lena tomaseváczi közs. el. isk. 
tanítónőnek évi 1120 K-t; Jovanovics Lyubo-
mirné, szül. Rigó Lyubicza ulmai közs. el. isk. 
munkaképtelen tanítónőnek évi 1420 K-t ; Bretz 
Berta szarvasi munkaképtelen áll. polg. isk. 
tanítónőnek évi .1720 K-t; Molnár István Jenőné, 
szül. Peregriny Anna frigyesfalvai áll. el. isk. 
tanítónőnek évi 1280 K-t; Szed'árik Lászlóné, 
szül. Münnich Konstancia Anna Kornélia munka-
képtelen móriezföldi áll. el. isk. tanítónőnek évi 
900 K-t; Molnár Mária eperjesi áll. tanítónő-
képző - intézeti mintaóvónőnek évi 1610 K- t ; 
Pesti Lászlóné, szül. Ballabás Eszter szigetcsépi 

munkaképtelen áll. óvónőnek évi 580 K- t ; 
Fokányi Lászlóné szül. Krémer Gizella szatmári 
munkaképtelen áll. óvónőnek évi 720 K- t ; Pikó 
Borbála csanálosi közs. el. isk. óvónőnek évi 
340 K-t. 

Temetési járulékot utalványozott : néh. 
Nagy Is tvánné szül. Udvary Róza sepsiszent-
györgyi áll. tanítónő fér jének egyszersminden-
korra 475 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Sztoján Demeter kőkösi nyug. gör. kel. 
tanító özv., szül. Ilyés Rákhelnek évi 300 K-t; 
néh. Hank Ferenc nagyvejkei róm. kath. el. isk. 
tanító Erzsébet nevű kiskorú árvájának 150 K- t ; 
néh. Lendvay Lajos nyug. komáromi közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Szabó Máriának évi 550 
K-t; néh. Leucutia Mihály somoskeszi gör. kel. 
el. isk. taní tó özv., szül. Stanca Katicának évi 
492 K-t, 4 kiskorú árvájának egyenként 82 K-t, 
együtt 328 K-t, mindössze 820 K-t; néh. Janda 
Plóris verbói áll. el. isk. tanító özv., szül. 
Deiszler Eleonórának évi 760 K-t, Klára nevű 
kiskorú árvájának 126 K 66 f-t, mindössze 886 
K 66 f - t ; néh. Schnur György apatini közs. el. 
isk. tanító özv., szül. Neumayer Júliannának évi 
740 K-t; néh. Grosch Sándor újfazekasvarsándi 
ág. ev. el. isk. tanító özv., szül. Bodor Vilma 
Lenkének évi 642 K 80 f - t ; néh. Keszler Ber-
nát nyug. giládi közs. tanító özv., szül. Bodó » 
Máriának évi 748 K-t ; néh. Ruzsit Chariton 
ósziváczi gör. kel. el. isk. tanító özv., szül. Jokov 
Angyalkának évi 750 K-t, Gojkó, Rajkó és 
Bogolyub nevű kiskorú árváinak egyenként 125 
K-t, együtt 375 K-t, mindössze 1125 K- t ; néh. 
Maró Lajos ruszkini nyug. róm. kath. tanító 
özv., szül. Tóth. Rózának évi 300 K-t ; néh. 
Holló László kiskúnfélegyházai közs. főgimn. 
tanár özv., szül. Kerner Erzsébetnek évi 1600 Kt ; 
néh. Horváth Endre kissomlyói róm. kath. el. 

I isk. tanító özv., szül. Szíjártó Eleonórának évi 
660 K-t; néh. Buzsa Endre nyíregyházai nyug. 
ág. ev. el. isk. tanító négy kiskorú árváj ínak 
összesen 733 K 32 f - t ; néh. Kiss Tauiás var-
gyasi 113'ug. áll. el. isk. tanító özv., szül. Vaska 
Ilonának évi 720 K-t ; néh. Glega István dezseri 
nyug. róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Markó 
Katalinnak évi 300 K-t ; néh. Miilián János 
oláhgyürűsi nyug. gör. kath. tanító özv., szül. 
Lázár Veronnak évi 306 K- t ; néh. Poncsák Jenő 
egri róm. kath. el. isk. tanító Mária kisk. árvá-
jának 160 IC 13 f - t ; néh. Flóra Péter volt 
szatmárhegyi áll. el. isk. igazgató-tanító özv., 
szül. Köncs Erzsébet Klárának évi 760 K-t, 
Erzsébet Anna kiskorú árvájának 126 K 66 f-t, 
mindössze 886 K 66 f- t ; néh. Bende László 
kézdimartonosi áll. el. isk. tanító özv., szül. Mé-
száros Rsbekának évi 720 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Wiirth Fe-
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rencné, szül. Kozma Jolán fülöpszállási közs. óvó-
nőnek 600 K-t. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Ocskai János aknasugatagi tanító Andor 
nevű árvájának a kecskemétibe. 

Különfélék. 
Nyári kirándulások. 

Egy kevéssé későn az idénre, de jókorán a 
jövőre írom e cikket, melynek lényegéről már 
több helyen és több alkalommal kifejeztem né-
zetemet s mondhatom, ált dánosán helyesléssel 
találkozott. 

Minden pedagógus tudja s tisztában van 
vele, hogy mily értékesek a tanítás-nevelésben 
a közvetlen szemlélet, tapasztalat útján szerzett 
ismeretek. Egy gyermek, kim'k volt alkalma 
valamely vidéket s annak nevezetességeit köz-
vetlen szemléletből megismerni, mennyivel élén-
kebben, világosabban határozottabban képes 
azt beszédében leírni, mint aki csak olvasmá-
nyok, vagy szóbeli előadás nyomán igyekszik 
magának képet alkotni róla. így vagyunk ezzel 
mi magunk is. Pedig mily nagy szükség van 
arra, hogy midőn édes hazánk földrajzi és tör-
ténelmi, néprajzi nevezetességű vidékeit ismer-
tetjük a növendékekkel, képesek legyünk a 
gyermek figyelmét lekötni, fantáziáját magunk-
kal ragadni, s lelkéből kiváltani a haza földje, 
népe iránti szeretetet s dicső elődeink tisztele 
tét. Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha magunk 
is a közvetlen megismerésből merített meggyő-
ződéssel magyarázunk, tanítunk. 

A tanítóképző intézetekben sem idő, sem mód 
nem áll elegendőkép rendelkezésére a tanító-
növendéknek, hogy helyi és történelmi ismere-
teit közvetlen tapasztalat útján kibővítse. Csu-
pán a nagy szünidőben lehetne alkalma ez 
irányban valamit tenni, de sok esetben anyagi 
körülmények akadályozzák meg ebben. Midőn 
azonban iskolái végeztével mint ifjú tanító mű-
ködését megkezdte, midőn tehát anyagilag is 
abban a helyzetben van, hogy ezt teheti, hasz-
nálja fel a nagy szünidőt. Hogy pedig a cse-
kély tanítói jövedelem mindenképen elégséges 
legyen az utazási terv keresztülvitelében, kívá-
natos lenne, hogy a szünidőre az iskolatermet 
egy-egy természeti, földrajzi fekvésénél, vagy 
történelmi nevezetességénél fogva fontosabb 
vidék iskolájában olyan túrista-menedékház-
félévé alakítaná át a tanító, s az oda elláto-
gató kollégát ott elszállásolná, a lehető leg-
mérsékeltebb étkezésben is részesítené, hogy 
így kölcsönösen módot nyújtanának egymásnak 
arra, hogy édes hazánk földjét és népét meg-
ismerhessék. Én ezidén is hasonlókép jártam el 
s csak gyönyörrel gondolok arra a sok szép és 

tanulságos kirándulásra, melyben részesültem, 
igen olcsón. 

Hogy pedig a jövő évi nagy szünidőben 
előre megállapíthassa minden kirándulni szán-
dékozó kolléga az útitervét: ha ki hajlandó 
iskolájában ilyen szállást berendezni, az ebbeli 
szívességét — mondjuk — május l-ig tudatná 
a „Néptanítók Lapjá"-val, melynek tek. szer-
kesztősége a jó ügy érdekében bizonyára közzé-
teszi e lapokban s így a felvidékiek az alföld, 
az alvidékiek a felföld és nevezetességei meg-
ismeréséhez könnyűszerrel juthatnának. 

Nincs szükség rá, hogy bővebben magya-
rázzam, mily fontossággal bír nevelésünknél e 
kirándulások szervezése. Bennünk is, növendé-
keinkben is csak növeljük, erősítjük hazánk és 
embertársaink szeretetét, s az összetartást, mire 
pedig nekünk, magyar polgároknak, nagy szük-
ségünk van. Szolnok, 1909 augusztus Í2. 

Csikós József. 
— Apponyi rendelete és a románok. 

Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a hit tantanítási rendelet által fölidézett 
konfliktusról következőkép nyilatkozott : „Min-
denekelőtt ki kelt jelentenem, hogy ferde és 
téves az a fölfogás, mintha a kérdéses rendeletet 
Tóth János államtitkár úr az én tudtom nélkül 
adta volna ki. Az egész ügyet elutazásom előtt 
alaposan megvitat tuk és a rendelet mindenben 
megfelel az én intencióimnak. Ami a dolog lé-
nyegét illeti, arra nézve az a megjegyzésem, 
hogy a román egyház ellenállásának semmiféle 
törvényes alapja nincsen. Ellenben a rendelet 
szigorúan törvényes és a fönnálló törvényeken 
alapszik. Nem értem a román egyház felháborodását, 
hiszen az én rendeletem sok tekinteiben enyhítette 
a már fönnállott szigorúbb intézkedéseket. A ki-
adot t rendelet követeli, hogy a vallástan az állami 
iskolák felsőbb osztályaiban magyarul is taníttas-
sák, illetve, hogy a hittan egyes részei magyarul 
adassanak elő. Ez az a minimum, amit a magyar 
állam érdeke okvetetlenül megkövetel. jEttől a 
követelésemtől semmi körülmények között sem 
tágítok. A rendelet az én nézetem szerint kon-
ciliáns és ilyen modorban is akar juk azt végre-
hajtani. Ebben az ügyben csak azt ismételhetem, 
hogy a rendelet törvényes és hogy az ellenállás-
nak semmi törvényes alapja nincsen. Végül annak 
a reményének adot t kifejezést a miniszter, hogy 
a hitoktatásnak ügye mihamarább rendbe fog jönni. 

— Ünnepelt tanítók. Lélekemelő ünnepség 
folyt le folyó évi aug. 20 án a tiszaújlaki állami 
el. iskolában. Piller József igazgatót és nejét , 
Piller Józsefné tanítónőt ünnepelték meg volt 
növendékeik tiszaújlaki tevékeny működésük ne-
gyedszázados évfordulója alkalmából, kikhez öröm-
mel csatlakozott a tantestület s a község apraja-
nagyja. A volt tanítványok szeretetük jeléül 
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neveikkel bevésett, nagy, ezüst babérkoszorút 
nyújtottak át az ünnepeltnek, kik a közönség 
nagyrabecsülésére negyedszázados fáradhatatlan 
munkásságuk által kiváló érdemeket szereztek. 
Ugyancsak 25 éves tanítói működést ünnepel t a 
kosdi ref. egyház folyó évi augusztus hó 25-én, 
kántortanítójának, Fábián Lajosnak évfordulója 
alkalmából. .Az ünnepélyt érdekessé és nagy-
szabásúvá tet te , hogy testületek, vidéki küldött-
ségek tagjai üdvözölték a jubilánst. Az üdvöz-
lések sorozatát Biczó Pál ref. lelkész nyi tot ta 
meg, ki a kosdi ref. egyház nevében üdvözölte 
a jubilánst s egyben kijelentette, hogy az egyház 
a jubiláns nevére alapítványt is létesített, mely-
nek kamata iskolai célra fordíttatik. Azután a 
pestmegyei ref. tanítótestület nevében Szabó 
Albert péczeli tanító, a nógrádmegyei tanítóegylet 
nevében pedig Magyar Béla salgótarjáni igaz-
gató-tanító és mások mondottak lelkes üdvözle-
teket. Az ünnepélyt a dalárda éneke, m a j d a 
Himnusz zárta be. 

— JÓ P a j t á s . E cím alatt ú j képes gyermek-
lap indult meg, amely alighanem nagy szerepre 
fog ju tn i rövid idő alatt a magyar gyermek-
irodalomban. Első számából, programmjából s 
munkatársai nevéből ítélve, ú j hangokat pendí t 
meg ; friss, eleven, a gyermek lelkét okosan 
foglalkoztató. Szépirodalom, művészet, tudomány, 
játék, sport és testedzés — mind eszköz benne a 
gyermek lelki életének harmonikus fejlesztésére. 
Elbeszélések, versek, a gyermek felfogásához mórt 
ismeretterjesztő cikkek, regény, állandó já ték- és 
sport-rovat, elmeélesítő re j tvény — szóval min-
den megvan benne, ami a gyermeket érdekli, 
olvasási kedvét föléleszti és állandóan ébren ta r t ja . 
A Jó Pajtás szerkesztője Sebők Zsigmond, a ki-
tűnő if júsági író, a Mackó történetei-nek ked-
velt szerzője, főmunkatársa Benedek Elek, a ma-
gyar if júság leglelkesebb és legmelegebb kedélyű 
írója. Cikkeit, elbeszéléseit, verseit Lévay József, 
Mikszáth Kálmán, Rákod Viktor, Ábrányi Emil, 
Kozma Andor, Molnár Ferenc, Szőllősi Zsig-
mond, Tiadó Antal, Lipcsey Ádám írják s r a j t uk 
kívül a jeles írók és költők egész serege. A Jó 
Pajtás illusztrációi is ú j nyomokat törnek : egye-
nesen, közvetlenül a gyermek fantáziáját ragad-
ják meg, hogy fogékonnyá tegyék szemléletét 
szép dolgok élvezésére s élesítsék megfigyelő -
képességét. Az ú j lap bő tartalmában minden 
gyermek megtalálja a magáét s mindenből a le-
hető legjobbat kapja. Tartalmának gazdagságához 
és kiállításának szépségéhez képest nagyon olcsó : 
előfizetési ára egész évre 10 korona, félévre 
5 korona, negyedévre 2 korona 50 fillér. Egyes 
szám ára 20 fillér. Az előfizetések a Jó Pajtás 
kiadója, a Franklin-Társulat címére (Budapest, 
IV., Egyetem-utca 4.) küldendők. Mutatványszá-
mot kívánatra ingyen küld a kiadó. 

— A trencsénvármegyei tanítók kirán-
dulása. A vármegyei általános tanítótestület 50 
tagja Kosztka Mihály kir. tan. tanfelügyelő ve-
zetése a la t t a csaezai közgyűlés alkalmából 
Krakóba rándult ki. A Kiszuczaújhelyen történt 
vasúti kisiklás miatt a társaság reggeli hat óra 
helyett tíz órakor érkezett a krakói pálya-
udvarra. A késedelemről értesített fogadó-
bizottság azonban 10 órakor is megvárta a ma-
gyar vendégeket, akiket lelkes lengyel és né-
met beszédekkel üdvözöltek. Ezekre Kosztka 
kir. tanfelügyelő magyarul és Mátrai igazgató 
németül válaszoltak. A közös reggeli után a 
vendégek a krakói polgári és népiskolai taní-
tókból és tanítónőkből alakult bizottság vezetése 
mellett megtekintették a régi, remek szépségű 
Mária templomot, mely Matejkó vázlata után 
újra van kifestve, a Fredro- és Mickievicz-
szobrokat, a városi múzeumot és a Vavel nevű 
királyi várat, melynek kriptájában Kosciusko, 
Poniatovszky és Báthory Zsigmond lengyel ki-
rályok alusszák örök álmukat. Déli ké t órakor 
közös ebéden vettek részt a kirándulók és a 
bizottság ta« jai. Ebéd közben a bizottság két 
tagja lengyel, Kosztka Mihály tanfelügyelő ma-
gyar, Mátrai igazgató német és Bocsek tan-
testületi elnök tót felköszöntőkben ünnepelték a 
történelmi lengyel-magyar barátságot. A lelkese-
dés te tőpont já t érte el, amikor a lengyel és 
magyar nemzeti himnuszokat és a Kossuth-nótát 
énekelték el. Az asztali zenét egy katonai zene-
kar szolgáltatta, olyan remekül, hogy a társa-
ságot sokszor frenetikus tapsra ragadta. Délután 
megtekintették a Csapszky-múzeumot, melynek 
különösen gazdag éremgyűjteménye t ű n t fel ; az 
egyetemet, a Sokol-egyesület két nagy torna-
csarnokát és végül a városon kívül elterülő nagy 
és párat lanul szép gyermekparkot. A kirándu-
lásban résztvevők el voltak ragadtatva a város 
szép fekvésétől, az egész várost körülvevő gyö-
nyörű parktól, a pompás üzletektől, de főleg a 
közönség lekötelező szívélyességétől. A Drobner-
féle ú j , nagystílű vendéglőben elköltött köz-
vacsora u tán a magyar tanítók melegen el-
búcsúztak a lengyel kollégáktól és az esti 10 órai 
gyorsvonattal, a legkellemesebb emlékekkel hagy-
ták el Krakót. 

— H a l á l o z á s . Bér Margit, maholányi taní-
tónő f. évi aug. 30-án Gyulán, a megyei köz-
kórházban, hosszú szenvedés után meghalt . 

Tarta lom : Nemzet és iskola. Kósa István. — 
A magyar dal ünnepe. Lakatos Lajos. — A vallásos 
erkölcsi nevelés alapkövetelményei. Tamás Károly — 
Pángermán mozgalom. (M.) — Tanítók tanácsadója. — 
Szépirodalom : Fürdőn. Lampérth Géza. — Az új 
otthonban. Gály Camilla. — Jó éjszakát ! Szép álmokat ! 
Szalay Gyula. — Eljegyzésem története. Pásztor József. — 
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: FARKAS SASDOE. 

A magyar nyelv tanítása 
a nem-magyar tanítási nyelvű népiskolában. 

írta: Molnár Oszkár. 
(Befejező közlemény.) 

A beszédgyakorlatok révén és az írás s olva-
sás tanítása folyamán a gyermek már meg-
lehetős szókincsre tett szert. A magyar nyelv 
szókincsének gyarapítására, a kifejezésben való 
készség fejlesztésére a népiskola további osz-
tályai folyamán legalkalmasabb eszközök az 
olvasmánytárgyalás és a fogalmazás. Legalkal-
masabbak már azért is, mart a beszédgyakor-
latok mellett ezek azok a tárgyak, melyek 
tanításánál leginkább érvényesülhet a tanító 
egyénisége és művészi készsége ; ezek leg-
kevésbé kötik meg kezét, leleményességének, 
találékonyságának szabad teret engednek. 

Az olvasókönyv valóságos kincsesbánya. A 
benne felhalmozott anyag a gyermeknek nem-
csak értelmét fejleszti, szókincsét gyarapítja, 
ízlését nemesíti, de etikai és nemzeti szem-
pontból is megbecsülhetetlen szolgálatot tesz. 
Az olvasmány ilyetén értékelése jut kifejezésre 
a tantervben is azzal, hogy az olvasmányok 
tárgyalását már a II. osztálytól kezdve elő-
írja. Az olvasmányt kétféle szempontból lehet 
tárgyalni : tartalmi és alaki szempontból. E 
kétféle célú tárgyalás szigorúan különválasz-
tandó. A magyar nyelv tanítása szempontjából 
különösen a tartalmi tárgyalás érdemel kiváló 
figyelmet. Ez alkalommal nem lehet feladatunk 
az olvasmánytárgyalás minden részletére ki-
terjeszkedni, ez a metodika dolga, csak a 
legfontosabbnak vélt gondolatok rövidrefogott 
elősorolására szorítkozhatunk. A tartalmi fel-
dolgozásnak két lényeges része van : az egyik 
a tanító előkészítő munkája, a második a közös 
munkásság. Az elsőnek a figyelem, az érdek-
lődés fölkeltése a feladata, tehát a tanuló 
tudatában azon képzeteknek az előtérbe hívása, 
melyek az olvasmányban foglalt új képzetek 
befogadására alkalmasak. Népszerűen ezt han-
gulatkeltésnek nevezhetjük. Sokan úgy készítik 
elő az olvasmányt, hogy elmondják annak tar-
talmát. Ez nem a legszerencsésebb mód, mert 
a tartalom elmondása által az olvasmány iránti 
érdeklődés megcsappan, pedig minden tanít-
hatásnak legelemibb alapföltétele az érdeklődés 
állandó ébrentartása. A helyesebb előkészítés-
nek sok módja közül ezúttal csak kettőt em-

lítünk. Ne mondjuk el az olvasmány tartalmát, 
de keressük ki alapeszméjét (ami különösen a 
humánus olvasmányoknál alkalmazható) s olyan 
apró történetet mondjunk el bevezetőnek, mely-
ben ez az alapeszme domborodik ki. Ha pl. 
valamely olvasmánynak alapeszméje az enge-
delmesség, az engedelmességre mondunk egy 
történetet bevezetőnek. A másik alkalmas mód 
az lenne, hogy kikeressük az olvasmány előz-
ményeit. Igaz, hogy minden történetnek kez-
dődnie kell valahol, de nem kell épen ott 
kezdődnie, ahol kezdődik. Kigondoljuk, kitalál-
juk az előzményeit és így előbb kezdjük, mint 
ahol kezdődik. Ha az előzmények találók, ez 
eljárás a figyelem felébresztésére igen alkal-
mas. Az előkészítés után következik a közös 
munkásság: az olvasmány részletes taglalása. 
Ennek első mozzanata a szöveg felolvasása. 
Második a részenkénti tárgyalás. Itt van helye 
a szó- és gondolatmagyarázatnak. Ez egyike a 
legnehezebb feladatoknak, más feltételeken kí-
vül a tanítótól nagy logikai ismereteket kíván. 
Olyan részlete ez a didaktikának, amely vilá-
gosan bizonyítja, hogy a pedagógiát nem lehet 
csupán a lélektanra építeni. A jövő tanító-
képzőjében a lélektan mellett a logikának is 
egyenlőrangú helyet kell elfoglalnia. A szó-
és gondolatmagyarázat logikai értelmezésébe 
itt nem bocsátkozhatunk. Mint igen lényegest, 
csak azt emeljük ki, hogy a nem-magyar taní-
tásnyelvű iskola tanítója, amint ismeretlen szó 
vagy kifejezés kerül elő, iparkodjék annak 
értelmét az összefüggésből kimagyarázni. A 
környezet földerítő, megértető ereje nem csu-
pán a természet megismerésében játszik sze-
repet ; a szavaknak is van miliőjük. Ha az 
olvasmányt részenként letárgyaltuk, következik 
annak kérdés és felelet alakjában való feldol-
gozása. Ez a harmadik és a magyar nyelv 
tanítása szempontjából legfontosabb mozzanat, 
és épen ezt szokás leginkább elhanyagolni. I t t 
beszéljük meg részletesen az olvasmány tar-
talmát, itt magyarázzuk meg az olvasmány 
folyamán előtáruló helyzeteket, jellemeket. Ami-
vel csak lehet — tárggyal, képpel, rajzzal — 
iparkodunk â  tartalmat a tanuló előtt vilá-
gossá tenni. És az olvasmány ilyetén részletes 
megbeszélésénél — tanító és tanítvány — nem 
is ragaszkodnak szigorúan az olvasmány betűi-
hez. Itt ott eltérnek, hozzáadnak vagy elvesz-

' nek belőle és az olvasmánytárgyalás valóságos 
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fejtegetéssé szélesül, mely nemcsak értelmét 
fejleszti a tanulónak, de a szöveg rabszolga-
sága alól fölszabadult beszélgetés révén a ma-
gyar nyelv tanításának nagy szolgálatot tesz 
és a fogalmazásnak is kitűnő támogatója lesz. 

A fogalmazásnak alaki föltétele a helyesírás 
ismerete, azért mielőtt a fogalmazásra áttér-
nénk, előbb ezzel kell végeznünk. A helyes-
írás nem tudomány — mondja Weszely Ödön. 
Inkább a megállapodás dolga. Hogy nem tu-
domány, bizonyítja az is, hogy folyton változik. 
Napjainkban is változik. A helyesírás elveinek 
megállapítása körül minden nyelvben, időről 
időre valóságos tollharcok folynak. Ez a gya-
kori változás is megnehezíti elsajátítását. Meg-
tanulása nem is könnyű dolog. Az iskolának 
mindig sok baja volt vele. A helyesírás taní-
tásának még nincsen kiforrt módszere. Lélek-
tani alapokon nyugvó módszer képződése még 
csak most kezdődik. Tanítványaink helyesírása 
ellen minden fokon sok a panasz, jtedig a ma-
gyar helyesírás egyike a legkönnyebbeknek. 
Nagyrészt úgy írunk, ahogy beszélünk. Sokkal 
nehezebb a dolguk az angoloknak, franciáknak 
és a németeknek is, mert ezen nyelvekben a 
kiejtés és a leírás között roppant különbségek 
vannak. Az iskolai munkának tetemes részét 
el is pazarolják ennek megtanítására. A francia 
iskolákban hetenként háromszor van helyesírási 
gyakorlat. Az angolok pedig naponként félórát 
fordítanak reá. 

Joggal vethetjük fel tehát a kérdést : milyen 
legyen a helyesírás tanításának sikerre vezető 
módszere? A módszer felett vitatkozókat két 
csoportba oszthatjuk. Az egyik csoport azt 
mondja, hogy a helyesírás a szem, a fül és a 
kéz dolga. È csoport képviselői a helyesírás 
megtanításának eszközeiül a másolást és a 
tollbamondást fogják ajánlani. A másik, szintén 
tekintélyes csoport, a helyesírás tudását az ér-
telem dolgának tartja s ennélfogva a helyesírás 
szabályainak megtanulását véli a legfontosabb-
nak. Melyik csoport álláspontja helyes ? Bizo-
nyos, hogy a szabályok tudása nem elegendő, 
mert vannak szók, melyekre nincs szabály. A 
helyesírás nem alapszik csupán a kiejtés és a 
származás elvén, hanem van benne önkény is. 
Az iskolai tapasztalat is bizonyítja, hogy nem 
elegendő a szabályok tudása. A tanulók sok-
szor tudják a szabályt s .mégsem írnak helye-
sen. Nem az értelemnek fogjuk tehát a döntő 
szerepet juttatni, habár nem rekesztjük is ki 
egészen. Bízzuk különben a döntést a kísérleti 
pszichológiára, ez a legilletékesebb az ítéletre. 
A kísérleti vizsgálódások pedig e mondatban 
foglalhatók össze : a helyesírás inkább az em-
lékezet, mint az értelem dolga. Emlékezetünk-
ben pedig, s ezt a mindennapi tapasztalat is 

erősíti, az marad meg jobban, amit érzékeink 
útján ismertünk meg. Az érzéki ismeret a 
a legmaradandóbb. Legfontosabb ismeretszerző 
érzékeink pedig a szem, a fül és a tapintás. 
A helyesírás tanításánál tehát támaszkodnunk 
kell a szemre, szükséges tehát a másolás, de 
támaszkodnunk kell a fülre is, fontos eszköz 
ennélfogva a tollbamondás is. A kérdés most 
már csak az, melyik előzze meg a másikat 
s melyiknek kell nagyobb szerepet engedni. 
Ebben a kérdésben is a kísérleti lélektan igazít 
útba. A kísérleti lélektannak az a része, mely 
az emlékezet vizsgálásával foglalkozik, egy igen 
fontos fölfedezéssel dicsekedhetik, mely Charcot 
francia idegorvos nevéhez fűződik. 0 vette 
észre, hogy emlékezőképességüket illetőleg az 
emberek különböző típusokba oszthatók. Külö-
nösen három, elég élesen megkülönböztethető 
típus vehető észre: vizuális, akusztikus vagy 
auditív és motorikus. A vizuális típushoz tar-
tozó tanulók könnyebben szereznek látási kép-
zeteket, tehát könnyebben fognak tanulni he-
lyesen írni, ha sokat másolnak. Az akusztikus 
típushoz tartozók könnyebben tartják meg a 
hangképzeteket, tehát könnyebben tannlják meg 
a helyesírást, ha sokat gyakorolják a diktandó-
írást. A motorikus típushoz tartozók meg a 
mozgási képzeteket tartják meg legkönnyebben, 
tehát legkönnyebben úgy tanulják meg a he-
lyesírást, ha a hangokat kiejtik s egyúttal a 
megfelelő betű írásához szükséges kézmozdu-
lattal kísérik.* Mi következik mindebből a 
helyesírás tanításának gyakorlatára ? Világosan 
következik az, hogy mivel egy-egy osztály 
tanulói különböző típushoz tartoznak s a ta-
nulók nagy száma az egyéni oktatást lehetet-
lenné teszi, a helyesírás tanításának mindkét 
eszközét, a másolást és tollbamondást elsőbb-
ségi szempontból értékelnünk nem lehet, egyik-
nek a másik rovására nagyobb teret engednünk 
nem szabad, hanem mindkét módot egymás 
mellett párhuzamosan kell használnunk. 

A másolás alatt azonban nem azt kell érte-
nünk, hogy a könyvből egyszerűen leíratunk 
bizonyos szöveget. A lemásolandó szöveget 
előbb le kell tárgyalni. El kell közösen olvasni 
és a leírás módjára a tanulókat figyelmeztetni. 
Bizonyos fokozatosságot is kell tartani. A gyer-
mekek kezdetben lemásolják a falitábláról vagy 
az ABC-és könyvből a megismertetett betű-
ket. Ujságdarabokat osztunk ki a gyermekek 
között s írónnal kitörlik a magánhangzókat, 
majd a mássalhangzókat. Később szókat másol-
tatunk s azokat szótagokra bontatjuk. A könyv-

* L. Weszely Ödön dr. : A magyamydvi oktatás 
módszeréről. Budapest. Lampel. 19Ó8. 35—37. 1. és 
U. a. : A modern pedagógia útjain. Budapest. Franklin-
Társulat. 1909. 328—344. 1. 



3 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 2 3 

"bői másoltatjuk az elolvasott és megbeszélt 
rövid mondatokat, majd apróbb olvasmányo-
kat. A tollbamondásnál is fokozatosságra kell 
törekednünk. A diktálás sok nehézséggel jár. 
Többször végig kell olvasnunk a leírandó 
szöveget, először összefüggően s azután részle-
tezve. Eleinte a hibákra, diktálás közben előre 
felhívjuk a figyelmet, később nem. A helyesírás 
tanításának harmadik módjaként a tanterv az 
emlékezetből való írást ajánlja. Ez már inkább 
próbája a helyesírás tudásának, akár az osztásnak 
a szorzás. A helyesírás tanításának eszközeit 
ezzel még nem merítettük ki, tanulása foly-
tatódik azoknál a gyakorlatoknál is, melyek 
már a fogalmazás tanítását szolgálják. És 
ezzel áttérhetünk a fogalmazás tanításának 
kérdésére. 

Lehet-e a fogalmazást tanítani? Csak bizo-
nyos értelemben lehet. A fogalmazás teljesen 
egyéni dolog, a legszorosabban összefügg a 
lélek egyéni tartalmával. Igaza van a francia 
mondásnak: le style c'est l'homme — a stílus 
az ember. A németek sokat vesződnek a stí-
lus tanításával elméletileg és gyakorlatilag 
s aligha van rosszabb stiliszta a németnél, 
Ebből az következnék, hogy a fogalmazást 
tanítani nem lehet. Valószínű, hogy az iskola 
nem sokat tehet. A jó stílus sokban függ 
a környezettől. Függ az átörökléstől is. 
A franciák kitűnő stiliszták. Mit tehet mégis 
az iskola? 

A fogalmazás fogalmából kell kiindulnunk. 
A fogalmazásban, azt hisszük, három lényeges 
jegyet lehet megkülönböztetni. Mind a három 
olyan, mely már egyenként is sok tekintetben 
biztosítéka a cél elérésének. A fogalmazás 
a lelki tartalom kifejezése. Első tehát a tar-
talom. Akinek nincs mit írni, az nem írhat. 
A tartalomnak formát is kell adni. Olyan for-
mát, amely a tartalomnak leginkább megfelel. 
A stílus tehát a tartalom és a forma harmó-
niája. Ez nem mindenkinek egyformán sikerül. 
Egyik különbség a költő és a többi ember 
között épen ebben rejlik. Hogy a forma 
mennyire fontos, erre klasszikus példa Rous-
seau, ki örök halhatatlanságát, paradox gon-
dolatain és merészségén kívül, nagyrészt stílusa 
ragyogó voltának köszönheti. Harmadik lénye-
ges jegye a fogalmazásnak a rend, a gondo-
latok egymásutánja. A gondolat értékét a 
környezet, a rend adja meg. A tudományos 
müvek mint rendszerek értékesek. Spinoza 
Ethikájának örök értékességét nem a benne 
foglalt gondolatok változhatatlansága fogja 
biztosítani, de az a bámulatos rendszeresség, 
melybe azokat belefoglalnia sikerült. 

A fogalmazás tehát a rendezett tartalom és 
a forma harmóniája. Az iskola ezek közül 

mit adhat. Tartalmat csak csekély mértékben, 
mert a tanítás nem mindenható. Sokban tanít-
hatja a rendbeszedést, a gondolatok elrende-
zésének képességét. Leginkább taníthat formát, 
kifejezést. És a magyar nyelv tanítása szem-
pontjából épen ez a fontos. 

Hogy a fogalmazás tanítása termékeny le-
gyen, talán a következő kérdéseket kell tisz-
táznunk: mi legyen a fogalmazvány alakja, mi-
lyen fokozatosságot kell követnünk tanításá-
ban, honnan vegyük a témákat, milyen legyen 
maga az eljárás és milyen a javítás? 

Ha az emberi elme által alkotott ítéleteket 
vizsgálat alá vesszük, azt találjuk, hogy azok 
háromfélék: leíró, elbeszélő és magyarázó íté-
letek. Legelső ítéleteink olyanok, melyeknek 
állítmányában időbeli mozzanat van, azaz a 
gyermek legelső ítéletei elbeszélő ítéletek. 
Következéskép ezek a legkönnyebbek. Világos 
tehát, hogy fogalmazványaink alapja inkább 
elbeszélés, mint leírás legyen. Az elbeszélés-
ben a fogalmazás egyik lényeges jegye, az 
elrendezés nem szerepel, mert az esemény 
maga diktálja a sorrendet. A leírás ellenben 
egyike a legnehezebb műfajoknak. 

Milyen fokozatosságot kövessünk ? A taní-
tásnak fokozatosnak kell lennie. A fogalmazás 
tanítása megkezdődhetik már a II. osztályban, 
az emlékezetből való íratással. A beszédgyakor-
latok révén a gyermekek megismerkedtek 
egy-egy állattal s annak a hangjával. Az ilyen 
hangutánzásokat emlékezetből íratjuk le. Meg-
kérdezzük pl. hogy szól a bika. A gyermekek 
mondják s azután írják. Később nem is kér-
dezzük, csak kiakasztjuk az óra, a csacsi stb. 
képét s a gyermekek leírják a hangját. Innen 
már csak egy lépés, hogy annak a nevét is 
írják, ami szól. így lassan egész mondatokat 
írnak már. Ez már igazi fogalmazás, mert 
hiszen a fogalmazás nem is egyéb, mint mon-
datok szerkesztése. A következő fok az lesz, 
hogy a letárgyalt olvasmányból feltett kérdé-
sekre feleleteket íratunk. Majd letárgyalt olvas-
mányokat emlékezetből leíratunk. Nem baj, ha 
tanulóink szóról szóra írják is le az olvas-
mányt, mert ezzel is formákat tanultak. A fogal-
mazványok témáját azonban nemcsak a már 
tanultakból meríthetjük. Meríthetjük a gyer-
mekek szemlélete körébe eső dolgokból, átélt 
eseményekből. Az ilyen fogalmazást mindig 
szóbeli megbeszélésnek kell megelőznie. A meg-
beszélés a gondolatok gyűjtéséből és elrende-
zéséből áll. Az itt követett eljárás kétféle 
lehet. Vagy a tanító vezeti kérdéseivel az 
egész munkát, vagy a fogalmazvány kialakítá-
sát a gyermekekre bízza s ő csak kiigazít, 
ösztönöz, irányt ad. Erre a szóbeli megbeszé-
lésre nagy gondot kell fordítani. Ez tanítja a 
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gyermeket gondolkozni, a gondolatok értékét 
megítélni s a magyar nyelv tanítását is nagy-
ban szolgálja. A fogalmazás tanításában kö-
vetett fokozatosság legmagasabb foka a szabad 
fogalmazás, amikor a gyermekek már annyira 
baladtak, hogy minden előkészítés nélkül fogal-
maznak. Ilyen feladatot azonban keveset kell 
adni s annak tárgyát is maguk a gyermekek 
válasszák. A fogalmazás tanításának fokozatai 
tehát: az emlékezetből való írás, a szemlélet 
körébe eső dolgokról való írás és végül a sza-
bad fogalmazás. Elvünk legyen, hogy minden-
nap délelőtt és délután, bármily keveset is, 
írassunk a gyermekekkel. 

Az írásbeli munkákat át is kell nézni, ki 
is kell javítani. Osztatlan iskolában ez felette 
nehéz munka. A tanító úgy is segíthet ma-
gán, hogy a II. osztály dolgozatait a követ-
kező félórában átnézeti a III-ik, ezekét a IY-ik 
stb. osztállyal. Ez azonban csak a szükségből 
való kisegítés. A dolgozatokat valóban a ta-
nítónak kell átnéznie. Ezen munkájában főként 
arra törekedjék, hogy az egyes évfolyamok ál-
talános hibáira jöjjön rá. A dolgozatok át-
nézésekor az alsóbb osztályokban a hibát 
mindjárt javítsa ki, a felsőbb osztályokban 
csak akkor, ha azt gondolja, hogy a gyermek 
a puszta aláhúzás mellett nem tudná a hiba 
okát megtalálni. A javítás azután közös meg-
beszélés útján történjék. A közös javításból 
sokat okulnak a gyermekek ; új kifejezéseket, 
fordulatokat tanulnak, helyesírási elveket sajá-
títanak el. A fogalmazvány külső alakjára, 
tisztaságára is nagy gondot kell fordítani. 

Mielőtt a magyar nyelv tanításának mód-
szerére vonatkozó fejtegetéseinket befejeznők, 
még egy kérdést kell tisztáznunk és ez a 
nyelvtan tanításának kérdése. Az új tanterv 
ugyan a nyelvtant sehol sem említi, de be-
szél nyelvgyakorlatokról, amely elnevezés alatt 
mégis csak a magyar nyelv legelemibb tör-
vényeinek összességét kell értenünk. Fölvet-
hetjük tehát a kérdést, van-e helye a nép-
iskolában a nyelvtannak, szükséges-e e fokon 
a nyelvtant tanítani ? Sok érvet lehetne amel-
lett felhozni, hogy nyelvtant tanítani az elemi 
iskolában felesleges és annál inkább felesleges 
a nem-magyar tanításnyelvű népiskolában. 
Nyelvet akarunk tanítani és nem nyelvtant. A 
nyelv megtanulása a gyakorlat dolga, a nyelv-
tan meg elmélet. A nyelv tudásának nem ok-
vetlen feltétele a nyelvtan tudása. És azután 
a grammatika tanításának kérdése, a gram-
matika pedagógiai szerepe még egyáltalán 
nincsen tisztázva. Ez alapon sokan a gram-
matikát fölösleges tanulmánynak tartják. Pe-
dig a nyelvtan tanítása mellett három nagy, 
súlyos érvet lehet felhozni. Az első érv, hogy 

a nyelvtan tudása öntudatossá teszi a gyakor-
latot. Öntudatossá tenni a gyakorlatot pedig 
annyi, mint értékessé tenni. Mindennek az ér-
téke, amit mi sokra becsülünk, — a vagyon, 
az egészség, a jó kedély — eltörpül az ön-
tudat roppant értéke mellett. És pedig, mert 
mindent csak úgy tarthatunk értékesnek, ha 
tudunk róla. Az öntudat minden értékelésnek 
a feltétele. A nyelvtudást tehát el kell lát-
nunk az öntudatosságnak a népiskolában el-
érhető fokával, ha értékessé, fejlődésképessé 
akarjuk tenni. A második érv, hogy a nyelv-
tannak formális, erőképző értéke van, mert az 
elmét gyakorolja az elvont gondolkozásban. 
A harmadik érv, hogy segíti, támogatja a 
helyesírást. 

Nyelvtant tehát kell tanítani, a lényeges 
csak, hogy helyesen tanítsuk. Sokáig rosszul 
tanították s még ma is sok helyen rosszul ta-
nítják. Ennek kultúrtörténeti oka van. A kö-
zépkorban és az újkor első századaiban is a 
latin volt a tudomány és a műveltség nyelve 
Ez a hosszú idő elegendő volt arra, hogy a 
latin grammatikát minden részletében kidol-
gozzák. Mikor a nemzeti művelődés, a nem-
zeti nyelvek használatának gondolata tért kez-
dett hódítani, minden egyes nyelvben előállott 
annak szüksége, hogy grammatikáját meg-
szerkessze. Egy nyelv törvényeinek megálla-
pítása és rendszerbe szedése pedig csak hosz-
szas és fáradságos munkának lehet az ered-
ménye. A latin nyelv kategóriái már pontosan 
meg voltak állapítva, legkényelmesebb volt 
tehát a nemzeti nyelveket is a latin nyelv 
kategóriáiba beleszorítani. A mi első gram-
matikáink is ilyenek. Erdősi Silvester János 
és Szenczi Molnár Albert a magyar nyelvet a 
latin mintájára elemzik. Még nem vették észre, 
hogy minden nyelvnek meg van a maga szel-
leme, élete. Ezt csak újabban a néplélektani 
kutatások derítették ki, életet adván egy új 
tudománynak: az összehasonlító nyelvtudo-
mánynak. 

Nyelvtant tehát kell és lehet tanítani, csak 
helyesen tanítsuk. A helyesebb tanítás elveit 
röviden a következő pontokba foglalhatjuk. A 
nyelvtan tanításának módszere nem lehet tu-
dományos, annak gyakorlatinak kell lennie.* 
Gyakorlati pedig akkor, ha szemléltetésen 
alapszik. A szemléltetési eszköz itt a példa és 
pedig nem egy, de sok hasonló példa, mert 
egy példából szabályt levonni nem lehet. Te-
hát sok analóg példát kell bemutatni, ezeket 
helyesen csoportosítani, alkalmas kérdésekkel 

* L. részletesebben Weszely Ödön dr. : A magyar-
nyelvi oktatás módszeréről. Bpest. Lampel R. 1908. 
15. s a követk. 1. 
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rávezetni a tanulót, hogy a példákon ő maga 
vegye észre az ismertetendő nyelvtényt s ő 
maga fogalmazza meg a szabályt. Ebből lát-
szik, hogy a nyelvtan tanításának inductívnek 
kell lennie. Az ilyen eljárás nem sok dolgot 
ad a tanulónak, de annál többet a tanítónak, 
mert a példák százait gyűjteni és feldolgozni 
óriási munka, melyet pedig az óra előtt kell 
elvégeznie. Kérdés, honnan vegyük ezt a sok 
példát. Sokan azt mondják, hogy az olvas-
mányokból. De az olvasmányokban nincsen elég 
példa, sokszor egy sincs, mert az olvasmányok 
írója nem gondolt arra, hogy őt nyelvtani tör-
vények szemléltetésére is fel akarják használni. 
Es mégis, az olvasmányokból kell kiindulni, 
mert meg vannak ott a példák, csak nincse-
nek készen. Meg van ott az anyag, amelyből 
a gyermekekkel közösen megszerkesztjük a 
példamondatokat. Ha pedig máshonnan vesz-
szük a példákat, mert vehetjük, arral kell 
ügyelnünk, hogy azok egy tárgy- vagy foga-
lomkörbe tartozzanak. 

A második elv az analitikus haladás elve. 
Ez elv annyit jelent, hogy mindig egészből 
kell kiindulnunk. A legnagyobb nyelvi egység 
a mondat. Ez a tárgyalás kiinduló pontja s 
mindvégig a középpontja, vagyis a nyelvtant 
mondattani alapon kell tanítanunk. Ebből az 
következik, hogy a mondattan az igazán fon-
tos. A mondattani elemzés az igazán érteiem-
fejlesztő, ezt kell sokat gyakorolni, ezzel kell 
sokat foglalkozni, ellenben a szótannak kevés 
jelentősége van, vagy legalább is minden 
esetre sokkal kevesebb, mint amennyit e rész-
nek a legtöbb iskolában tulajdonítanak. A 
mondattan a fontos és mindenekfölött fontos 
az alany és az állítmány. Kettejük között az 
állítmányé az elsőség, mert ezzel kell kér-
dezni. Hiba azt kérdezni, hogy az állítmány 
milyen kérdésre felel, mert az állítmány 
maga a kérdés, ezzel kérdezünk. A mondat-
tani boncolásnál legnehezebb a kérdés. Fe-
lelni könnyű, ellenben a kérdést feltenni ne-
héz, Arra kell törekednünk, hogy a tanulók 
intézzék a kérdést, mert ha fel tudják tenni 
a kérdést, ez biztos jele annak, hogy a dol-
got értik. A kérdésre úgy vezethetjük rá őket, 
hogy néhány mondaton keresztül mi kérde-
zünk, azután a jobbakkal kérdeztetünk s las-
sanként megtanulja az egész osztály. 

S ezzel, miután a magyar nyelv tanításának 
fontosabb területeit áttekintettük, fejtegeté-
seink végéhez jutottunk. Sok újat nem nyújt-
hattunk, célunk inkább az volt, hogy az itt-
ott elszórtan található gondolatokat egy ösz-
szefüggö, egységes, könnyen áttekinthető rend-
szerbe foglaljuk. 

A klasszikus és romantikus dráma. 
Irta: Benedek Marcell dr. 

A magyar irodalom története csak akkor 
állhat egészen tisztán szemünk előtt, ha leg-
alább futólagos pillantást vetünk azoknak a 
nemzeteknek az irodalmára, melyek a magyarnál 
szerencsésebb viszonyok között fejlődvén, sok-
szor szolgáltak nekünk mintaképül. Különösen 
drámairodalmunk oly későn fejlődött és szín-
padjainkon oly sokáig uralkodott az idegen iro-
dalom, hogy ennek főbb irányaival, jelszavaival 
tisztában kell lennünk. Ez irányok s az őket ki-
fejező jelszavak között a legfontosabb az egy-
mással heves küzdelemben álló klasszicizmus és 
romanticizmus. Az irodalom minden ágában 
heves volt e két irány küzdelme, de legheve-
sebb a drámában. Hogy mit jelentenek valójá-
ban ezek a sokat emlegetett jelszavak, mi 
volt a hivatásuk a dráma történetében: ezt 
óhajtjuk a következőkben megvilágítani. Mint-
hogy e küzdelem a francia színpadon dőlt el, 
tanulmányunk központja a francia dráma-
irodalom lesz. A középkori francia dráma rövid 
áttekintése után látni fogjuk, hogyan fejlődik 
ki a XVII. században a klasszikus, helyesebben 
új-klasszikus irány; hogy sekélyesedik el a 
XVIII. században és a XIX. elején, s hogyan 
verik le 1830 táján az „álklasszikusokat1- a 
romantikusok. Eközben egy percre sem téveszt-
jük szem elől a magyar irodalmat ; a kor-
szellem okozta találkozásokat és a kétségtelen 
francia hatásokat. 

A francia dráma is, mint az egész keresztény 
dráma, az istentiszteletből ered. Már maga a 

' < O 
mise formája is drámai ; azzá teszik a pap és 
a ministránsok párbeszédei, mozdulatai, a kórus 
szerepe, stb. A középkorban még inkább 
törődött azzal az egyház, hogy a hívek szemét 
és képzeletét foglalkoztassa, mint ma. A val-
lásos oktatásnak, a bibliai történetek ismer-
tetésének egyedüli helye is a templom volt. 
Lassanként odáig fejlődtek a dolgok, hogy a 
templomban előadták Jézus életének azt a 
részét, melynek ünneplése az istentisztelet 
tárgya volt. A szentek ünnepei is külön darabok 
keletkezésére adtak alkalmat. Lassanként azon-
ban az előadások elválnak az istentisztelettől, 
profán abbak lesznek. A XII. század második 
felében már a nemzeti nyelv, vagyis az egyes 
vidékek táj szólása kezd szerepelni a latin 
helyett. Amint ezt egyszer bevezették, hama-
rosan úrrá lett s ezzel a dráma lassanként 
elvilágiasodott. A templomból kikerül a sza-
bad térre. A szerzőknek gondjuk kezd lenni 
arra, hogy darabjukat megfelelően állítsák 
ki s a szerepeket híven és jól mondják el. 
Akad egy-egy irodalmibb értékű darab is. 
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Amint a passzió-ról áttérnek az ú j tárgyra, 
sok profán, sőt bohózati elem költözik be 
a drámába. A fennmaradt munkák közül leg-
jobb Jean Bociéi „Jeu de Saint-Nicolas " - a 
(Szent Miklósról szóló játék); innen kezdve a 
XY. századig nincs emelkedés. A XIII—XIY. 
század írói egyéb tárgyak mellett nagy szere-
tettel választják Máriát darabjaik bőséül. Ezek 
a csodánalc (miracle) nevezett darabok nagy-
részt hihetetlenül durvák. A legelvetemültebb 
bűnösök szabadulnak meg bennük a pokolból 
Mária közbenjárására, amiért hozzá imádkoztak. 
E darabok típusaként a XIII. századbeli 
Rutebeuf „Miracle de Théophile"-jét említi az 
irodalomtörténet. 

A vallásos drámákon, a misztériumokon és 
miracle-okon kivid komikus dráma is kezdett 
kifejlődni. Félig rögtönzött, összefüggéstelen 
bohózatok ezek. Lehet, hogy a római-görög 
kultura bukásakor a régi színház legkevésbbé 
irodalmi, legnépszerűbb része fennmaradt ko-
médiások kezén. Ezek tarthattak fenn bizonyos 
durva tradíciókat. A külső formát egyébként 
a vallásos drámáktól tanulták el. A XIII. 
századból egyedüli emléke a komikus drámának 
Adam de la Iíálle két darabja. Ezekben van 
valami kellem és kedvesség. A XIV. század 
még szegényebb emlékekben. 

A XIV. században már megkezdődik azok-
nak a színjátszó társulatoknak a szervezkedése, 
melyeken a következő század színháza nyu-
godni fog. Valószínű, hogy a diákok is ját-
szottak kollégiumaikban komikus darabokat. 
Mondottuk, hogy a darabok majd mind el-
vesztek ; egy értékes munka mégis fennmaradt 
ebből az időből : az egész világon ismert 
Grizeldisz története, ritka finomsággal fel-
dolgozva. Megható az a része, mikor Grizeldisz 
kéri férjét, hogy utódjával gyöngédebben bán-
jék majd, mint vele, mert fiatalabb, gyöngébb, 
nem bír ki annyit, mint ő. 

A XV. század közepétől kezdve élénkebb, 
színesebb a francia dráma története. A száz-
éves háború vége és a vallásháborúk kezdete 
között levő nyugalmas időben az abszolút 
királyság védelme alatt a kevésbé zaklatott, 
gazdagabb polgárság szenvedélyesen érdeklődik 
a drámai előadások iránt. Egész Francia-
országban színpadok épülnek, komoly és víg 
előadások számára. 

A misztériumok ezideig néma jelenetek, 
élőképek voltak; mithológiai, allegóriai vagy 
keresztény tárgyúak ; ünnepeken, királyok és 
előkelőségek tiszteletére mutatták be őket. 
1450 felé szállt át ez a név a drámai elő-
adásokra. A liturgikus eredet annyiban meg-
látszik a misztériumokon, hogy tárgya 
majd mindnek vallásos. Alapul a biblia, az 

apokrif evangéliumok és a szentek élete szol-
gál ; a témák a világ teremtésétől Szent 
Lajosig váltakoznak. Vannak ciklusos, össze-
foglaló művek is, melyek 50—60.000 verssor-
ból állanak. Profántárgyú misztérium egészen 
a XVI. század közepéig igen kevés van. Val-
lásos jellegük megmarad: „Isten dicsőségére, 
a szegény nép okulására" játszák őket. Költ-
ségeiket hol a papság, hol egy főúr, hol a 
város, hol meg egy céh viseli. Voltak időleges 
színtársulatok, melyek egy bizonyos misz-
térium előadására alakultak, közösen viselték 
a költségeket és osztoztak a nyereségen. A 
színészek, azaz hogy műkedvelők, a társadalom 
minden ágából kerültek ki ; Jézus szerepét 
mindig pap játszotta. Az előadások több napig, 
néha betekig tartottak. E rengeteg hosszúságú 
darabok szerzői persze még nem is álmodtak 
a hely, idő és cselekmény egységéről, a klasz-
szikusok később oly szigorúan alkalmazott 
törvényéről. A színpad erősen realista volt, 
annyiban, hogy mindent megmutatott, amit 
csak lehetett ; iparkodott a szemre és az 
érzékekre hatni ; de viszont mindabban, amit 
el lehetett képzeltetni, a konvencióra támasz-
kodott: a 30—50 méter széles színpadon 
szimbolikusan jelezve volt minden hely, ahol 
a darab egyes jelenetei játszódtak s a közön-
ségnek el kellett hinnie, hogy pl. a menny-
országból a pokolba, vagy egyik városból a 
másikba ment a szinész, aki átment a színpadon. 

A nép nagy türelemmel hallgatta ezeket az 
előadásokat ; a naiv lelkekre nagy erővel hatott 
az érzékeik előtt megelevenült biblia. De ami 
a népet legjobban érdekli, az mégis a saját 
élete. A misztériumok lassanként megtelnek 
realisztikus népjelenetekkel, vaskos, bohózati 
formában. Művészi tekintetben nem jelentenek 
haladást. 

Mióta az előadások kiszorultak a klastromok-
ból, mint említettük, szabad téren tartották 
őket. A Confrérie des Passions (a passziójátszók 
társasága), mely a XV. század elején kizárólagos 
jogot kapott Párisban és vidékén színielőadások 
tartására, először játszott födött teremben. 
Kisebb színpadjuk lévén, kevesebb helyen kel-
lett lejátszatniok darabjaik cselekményét s 
ezzel öntudatlanul is elősegítették az egységek 
későbbi törvényét. A renaissance és a protes-
tantizmus, két különböző szempontból ugyan, 
de megtámadta őket. 1548-ban megtiltották a 
Confrérie-nek, hogy vallásos tárgyú darabokat 
adjon. Ez a tilalom gyökerében támadta meg ; 
félszázadig halódott még, azután helyet adott 
egy másik társaságnak, melyre rögtön rá fo-
gunk térni. 

A profán és komikus dráma ugyanolyan 
bőséggel fejlődött, mint a vallásos. .Hivatásos: 
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színészek a XVI. század előtt nem voltak, s 
a század közepén keletkezik az első szervezett 
színtársulat. Addig inkább magánjellegű tár-
saságok foglalkoztak mulatságból színielőadások 
rendezésével is. Két ilyen vált nevezetessé: la 
Basoche és les Enfants sans souci, máskép: 
les Sots. Három fajtája volt a profán szín-
műnek : a farce és a moralité, melyeket eleinte 
a Basocbe játszott, s a sottie, a Sot-ok sajátja. 
Később közössé tették műsorukat és minden 
színielőadáson mind a háromféle darab szere-
pelt. A moralité változatos tárgyú, mondhatni, 
a mai értelemben vett dráma volt, erkölcsi 
célzattal. A XVI. század közepétől kezdve 
különösen gyakoriak. Néha a tragédia nevet 
is bitorolják. (A magyar irodalomban a Comico-
tragoedia című moralitásra utalhatunk. A mo-
ralizálás a korszellem sajátsága volt.) A XVI. 
század vallási villongásai erős nyomokat hagy-
nak a darabokon: a megmaradt moralitások 
negyedrésze polémikus természetű. (Nálunk is 
elég gyakran szegődött a dráma a vallásos 
polémia szolgálatába: pl. Igaz papság tüköré, 
Comoedia de matrimoni sacerdotum; Comoedia 
Válaszutina és egyes részeiben a Balassi 
Menyhárt árultatása is.) Mint a moralitás, a 
sottie is gyakran politikai és társadalmi szatíra 
eszköze volt. Míg ezek általánosabb tárgyúak, 
a farce speciális, mindennapi esetekkel foglal-
kozott, durva komikummal, minden művészi 
forma nélkül. (Nálunk iskoladrámák felvonásai 
között, jóval később is játszottak ilyen durva 
jeleneteket.) Vagy 150 farce maradt ránk a XV. 
és XVI. századból, de ez csak elenyésző csekély 
része lehet e kor termelésének. Egy-két ügye-
sebb darab mellett örökéletű marad a Patelin 
ügyvéd, melyet azóta újból is feldolgoztak. (E 
feldolgozást, Brueys művét, Theisz Gyula 
magyarra is lefordította.) Tárgya az, hogy egy 
csaló kereskedőt becsap egy csaló ügyvéd s 
ennek az ügyvédnek az eszén is túljár egy 
paraszt, ugyanazzal a fogással, amire ő taní-
totta a kereskedő ellen: t. i. minden kérdésre 
bégetéssel felel. A darab a XV. század vége 
felé, alighanem Párisban íródott, szerzője 
ismeretlen. Egyedülálló jelenség, nem jelent 
sem kezdetet, sem véget. A farce-nak, általá-
nosságban, nem igen volt köze az irodalomhoz. 
Szerencsésebb volt, mint a moralité és a sottie : 
a renaissance és a vallásháború viharai elke-
rülték és Molière még támaszkodhatott rá a 
XVI. században. 

A francia renaissance, mint az irodalom 
többi ágában, a drámában is az olasznak is-
métlése. A humanisták elegáns latin nyelvre 
fordítják a klasszikus görög drámákat ; utánoz-
zák is őket. E darabokat a kollégiumok ifjú-
sága adja elő és hallgatja végig. Jodelle iskolát 

csinált Kleopátrájával és Didójával. Követői 
közül Garnier és Monclirétien jelentékeny 
költői tehetségek, de a tulajdonképeni drámától 
még messze vannak. Előbbinek tragédiái túl-
ságosan szónokiasak, az utóbbi művei lírásak. 
Már náluk is fellép az a később végzetessé 
váló tévedés, hogy ha mindenben utánozzák a 
bámult klasszikusokat, utói is érhetik őket. 
Seneca drámáin, tehát már gyönge utánzatokon 
keresztül bámulták a klasszicizmust ; ezt a 
„szalon-tragikust" az itáliai humoristák hozták 
színpadra. Seneca példájához járultak Aristoteles 
Poétikájának teljesen félreértett szabályai. 
Össze-vissza megállapították ezekből, hogy a 
tragédiában kell monológ, kórus, álom, szel-
lemjelenés, istenek, bölcs mondások, hosszú 
előadások, csattanós válaszok ; cselekményül 
egy és pedig nevezetes esemény; szerencsétlen 
kimenetel, emelkedett stílus, szerves forma ; 
egy napon túl nem terjedő idő : mindez mélyebb 
értelem, belső szükségesség és összefüggés 
nélkül. Drámáik lírai és rhetorikus részletek 
összetűzései. Eredetibbek, érdekesebbek ott, 
ahol nem klasszikus, hanem bibliai vagy mo-
dem tárgyakat választanak : de itt sem drámai, 
hanem lírai vagy rhetorikus tehetség, ami ki-
ütközik. Még gyöngébbek ott, ahol az antik 
írókat egyáltalán nem utánozhatják : az olasz 
hatás alatt írott pásztorjátélíolcban. 

Mindezek a darabok nem szólnak többé a 
nagyközönségnek. Művelt dilletánsok szavalják 
inkább, mint játszák őket egy kis, finomkodó 
közönség előtt. A tulajdonképeni „nyilvános" 
dráma a XVI. század második felében a Hotel 
de Bourgogne-han tengődött. 1599-ben, mint 
föntebb jeleztük, a Confrérie de la Passion 
átadta a helyét egy truppnak, mely némi meg-
szakítással ott töltötte a XVII. század első 
három évtizedét, s melynek költője Alexandre 
Hardy volt, a francia dráma újjáteremtője. 0 
adatta először igazi közönség előtt a tragédiáit 
és ő tekintette a klasszikusoktól vett témáit 
igazán drámai, nem pedig lírai és rhetorikai 
témáknak. Megjegyzendő, hogy a komédiások 
átvették a Confrérie díszleteit s ez meghatá-
rozta a tragédiák technikáját is. Ezek is több 
színen játszódtak s e színek szimbolikusan 
egyszerre jelezve voltak a színpadon. Amint a 
helyet szabadon változtatták s a színpadról 
kimenés és visszajövés egész utazást helyette-
síthetett, ugyanígy bántak az idővel is. Néha 
egyes jelenetek között is egész esztendők el-
telését kellett elképzelni. Ami Hardyt illeti: 
nem igen találunk benne finomságot, poézist, 
stílust, de van érzéke a drámaiság iránt. Hat 
vagy hétszáz darabjával, melyek minden tudós 
szabályosságtól mentek, de a régi misztériu-
moknál kerekebb szerkezetűek, harminc éven 
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át tartotta fenn a Hôtel de Bourgogne szín-
társulatát. Divatossá tette az addig megvetett 
francia színházat; az előkelő társaság írói is 
elvitték darabjaikat a komédiásokhoz, hölgyek 
is kezdtek a színházba járni és maga a nagy-
hatalmú bíbornok, Richelieu (akit különben 
drámaírói ambíciók is hevítettek) szintén ked-
velte őket. 

Ekkor jelenik meg a nagy nyilvánosság 
előtt a hely, idő és cselekmény egységének, a 
hármas egységnek híres szabálya. A tudósok, 
mint láttuk, régen ismerték ; olaszok, spanyo-
lok, angolok is megállapították, vitatkoztak 
rajta, de sehol olyan jelentőségre nem emel-
kedett, mint Franciaországban. Hódításának 
gyorsasága is bámulatos. Hardy még nem sejt 
róla semmit; első darabjában, Mélite-ben,maga 
Corneille sem. Egy Mairet nevü jelentéktelen 
író szerezte meg magának azt a nevezetességet, 
hogy az ő, 1634-ben adott Sophonisbe-je volt 
az első szabályos francia tragédia. A Hôtel 
de Bourgogne színészei tradícióból is, érdekből 
is ellene voltak az újításnak; egy konkurrens 
színtársulat, Mondory-é kapta fel, mely 1629-
ben telepedett meg Párisban. Folyt a vitatkozás 
előszavakban és értekezésekben, akárcsak később 
a romantika idején. Most a klasszikus dráma 
lesz a győztes. 1640-től kezdve egyedül ural-
kodik. Miért? Mert a józan észre hivatkozik. 

1637-ben jelenik meg Descartes híres mun-
kája, a Discours de la Méthode, mely a raisont, 
a józan észt teszi a hit, a tekintélyek helyébe. 
0 is, mint az új klasszikusok, csak az igazat 
találja szépnek. És Chapelain, a finomkodók 
(précieux-k) írója, a józan ész nevében mondja 
egyedül helyesnek a klasszikusokból — Aris-
toteles és Horatius Ars poetica-iból — merí-
tett szabályokat. 0 alkalmazza először elmé-
letileg a hármas egység törvényét a francia 
tragédiára. 

A tragédia így is azon az úton volt, hogy 
egységesebb legyen. Aristoteles tekintélye csak 
siettette ezt a fejlődést és, sajnos, sokáig meg-
akadályozta a hagyományokhoz rendkívül ra-
gaszkodó franciákat abban, hogy más úton is 
haladjanak a tökéletesség felé. Annyi bizonyos, 
hogy most, a józan ész uralma idején, jókor 
jött ez a törvény. A szárazabb lelkű, a kép-
zelőtehetség nélküli, mindenütt valószerűséget 
kereső és éles eszére büszke néző nem hitte 
el már a gyors hely változásokat, a többéves 
időközöket, nem keltettek benne illúziót a 
szimbolikus díszletek. Az egységek törvénye 
azért hódított olyan gyorsan, mert azt hitték, 
hogy ez megszünteti a régi színpad összes 
konvencióit, teljes illúziót fog kelteni. A rea-
lizmus diadala volt ez a képzelet fölött. A 
későbbiekben lesz majd alkalmunk megvitatni : 

mennyiben sikerült az illúziókeltés a hármas 
egység törvényének segítségével. 

Elvben tehát kialakult már a francia tragédia. 
A valóságban azonban még mindig késett az 
igazi költő, aki egyesítette volna magában a 
színpad ismeretét, a drámaiságot az emberi 
lélek ismeretével és művészi kifejezésével. A 
précieux k túlzott finomkodása és a nagy-
közönség rossz tulajdonságaira számító írók 
végtelen durvaságai : e két szélsőség között 
hánykolódik a francia tragédia. Végre, 
1636 végén, vagy 1737 elején, megjelenik egy 
darab, a drámaírók általános elképedésére, a 
közönség lelkes tapsai között. Ez a darab veti 
meg az alapját a francia klasszikus tragédiá-
nak. Címe: Le Cid, szerzője: Pierre Corneille. 

(Folyt, köv.) 

Vörösmarty mint prózaíró. 
írta: Iiadnai OszJcár dr. 

( M á s o d i k közlemény. ) 

Vörösmarty mint levélíró. Vörösmarty 
levelezését egész összességében kitűnően jellemzi 
Gyulai, mikor ezeket mondja: „Vörösmarty 
nem értett a levélírás mesterségéhez, sem magá-
ról, sem másról nem tudott szellemesen cse-
vegni, vagy ódai lelkesüléssel ömledezni. Való-
ban Vörösmarty ép oly rest levélíró, mint kevés 
szavú s leveleiben rendesen csak a szüksége-
sebbre szorítkozott. Ritkán nyílt meg vagy 
engedte át magát felindulásnak s épen nem 
kedvelte sem a szívből jövő, sem a mesterkélt 
bókokat. Kazinczy levélírónak született annyira, 
hogy leveleiben nemcsak, mint stiliszta a leg-
kitűnőbb, hanem jellemének szeretetreméltó-
sága és gyengédsége is ott nyilatkozik leg-
hívebben. A levélírásban ép oly kevés érintkező 
pont volt köztük, mint költészetükben." 

Vörösmarty egyéniségét nem állapíthatjuk 
meg pusztán saját leveleiből, sokszor segít-
ségünkre vannak a levelekre érkezett feleletek. 

Kétszáz és egynéhány kiadott levele, ha 
számra, tartalomra messze elmaradnak is a 
Kazinczyéitől, mégis ránk nézve igen értékesek, 
mert egyéniségének sok érdekes vonását őrzik. 

Igaz, hogy életének legérdekesebb korszaká-
ból való leveleit a család még eddig nem 
bocsátotta közre, de azt így is megállapíthatjuk, 
hogy nem volt szorgalmas levélíró. 

Akikkel csak levelezésben állott, mind panasz-
kodnak a válasz késedelmezése miatt. Külö-
nösen Deák az, akinek 1829, 30—31-ből való 
levelei telve vannak szemrehányásokkal. Deák-
hoz intézett levelében különben maga Vörös-
marty is bevallja lustaságát, mikor ezt ír ja: 
„lustaságomért panaszkodol . . . lustaságomért 
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ne pörölj . . . káromkodással kevert zúgolódás 
közben hanyagságomat emlegeted, a levélírás-
iszonyomat és mindazon bűnt, mely szerint a 
meztelen kétlábú állat választ írni elmulaszt." 

Eddig kiadott leveleinek legnagyobb részét 
nejéhez, Deákhoz, Wesselényihez, Fábiánhoz, 
Stettnerhez, Egyedhez, Teslérhez, Kazinczyhoz, 
Toldyhoz és Kovács Pálhoz intézte. Többnyire 
igen rövidek, csak néhány sorból állók. Tar-
talmuk szegényes. Tárgykörük a haza, család 
s a barátság. Előadásmódja őszinte, egyszerű, 
közvetlen. Rövidszavú soraiban egy tőről-
metszett magyar jellem egyeneslelkűsége ragad 
meg. 

Vegyük már most sorra őket alaki, tárgyi 
és egyéni jelentőségük szerint. 

Formájuk sokszor zavaros. Ezt látjuk, 1825 
aug. 2-án, Stettnerhez írt levelében, hol két-
három dolgot is, zavaros össze-visszaságba 
kever. S ezt gyakran teszi, mert, mint ő mondja, 
barátai mindig újdonságot várnak s így a 
megveszett „cukorsüteményes legénytől" az 
„Auróra" szedéséig, rend nélkül mindent össze-
hord. Deák is megjegyzi ezt 1827 okt. 27-én 
kelt levelében. „Aligha az epistolse obscurorum 
virorum sokat nem forog kezedben ; mert egy 
idő óta, leveleid szinte oly zavartak, oly 
homályosak, mint azoké . . . Némely leveled-
ben nem sokkal jobb az összefüggés, mint a 
kadarkalével jóllakott göcseji parasztnak okos-
kodásában." 

Hogy Deák ép a göcseji paraszt hasonlatát 
veszi, részben célzás is lehet Vörösmarty óha-
jára, ki a göcseji vidéknek beszédmódja iránt 
kér „tudományt". Vörösmarty nyelvtanulmá-
nyának és egyéb tudományos érdeklődésének 
nyomát több ízben is megtaláljuk leveleiben, 
így Stettnerrel, ki ortografiáját kifogásolta, 
polémiát folytat 1825 dec. 4., 12. és 18-án 
kelt leveleiben. 

Leveleiben azonban nemcsak a nyelvészet 
egyes vitás kérdéseit fejtegeti csodálatos, türel-
mes részletezéssel; hanem Toldyhoz 1850-ben 
írt levelében egy, a magyar drámairodalom 
teljesebb kifejléséhez alakítandó drámai társulat 
érdekében egész tervezetet közöl, részletesen 
kidolgozott alapszabályokkal. 

Tudományos munkásságán kívül, költői tevé-
kenységéről is értesülünk. így Wesselényihez 
írt levelében arról panaszkodik, hogy a hely-
tartótanács felszólítására az Akadémia által 
kiadandó iskolakönyvek szerkesztése rendkívül 
fárasztja. S Egyedhez 1822 ápr. 25-én írt 
levelében ezt ír ja: „előveszem néha félben-
maradt verseimet, noha hol ez, hol amaz szegi 
kedvemet". 

Sőt megszólal — csodálatos ritkán — maga 
a költő is. í g y feleségéhez írt soraiban, gyö-

nyörű leírással festi szemünk elé, Zsibó, Deb-
reczen, Tokaj vidékét, Wesselényi vadaskertjét. 
Ugyanitt meghatóan beszéli el a megvakult 
Wesselényivel való találkozását. „Fájdalmas 
öröm" volt ez. Wesselényi csak hangjáról 
ismert Vörösmartyra, kit könnyes szemekkel 
zárt karjaiba. Szép mondással végzi: „a könnyű 
tovább él, mint a szem világa". 

Igazán költői leveleket írt Stettnerhez Bör-
zsönyből, 1825 szept. 28-án és nov. 26-án. 
Ezekben értesülünk Perczel Etelka iránt érzett 
reménytelen szerelméről. Köszöni Stettner 
vígasztalásait, de érzi, hogy honfitársai szere-
tete nem kárpótolhatja veszteségét. „Ha az 
Isten angyalai az üdvösség csengetyűjével 
csengetnének is fülembe, ha a paradicsom 
legékesebb madara repülne is körülem édes 
dalaival, de bár a testesült öröm biztatna is, 
nem hallanám őtet." Imádottjának tökéletes-
sége, szerelmének kilátástalansága, gyáva tépe-
lődésbe ejti. 

Másik levele néhány igen szép sorban közli 
Etelkától való búcsúját. Üres, zord az élete, 
fázik „s a boldogtalan emlékezet nem mele-
gít többé". A szerelem és emlékezet hervadtan 
áll jó kedve sírjánál. Az ábrándozásnak vége-
szakad. Anyagi jólétben keres kárpótlást „s ha 
boldog nem is, tán nyugodtabb lehetek". 

Költői hangulat ömlik el, tele ugyan rezig-
nációjával, 1827 aug. 23-án kelt levelén, mi-
dőn ismét találkozott Etelkával, míg öt évvel 
előbb egy tekintete hónapokon át álmodtatta, 
most meg sem indítja. 

Lantján szerelme és hazafias érzése zengi a 
legszebb dalokat. 

A hazafiságról szépen ir Stettnerhez, 1826 
jan. 6-án intézett levelében. „Szent érzés ez; 
de nem kell vásárra vinnünk s úton-útfélen 
üvöltenünk, hanem csak ott, hol hathatósabb 
rúgói vagy nevezetesebb következései lehet-
nek". Egy másik, ugyancsak Stettnerhez írt 
levelében azt mondja, hogy ezentúl már csak 
a haza és barátja boldogsága örvendezteti. 
1825 aug. 2-án kelt levelében haragszik, 
hogy Stettner leveleit németül címezi. 

Hazafiságából és igazságos emberszereteté-
ből alakul ki politikája. Ezt tanúsítják „kon-
tár politikus létére" Wesselényihez, 1846 aug. 
24-én és okt. 11-én írt levelei. Amabban ezt 
írja: „Hitem szerint két dolog van, mire min-
dent tenni becsületünkre válhatik ; örökváltság 
s a népképviseleti elemek által megifjított 
megyék rendezése. E két halálosan sebhető 
oldalunk van." Emebben lelkes hévvel adr kü-
lönösen kifejezést politikai nézeteinek. 0 az 
úrbért isteni intézkedésnek tartja, „mert ez 
úton juthat a földbirtok mind számosabb 
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kezekbe . . . De ezen jótékonyságát az úrbér-
nek csak egy feltét alatt ismerem el, ha t. i. 
hozzáértjük az örökváltságot. Enélkül az úr-
bér ördögi találmány, örökös gyűlölség kony-
hája, természetes élesztője rút szenvedélyek-
nek. A halogatott vagy nem akart váltság 
szerinte a tulajdonjog fogalmának teljes meg-
zavarója, melyből hol a buta köznép, hol a 
zsarnok felváltva húznak hasznot. Cudar kutya-
állapotnak nevezi, „valóságos mészárszéki in-
tézet barommá aljasított emberek számára". 
Szavai haragtól izzanak, midőn ezt az önkény 
által vetett hálónak nevezi „az ország rendí-
tésére . . . Az úrbéri váltság oly dolog, miért 
okos és becsületes nemzetnek fáradni, sőt 
veszélybe menni is dicséretére válik". 

Leveleiben csak Wesselényinek ír politiká-
ról. Levelei egyéniségének rejtettebb vonásait 
is felfedik. 

Meleg barátságát tanúsítja Stettnerhez, 1826 
nov. 21-én írt levele. Szeretni tudó, boldog-
ságra vágyó szív lelkesedésével vesz részt 
barátja családi örömében. 

Deák Ferenc is ezt í r ja : „hogy szeretsz, 
annak örülök s érte én is szeretlek". 

Stettnerhez, 1826 január 6-án kelt levelében 
panaszkodik, hogy kerüli őt a szerencse, de 
örül annak, hogyha már nem ő, hát Bende-
gúz barátja nyerte a főnyereményt. 

Kovács Pálhoz, 1839 dec. 9 én és 1840 
jan. 7-én írt levelében olvassuk, mennyi fáradt-
ságába került Kovácsot akadémiai tagnak meg-
választatnia s most buzgólkodásának az a 
jutalma, hogy Kovács a tagságot nem fogadja 
el. Fáj neki, hogy jóakaró baráti szolgálatán 
az intrika győzedelmeskedjék. Sajnálja Kovács 
hiányát, kinek egyéni és tudományos kiváló-
sága nyereség lenne az Akadémiára. Kéri te-
hát és tanácsot ad, mint változtathatna elha-
tározásán. A „Hirnök"-ben közzétett lemon-
dását vagy levélben vonja vissza, még pedig 
olyképen, hogy a rágalmazóra hárítja a fele-
lősséget ; vagy függessze fel elhatározását a 
nagygyűlésig, hiszen egy újságban közzétett 
nyilatkozat nem bírhat érvénnyel az Akadémia 
előtt. Sürgeti, biztatja, hogy ha a filozófiai 
szakosztály nem felelne meg kedvének, átléphet 
más osztályba. 

Barátságának mindezeknél szebb bizonyítéka 
Petőfihez írt levele, melyben annak elhirtelen-
kedett, igazságtalan és kíméletlen támadását 
nyugodt, méltóságteljes ^fölénnyel hárítja el 
magától. Petőfinek az „Életképekében meg-
jelent költeményére felel. Nem veszi komo-
lyan súlyos vádjait, hanem joakaróan meg-
pirongatja fiatalos, heveskedő szertelenkedé-
seiért. Érdemleges válaszra nem is érdemesíti, 

még kevésbé vitatkozik tévedése felett. Nyu-
godt, mert nem lát eljárásában elvtagadást, 
csak lehetetlenséget nem követelt. A had-
seregnek hirtelen teljes átalakítása pedig lehe-
tetlenség. Sajnálja, hogy „Petőfi ezen verse 
által mindenesetre kitette magát a higgadtabb 
emberek ítéletének". Eljárása kíméletlen, hogy 
eddig szava sem volt hozzá s most hogy 
támadásra nyílt alkalma, mohón megragadta. 
Kegyeletét mint „idétlen szánakozást vissza-
utasítja. Bizalmatlanságát nem pusztán egyéni 
gyengenégének tulajdonítja, mint inkább a 
bal idők általános ingerültségének. Nem tartja 
magát az életben ábrándozónak s a „vétkes 
politikus" vádjával is csak Petőfi felületes 
könnyelműsége sújtotta. S míg egyrészt Petőfi 
ömlengését „egy fiatal hazafi s amellett köl-
tői kebel túláradásá"-nak tekinti, vádja bírájául 
az időt kéri. Érdekesen kedves sorait így végzi : 

Légy buzgó, de szerény, bírónak még te kicsiny vagy, 
Élj, küzdj és munkálj s várd el ítéletedet. 

Gyengédnek látjuk anyjához írt egyetlen, s 
nejéhez írt számos levelében. Feleségét „édes 
kis nőm", „kedves kis csókám", „édes kis jó-
szágom "-nak nevezi. Bármit lát, mindig csak 
nejére s gyermekeire gondol. Hogy örülnének, 
ha ezt most ők látnák, milyen jó volna az 
nekik. Különösen gyermekeit félti s kéri nejét 
ne bízza őket a cselédekre. Óvatosságra inti 
mindnyájukat. 

Stettner nejéhez írt levelében, használati 
utasítását küldi egy mellékelt, s bajára jónak 
gondolt orvosságnak. 

Hivő vallásosságát bizonyítja Egyed Antalhoz 
1822 április 25-én írt levelében: „csüggesztő 
kedvetlenség ritkán hat szívemre, mert tudok 
Istenben bízni". 

Nejéhez, 1849 július 29-én ír. Isten bünte-
tését látja legkisebb leánya halálában, mert 
„már sokalni kezdtük amennyi van". 

Tisztélettudó, előzékeny, udvarias. Anyjához 
írt leveléből nem felejti ki: „a tisztelendő 
plébános urat köszöntöm alázatosan". S min-
dig ezzel végzi „hű, tisztelő fia". Feleségéhez 
írt levelében nem mulasztja el „csókolom ked-
ves anyád kezeit". 

Egyed Antalnak, 1822 április 25-én ezt írja : 
„ismervén szép tehetségét, előre sem gondol-
hattam jónál és tökéletesnél egyebet". 

Kazinczyhoz, 1824 febr. 18-án írt levelében 
nagy tisztelettel dicséri és ígéri, hogy figyel-
mét mindenkor ösztönzésnek veszi. 1828 jan. 
22-én pedig a „Tudományos Gyűjteményibe 
küldött „Pályám emlékezeté "-re udvarias kö-
rülírással azt jegyzi meg: „Tekintetes TJr . . . 
a vármegyében az idegen nyelvnek országos 
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behozása felett örömét és gyönyörűségét em-
líti. Megvallom, ezen két szót semmivé kíván-
tam volna tenni". 

Önérzete szólal meg 1849 szept. 19-én nejé-
hez intézett levelében: „nem szeretném becs-
telenséggel vásárlani meg életemet vagy sza-
badságomat, ha mélyebben volnék is a mult 
izgalmába merítve". 

Kazinezyhoz, 1828 jan. 22-én írt levelében 
így kiált fel: „versgyarlósággal ne vádoljanak!" 

Kovács Pál kapacitálása is nagyrészt ebből 
folyik, mert bántja, hogy akit ő ajánlott, vissza-
utasítsa a megválasztást. 

Ez a fokozott önérzet, mint büszkeség jelent-
kezik anyjához írt levelében, mikor sajnálko-
zással szól Jancsi öccséről, ki oly legalábbvaló 
állapotba jutott! Kulcsári állást foglalt el, 
„melyre pirulva kellene emlékeznie . . . inkább 
mesterember, mint szolga, vagy bármi, ha már 
íródeák nem lehet". 

Meggyőződése szilárd s ahhoz rendíthetetlen 
szívóssággal ragaszkodik. „Ha én valaminek 
igazságát beláttam, az elfoglalja egész lelke-
met", írja Wesselényinek. S az igazságtól 
annyira át van hatva, hogy akárhányszor 
visszaemlékezik, hogy erről már írt, mégsem 
tud magán uralkodni, hogy ne ismételje. Meg-
könnyebbültnek érzi lelkét, hogy elmondhatja, 
amit nemzete javára tart. Az úrbérről írt 
elmefuttatását így végzi be, Wesselényihez in-
tézett levelében. „Tudom, hogy nem újak esz-
méim, de jól esett azon meggyőződésemet ki-
mondanom". 

Szorgalmát Egyedhez, 1822 április 25-én írt 
leveléből látjuk : „munkára virradok, azzal 
nyugszom el; szünetem igen kevés". 

Vörösmarty sokszor bírál is leveleiben. Ezek-
ben helyenként ugyancsak éles. S élét egyaránt 
érzi Toldy, Szemek, Fábián, Kisfaludy Sándor, 
Czinke, Döbrentey, Verseghy, a „Felsőmagyar-
országi Minerva", sőt jómagát sem kiméli meg. 

Jóllehet, előbb leveleinek gyöngéd, udvarias 
hangját emeltem ki, nem mulaszthatom el fel-
említeni, ,hogy szigora néha ízléstelen, bántó, 
banális. így, 1826 május 5-én Stettnerhez írt 
levelében a „Felsőmagyarországi Minerva" 
bírálójának támad, aki nem ért a magára 
vállalt munkához. A versezetet ízetlennek és 
sületlennek nevezi. 

Fábiánhoz, 1826 jan. 6-án írt levelében ki-
fogásolja Kisfaludy Sándor „Dárdai ház"-ában 
s az „Emberi szív örvényei"-ben a messzevitt 
hazafiaskodást. Ugyanitt Verseghy fordításait 
kellemesnek találja, bár untatja „csömörig em-
legetett tiszta magyarsága". Haragszik, hogy 
„képtelen szabásait igyekszik nyelvünkre tolni, 
mint aluszok, ehetnék, ihatnék". 

1825 aug. 2-án, Stettnerhez írt levelében, 
Czinke kimerült szatirikus tehetségét teszi 
ironikusan nevetség tárgyává. 

Toldynak ezt í r ja : „Nézeted a versmérték-
ről nemcsak magyartalan, szemetes és így 
hibás, hanem az egész irodalomra nézve igen 
elbízott és méltánytalan, mintha Te éreznéd 
mi a jó és magyar hang". 

Szemere „Élet és Litteraturá"-ját tönkre-
ment meddő anyának nevezi, aki szüntelen 
vajúdik s váltott gyermeket szül vagy inkább 
csentet, mert magának már régóta szülötte 
nincs". 

Hogy milyen lehetett Fábiánnal szemben a 
bírálata, ezt sejteti az 1828 október 14-én 
érkezett válasz. „Leveledet, melyet most vevék, 
nem javalta,m volna azelőtt öt évvel hozzám 
írnod. Akkor a még közöttünk fenn nem állt 
szövetség és a becsület mély érzése, a kornak 
hevességével egyesülve, könnyen abba a karba 
tehetének vala, hogy a gúnyt gúnnyal, bosszút 
bosszúval verje vissza." Felemlíti Vörösmarty 
vaskos tréfáit, „egyenességemért kíméletlenül 
bemocskolsz, francia nyelvemért kicsúfolsz, 
tudományommal csaknem leszamarazasz s a 
bakancsos káplárral egy rangba téssz". 

1839 dec. 9-én, Kovács Pálhoz intézett 
soraiban Vachottról, kit a főintrikusnak vél, 
ki miatt Kovács az akadémiai tagságot vissza-
utasítja, így í r : „az ilyen ebnek ugatni kell". 

1840 jan. 7-én írt levelében meg már sem-
mirekellő, ízetlen lelkiismeretlen embernek 
nevezi. 

Önmagáról is igen cinikusan nyilatkozik. 
Fábiánhoz írt soraiban: „Az én muzsácskám 
nem igen pengeti a lantot, meghúzza magát 
a kályhaszög megett téli bundájában s a drága 
időt vagy elkáromkodja vagy ásítva, mint a 
nyárban legyet fogó kutya. Ki fene szeressen 
ilyen kölletlen teremtést." 

Reménytelen szerelme keserűségében, elfásult-
ságában, önmagát, Stettnerhez, 1827 aug. 27-én 
írt levelében, a nem evő cigány szamara sor-
sához hasonlítja, „eldöglöm e bele". 

Indulat fejlik heves lelkesedéséből, 1846 
okt. 11-én Wesselényihez írt levelében, midőn 
ellenségnek nevezi azt, ki Magyarország s 
Erdély kiegyenlítését ellenzi. Engedelmet is 
kér féktelenkedéséért. 

Humorát és epés elkeseredettségét, a leg-
nagyobb változatossággal találjuk leveleiben. 
Sokszor csak a keserűség, ritkábban a tiszta 
humor, legtöbbször szarkazmusba vegyül a kettő. 

Végső elkeseredettségét a politikai események, 
szerelmi bánata, anyagi gondjai szülik. 

1849-ben, Vadász Miklós álnév alatt írt leve-
lében olvassuk: „Szerettem volna távol lenni 
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Magyarországtól, hogyne láttam volna nyomorú 
átalakulását, melyet már előre sejtettem . . . 
minden érütésemmel érzem, hogy amit a becsü-
letes, de gyarló kormányzó mellett a gazság 
készített, annak súlyát és keserveit a nép 
fogja viselni." 

1825 aug. 27., Stettnerhez írt levelében 
határtalan elkeseredettséggel tárja fel „bánat 
és évődő fájdalom" dúlta lelkét. Pótolhatatlan 
hiányt érez s fájdalmas emlékeinek helyéről 
a Kaukázusba, vagy a jegek hazájába szeretne 
menekülni. Meggyilkolt életörömeinek keserve 
minden csontját, hajszálát járja át s inkább 
bogárként összetiportatni szeretne, mint így 
tovább élni. 

1827 febr. 15 én ezt írja Fábiánnak „A 
sors engem ínségekkel pofoz. Mit gondolsz 
Gábor micsoda parasztemi er lett volna belőlem? 
Ha ahelyett hogy a földön is angyal után jár-
tam a legközelebbi kék kötényhez szegődtem 
volna ; s ahelyett, hogy fejemet rövid s hosszú 
szótagokon törjem, a fonóban minden főtörés 
nélkül mesélgettem vagy a csáli hajszot ordí-
toztam volna, talán most itt a Duna mellett 
csibéket árulnék s jól sorra verném részeg 
fővel szurtos feleségemet. De ez magam előtt 
is igen sanyarú kép ; jobb így, mint van ; 
csak az esik sajnosan, hogy kedves felhőntúli 
világomban örömest repdesnék, megkordul a 
gyomor s ily nyomós kérdést tesz boldogtalan 
előlátással, mit eszünk esztendőre Marty? 

Tiszta humor szól Wesselényihez írt egyik 
leveléből : . . . . „Magamról nem írhatok egye-
bet, minthogy a verseket és ami lehetetlennek 
látszott, a magyar nemzetet szaporítom annyi 
balság után." 

Egy másik, Wesselényihez írt levelében ezt 
találjuk: „a restség és munkahalogatás annyira 
nemzetiek, hogy én becsületes magyar ember 
létemre a két erénytől meg nem szabadulhatok." 

Deák leveléből is következtethetünk humo-
rára: „hasonlítgathatja víg kedved ezután is 
nagy kiterjedésű testemet Franklin, Washington 
vagy Bodivar lelki nagyságaikhoz." 

Fábiánnak, 1827 szeptemberében ezeket 
írja magáról : „Ne keress gyöngyöt ezen soraim-
ban, mert akkor Te vak tyúk, én szemétdomb 
lennék; hanem olvasd el őket, mint az álmos, 
vén dada olvasóját, melyen amint vásott gomb-
jait mormogva eregeti, közbe-közbe mindennek 
elmondja munkátlan cselédit, mintha nem is 
ő volna, t. i., aki imádkozik. Hasonlóképen 
cselekedhetel Te is levelem olvasásával, nem 
tevén azt kizárólagos foglalatosságoddá, hanem 
mellette akár teremtettéz, mint pipázás közben 
szoktunk. " 

Ugyancsak Fábiánhoz, 1829 február 17-én 
intézett levelében írja le pompás jókedvvel 

parádi útját, melyből kiemelkedik a benei 
csárdában töltött éjjele. Ezzel szemben, 1834 
aug. 15-én írt levelében a közlött útleírások 
laposak, üresek, unalmasok. 1839 júliusában 
örömmel közli: „most már nem kell lemon-
danom a borivásról, ami különben is mérték-
letes életem mellett igen nagy csapás volna." 

Házi gondok is sokszor szólalnak meg nejé-
hez írt leveleiben. így halat igér és szivart 
kér. Szól kalapról, ruháról, különösen pedig 
a szőlőtermelésről. Stettnerhez, 1834 szept. 
27-én írt levelében tudakozódik a somlyai 
termés felől. Nejének is, 1853 márc. 21-én 
a szőlőtermelésre vonatkozólag ad utasításokat. 

Átfutó tekintetet vetve most már Vörös-
marty levelezésén, megismertük a nagy költő-
ben a hálás fiút, a gyengéd férjet, az őszinte 
barátot, az évődő pajtást, a dolgos férfit, a 
lelkes hazafit, az önérzetes bujdosót, a meg-
hasonlott szerelmest, a versengő költőt, az 
elkeseredett embert s mindezekben nemes, 
finom érzelmű, meleg kedélyét. 

Természettudományok. 
Az erjesztő hatások. 

Irta : Quint József. 
(Második közlemény.) 

A lappangó magban általában nincs fer-
mentum, amint a mag csírázik s életszükség-
let a fermentum, megtaláljuk benne. Ha pl. 
árpát csíráztatunk, fellépnek az árpaszemben 
a sziktest tartalékanyagait felbontó fermen-
tumok, így a többek közt a diastaze is, mely 
a keményítőt cukorrá alakítja. Ha most az 
árpát cukoroldatban csíráztatjuk, a fejlődő 
csíra a cukrot a környezettől kapja, tehát 
szükségtelen a sziktest keményítőjét elcukro-
sítani, s valóban azt tapasztaljuk, hogy ilyenkor 
nem is keletkezik diastaze az árpaszemben. 

Ebben a példában nemcsak azt tapasztaljuk, 
hogy valóban csak szükség szerint keletkeznek 
fermantumok, hanem a természet egy fontos 
törvényét ismerhetjük meg, t. i. azt, hogy az 
élet is a legkisebb energia-felhasználás élvét követi. 

A burgonya gumóiban általában nincs fer-
mentum, amint azonban elültetjük s alvó rügyei 
kihajtanak, e hajtások táplálására a gumó 
anyagait fel kell bontani s legott megtaláljuk 
a gumókban a keményítőt széthasító diastazét. 
Ki ne tapasztalta volna, hogy tavaszra a bur-
gonya megédesedik. Igen, mert a tavaszi nap-
sugár még a burgonyát is hevíti s a pince 
sötétségébe zárt gumókban kimondhatatlan 
vágy ébred; alvó rügyei kihajtanak s hosszú, 
halovány, nyurga hajtásai mint sóhajok emel-
kednek a pincébe lopódzó tört napsugár felé. 
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S bár hasztalan e sóvárgás, anyag és energia 
felhasználásával jár. Ezt pedig csak a burgonya-
gumó nyújthatja, s hogy nyújthassa, fermentum 
keletkezik. A fermentum megbontja a kemé-
nyítőt, a burgonya megédesedik. 

A bakteriológiában gyakran tenyésztenek 
különböző baktériumokat megfelelő tenyészolda-
tokban. Ha a tenyészoldatban elegendő mennyi-
ségű cukor van, a baktérium-tenyészet nem 
fejleszt fermentumot, ha azonban cukor helyett 
keményítőt használunk, a baktérium-tenyészet 
nemsokára a keményítő felbontásához szük-
séges diastazét fejleszti. 

A fermentumok hatása specifikus, azaz minden 
fermentum csak bizonyos anyagokra hat s szük-
ség esetén mindig a megfelelő fermentumot 
választja él a sejt. 

Ezt különösen Pawlow kutyákon végzett 
kísérletei igazolják. Az egyes mirigyek mindig 
a nyújtott táplálóanyagok kémiai összetételé-
nek megfelelő fermentum épen a szükséges 
mennyiségét választják ki. Mint ezt az alábbi 
táblázat mutatja. 

Táplálóanyag 
Fehér jé t 

bontó 
fermentum 

Szénhidrátot 
bontó 

fermentum 
Zsírt bonté 
fermentum Táplálóanyag 

e g y s é g 

600 ccm tej . 1085 432 4334 
50 gr. kenyér 1978 1601 800 

160 gr. hús . . 1502 648 3600 

A tejnek aránylag sok zsírbontó-fermentum 
szükséges, a kenyérnek ellenben kevés. A 
kenyérnek sok szénhidrátbontó-fermentum kell, 
a húsnak kevés stb. Azonban nemcsak tény-
leges etetésnél mutatkozik ezen szigorúan 
kémiai összetétel szerinti fermentum-elválasztás, 
hanem látszólagos etetésnél is, mikor t. i. a 
megevett étel az átvágott nyelőcső vön kijön, 
mielőtt a gyomorba jutott volna. Tehát a 
fermentum-elválasztás okát nem kereshetjük 
az anyag kémiai összetételében, sőt még az 
ízlés közvetítésében sem, mert ezen kísérletek 
még akkor is sikerültek, ha a táplálékot a 
száj kikerülésével, direkt az állat nyelőcsövén 
ejtett vágáson át, a gyomorba vitték. Sőt olyan-
kor is sikerültek, ha az állatnak csak meg 
mutatták a táplálóanyagokat. Úgy, hogy ez 
esetben bizonyos pszichológiai reakciókra vezet-
hető vissza a fermentum elválasztása. 

A fermentumhatások nagy jelentősége ezen 
példák alapján tagadhatatlan. Ismerkedjünk 
meg most néhány tényezővel, mely e hatá-
sokat befolyásolhatja, avagy megszüntetheti. 

A hőmérséklet iránt az össes fermentumok 
igen érzékenyek s általában 35—45 C° között 
hatnak legélénkebben. Hatásuk a hőmérséklet 

sülyedésével csökken s 0 C°-nál rendesen meg-
szűnik. Ugyancsak azt tapasztaljuk a magasabb 
hőmérsékletnél; 70—100 C° fokon túl meg-
szűnik a fermentum hatás, sőt a fermentum 
maga el is hal, mert ha visszaszáll a hőmér-
séklet a kedvező fokra, sem fejt ki hatást az 
egyszer felforralt fermentum. A napfény is 
szétrombolja a fermentumokat, azért, de meg 
az anyagforgalomnál megismert oknál fogva 
is, nappal sohasem találunk a keményítőt készítő 
levelekben annyi keményítőt bontó fermentumot, 
mint éjjel. 

Gyenge savak általában élénkítők a fermen-
tumok hatására. Tudjuk, hogy a pepsin csak 
a gyomor savanyú nedvében hat a fejérj ékre. 
A lúgok általában csökkentik a fermentumok 
hatását, kivétel a trypsin, mely a vékonybél 
gyengén lúgos nedvében bontja a fehérjéket. 

A fermentumok hatását sok esetben a ke-
letkező bomlási termékek is csökkentik. Pl. 
főtt keményítőt szájnyálban a próbacső-kísér-
letnél soha sem tudjuk teljesen szőlőcukorrá 
alakítani. A táplálkozásnál ezen gátló hatás 
elesik, mert a megbontott keményítő cukrok 
alakjában azonnal felszívatik s így a fermen-
tációt nem csökkenti. 

A fermentumok hatását más fermentumok 
teljesen ellensúlyozhatják. így tudjuk, hogy 
a pepsin és trypsin, melyek a fehérjéket egy-
szerűbb vegyületekre hasítják, a gyomor, ille-
tőleg a bél nyálkahártyáját nem emésztik 
meg, valamint a bélben élősködő férgek testét 
sem támadják meg. Ezt úgy magyarázzuk, 
hogy a bélcsatorna nyálkahártyája és a bél-
férgek bizonyos antifermentumolcat termelnek, 
melyek a ható fermentumokat ellensúlyozzák. 

Ezen antifermentumok újabban a gyógyá-
szatban nagy szerepet játszanak. Ugyanis 
számos betegség oka a szervezetbe jutott 
baktérium, illetőleg az ezen baktérium által 
termelt méreg. Ezen mérgek ellensúlyozására 
a szervezet ellenmérgeket termel, de sajnos, 
sokszor már a ható méreg annyira felszaporo-
dott, hogy az ellenméreg hatástalan, s ilyenkor 
bekövetkezik a halál. Máskor azonban, pl. a 
difteritisz némely eseténél azt tapasztaljuk, 
hogy a helyhez kötött baktérium mérgét mind-
jobban ellensúlyozza a szervezet termelte ellen-
méreg s a beteg felgyógyul. 

Régi tapasztalat, hogy az ilyen baktérium-
méreg okozta ragadós betegséget az ember 
rendszerint csak egyszer kapja meg. Pasteur 
lángelméjének szikrája az a gondolat, hogy a 
betegséget okozó méreg kis mennyiségét vigyük 
az ember testébe. Ezen beoltás következménye 
a kisfokú megbetegedés, de egyszersmind meg-
menekülés az illető betegség elől. Mert szer-
vezetünkben ellenméreg keletkezik, mely infekció 
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alkalmával a baktériummérget még csírájában 
elfojtja s így a betegség kialakulását meg-
akadályozza. Szóval a beoltás immunenssé 
teszi az embert az illető betegség ellen. Ma 
már óriási intézetekben száz meg száz állatba 
oltják a különböző betegségeket, hogy a vérük-
ben keletkezett ellenmérget szérum alakjában 
nyerjék, melyet azután az emberbe oltják, hogy 
immunensekké tegyék a különböző betegségek 
ellen. A védő himlőoltást pedig hazánkban 
törvényileg is rendezték. 

A baktériummérgek vagy toxinok és az 
azokat immunizáló antitoxinok nagyon speci-
fikus hatásúak. Ha valakinek a szervezetében 
a difteria antitoxinja van, az nem védi őt a 
lépfene ellen. Ebben különböznek a toxinok 
a fermentumoktól, de az újabb vizsgálatok 
mind több, e különbséget áthidaló tulajdon-
ságot fedeznek fel. Ismerünk már több olyan 
fermentumot, melyek ezen toxinokat termelő 
baktériumokat szét is bontják. De azért még 
a fermentumokat és toxinokat különválasztjuk. 

A vér megalvadása is fermentum-hatás rész-
ben. Amíg a vér az egészséges véredény-
rendszerben kering, nem alvad meg, amint 
azonban beteg felülettel érintkezik, vagy zárt 
medréből kiszabadul, sóinak közbenjárásával 
keletkezik benne a thrombose, mely a vért 
megalvasztja. Ha tengeri malac vérébe kevés 
nyúlvért fecskendezünk, a tengeri malac véré-
nek savójában egy fermentum: az antithrom-
base keletkezik, mely a nyúl véréhez adva. 
annak megalvadását megakadályozza. Van 
oly betegség, melynek következtében a vér az 
élőtest bizonyos részeiben megalvad. Ezen 
jelenséget most éltjük, t. i. a test megfelelő 
részében az erek nyálkahártyája kóros s az 
odatóduló vérben a thrombase keletkezését 
okozza; a thrombase pedig a vér megalvadá-
sát eredményezi. Lehet, hogy a hemofilia 
eseténél is, mikor a vér egyáltalában nem alvad 
meg s a legkisebb sebzés elvérzést okoz, ilyen 
fermentum-hatással van dolgunk. 

A felsőbbrendű állatok testében vannak olyan 
szervek (mirigyek), melyek bizonyos ferment-
szerű anyagokat termelnek, azokat azután a 
vér az egész testben széthordja s közvetve 
kiegészíti az anyagforgalom munkáját. 

A bika fékezhetetlen vad természete az ökör-
ben jámbor szehdséggé változik. Kasztrált 
kutyák és macskák tunyák és elhíznak. Ha 
valamely nő petefészkét műtéttel el kellett 
távolítani, rendszerint elhízik. Az eunuchok 
pocakos s gömbölyű, de petyhüdt izmú legé-
nyek. Hangjuk gyermekhang s bajuszuk, sza-
kálluk sem igen nő. Mindezen körülmény arra 
enged következtetni, hogy a here, illetőleg a 
petefészek nem csupán ivarelemeket termel, 

hanem még bizonyos más anyagokat is, melyek 
hiánya a szervezet említett változásait okozza. 
Újabban bikaherék glicerines kivonatával kí-
sérleteztek s ennek élénkítő hatását az izom-
munkában, agyműködésben, étvágyban, bél-
mozgásokban, nemi ingerben stb. észlelték. 
A másodlagos ivari jellegek (bajusz, szakáll, 
férfihang, bátorság) kifejlődését is valószínűleg 
a herében képződő anyagok biztosítják. 

A pajzsmirigy rendellenes kifejlődése golyva-
képződéssel és kretinizmussal (hülyeséggel, 
bárgyúsággal) jár. Kiirtása Basedow-kórt, vagy 
myoedemát okoz, melyek a szervezet teljes el-
változásával, balállal végződnek. Ebből követ-
keztethetjük, hogy a pajzsmirigy az életre 
elkerülhetlenül szükséges anyagot termel. Ezen 
anyagot elő is tudják állítani a pajzsmirigyből 
s ennek adagolásával a myoedemát gyógyítani. 
Ha valamely állat pajzsmirigyét eltávolítottuk 
s a kóros tünetek már mutatkoznak, megszün-
tethetjük azokat, ha testének bármely részén 
élő szövetébe egy darab pajzsmirigyet plán-
tálunk. 

A mellékvese hatóanyaga a vérnyomást 
szabályozza és a szívműködést irányozza. A 
vérerekre kifejtett hatását föl is használják, 
ha pl. vérrel belövelt nyálkahártyát a mellék-
veséből készített suprareninnel bekenik, az 
erek annyira összehúzódnak, hogy operációt is 
végezhetünk minden vérzés nélkül. 

A herék sperminjén, a pajzsmirigy thyreo-
dinjén és a mellékvese suprareninjén kívül 
még számos mirigy hatóanyagait sorolhatnám 
föl, melyek mind a fermentumokhoz hasonló 
viselkedésűek és szintén fontos szerepet ját-
szanak az élő szervezetek anyagforgalmában. 

Bárhol is vizsgáljuk az élet jelenségeit, min-
denütt fermentumhatásokkal találkozunk. Akár 
a szobám padozatát vizsgáljam, melyet a házi 
gomba rohasztott el cellulózét bontó (fa-
anyagot roncsoló) fermentumával, akár nézzem 
a keserűmandula bomlását vízben, mikor cukor, 
kéksav és benzoldehyd keletkezik: 
C2,H2?NOi, + 2H„0 = 2C2H120e + HCN - f 

+ CJI5COH 
(amygdalin -f- víz = glukose -j- kéksav -(- benzoldehyd), 

akár pedig a tej megsavanyodását észleljem, 
mikor a fermentum hatására cukorsavvá alakul, 

C«HnOe = 2CH3. CHOH. COOH 
(cc oxypropionsav) 

mindenütt fermentációkkal, kémiai változások-
kal találkozom. S valóban, a kémia az a tudo-
mány, mely legmélyebb betekintést enged az 
élet rejtélyébe, anélkül azonban, hogy ezt 
mindeddig megoldotta volna. 
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Bevezetés a biológiába. 
írta : Wagner János. 

(Második közlemény.) 

2. À lélekzés. 
Anyagcsere nélkül nincs élet; az elfogyasz-

tott anyag pótlására való a táplálkozás. A táp-
szerek célja pedig tulajdonképen kettős: 
energiát nyújtó, vagyis fűtő és gyarapító, vagy 
szervképző. Az energiát a szén szolgáltatja, 
melynek lassú égéséhez a levegő oxigénjére 
van szüksége. Ennek az oxigénnek a felvétele 
és az égési terméknek, a szénsavgáznak a ki-
küszöbölése a lélekzés. Az anyagcsere tehát 
voltaképen kettős folyamat : táplálkozás és 
lélekzés. Előbbi közleményemben a táplálék-
szerzést tárgyaltam, jelen cikkemben a lélekzés 
folyamatát kívánom rövid vonásokban ismer-
tetni. 

Már előbb említett cikkemből kitűnik, hogy 
az egysejtű szervezetek testében az összes 
életműködéseket a plazma végzi és ha már 
bőrtakaró körülveszi, ez a takaró is segíti 
munkájában. Természetes tehát, hogy ezen 
legalsóbbrendű szervezeteknél a test felszíne 
veszi fel az oxigént, végzi a lélekzést. A nö-
vény nem is viszi többre, a legfejlettebb sem, 
legfeljebb a bőrben képződnek ki külön szel-
lőztetőkészülékek, melyekre még visszatérünk. 
Amint azonban a test növekszik, szerkezete 
bonyolultabb lesz; keményebb, a lélekzésre 
alkalmatlan páncél védi, vagy a lélekzéssel 
nem párosítható egyéb szervek fejlődnek 
ki a test felszínén: külön lélekző nem is 
alakul ki. 

Mielőtt e szervek vizsgálatába foghatnánk, 
mindenekelőtt tisztába kell jönnünk magának 
az oxigénfelvételnek a módjával. Az oxigénnek 
puszta jelenléte természetesen nem elég, a föl-
vételéhez kémiai és mechanikai erők is szük-
ségesek. Ezeket képviseli az élő szervezet 
plazmája, az utóbbiban fölhalmozott és nagy 
kémiai vonzóerővel bíró festékrögök például 
az állatok vérében a piros, vastartalmú hämo-
globin, vagy a zöld, ugyancsak vastartalmú 
klorofil a növényekben, továbbá a szerve-
zetben felgyűlt szénsavgáz feszültsége, a lég-
köri levegő nyomása, mely különösen akkor 
jő tekintetbe, ha folyadékra hat, és végre a 
kivált nedves hártyáknak, vékony bőrképletek-
nek a gázokat áteresztő képessége. 

Alsórendű növények és állatok testén tehát 
külön szerv nincsen, a levegővel érintkező 
plazma, vagy a külön nyílást nem mutató, ép 
bőrtakaró átereszti a levegő oxigénjét befelé 
és távozni engedi a felgyűlt szénsavgázat, tisz-
tán a fentemlített erők hatása alatt. A növények 
között még aránylag magasrendű, a vízben 

élő fajokon is találunk olyanokat, amelyek 
bőrén nyílás, szellőztetőkészülék nincs, ilyen 
például az átokhínár (Elodea). A még maga-
sabbrendű növényeken találunk azonban a 
bőrtakarón a gázcsere lebonyolítására külön 
szabályozható nyílásokat, az úgynevezett szájacs-
kákat, melyek többnyire roppant nagy szám-
ban láthatók az esőtől, portól védettebb helye-
ken, tehát a levelek visszáján, a szár mélye-
déseiben, árkaiban; gyakran még külön szőr-
képletek védelme alatt. A szájnyílások tulaj-
donképen két egymásnak fordított kiflialakú 
sejt közt hagyott hézagoknak látszanak és a 
rajtuk behatoló levegő a sejtek között minde-
nütt mutatkozó üregekbe hatol és átjárja a 
növény belsejét. Magára az átszellőztetésre 
nincs külön gépezet, de bizonyos, hogy a 
hőmérséklet és nedvesség egyenlőtlen eloszlása 
az oldatok sűrűségének mértéke, sőt a széltől 
megindított, esetleg hosszasan fönntartott moz-
gás is előmozdítja, segíti. 

Hogy a növényt levegővel telített sejtközi 
csatornahálózat futja át és ezek a bőr száj-
nyílásaival összefüggnek, könnyen bizonyítható. 
Igen alkalmas pl. a mocsári gólyahír levele. 
Úgy vágjuk le a nyelét, hogy minél hosszabb 
legyen ; vízbe alámerítjük a lemezét és a nyélen 
kapott metszési helyen erősen belefúvunk. 
Látni fogjuk, hogy a levél visszáján a fúvás 
következtében apró gyöngyök mutatkoznak: a 
levél belsejéből a szájnyílásokon kihajtott 
levegő. 

Hogy a növények is lélekzenek, vagyis oxi-
gént vesznek fel és szénsavgázat lehelnek ki, 
tulaj donképen a tudomány újabb vívmánya. 
Saussure bizonyította be megdönthetetlenül 
1837-ben, és ma már könnyű szerrel kimutat-
ható. Csak arról nem szabad megfeledkezni, 
hogy a zöld részek a napvilágban asszimilál-
nak egyúttal, vagyis emésztenek, az emésztés 
egyik fölösleges terméke pedig az oxigén, 
mit a növény magából kiküszöböl, zöld növé-
nyekkel tehát csak sötétben végezhető a kísér-
let, de színtelen, vagy klorofilmentes növény-
részekkel bármikor végezhető. A kísérlet igen 
egyszerű : 

Két egyforma nagyobb üveghengert veszünk, 
egyikbe teszünk körülbelül egyharmadáig gom-
bákat, vagy ami még jobb, valamely fészkes 
növény fejecskéit, a másikat üresen hagyjuk 
(ellenőrzésül), de mind a kettőt jól elzárjuk, 
pl. köszörült üvegdugóval, parafadugóval, eset-
leg rászurkolt üveglappal. Pár óra múlva 
drótra erősített kis gyertyát bocsátunk minde-
nikbe: az üres hengerben szépen ég tovább, 
a másikban kialszik a gyertya, mert a virág-
részek elfogyasztották az oxigént és helyette 
szénsavgáz gyűlt fel benne. 
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A képződő szénsav mennyisége is kimutat-
ható egyszerű felszereléssel. A virágrészeket 
t. i. lombikba tesszük, a lombik száját laza 
vattacsomóval zárjuk, a gyapotba marókáli-
darabkát teszünk és a lombik száját lefelé 
fordítva, higannyal telt tálacskába állítjuk. A 
marókáli vegyül a fejlődő szénsavgázzal és 
az elfogyasztott oxigén helyére felhajtja a 
légköri levegő nyomása a higanyt. A felhaj-
tott higany térfogata annyi, mint az elfogyasz-
tott, tehát belélekzett oxigén. 

Az állatoknak általában több oxigénre van 
szükségük, mint a növényeknek, úgy, hogy az 
ő testükön általában fejlettebb, gyakran erős 
fújtató-műszerrel fölfegyverzett lélekzőszerve-
ket találunk. Természetes, hogy itt is nagy 
a változatosság, hiszen az állatok nagyságában, 
testük kiformálódásában, életmódjukban roppant 
nagy az eltérés a földön élő mintegy egy-
millióra rúgó állatfajok sorában. 

Mindenekelőtt különbség észlelhető a vizi 
és szárazföldi állatok lélekzőszervei között. 
Megjegyzendő azonban, hogy a vizi szervezet 
is csak a levegőből veszi fel a megélhetéshez 
nélkülözhetetlen oxigént, t. i. abból a levegő-
ből, melyet a víz épen a levegő súlyából 
eredő légköri nyomás következtében felold, 
elnyel. Minthogy az oxigén súlyosabb, mint a 
nitrogén, a levegő pedig csak kevesebb, ezért 
az oxigéntől származó nagyobb nyomásnak 
megfelelőleg, több oxigént old a víz, mint 
nitrogént, úgy, hogy amíg a légköri levegő 
kerekszámban 20% oxigént tartalmaz, addig 
a víz felsőbb rétegeiben föloldott levegőben 
az oxigén átlag 34%-ot tesz ki. Ez a körül-
mény is megkönnyíti a vizi állatok meg 
élhetését. i 

A víz is tartalmaz oxigént, de az ő oxigénje 
a hidrogénhez van kötve, tehát nem keverék, 
hanem vegyület, ezt pedig semmiféle élő szer-
vezet fel nem bonthatja kémiailag, úgy, hogyha 
bármily okból a vízből a levegő eltávozik, 
menthetetlenül elvész a benne élő szervezet. 

Noha nem ismerünk vizet bontó élő szerve-
zetet, mégis van baktérium, mely a kémiailag 
felbontott szerves anyagból fedezi oxigénszük-
ségletét is, megél tehát teljesen oxigénmentes 
térben is. 

Az alsóbbrendű vizi állatok testén vékony 
bőrredők, cafatok alakulnak és ezek felléphet-
nek a test bármely részén. Ezeket, a leg-
több állatnál bő érhálózattal átjárt szerveze-
teket általában kopoltyúknak nevezzük és a 
magasabbrendűeknél már külön táskákban, 
csontos tokokban feküsznek, hogy minél job-
ban megvédessenek. 

A szárazföldi állatokon a bőrlélekzés szol-
gálatában álló, kinyúló, vékony cafatok min-

denképen alkalmatlanok volnának. A 
könnyen kiszáradhatna, nedvesen tartása leg-
alább is igen élénk vérkeringést, bő vízfel-
vételt, szóval legalább is fölösleges erőfogyasz-
tást követelne; de az ilyen szervek bajt is 
okoznának egyébképen, az ellenséges indu-
latú állat ezekben a szervekben tehetne leg-
könnyebben kárt ; itt tehát fordítva, a test 
belsejében képződnek üregek, zacskók, úgy, 
hogy tulajdonképen betűrendbe szedett kopol-
tyúsról beszélhetünk. 

Amely állatnál rendes vérkeringés még 
nincsen, ott magának a szellőztetőkészülék-
nek kell az egész testet behálóznia és a le-
vegőt az összes szövetekhez szállítania. A bo-
gárság testét pl. sűrű légcsőhálózat futja át. 
E hálózat szájacskái a szárnyak töve alatt és 
a törzs oldalán láthatók, gyakran feltűnő rajz 
ékesíti őket. Az ezeken a szájacskákon be-
hatoló levegő a test összes szöveteihez juthat 
és a sejtek plazmája közvetlenül a légcső 
falán keresztül veszi fel az oxigént és adja át 
cserébe a szénsavgázat. 

A sugárállatoknál a vízedényrendszer szál-
lítja hasonlóképen a levegőt az összes szö -
vetekbe. 

Amely állat testében vérkeringés észlel-
hető, ott a közvetítő a vér, ennek a festék-
rögjei az oxigén szállítói, a szénsavgázat pedig 
inkább a vér plazmája viszi a kiküszöbölő-
szervbe. Amikor pedig a piros vérrögök oxi-
gént bőségesen vettek fel, összezsugorodnak, 
megkisebbednek; innen van, hogy az oxigén-
dús vér élénkpiros, az oxigénjét elvesztett, 
nagyobbrögű vér pedig sötétebb piros színű 
(artériás és vénás vér !). 

Amely állatnak nagyobbmennyiségú oxi-
génre van szüksége, annál már külön mechaniz-
mus található. A bogárság kemény c.hitin-
váza pl. úgy áll a lélekzés szolgálatába, hogy 
egymásba tolható gyűrűkre oszlik, vagy a leg-
keményebb páncélok közt lágy részek marad-
nak, melyek a páncélok mozgását, a fújtatást 
megengedik. Amikor pl. a méhecske potroha 
hol megnyúlik, hol meg rövidül, a gyűrűk 
távoznak, egymásba visszatolódnak, akkor, ő 
tulajdonképen sűríti, kiszorítja a szénsavas 
levegőt testéből és megnövelvén térfogatát, 
beengedi a légköri oxigéndús levegőt. 

Tartalom. A. magyar nyelv tanítása a nem-magyar 
tanítási nyelvű népiskolákban. Molnár Oszkár. — 
A klasszikus és romantikus dráma. Benedek MarceU dr. 
— Vörösmarty mint prózaíró. Badnai Oszkár dr. — 
Természettudományok. Quint József. — Bevezetés a 
biológiába. Wagner János. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest 1909. Nyomatott a m. kii-, tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A pribóczi (Túrócz vm.) ág. hitv. ev. kántortanítói 

állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állomás-
sal természetbeni lakáson és gazdasági épületeken 
kívül egybe van kötve 2182 [ 3 ö l elsőosztályú föld-
nek használata és 1150 korona készpénzfizetés. Tan-
nyelv : tót-magyar. A kellően fölszerelt kérvények f. 
évi szeptember hó 5-ig a pribóczi ág. hitv. ev. lelkészi 
hivatalhoz küldendők. Klimo Vilmos, ev. lelkész. 

(1272—III—3) 
Okleveles óvónő, ki magyar és német nyelven ké-

pes tanítani és mint nevelőnő már egy évig műkö-
dött, nevelőnői állást keres. Szíves ajánlatokat kérünk 
Graiziger Koméi főgimnáziumi tanár címére, Fe l ső-
lövő (Vas m.), küldeni. (1281—III-3) 

A liptószentpéteri ev. anyaegyház s a hozzátartozó 
három leányegyház pályázatot hirdet tanítói, illetve 
tanítónői ál.ásra. Tannyelv : tót-magyar. Szentpéter, 
Vavrissó , Doval ló egyházak az újonnan szervezett 
második iskolájukhoz tanítónőket keresnek. Fizetés: 
államsegéllyel együtt 1000 korona és lakás. Jakab-
falun kántortanítóság betöltendő. Javadalom : 1000 
korona, szép, újonnan épült lakás, kert s 3 hold 
haszonélvezete. Ez állásokra folyamodók folyamod-
ványaikat a szentpéteri ev. lelkészi hivatalhoz (Liptó 
megye) küldjék be. (1318— II—2) 

Nyugdíjazás folytán megüresedett a herceg Eszter-
házy Miklós úr őfőméltósága Inámpusztáján a róm. 
kath. tanítói állás, melyre a gondnokság szept. 15-iki 
záros határidővel pályázatot hirdet. Javadalma : 1. 
készpénz 896 korona, havi előleges részletekben. 2. 4 
d;irab sertés legeltetési joga 1 éves malacaival, értéke 
20 korona. 3. 12 m3 tűzifa, értéke 84 korona. 4. fuva-
rok természetben, a szabályzat szerint. 5. Temetési 
és hirdető írási stólailletmények. Lakása : 2 szoba, 
konyha, kamra, pince, a szükséges melléképületekkel 
és 400'Qj-öl konyhakert. Kötelességei: a mindennapi 
I—VI. osztályú iskolások vallás- és egyéb tárgyakra 
tanítása és valláserkölcsös nevelése. Az ismétlő-tan-
köteleseknek télen heti 5 órában való oktatása és 
tanítványainak a szentgyónás és áldozásra való el-
készítése, a templomba kísérése s a rájuk való fel-
ügyelet. Köteles vasár- és ünnepnapokon d. u. litániát 
tartani, vagy a néppel a szent olvasót imádkozni s 
a pusztai temetéseket elvégezni. Egyéb kötelességeit 
s jogait a hercegi pusztai iskolák számára készült 
szabályzat s a díjlevél írják elő. Okleveles férfitanító 
urak kellően fölszerelt kérvényeiket róm. kath. plé-
bánia címére Gölle, Somogy megye küldjék. 

(1367—II—2) 
Az ábelfalvai ág. hitv. ev. egyház második tanítói 

állomására okleveles tanítónő kerestetik. Javadalma-
zása: államsegéllyel 1000 korona, konyha, kamra, 
egy szobából álló lakás. Kötelessége : az alsó három 
osztályt tanítani s a felsőbb osztályokban is a kézi-
munkát vezetni. Vallástanításhoz a tót nyelv ismerete 
kívánatos. Kellően fölszerelt kérvények 1909 szeptem-
ber 17-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők. 
Szlancsik Bogyoszló lelkész, Ábelfalva (Nógrád m.). 

(1405—n—2) 
A dévaványa i róm. kath. iskolánál lemondás 

folytán megüresedett tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik szeptember 11-ig. Fizetése: a hitközségtől 800 
korona, havi előleges részletekben ; fizetésének 1000 
koronáig leendő kiegészítése és az esetleges korpótlék 
államsegélyből kérelmeztetik ; jó, kétszobás lakás az 
iskolaudvarban, konyha, éléskamra és külön fáskamra ; 
kertilletmény fejében 20 korona. Kötelessége : a reá-
bízott osztályú tanulókat önállóan tanítani és nevelni, 
a gyermekeket mindenkor templomba vezetni s ott 
rájuk felügyelni. Az állás f. évi október 10-én fogla-
landó el. Kérvények az iskolaszéki elnökhöz külden-
dők, Dévaványáiu. (1426—II—2) 

Pályázat két tanítói állásra. Javadalmazás : 1100 ko-
rona törzsfizetés, 380 korona kert- és lakbérilletmény, 
melyből 1910 január 1-től 1000—1000 korona állam-
segélyből fedeztetik. Szigorú vallásos előéletű, alapos 
héber ismeretekkel bíró, okleveles tanítók nyújtsák 
be hiteles másolatokkal ellátott kérvényeiket az iskola-
szék címére, a hitk. irodában, szept. 5-ig. Csakis a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr jóvá-
hagyása után szabad az állást elfoglalni. N y í r e g y -
háza, 1909 augusztus 18-án. Az iskolaszék nevében 
Springer Géza dr., iskolaszéki elnök. (1392—II—2) 

A nagypa lugya-szoko ly i ág. ev. leányegyház 
osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. Fizetése : 
készpénzben, terményekben és államsegélyben 1000 
korona. Pályázatok szeptember 15-ig a lelkészi hiva-
talnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyújtandók be. 

A nagypalugya-paucs ina- lehota i ág. ev. leány-
egyház osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. 
Fizetése : készpénzben, terményekben és államsegély-
ben 1000 korona. Pályázatok szeptember 15-ig a 
lelkészi hivatalnál, Nagypalugya (Liptó m.), nyúj-
tandók be. (1451—II—2) 

Gyermekkertésznő keresztény, úri családhoz, gyer-
mekek mellé ajánlkozik. Cím : P. L. jeligére, Sze-
nicz, Nyitra megye. (1455—II—2) 

A gyulaszabadkai községi tanyai, osztatlan ve-
gyes iskolánál a tanítói állás nyugdíjazás folytán üre-
sedésbe .jővén, erre pályázatot hirdetek. Fizetése : 
államsegélyből 600 korona, fizetéskiegészítés és ötöd-
éves korpótlék, a város pénztárából 600 korona fize-
tés, 160 korona fűtési, 80 korona szolgatartási, 60 ko-
rona tatarozási és 30 korona utazási átalány. Lakás 
természetben, kerttel. Kötelessége : az I—VI. vegyes 
osztályok és az ismétlő-tankötelesek tanítása. A kellően 
fölszerelt kérvények f. évi szeptember 15-ig alulírott-
hoz küldendők. Az állás a választás után azonnal 
elfoglalandó. Follmann János dr., iskolaszéki ebiök. 

(1468-11—2) 
Pályázat az esztár i ref. egyház orgonista-kántor-

fitanítói állomására. Javadalom : természetbeni jó 
lakás melléképületekkel, házikerttel. Készpénz egy-
házi pénztárból negyedévenként előre 662 (hatszáz-
hatvankettő) korona, 14 kat. hold, 1042 [_ -öl szántó-
föld egy tagban, adóját egyház fizeti. Haszonbéri 
értéke 700 korona, másfél öl tűzifa, beszállítva. Kor-
pótlék az államtól. Kántori teendőkért 11 mmázsa 
kétszeres búza, temetési stóla mintegy 90 korona, 
legátus-tartásért 69 kiló kétszeres búza és 18 korona. 
Kötelessége : I—VI. elemi fiúosztály és ismétlősök 
tanítása, orgonista-kántori szolgálat, lelkész akadályoz-
tatásakor és kanonikus órákon istentisztelet végzése. 
Pályázati kérvények fölszerelten szeptember 20-ig 
alulírotthoz küldendők. Próbaorgonázás és éneklés 
végett pályázók pályázat lejártáig vasárnaponként 
személyesen megjelenhetnek. Esztár (Bihar, u. p. 
Pocsaj), 1909 augusztus 26. Szűcs Béla ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (1470—II—2) 

Tekerőpatak (Csík m_egye) községhez tartozó úgy-
hevezett Heveder és Ölyves telepeken szervezett 
községi 2 új tanítói állásra pályázat hirdettetik. Ja-
vadalmazás : 1000—1000 korona törzsfizetés, melyből 
100—100 koronát a község «s 900—900 koronát pe-
dig az állam pénztára fog hordozni. Lakbérül mind-
két tanító 100 —100 koronát fog kapni, szintén a köz-
ségtől, míg az iskolával egy födél alatt levő tanítói 
lakások fölépülnek. Kötelessége mindkettőnek a ren-
des tantárgyakon kívül a hittant rendszeresen taní-
tani. Folyó évi szept. 18-ig pályázhatnak mindazon 
róm. kath. vallású egyének, kik magyar tannyelvű 
képzőben nyertek tanítói oklevelet. A választás szept* 
21-én lesz. Községi iskolaszék Tekerőpatal on (u. p. 
Gyergyószentmiklós), 1909 aug. 26. Kovács Kálmán, 
közs. isk.-széki elnök. Vadász József, k , isk.-széki 
jegyző. (1487—II—2) 
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A kavaránl (Krassószörény megye) államilag segé-
lyezett magániskolánál megüresedett tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 100 korona kész-
pénz, természetbeni lakás és tüzifajárandóság. Ere-
deti okmányokkal vagy azok hitelesített másolatával 
fölszerelt kérvények a mgániskola iskolaszéki elnöké-
hez (u p. Szákul) f. évi szeptember 10-ig beküldendők. 

(1424—II-2) 
Az orosházi izr. hitközség népiskolájánál nyug-

díjaztatás folytán megüresedő, évi ezernégyszáz korona 
alapfizetéssel,360 korona lakásbérrel és 20 korona kert-
illetménnyel javadalmazott tanítói állásra pályázatot 
hirdetünk. Folyamodhatnak elemi iskolai oklevéllel 
bíró, héber ismeretekben is jártas férfitanítók. A 
szabályszerű képesítést, esetleg eddigi működést, kort 
és családi állapotot (eltüntető, eredeti vagy hitelesí-
tett okmányokkal fölszerelt pályázati folyamodványok 
f. évi szeptember 20-ig alulírt iskolaszéki elnökhöz 
nyújtandók be Orosháza, 1909 augusztus 29. Büchler 
Marton, iskolaszéki elnök. Bérezi Fülöp, iskolaszéki 
jegyző. ^ (1485—11—2) 

Az ótoháni (Fogaras vm ), jelenleg háromtanítós 
községi elemi, román tannyelvű iskolánál nyugdíjazás 
folytan megüresedett egyik állásra pályázat nyittatik. 
Javadalom: 1. természetbeni lakás és kert. 2. Kész-
pénzben, a községi alapból évi 1000 korona fizetés. 
Esetleges korpótlékok az államsegélyből. A pályázni 
óhajtó, románul és magyarul tudó, gör. kath. vallású, 
okleveles tanítók kellően fölszerelt és bélyegeit kér-
vénye.ket legkésőbb a folyó évi szeptember hó 20-ig 
bezárólag alulírott iskolaszéki elnökhöz küldhetik be. 
A zenéhez értők előnyben részesülnek, mely célra 
a pályázó időközben eső vasárnapon való személyes 
jelentkezése kívánatos volna. A megválasztott tanító 
állását a folyó évi október 1-én köteles elfoglalni. 
Ótohán, 1909. évi aug. hó 15-én. Cracinu Miklós, al-
elnök. Pop Demeter, iskolaszéki jegyző és ig.-tanító. 

(1341-1—1) 
Zsigra róm. kath. iskolaszéke egy kántortanítői 

állomásra pályázatot hirdet szeptember hó 22-ig, tör-
vényszerű fizetéssel. Kérvények iskolaszékre címzen-
dők. Zsigra (u. p. Szepesváralja), 1909 aug. 18. Laczkó 
József a. esperes-plébános, ker. tanfelügyelő. 

(1370—1—1) 
A csarnabói ref. kántortanítóságra pályázat hir-

dettetik. Fizetés : 1000 korona, lakás (2 szoba, kamra, 
istálló), nagy kert. Jelentkezőknek előny. Választás 
szept. 12. Csarnahó (u. p. Sátoraljaújhely), 1909 aug. 
30-án. Stephán Mihály, ref. lelkész. (1374—1—1) 

Az érsellndi gör. kath. egyház (Bihar vm.) pályá-
zatot hirdet október 1-én elfoglalandó kántortanítői 
állomásra. Javadalom : szabad lakás, '/» hold házi-
kerttel; évi 232 korona; párbér 16 köböl rozs ; 6 hold 
jó szántóföld ; legelőilletőség 8 hold ; 6 iga- és 10 kézi-
napszám ; stóla 28 korona. 1000 koronára való kiegé-
szítésre államsegély 508 korona 90 fillér, valamint az 
esetleges évötödös korpótlékok. A templomi szolgálati 
nyelv rutén. A föld adóját a tanító fizeti. A tanítási 
nyelv magyar. Csakis oklevéllel bírók pályázhatnak. 
Személyes megjelenés megkívántatik szept. hó 19-re. 
Okmányok az érselindi gör. kath. iskolaszék címére 
küldendők. Iskolaszéki elnök. (1415—I—1) 

A buzsákl (Somogy megye) róm. kath. iskolánál 
egy osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : 600 korona hitközségtől, 400 korona állam-
segély, 1 szoba, lakás- és kertpótlék címén ugyancsak 
hitközségtől 240 korona. Kötelességei : a reábízandó 
osztályok vezetése, a gyermekeknek templomba veze-
tése és ottani felügyelet, kántoriakban való segédke-
zés az esetre, ha a két kántor teendőiben hivatalosan 
akadályozva volna. Az állás választás után azonnal 
elfoglalandó. Kérvények főt. Bőzinger Rudolf dr. plé-
bános, iskolaszéki elnök, Buzsák címre, szept. 16-ig 
küldendők. (1437—1-1) 

Keresek egy segédkántortanítót (gör. kath. vallásií), 
f. évi október 1-től kezdve. Fizetés : élelmezés, lakás, 
szóval teljes ellátás és havonként 20 korona. Hladanik 
Mihály, gör. kath. felekezeti elemi i*k. kántortanító 
Csabaházán (u. p. Mezőlaborcz Zemplén vármegye). 

(1436—1—1) 
A táskái (Somogy m.) róm. kath. iskolánál egy 

osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
500 korona hitközségtől, 500 korona államsegély, egy 
bútorozott szoba, lakás- és kertpótlék címén ugyan-
csak hitközségtől 200 korona. Kötelességei : a reá-
bízandó osztályok s ismétlősök oktatása, kántoriakban 
való segédkezés az esetre, ha a kántor teendőiben 
hivatalosan akadályozva volna. Az állás választás után 
azonnal elfoglalandó. Kérvények főtisztelendő Bőzinger 
Rudolf dr. plébános, iskolaszéki elnök, Buzsák címre, 
szeptember 16-ig küldendők. (1438 -1—1) 

Ozorára (Tolna vármegye), izraelita magániskolá-
hoz okleveles tanítónő kerestetik. Évi fizetés 800 kor. 
Pályázók működési és orvosi bizonyítványaikat, fény-
képpel ellátva, azonnal küldjék be alulírotthoz. Rosen-
spitz Izidor. (1461—1—1) 

Krassószörény vármegye temesi járásához tartozó 
Lugashely községben újonnan rendszeresített köz-
ségi tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. A 
tanító javadalmazása : 1000 korona készpénzfizetés, 
szabad lakás, mely áll 2 szoba, 1 előszoba, konyha, 
kamra és a szükséges mellékhelyiségekből, valamint 
kert haszonélvezetéből. Felhívom a pályázni óhajtókat, 
hogy képesítésüket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló 
okmányokat alulírt iskolaszéknél f. évi szeptember 
hó 14-ig, déli 12 óráig annál is inkább nyújtsák be, 
mivel a később beérkező kérvények tekintetbe vétetni 
nem fognak. A választás Lugashely községházánál, 
1909. évi szeptember 15-én délelőtt 9 órakor fog 
megtartatni. Lugashely, 1909 augusztus 16-án. Muresan 
Sándor s. k., iskolaszéki elnök. (1463—II—1) 

Torontáitorda község községi iskolaszéke nyug-
díjazás folytán megürült tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Az állás jövedelme : évi 1000 korona kész-
pénzfizetés és az esetleges törvényes korpótlékok, 
valamint szabad szalmafűtés. A lakás áll 3 szoba, 
konyha, kamra, udvar és kis házikertből. Kötelessége 
a megválasztandó tanítónőnek egy, esetleg két vegyes 
osztály tanítása és űgy a mindennapi, valamint az 
ismétlő-iskolás leányok számára a női kézimunka-
oktatás s tanítványainak annak idejében szokott temp-
lomba vezetése és ott a rájuk való felügyelet. Pályázni 
óhajtó róm. kath. vallású, okleveles tanítónők szabály-
szerűen bélyegeit és okmány olt kérvényeiket szep-
tember 20-ig a községi iskolaszék címén nyújthatják 
be. Torontáitorda, 1909 augusztus hó 30. Bezdán Jó-
zsef róm. kath. plébános, iskolaszéki elnök. Biczók 
Ferenc igazgató-tanító, iskolaszéki jegyző. 

(1497-n—1) 
A soproni ág. hitv. ev. egyházközség elemi isüo-

jánál egy tanítói állás üresedésbe jővén, erre ezennel 
pályázatot hirdetek. Ezen állással járó jövedelem: 1. 
évi 1930 korona fizetés és törvényes ötödéves pótlék ; 
2. 18 köbméter kemény hasábfa ; 3. természetbeni 
lakás vagy 400 korona lakáspénz. Pályázhatnak ág, 
hitv. ev. vallású, okleveles tanítók, kik a magyar es 
német nyelvet tökéletesen bírják és az ének-, torna-
és kézügyesség - tanításban is jártasok. A választás 
egy próbaévre történik ; ha azonban olyan tanítóra 
esik a választás, ki már véglegesen hivatalban volt, 
az egyházközség a próbaévtől eltekint. Az állás 1909. 
évi november 15-ével foglalandó el. A keresztlevéllel 
s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folyamodvá-
nyok 1909. évi szeptember 30-ig az egyházközség 
elnökségéhez, nt. Brunner János, esperes-lelkész úrhoz 
címezve küldendők. Sopron, 1909 augusztus 28-án. 
Dr. Zergényi Jenő, egyházközségi felügyelő. 

(1499—11—1) 
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A s zentmái tonkáta i (Pest m.) ref. egyház pályá-
zatot hirdet egy tanítói állásra. Fizetése : lakás 1000 
korona és a törvényszerű korpótlék. Pályázati határ-
idő : szeptember 15. Pályázatok alulírotthoz külden-
dők. Nők is pályázhatnak. Dr. Székely József, ref. 
lelkész. (1501—1—1) 

A bírdai ág. hitv. ev. egyház kántortanítói állá-
sára pályázat hirdettetik. Az iskola osztatlan, vegyes. 
Tannyelv: német-magyar. í'izetés : 600 korona, kán-
tori teendőkért 130 korona, hat szabad fuvar 10 
korona értékben, 260 korona államsegély. Két szoba, 
konyha, kamara, istálló, 454 C]-öl heréskert. Kérvé-
nyek szeptember 19-ig Soltész Gyula ág. hitv. ev. 
lelkészhez küldendők be, Birdára (Temes megye). 

(1502—1—1) 
A mencshe ly i (Veszprém megye) ref. előkönyörgő-

kántortanítói állásra oklevéllel fölszerelt pályázatok 
szeptember 19-ig adandók be esperesi hivatalhoz 
Balatonfüredre. Fizetés: természetbeni lakás mellék-
épületekkel, készpénz munkaváltsággal együtt 211 '30 
korona, rozs 1625 liter, bor 540 liter, ha az egyház-
nak nem terem, helyette 100 korona, 7807, i6oo hold 
szántóföld, 18 m:! kemény tűzifa beszállítva, nagy 
gyümölcsös- és káposztáskert, államsegély 394 korona. 
Kötelesség : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek 
oktatása, vasárnap- és ünnepnapokon prédikáció föl-
olvasása, hétköznapokon könyörgés, gondnoki szám-
adás elkészítésénél segédkezni, jegyzőkönyvet vezetni. 
Állás azonnal elfoglalandó. Szentantalfa, ref. lelkészi 
hivatal. (1503-11—1) 

A dereskel róm. kath. kántortanítói állásra szep-
tember 16-ra pályázat nyittatik. Fizetése : szántó-
földekben, lélekjáiandóságban, tűzifában, államsegély-
lyel 1000 korona. Személyes megjelenés előnyös. Kér-
vények jelzett időre Füzy István iskolaszéki elnök 
címére, Nyárádra (Veszprém m.), u. p. Dáka kül-
dendők. (1504-1 -1 ) 

A nemestördemicz i (Zala m.) róm. kath. nép-
iskolánál megüresedett osztálytanítói állásra f. évi 
szeptember 20-ra, mely napon a választás délelőtt 
10 órakor fog megtartatni, pályázat hirdettetik. Java-
dalma : kétszobás lakás, konyha, kamara, istálló, kis 
házikerttel. Készpénzben : államsegély 876 korona, 
községtől 124 korona, összesen 1000 korona. Csak 
okleveles férfitanító pályázhatik. Kántoriakban segéd-
kezni tartozik. Kérvények f. évi szept. 18-ig beter-
jesztendők. Személyes megjelenés előnyös. A meg-
választott állását f. é. október hó 1-én tartozik elfog-
la'ni. A nemestördemiczi iskolaszék nevében : Papp 
Imre plébános, iskolaszéki elnök. (1509—1—1) 

Csíkszentkirályi róm. kath. kántortanítói állo-
másra pályázat. Javadalma : 100 kalongya rozs, értéke 
400 korona ; 106 kalongya zab, értéke 212 korona ; 
oszpora 48 korona ; 75 terű fenyő- és bükkfa, értéke 
261 korona ; favágók munkaértéke 38 korona ; stóla 
80 korona ; szentmise-alapítvány 30 korona ; községi 
pénztárból 128 korona ; három hold 807 P]-öl szántó 
jövedelme 100 korona; egy hold 1088 Q-öl kaszáló 
jövedelme 120 korona ; regále - kamatból 4 korona 
68 fillér ; faizási és legeltetési jog értéke 100 korona ; 
két szoba, konyha, kamra, gazdasági épületek, vete-
niényeskerttel. Kérvények szeptember 12-ig alulírt 
iskolaszékhez küldendők. Próbára jelentkezők előny-
ben részesülnek. Csíkszentkirály, 1909 augusztus 28. 
Róm. kath. iskolaszék. (1510—1—1) 

Az abaújv izso ly i róm. kath. kántortanítói állomás 
javadalma: 1077 korona 18 fillér, azonfelül a törvé-
nyes korpótlék. Kétszobás lakás, melléképületek és 
kert. Választás szeptember 23-án, délelőtt. Személyes 
megjelenés szükséges. Okmányokkal fölszerelt kérvé-
nyek az iskolaszéki elnökhöz küldendők be, hol bővebb 
írásbeli fölvilágosítás nyerhető. Állás azonnal elfog-
lalandó. (I j12—I—1; 

A n a g y b e r e g i (Bereg vm.) III. sz. ref. tanító 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom: 1000 korona 
készpénz, megfelelő lakás az új iskolaépületben. Köte-
lesség : 2, esetleg 4 elemi osztályt az egyházkerületi 
tanterv szerint tanítani s szükség esetében az orgonista-
kántorokat helyettesíteni. Okleveles református férfi-
tanítók okmányokkal felszerelt kérvényüket szeptem-
ber 15-ig a lelkészi hivatalhoz küldjék. Választás 
szeptember 16. Az állás szeptember 20-án elfogla-
landó. Megválasztott 40 korona költözési költséget 
kap. Vigvári Mihály, ref. lelkész. (1514—II—1) 

Á gáborjánházi (Zala megye) róm. kath. iskolá-
nál üresedésben levő kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 2 szobás lakás negyed hold 
kerttel, hitközségtől 508 korona készpénz, államsegély-
ből 492 korona. Kötelessége : mindennapi és ismétlő-
tanköteleseket tanítani, a temetést külön díjazás 
mellett végezni. Eredeti vagy közjegyzőileg hitelesí-
tett másolattal fölszerelt kérvények szeptember 16-ig 
a lendvavásárhelyi (Zala m.) plébánia-hivatalhoz kül-
dendők. Az állás azonnal elfoglalandó. (1518-1-1) 

A révaranyos i ref. egyház kántortanítói állására 
pályázat hirdettetik. Fizetés : lakáson és kerten kívül, 
fizetéskiegészítéssel együtt, 1000 korona. Az állás 
október 15-én foglalandó el. Pályázati kérvények 
szeptember 25-ig adandók be a lelkészi hivatalnál. 
Bakos Kálmán, ref. lelkész (u. p. Kopócsapáti, Szabolcs 
megye). (1519—I—1) 

Az örszentmiklós i (Pest megye) ref. iskolához 
ideiglenes tanító kerestetik október 1-től május 31-ig. 
Fizetés: havonként 70 korona, lakás, fűtés és stóla. 
Pályázati kérvények szeptember 20-ig Sáfár Béla 
lelkészhez küldendők. (1520—1—1) 

Tarnaméra (Heves vármegye) község róm. kath. 
elemi népiskolájánál megüresedett kántortanítói állo-
másra pályázók az iskolaszékhez írt s keresztlevéllel, 
nőtlenségi vagy házassági bizonyítvánnyal és a többi 
szükséges eredeti okiratokkal vagy ezek hitelesítettmá-
solataival fölszerelt kérvényüket szeptember 19-ig alul-
írotthoz küldjék. Pályázhatnak a kántori teendők végzé-
séhez értő, okleveles, rk. vallású tanítók. Javadalma-
zása: 1. 2 szobából s mellékhelyiségekből álló lakás, 
tágas udvar, 431 Q-öl kert és istálló. 2. 7 kat. hold 
296 Q ö l szántóföld haszonélvezete. 3. Átlag 380 pár 
után évi párbér páronként 1 véka rozs és 40 filler. 
4. Szántás- és de pu tátum váltság 241 korona 82 fillér. 
5. Alapítványi misék után évi 52 korona 2 fillér. 
6. Kéziujisék után a mult évben 124 korona 50 fillér. 
7. Temetések után 1908-baa 56 korona. 8. Temetési 
búcsúztatásokért szabad díj. Esketések után tavaly 
7 korona 60 fillér. Kötele.-s. ge : az összes kántori tenni-
valókat végezni, évenként a népösszeírást teljesíteni 
és a párbérlajstromot elkészíteni ; a mindennapi iskola 
kijelölendő osztályait és a gazdasagi ismétlő-iskoia 
fiú- vagy leánynövendékeit tanítani. A személyesen 
megjelenők szokásos énekpróbája szeptember 2 -án 
délelőtt 9 órakor kezdődik s utána nyomban meg-
történik a választás. Az iskolaszék által majd meg-
választott és az egyházi tőhatósag által megerősített 
kántortanító október 1-én tartozik elf< glalni állasat 
s ezen napon lép összes javadalmazásának élvezeteue. 
Tóth Gyula lelkész, iskolaszéki elnök. (1521—1 1) 

A bukarest i magyar református elemi iskolánál 
a női kézimunka tanítására s a női ipar- és van o-
tanfolyam vezetésére kepesített tanítónőt alkalma/.uk. 
Javadalma : természetbeni lakáson kívül 1200 frank 
törzsfizetés ós 400 frank működési pótlék. Euyevi 
kifogástalan szolgálat után véglegesítetni fog. Továubi 
értesítés a magyarországi református egyetemes kon-
vent központi irodájában (Budapest, VII., Abonyi-
utoa 21. sz.) nyerhető, hol a pályázati kérvények is 
1909. évi tzept. 15-ig beadandók. Budapest, 1909 
augusztus 31. Bánflfy Dezső báró, konvenfi világi elnök. 

(86. k—I—]) 
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Visoutai (Heves m., vasút: Ludas) róm. kath. 
kántortanítói állomásra pályázat. Javadalom : 9 kat. 
hold 776 Q-öl szántóföld, párbér (250 pártól), depu-
tátum, tanítói járandóságok összesen: 914 korona; 
stólából 100 korona, természetbeni lakás. Kötelesség : 
az iskolaszék által megnevezett osztályokat vezetni, 
gyermekeket templomba kísérni, összes iskolásokat 
énekre tanítani, kántoriakat ellátni. A megválasztott 
az árvákat illető félév miatt december 31-ig a községi 
pénztárból 200 korona fizetést, stólát és lakást élvez. 
191U január 1-én javadalma teljes birtokába lép. Az 
állomás október 1-én elfoglalandó. Pályázók kereszt-
levéllel, szabad állapotot vagy házasságot igazoló 
egyházi bizonyítvánnyal s okiratokkal fölszerelt kér-
vényüket szeptember 19-ig Kasztl Dezső lelkész úrhoz 
küldjék. Szeptember 21-én d. e. 10 órakor, énekpróba 
után, választás. (1522—1 — 1) 

A mezö ladányi ref. kántortanítóságra pályázat 
hirdettetik. Javadalom: 1. Az egyháztól 100 korona, 
jó lakás és 741 Q-öl kertnek való terület. 2. Az 
államtól 900 korona fizetéskiegészítés és törvényszerű 
korpótlék. Kötelessége: I—VI. osztályú vegyes iskolá-
nak a tiszántúli ret', egyházkerület tanterve szerinti 
vezetése, ismétlő-tankötelesek tanítása, kántorkodás 
templomban, temetéteknél, lelkész helyettesítése káno-
nikus órákon és szükség esetén. Pályázati kérvények 
1909 szeptember 15-ig alulírotthoz küldendők. Az állás 
október 1-én elfoglalandó. Mezőladány (u. p. Tornyos-
pálcza, Szabolcs ni.), 1909 szeptember 1. Simon Imre, 
ref. lelkész. (1527-1—1) 

A nagykomlós i róm. kath. elemi iskolánál meg-
ürült kántortanítói állásra szeptember 15-ig pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás: lUOO (ezer) korona kész-
pénz, 1U korona irodaátalány, 2'/-' kat. hold szántóföld 
haszonélvezete, megállapított stóla és szabad lakás, 
mely áll : 3 szoba, 1 előszoba, 1 konyha, 1 kamra, 
pince, istálló, padlás, udvar és házikertből. Köteles-
sége : minden istenitiszteleten közreműködni éspedig 
nemcsak az általános egyházi, hanem úgy a mostani, 
mint a jövőbeni püspöki rendeletek és helyi szokások 
szerint. Pályázók személyes megjelenése kívánatos. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Nagykornlós, l'J09 aug. 
28-án. A róm. kath. iskolaszék. (1528—I —1) 

Tanítónő ajánlkozik nevelőnőnek vagy kisegítőnek 
iskolához. Cím : „Gr. L", post-rest., Nagybánya . 

(1542-1—1) 
Rédics (Zala megye) községben levő róm. kath. 

elemi iskolánál újonnan szervezett harmadik osztály-
tanítói állásra szeptember 19-ig pályázat hirdettetik. 
Az állásra nőtlen tanítók pályázhatnak. Fizetés : 100 
korona iskolaszék pénztárából, 900 korona államsegély, 
egy szobából álló lakás, 20 korona kertilletmény. 
Államsegély 1910 január 1-től folyósíttatik, azért 
előző hónapokra fizetés iskolaszék pénztárából. Köte-
lességek : a rábízandó mindennapi és ismétlős tanuló-
kat tanítani, vallaserkölcsösen nevelni, egyházi énekre 
oktatni, a templomba vezetni, ott azokra felügyelni 
és a kántori teendőkben szükség esetén a kántortanítót 
díjtalanul helyettesíteni. Választás szeptember 20-án 
d. e. 9 órakor lesz. Állás október 1-én foglalandó el, 
mely naptól fizetése is kezdődik. Jerger Ferenc plé-
bános, iskolaszéki elnök. (1540—I—1) 

A va lkói (Pest m.) róm. kath. elemi iskolánál 
megüresedett férfitanítói állásra 1909 szeptember hó 
20-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : a hitközségtől 
800 korona, 200 korona lakáspénz és 20 korona kert-
illetmény, államsegélyből 200 korona. Kötelessége : 
egy osztály önálló vezetése, az általános ismétlősök 
oktatása. Óhajtandó a gazdasági tanfolyam hallgatá-
sát igazoló bizonyítvány, a kántorságban való jártas-
ság. Személyes megjelenés megkívántatik. Választás 
szeptember hó 20-án, d. u. 3 órakor. Kérvények a 
valkói róm. kath, plébániához küldendők. 

(1550-1—1) 

A s z a d a i községi iskolában egyik tanítói állásra 
pályázat hirdettetik, melyre csak református vallású 
tanítók pályázhatnak. Javadalom : államsegély 9u0 
korona ; községtől 7 kat. hold 1342 Q-ölnyi Bzántó-
föld, 100 korona értékben ; lakás, 2 szoba, konyha, 
kamra, pince és melléképületek ; házikert 49, konyha-
kert 145 C i-öl. Kötelessége : a nagyiskolások, a gazda-
sági ismétlő-iskolások tanítása, még pedig az utób-. 
biaknak tanításáért 100 korona, ha a szaktárgyakat 
tanítja ; melyre ha képesítettsége nincs, tartozik meg-
szerezni. A ref. énekvezéri állás megüresedése esetén, 
melyie a presbitérium által megválasztatik, tartozik 
akkor elfogadni 647 korona készpénz és a stóla fejé-
ben. Személyes megjelenés a közbeeső vasárnapokon 
az éneklés meghallgattatása céljából előnyös. A kér-
vények szeptember 21-ig a községi iskolaszék elnöké-
hez, Szada (Gödöllő mellett), címzendők. 

(1543—1-1) 
Ka locsára egy jóhangú és önállóan is működni 

képes kántorsegédet keresek. Fizetése : évi 720 ko-
rona, havi utólagos részletekben, 2 m3 lágy hasábfa, 
szerényen bútorozott szoba, tisztogatással. Élelmezést, 
mosást, világítást nem adok. Éjjel köteles a papot 
beteghez kísérni, ostyát is kell sütnie. A városban 
núiködő tanítókat helyettesíteni tartozik, ezért oklevél 
hiányában a tanítói működés igazolandó. Egy hónapon 
túl tartó helyettesítésért a tanító alapfizetésének 
'25»/o-át kapja tiszteletdíjul. Rövidebb ideig tartó 
helyettesítésért díj nem jár. Az állás szeptember 
15-én elfoglalandó. Fletzer József, kántor. 

(1545—1—1) 
Az I z sák i (Pest m.) róm. kath. iskolaszék lemon-

dás által megüresedett Il-od kántortanítói állásra 
f. hó 19-ig pályázatot hirdet. Javadalma: iskola 
pénztárából 316 korona 8 fillér. Államsegélyből 6s0 
korona, 1257 | -öl föld haszonélvezete (haszonbér 52 
korona), kertilletmény 20 korona, fiú - gazdasági 
ismétlő-iskola vezetéseért a község pénztárából 
100 korona. Köteles a megválasztott tanító a reá-
bízott osztályt vagy osztályokat vezetni, fiú gazdasági 
ismétlő-iskolásokat oktatni s a kántort az iskolaszék 
tudtával leendő elfoglaltsága esetén az istenitisztele-
teknél, úgy az anya-, mint a leányegyházakban ösz-
szes stóláris jövedelemért helyettesíteni. Személyesen 
megjelenők előnyben részesülnek. Pályázni óhajtók 
fölszerelt kérvényüket Kiss Gábor, iskolaszéki elnök 
címére küldjék. A megválasztott tanító útiköltsége 
15 koronával díjaztatik. Kiss Gábor, iskolaszéki elnök. 

(1548-1 -1 ) 
Baja. Egy kath., fiatal, csupán kántorsegéd keres-

tetik, ki a kántori teendőkben, úgy az orgonálásban 
jártas és jó énekhanggal bír. Fizetése : havonként 
20 korona és mellékes, ágyneműn és mosáson kívül 
ellátás. Értekezhetni levélileg vagy személyesen az 
alulírottnál. Vilhelm Károly, főkántor. (1552—I—1) 

A mezőti ír i ref. egyház az egyik újvárosi ref. 
tanítónői állomásra pályázatot hirdet. Ez állomás java-
dalma : az egyház pénztárából 250 korona lakbér és 
1000 korona alapfizetés, mely annak idején az állam 
pénztárából 1100 koronára fog kiegészíttetni, továbbá 

i a rendes korpótlék az állam pénztárából. Az egyház 
által adott alapfizetés a megállapítva levő fizetési 
fokok és módozatok szerint, a szolgálati évek arányá-
ban, az állami korpótlékokon kívül 1600 koronára 
emelkedhetik. A megválasztott tanítónő köteles : az 
Újvároson lakni, a reábízott bál-mely osztályt vagy 
osztályokat az egyházkerületi tanterv szerint vezetni 
és férjhezmenetele esetén állásáról lemondani. Pályá-
zati határidő : 1909 szept. 18-ig bezárólag, amikorra 
a kellően fölszerelt és orvosi bizonyítvánnyal ellá-
tott kérvények alulírott lelkész-elnökhöz benyújtandók. 
Mezőtúr, 1909 szept. 3. Gergely Antal, ref. lelkész. 

(1556—11—1) 
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Oszlány (Bars megye) községi elemi iskolaszéke 
újonnan szervezett, rendes, harmadik tanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazása : 1 szoba, a község 
pénztárából 1000 korona. Kötelessége : díjlevél szerint. 
Pályázatok a községi iskolaszék elnökéhez, szeptem-
ber 20-ig bezárólag nyújtandók be. Az állásra csakis 
okleveles, róm. kath. férfitanítók pályázhatnak. Az 
állás október 1-én foglalandó el. Az iskola államosítás 
alatt áll. Kelt Oszlány, 1909. évi szept. 3-án. Újvári 
Mátyás, iskolaszéki elnök. (1553—1—1) 

Kerestetik óvodához dadának középkorú, jólelkű, 
munkaszerető tanító özvegye, egy nagyobb leánnyal 
bíró előnyben részesül. Szabad lakás, jó fizetés. Bőveb-
ben felsőpárti óvoda vezetősége Csongrádszentes. 

(1554-1—1) 

H I R D E T E S E K . H I R D E T E S E K . 

A z i s k o l á k 

fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Oustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 171 -48 -32 ) 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az 1. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az lij miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, Vll., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1490—XII—1) 

A I T7Q a n l r n n TTT7 a gazdasági és általános 
V c t f e U - t k U I i y V ismétlő-iskolák számára, 

A nm. földm. miniszter úr által rendkívüli jutalom-
ban részesített pályamunka. A nm. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr által 16:11/1899. s/.. a. általános 
használatra engedélyezve. Szerkesztették : Kun László, 
Fiilöp Sándor és Csath András, kúnágotai tanítók. 
V-ik, az új miniszteri tantervhez alkalmazott kiadás. 
Az ország legtöbb és legnagyobb iskolájában bevezetve. 
75.000 példány forgalomban. Bolti ára 1 kor. 20 fill. 
Tanítóknak nettó félvászonkötésben 1 kor. Kiadja 
Ingusz I. és Fia könyvkereskedő, Aradon. 

(1353—IV— 3) 

Utasítás és leckeminták Ä t f Ä . 
vezetőtanítók számára írta Sütő József, Túrkeve. Ára 
bérmentve 1 korona. (1361-111-3) 

Allamc'on 'ólwkéréshez nyomtatványok 1 K. Ma-
A i l d l l l à C g O l J gyarázófüzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
(Szatmárm.). ( 8 7 3 - X - 1 0 ) 

YÁ11NAY L. Szeged, könyvnyomda, 
könyv-, papír- és írószerkereskedés. 
Törvényesen védve. 14.193. sz. a. lajstromozva. 
Most jelent meg XXI. kiadásban a legújabb miniszteri 

rendeletek alapján átdolgozott 

Osztálykönyv, el. népisk. számára. 
Tartalma : I. Órarend. II. Iskolalátogatási napló. 

III. A fölvételi, előmeneteli és mulasztási napló. IV. 
Statisztikai adatok a tanévről. V. Beterjesztendő statisz-
tikai kimutatás. VI. D) napló. Más iskolába járó növen-
dékek nyilvántartása. VII. A tanulók által használt 
tankönyvek kimutatása. VIII. A tananyag heti ki-
mutatása, szorgalmi és haladási naplója. IX Adatok 
a tanévről. E nélkülözhetetlen osztálykönyv a követ-
kező összeállításokban kapható: 818 a. r. sz. 80 tanuló 
számára, bekötve, 2'4ü K ; 818, b. r. sz. 128 tanuló 
tzárnám, bekötve, 3 K ; 818/C. r. sz. 192 tanuló szá-
mára, bekötve, 3-60 K. A VIII. rész tananyag heti 
kimutatása nélkül: 818/d. r. sz. 80 tanuló számára, 
bekötve, 1'80 K; 818 e. r. sz. 128 tanuló számára, 
bekötve, 2'40 K; 818 f. r. sz. 192 tanuló számára, 
bekötve, 3 K ; 818 '/a. r. sz. Csak a tananyag heti 
kimutatása, a szorgalmi és haladási napló (VIII. és IX.) 
40 hétre, kötve, i'80 K. 

Ugyancsak most jelent meg az V. évfolyamban Scossa 
Dezső dr. tanfelügyelő úr által szerkesztett 

ALMANACH, 1909/10. tanévre. 
Évkönyv tanítók, tanítónők, óvónők és isk. hatóságok 

részére. Ára vászonkötésben 1 K. 
Képes árjegyzék iskolai szerek- és teljes iskola-

fölszerelésekről ingyen. 
Fentiek eredeti árakon kaphatók : 

,MUNICiriA<, Bpest, VI., Liszt Ferenc tér 9. 
(1208—IV-4) 
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Tankow* y ne. h 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékmüvek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Hhidennemü fülvüágOHÍtásgnl készséggel szolgálok, 

Részletes könyvár jegyzék ingyen! 

T O L D I L A J O § 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1338—X—3) 
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k j | gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II. rész) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték 

(II. rész) 2'40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus. 
(1376—VI—2) 

Tanítók segítsége! 
Minden állami, községi és áil.-segélyes iskolánál meg 

kell lenni és májusban küldendő fol a kir. tanf.-hez 
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás 
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós isko-
lák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és he-
tekre felosztott Hoífmann-féle részi, tantervezete 1 K, 
órarenddel 1 K 20 f. A III—VI. oszt. egy teremben 
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f, 
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f. 
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, óra-
rendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre kül-
dendő be! Huszár Aladár, Szatmár. (1477-VI1-2) 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert 

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú 

Iskolákban", melyet a nagymélt. vallás- és közokt. 
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának 
adományozott. (1339—V—3) 

Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam 
kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 4 K. II. kö-
tet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI. 
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése 
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

cseré l . Állami tanítónő kéttanerős 
alföldi iskolától hegyes vidékre 
Cím : dr. Schudt S. Deák Ferenc 32. sz. Arad. 

(1525-1—1) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (53—52—35) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-15) 
Föllzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Továbbá az iskolai költségvetések és számadások 
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen 
kimerítő útmutatást nyújt a («ranima Döuie-Tévely 
László által szerkesztett Útmutató. Ára 4 kor. 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest, II., Fö-utca 2. 

^ Iskolai és orgonaharmóninmot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
niumról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely i agyén és bérmentve 

\ küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
g Gyakorié pedálos orgonák a lcgol-
[ csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
1 cserélése, vétele és javítása, kezes-
g f ség mellett. Telefon 87—84. 
** U200—30—5) 

F E I W E L L I P Ó T u t ó d a ^ „ a d o k , 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7. ^ Z t l 

készülekek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonuan ki-
adott árjegy-
zékét, ingyeu 
és bérmentve. 

(»—52—36) 

O r g o n a - H a r m ó i i i i i m o k , 
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 

szállít : 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udvari szállító, a 
liangfokozó-gerenda, az Ocskai-
és a Rákóczi-tárogató feltalálója. 

B U D A P E S T . 
Főiizlet : II., Lánchíd-u.5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. E S B S B g f f g g 
Továbbá ajánlja saját gyá- .^fiff iasSáf 
rábankészült,elismertleg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit, fey'l^aSjjEgBgife. 
Hagjarorsz. legnagyobb vonós 

és fúróhaitgszerek gyára. 
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bér-

mentve. (35—52—36) 
Tanerőknek külön kedvezmény. 
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Al i o 0 7 0 f á l o pályadíjat nyert és engedélyezett 
n d d Z . d - l C l C ev. Bibliai történet ára 50 ftllér. 

Szegény gyermekeknek ingyenpéldány. Kapható a 
szerzőnél, Újpesten. (1196—8—5) 

1 Ï f n r í n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
l ü IUI 111 I C I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
•zerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Mrausz F. és Társ» 
úriszabó-üzlete, V m . ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20—52—36) 

P Á K T O I i J C K A. 1 I O M I P A K T ! 
l i l y , » , , r * r \ szállítja a miniszterileg ajánlott s 

1 c b J - L ^ U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 
hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat 
Egy '/i bádogszelence */» klg. 18 m® ter. kor. 7.— 

„ Vt ff »/« „ 9 ma ter. „ 3.60 
, drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

— Rakasz, szállítólevél „ —.40 
Új m&zolás l és v o n a l o z á s i utasítással. 

Greschik Gyula, 
(1526—V—1) L Ő C S É N . 

Fontos segédkönyv. 
Aki az írás-olvasás tanításában teljes sikert akar el-
érni, az vegye meg a Remenyik-féle Mintaleckéket. 
Ára 1 K 60 f. Kapható Eperjesen, Földes Samu könyv-
kereskedőnél. (1433—III—1) 

€ l k l e v e l e s n e v e l ő « » 
kerestetik 2 leánygyermek mellé, egyiket a IV. elemi, 
másikat az I. polgári osztály tárgyaiból tartozik nyil-
vános intézetben levizsgáztatni; zongora és német 
nyelv bírása kívántatik. Fizetése : havi 40 korona és 
teljes ellátás. Arcképes igazolvánnyal felszerelt ajánl-
kozás szept. 14-ig Riedl Ferenc jószágbérlő címére 
(Vonyarczvashegy, Zala megye) kéretik. (1537—I—1) 

Elemi népiskolai irkák között eddig a legcélszerűbb a 

Kerekes-féle irka, 
mert alakja kicsiny, papírja a legfinomabb, famentes 
és ezen módszerrel fokozatosan és könnyen lehet 
osztályról osztályra a tanulót a szépírásra megtanítani. 
I—IV. osztályig darabja 4 fillér, V—VI. osztály 
részére 8 fillér. 25°/o engedménnyel ! Gyártja : G. 
Fekete Mihály, Kecskeméten. Több kiállításon kitün-
tetve ! (1500—1-1) 

Iskolai tanterv készítésénél és beterjesztésénél úgy-
szólván nélkülözhetetlen a félórás leckékre beosztott és 
a műbe már belenyomott teljes szövegű Gramma-Cseh 

Részletes Tanmenet, 
mely a kiadónál, Szalai Ferenc könyvkereskedőnél, 
Kaposvár, üres, megrovatolt ívekkel együtt kapható. 
Ára 3É50 K, 10 üres ívé pedig 30 fill. (1417-I1I-1) 

Okleveles tanítónőt keresek nevelőül 
két leánykám mellé. Egyik gyermek első polgári, 
másik első elemi osztályra készítendő elő. Főfeltéte-
lek : perfekt zongora és német nyelv tudás. Igények 
megjelölésével pályázni lehet valláskülönbség nélkül. 
Izraeliták előnyben részesülnek. Arcképpel ellátott 
ajánlatokat kér : Gyárigazgató, Jósikatelep, per Bánffy-
hunyad. (1332—1-1) 

polgársákdorT 
orv. mü- és kötszerésznél 
(Bpest, VII., Erzsébet-kör(it 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú sérv-
kötök, összes be tegápo lás i 
e s z k ö z ö k és kö t szerek , has-
kötök , egyenes tar tók , ortho-
p é d i a i fűzök és járógépek, 
valamint műláb és műkéz 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20-12) 

Értesítés! 
Az állami elemi népiskolák gondnoksága és az állami elemi népiskolák 

tanítói, illetve igazgató-tanítói számára az 1868. év i XXXV1IL, 1876. év i 
XXYI1L, 1907. évi XXVI. és az 1908. évi XLYI. törvénycikkek végre-
hajtása tárgyában az 1909. évi 53.000. sz. a. kelt rendelettel kiadott 

UTASÍTÁS 
már megjelent és kapható. Ára 2 K 12 f. 

Ezen Utasítást a pénz előzetes beküldése esetén portómentes hatóságoknak, 
hivataloknak és intézeteknek portómentesen küldjük meg. 

Budapest, 1909. évi augusztus hó. 
Az egyetemi nyomda igazgatósága. 
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T c p r p l igazgató-tanító Temesből, 3 tanerős 
Kat i Cl iskolától. Gyönyörű lakás, szép vidék, köze-
lében vasút. Cím : Korek Mátyás, Temesvár-József-
város, Bega-Jobbsor 23. sz., 12. ajtó. (1483—II—2) 

KÉRJEN képes árjegyzéket tansze-
rekről és nyomtatványok-
ról ingyen és bérmentve 

Horovitz Adolftól Nagyszombatban. (1434 — 111 — 1) 

f e p r p l ^ tanerős, áll. iskolától tanító. Gyönyörű 
UüCI Cl iskola és tanítói lak, helyben vasúti állomás. 
Cím : Szolga Miklós, Mezőtóhát (Torda-Aranyos m.). 

(1443-1—1) 

M o v v d o M é r ő i tudományos műszerek gyára 
i l í a l A 0 0 l l iClCl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21—06. A7. összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—18) 

BÁRD FERENC és TESTVÉRE 
Budapest, Kossuth Lajos utca 4. 

Az ország legnagyobb zenemükereskedése. 
Vidéki megrendelésekpóstafordulattal lesznek elintézve. 

l i j férfi-négyesek : 1. sz. Fráter-nóták (a kecske-
méti dalárünnepen előadva) ; 2. sz. Dóczy-nóták, egy-
egy szám ára, Vezérkönyv, 1 kor. 50 fill., egy teljes 
szólam 80 fill. 

Sanidi Ottó: 
„Száz magyar férfikar" 

című gyűjteménye. Ára 2 kor. E gyűjtemény úgy 
tartalom, mint a szerkezet, összhangosítás és hang-
terjedelemre nézve akként van összeállítva, hogy az 
egyszerű falusi emberekből összeállított énekkarok 
számára egyedüli a maga nemében és különös tekin-
tettel van a nemzeti szellem ápolására és a nép 
erkölcsi nevelésére. Ajánljuk továbbá Lányi Ernő 
Poliphoniáját, 100 két-, három- és négyszólamú rövid 
gyakorlat és előjáték, orgona- vagy harmóniumra. Ára 
3 kor. Iskolák: Erney : Zongora-iskola 6 füzetben, 
egy-egy füzet 2 kor. ; Metz : Hegedű-iskola 2 kötet-
ben, egy-egy kötet 3 kor. ; Katona : Cimbalom-iskola 
1 kötetben, ára 6 kor. Ezen iskolák az ország túl-
nyomó intézeteiben be vannak vezetve és az elismert 
legjobbak. (1557—IV-1) 

Zeneművek! 
Orgonára, harmóniumra is használhatók : Nemesovits: 
Gyakorlati orgonász 3'00, ugyanaz : Ünnepi prelu-
diurnok 1 '20, Korner: Gyak. orgonász (646 darabbal) 
3'60, Bach: Könnyű prel.-ok 1"30, Hesse-album 3'60, 
Kinek : Elő- és utójátékok 2'40, ugyanaz : Orgona-
iskola 3'60, Singenberger : Harmóniám-iskola 7 20, 
Volkmar: Orgona-albuiu 1*80, ugyanaz : Ünnepi prelu-
diumok 1-20, Harmónium-album (100 darabbal) 2'40, 
Harm, gyöngyei 2'40, Mendelssohn: Összes orgona-
szerzeményei 2'40, Brosig : Qrgonakönyv 5"40, Kothe : 
Pieludiumkönyv (311 darabbal) 3'60, Magyar dal-
album (200 dal, zong.) 2"40, Huber : 101 'dal hege-
dűre 3-00 korona. Egyéb zeneművekről, valamint 
könyvekről áijegyzéket kívánatra küldök. Briclita E. 
könyv- és zenemükereskedése, Törökbálint (Pest m.). 

(1460 —1) 

Okleveles, róm. kath. tanítónő 
3 leányom mellett — I-ső és lV-ik elemit s II-ik 
polgárit végzik — alkalmazást nyer. A leánykák az 
év végén leviz«gáztatandók. IV-ik polgárit végzett 
leányomat pedig a magyar és német irodalomban s 
zongorában gyakoroltatná. Teljes ellátás mellett havi 
50 koronát fizetek. Kéreteket mielőbb kérek. Az állás 
szeptember 15-én elfoglalandó. Stammer Sándor, 
uradalmi intéző Lajosműve-puszta, u. p. Nagysurány, 
Nyitra megye. (1472—II—1) 

Csinos, díszes 
vászonkötésben jelent meg a „Tanítók Tárcanaptára", 
mely 50 fillér levélbélyeg előleges beküldésével ren-
delhető meg: „Kiadóhivatal, Szatmár, Templom-köz 2." 
címen. (1482—VI-2) 

Hamburgi vászon 
23 m., 82 cm. széles 12 korona. 23 m., 84 cm. széles 
S/.abadi-vászon, vékonyszálú, 15 korona. 14 m., 150 
cm. széles rumburgi lepedővászon 14 korona. Kész 
lepedő darabja 2 és 2'40 korona. 10 méteres vászon-
maradék méteije 50 fillér. Szabadi vászonvállal nta, 
Lengyeltóti. (1365-IV—3) 

ANGSTER JÓZSEF ES FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmónium ok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (655—26—8) 

Minden tanító készen kapja 
az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óra-
tervet, órarendjét és haladási naplóját, minden 
osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmán-
nál, Dicsöszentmárton. Árjegyzék ingyen. 

(1523—III—1) 

MOGYOROSSY 
CIMBALOM 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaibau cim-

balomra és gramofonra 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Itákóczi-út 71. (934—26—9) 

Budapest. 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEß., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

lvés£ira. tol ia . t n e m ac i -unk v i s s z a . 

A középiskola. 
(L.) A változások korát éljük. Szédítő 

gyorsasággal halad előre a tudomány. 
Ma megvalósulnak azok a vágyak és 
törekvések, melyek még tegnap ábránd-
képeknek látszottak. Átalakulóban van 
az irodalom, s az irodalom változását 
megelőzi és nyomon kíséri az ízlésvál-
tozás. Évszázadokig mozdulatlan elmé-
letek és alkotások szemünk láttára,hal-
ványodnak, osökkenednek, összeomlással 
fenyegetnek. Ha végigpillantunk az em-
beriség haladásán, nem tapasztalunk 
ily gyors előretörést, ily gyors válto-
zást. De a társadalmi osztályok és nép-
fajok egymás ellen való küzdelme nem 
volt ekkora. Pillanatnyi kitörései a gyű-
lölködésnek borzalmasabbak lehettek, de 
ily szívósan, ily kitartóan még nem 
küzdöttek az érvényesülésért.. 

Ebben a forrongó korban, az átala-
kulások korában nem maradhatott a 
régi az iskola sem. Bármerre nézünk, 
ostromló tömegeket pillantunk meg 
körülötte. Harcba szállott ellene a 
szülő, hogy fiát a túlterheléstől védel-
mezze, megtámadta az orvos, hogy a 
jövendő nemzedék egészségét biztosítsa, 
küzdenek ellene az érvényesülésre tö-
rekvő társadalmi osztályok, hogy az ő 
igazságaik is helyet foglaljanak termei-
ben. De legerősebben követelik helyüket 
a föltevésekből, megfigyelésekből, isme-

retekből már tudományokká vált elmé-
letek. Az iskola nem elégíthetett ki 
minden törekvést, a megalkuvás terére 
kellett lépnie. Évtizedek óta egyik tan-
terv a másikat követi, anélkül, hogy 
általános megelégedéssel találkoznék az 
iskola működése. Az órákban és tár-
gyakban mutatkozó eltolódások egy-egy 
tám;' ió csoportot rövidebb időre lefegy-
vereznek, de a küzdelem nem szűnik, 
mert az elért siker új támadásra ösztö-
nöz. A mellőzött törekvések hirdetői 
pedig állandóan felszínen tartják eszméi-
ket. Nem is hisszük, hogy a középiskola 
körül folyó küzdelemnek valaha végét 
érjük. A változó szükségletek, a változó 
ízlés, az egyes korok törekvései mindig 
érvényesülni iparkodnak s érvényesül-
niük is kell. De teljes mértékben nem 
érvényesülhetnek, mert igen gyakran 
szembetalálkoznak az egyes csopor-
tok törekvései egymással. Az iskolát 
ért támadások tehát nem mindig azt 
jelentik, hogy ez az intézmény töké-
letlen, hanem néha csak azt, hogy 
nem akar egy párt, egy felekezet, 
egy csoport, egy törekvés rabszolgájává 
lenni. 

r Az azonban tagadhatatlan, hogy a 
középiskola nem elégíti ki azokat a 
várakozásokat, melyeket hozzá a nem-
zet fűz. Tanulóinak jó része elkedvet-

l e ü e " i l . POtR I Q K . TANÍTÓKÉPZŐ I J ^ ^ Y V T A R A 
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később visszaemlékszik az ott töltött 
évekre, nem kellemes emlékek ébrednek 
benne. A baj főoka a tanítás módja. A 
növendékek sok tanárjukban zsarnokot 
látnak, kinek akarata letöri az ő egyéni-
ségüket, letöri még akkor is, ha a tanár 
nem az emberi, hanem csak az egyéni 
igazságot képviseli. A középiskolában 
ma teljes az abszolutizmus. Ennek így 
is kell lennie. De a teljes abszolutizmus 
csak a legnagyobb tapintattal és lelki 
hajlékonysággal vezethet sikerre. Néma-
ságot teremthet erőszakkal és ridegség-
gel is, de e némaság és csend csak 
látszat, mely forrongást, elégedetlenséget 
takar. Az életbe kilépő ifjú gyakran úgy 
sóhajt fel, mintha börtönből szabadult 
volna. 

A középiskolának az volna a hivatása, 
hogy általános érdeklődést ébresszen 
növendékeiben. Ez az érdeklődés csak 
úgy támadhat fel, csak úgy lehet tartós, 
ha tudásból táplálkozhatik. A közép-
iskolában tehát ismereteket kell nyúj-
tani és érdeklődést ébreszteni. Az isme-
reteket megadja a középiskola, de az 
érdeklődést csak ritkán teremti meg. 
A leggyakrabban azt tapasztaljuk, hogy 
volt növendékeink nem foglalkoznak 
többé azokkal a tudományágakkal, me-
lyeknek alapjait megismerték. Megelé-
gednek azzal, hogy a választott szakkal 
járó munkát végzik. Az érdeklődés föl 
nem ébredésének okát a tanítás módjá-
ban keressük. A nehezebben tanuló ifjak 
szívszorongva, rettegve várták az isko-
lában, mikor kerül rájuk a felelés sora. 
Ha feleletük sikerült, megkönnyebültek 
s azzal a tárggyal hosszú ideig mitsem 
törődtek. Ezen csak az a rendszer segít-
het, mely az osztály valamennyi gyer-
mekét közös munkára szoktatja, félre-
teszi az osztályzókönyvet s idegpusztító 
rettegés és gondolkozásbénító félelem 
helyett minden agyat működésbe hoz. 
A feleltetésre csak az osztályozás 
alkalmával kerülne a sor, az sem 
lenne vizsgálat, hanem még egy lehe-

tőségnyujtás arra, hogy javíthassanak 
azok, kik év közben gyengéknek bizo-
nyultak. 

Aki valaha tanított, tapasztalta, hogy 
milyen öröm fogja el növendékeinket, 
ha egy nem várt szünetnapot kapnak. 
Az arcokra kiülő megelégedés a mai 
tanítás csődjének a jele. Növendékeink-
nek örömmel kellene az iskolába járniok, 
kedvvel tanulniok, hisz az új ismeretek 
szerzése, új igazságok belátása, de magá-
nak a szorongatást nem ismerő lélek-
nek működése a világ legnagyobb gyö-
nyörűsége. 

Az ismeretek megszerzése pedig nem 
volna nehéz, ha ;i tanár tapasztalatokra 
támaszkodnék. A kirándulások ós kísér-
letek, a tanítványokkal való beszélgetés 
sokkal többet használhat — ismeret-
szerzés és főleg érdeklődésszerzés szem-
pontjából — mint az elméletek és ismere-
tek betanítása. 

A jövő iskolájának nem szabad bör-
tönnek lennie, hanem szórakozóhely-
nek. Ne kényszerből járó robotmun-
kások töltsék meg padjait, hanem szo-
rongást nem érző, érdeklődő ifjak. Nem 
szabad megmaradnunk a hagyományom 
középiskolai anyag mellett, hanem ki 
kell szorítani belőle mindent, ami jellem-
képzés, ízlésfejlesztés vagy tudás szem-
pontjából nem méltó a ráfordított mun-
kára. 

Soha annyi könyv nem jelent meg a 
középiskoláról, mint napjainkban. Meg-
világították hibáit, kijelölték a köve-
tendő útat. Megírták azokat a dolgokat 
is, melyeket cikkünkben fejtegettünk, 
de mi nem tartottuk fölöslegesnek az 
új iskolai év kezdetén ismét ráirányítani 
a középiskolára a figyelmet. 

A humanizmus, a felvilágosultság, az 
élet kopogtatnak az iskola ajtaján. A 
középiskolai tanárok most foglalkoznak 
a tanítási anyag revíziójával; bocsássák 
tehát be őket, mert Magyarország jöven-
dője szoros kapcsolatban van az isko-
lával. 
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A vallásos erkölcsi nevelés 
alapkövetelményei. 

— "Második k ö z l e m é n y . — 
Irta : Tamás Károly. 

Az alább következőkben kijelöljük azokat az 
elveket, az anyagot és módszert, amelyekkel a 
vallásoktatás célját elérhetjük. 

Az első kérdés az lesz: Mi a vallásoktatás 
célja ? 

Nem más, mint az ifjúság szívében az Isten 
iránti szeretet felébresztése, ápolása és öntudatra 
jutása, inert ez az embertársaink iránti szere-
tetet is magában foglalja. így tehát az akarat 
nevelése, a karakter képzése és a szeretet meg-
teremtése a hitoktatás célja. 

A követendő elvek: először: a sablonok föl-
tétlen elvetése : másodszor : a vallásnak mint 
tantárgynak eltörlése; harmadszor: a hittanból 
a vizsgálatok megszüntetése. 

A sablonok eltörlésének megokolását az ész 
és szív világa közötti különbségben találjuk 
fel. Ha az észnek Kant szerint vannak a priori 
elvei, a szívnek is van, habár esak egyetlen-
egy : a szeretet tudniillik. Csakhogy míg az ész 
mindig ugyanazon törvények szerint alkotja az 
elveknek megfelelő fogalmakat, ítéleteket, követ-
keztetéseket, addig a szívnek nincsen ilyen 
szabálya, de van az, ami a szabályban nincs : 
érzés és melegség, mint a szeretet tápszerei. 
Ezek rendkívül viszonyos és változó termé-
szetűek. Az érzést és melegséget fenntartani, 
ápolni és szítani a legfőbb kötelessége a vallás-
oktatásnak. A sablon, ha méreg más tárgynál 
is, kész megölő je az érzelmeknek, a szív fel-
buzdulásának. Az iskolákban dívó gépies imák 
lecke előtt, lecke után, reggel és este, sem a 
gondolatot, sem a szívet nem foglalkoztatják. 
Hányszor nem történik meg, hogy a szokásos 
imadarálás közben a gyermekek helytelenked-
nek, mert a lélek unja az egyhangúságot. 
Ezért aztán a tanító a rendetlenkedőket imád-
kozás után, ad maiorem dei glóriám, jól meg-
rakja! A másik sablon, amit meg akarunk 
említeni, a gyermekeknek kormányrendeletek-
kel a templomba való kényszerítése. Ez is 
lélektani és pedagógiai tévedés. Aki tanító 
volt, tudja, mily felfordult világ ez s aki tanuló 
volt, az is tudja, hogy az istentisztelet alatt 
mennyi istentelenség, padfaragás, regényolvasás, 
a hosszú ceremónia szidása, türelmetlenség s 
más ett'ele épületes dolgok történnek, hogy 
súlyosabbakat ne is említsünk. A kikényszerí-
tett vallásosság vallástalanságot szül. De ha ez 
nem volna pszichológiai igazság, meggondolandó 
az: hogy, lia a tanulók között csak egyetlen-
egy van (és hol nem volna?), aki megzavarja 
a rendet, már elégséges, hogy a lelkek az 

égből a sárba halljanak. Ha az orvosoknak 
igazuk van, midőn azt állítják, hogy a test 
gyógyítására alkalmazott víz vagy más orvos-
szer esak akkor hatásos, ha a szervezet arra 
disponálva van, lia a költészetet sem szabad 
lelki fürdőül sablonszerűén vagy pláne mások 
által előírt időben és módon használni, a tör-
vény alól bizonyára a vallás sem kivétel. 

A religiónak mint tantárgynak eltörlése 
szintén pszichológiai törvényen alapszik. Mert 
a hitoktatás, mint rendes disciplina, elsősorban 
az észre hat s így ez a tárgy is arra törek-
szik, hogy a gyermekek tudjanak és gondol-
kozzanak, szóval, észemberekké váljanak. Az 
ilyen eljárás mellett a melegérzés megfullad s 
az Istenhit veszendőbe megy. Akik ezzel szem-
ben arra hivatkoznak, hogy az érzelmek is az 
agyfunkció következményei, ne feledjék azt a 
tényt, hogy vannak tudományosan képzett 
emberek, a tudomány egyes terén szaktekin-
télyek, de kedélyfinomságuk szerint, vagyis 
szívük neveltsége után ítélve meg őket, nyer-
sebbek sok vadembernél, erkölcsi tekintetben 
alatta állanak az állatnak, mely az ösztöne 
után indul. De másfelől mindaddig, míg a 
vallás mint tantárgy szerepel, vagyis, míg 
fiatal és legfiatalabb gyermekeinknek is elő 
lesznek írva a zsoltárok, dicséretek, imák, hit-
cikkelyék, történet stb. könyv nélkülözése, a 
hitoktató részéről sem hiányozhatik a tanulók 
dorgálása, szidása, sértése, sőt a fenyítés sem. 
Már pedig a vallásórán a legtökéletesebb béké-
nek kell honolnia s vallásos dolgokért a gyer-
meket soha sem szabad a legcsekélyebbel sem 
megbüntetni. Ez a vallás természetéből követ-
kező lélektani törvény. Továbbá a hittanból 
való klasszifikálás a tanulók félelem érzését váltja 
ki. A büntetések nyomában járó gyűlölet, az 
osztályozástól való felélem olyan lelki emóciók, 
melyek a kitűzött céllal homlokegyenest ellen-
keznek. 

Ugyanezt mondhatjuk a hittanvizsgálatokról 
is. A Krisztusnak nem volt tanterve, nem adott 
fel leckéket tanítványainak, nem tartott vizsgá-
latokat, nem feddett, nem büntetett senkit s 
mégis mily eredményt ért el ! 

A vallásos érzés igazi mivoltából, azaz abból 
a fölfogásból indulva ki, hogy alatta valami 
természetest, az emberi szellem és lelkivilágból 
természetesen és organikusan fejlődött, valami 
élőt és nem holtat értünk, önként következik 
az oktatás anyaga, illetőleg a nevelés mikéntje. 
Ha valahol igaz Empedokles mondása: „Föld-
del ismerjük meg a földet, vízzel a vizet, 
levegővel a levegőt, gyűlölettel a gyűlöletet, 
szeretettel a szeretetet" — úgy itt bizonyosan 
az. A religio nem lévén egyéb, mint szeretet, 
természetes, hogy nem tanítható, legalább úgy 

3 7 * 
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nem, amint eddig történt. A vallás nem teória, 
hanem élet. „Religion nicht neben dem Leben, 
sondern im Leben selbst." (Egidy.) Azért vallás 
és teológia közt különbséget kell tenni. A 
teológus úgy viszonylik a religióhoz, mint a 
filológus a költészethez. A teológus nem adhat 
vallást, különösen lia mint iskolamester jön az 
iskolába, de igen, ha mint érző ember lépi át 
a küszöböt. Aki vallást akar tanítani, annak 
elsősorban igaz, mesterkéletlen hittel és érző 
szívvel kell bírnia. Ez az első és legfőbb köve-
telmény a tanító vagy lelkész részéről. 

Az iskola nevelési irányát, hibáit és hiányait, 
valamint ezekkel szemben fölállított alapelveket 
előrebocsátva, magára a hitoktatásra, a tárgyra 
és módszerre nézve a következő pszichológiai 
alapvonalakat állítjuk föl. * 

1. Mivel a vallásoktatás a hitet, a szívet 
képviseli, azért a gyermek kedélyéhez kell 
fordulnia. Szigorúan óvakodni kell az értelmet 
gyötörni, az emlékezőtehetséget túlságos könyv-
nélkülözésekre kényszeríteni. 

2. Minden olyan tárgyat, mely nem elkerül-
hetetlenül szükséges az Isten lényének és műkö-
désének, valamint Krisztus életének és tanítá-
sának fölfogására, mellőzzük, úgyszintén azt 
is, ami a magyar gyermek érzelmi világában 
megütközésre ad alkalmat. 

3. A vallásoktatás ne szorítkozzék egy külö-
nösen megállapított órára, hanem a többi 
tárgyra támaszkodjék s elsősorban a termé-
szetre. 

4. Az oktatás anyaga úgy alakítandó, hogy 
a főbb tanok abstrakciói ne kezdetben, hanem 
a fejlődés végén adassanak. 

Az első pontra nézve a vallásoktatás negatív 
részénél elmondottakon kívül még a következőket 
jegyezzük meg. Az alsóbb fokon a katekizálás, 
mindennemű kikényszerített könyvnélkülözés 
mellőzendő. Nem hittan, nem erkölcstan való 
az iskolába, hanem istentisztelet ! Különösen 
alkalmasak erre a kivételes vagy rendkívüli 
esetek, midőn a tanító, lelkész, tanítvány 
mintegy fölhangolva, előkészítve, a szív tárva-
nyitva az igaznak, szépnek, jónak, könyörület-
nek, részvétnek befogadására. Haláleset az 
iskolában, megrázó szerencsétlenség a község-
ben, nemzeti öröm vagy gyász, a gyermekek 
valamelyikét ért csapás : az édesapa vagy anya 
elhalása, karácsony előestéje, tanév-nyitás vagy 
zárás stb. Egyetlen ilyen szívből jövő áhítatos 
„vallásóra", a lelkésznek egy-két szava többet 
ér, mélyebb nyomokat hagy a gyermek lelké-
ben, mint az 5—600 vagy nem tudom én 

* Az alább következő fejtegetésben a természetes 
nevelés elveit követjük. Lásd : Arthur Schulz : Der 
Deutsche Knabe im Religionsunterricht. 

hány hittani lecke, amiben az iskolát végig-
járt fiatal ember részesült. A szívet kell először 
meglágyítani, alkalmassá tenni a későbbi maga-
sabb célokra. Csak az időt, módot és helyet 
kell jól megválasztani. Ami magát az oktatást 
illeti, annak is e cél felé kell törekednie. 
Mesék, történeti elbeszélések, alkalmas napi 
események megbeszélése, melyekben a gyermek 
szíve és kedélye közvetetlenül részt vesz, továbbá 
tanulságos történetkék a test szervezetének és 
épségének fönntartásáról. Ebben a keretben 
fordulhatnak elő imák, fohászok, könyörgések. 
De semmit felkérdeni nem szabad ! Ez rontaná 
a hatást. Már pedig e fokon a hatás a fődolog 
s nem a tudás. A templomba sem menne 
bizonyára senki szívesen, ha a pap a prédi-
kációját a hívektől felkérdezné. Ez a módszer 
a templomok lerontásához vezetne. Szóval, 
ragaszkodni kell az istentisztelet formájához s 
evégre az időt sem szabad például egy órára 
szigorúan kiszabni. Ezt a körülmények, a 
gyermekek testi és lelki állapotához kell alkal-
mazni. A Krisztusnak is ez volt a módszere. 
A szíven át szólt az észhez s nem az ész útján 
a szívhez. Nem sokat tanított modern értelem-
ben, de tanítványai mégis többet tudtak, mint 
a mieink. A keresztény vallás martírjai nem 
tudtak annyi szentenciát, zsoltárt, történeti 
nevet, mint ma tu lünk s mégis óriási lelki 
erővel rendelkeztek életük, vagyonuk, e földi 
léthez kötött rövid boldogságuk föláldozásában. 
Jézus életének és tanításának egyszerű meg-
értése elégséges volt, hogy a legborzasztóbb 
kínhalállal szembeszálljanak. 

A második pontról a főbb dolgokat már 
szintén elmondottuk. Az ótestámentum nem 
szükséges az Isten igaz mivoltának megismeré-
sére, sem a Krisztus tanának megalapozására. 
Ellenkezőleg, veszedelmes egyfelől a gyermek 
érzelmi világára, amennyiben egy idegen fajt 
és népet emelünk a saját nemzetünk fölé, 
másodszor alkalmas a kétely fölébresztésére, 
midőn a hit és tudás között mutatkozó látszó-
lagos űrt a gyenge elme nem tudja áthidalni. 
Az ótestámentumnak olyan fölfogása, hogy 
nála nélkül a keresztény tant nem érthetjük 
meg, ellenkezik a Krisztussal, mint a világ 
megváltójának eszméjével. Mert ha Krisztust 
csak ez álláspontról tudjuk elképzelni, akkor ő 
semmi egyéb, mint történeti személy, aki épúgy 
függ az előzmények és korának szellemi moz-
galmától, mint más történeti alak. A dolog 
megfordítva van. Ügy az ótestámentum, mint 
minden más idők szellemi mozgalmának törté-
netét csupán a Krisztus által ismerhetjük meg. 
Maga Schleiermacher is tiltakozik az ilyen 
fölfogás ellen; ő sem ismer el „kiválasztott" 
népet. „Es gibt kein auserwähltes Yolk, weil 
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unser himmlischer Vater alle Nationen der 
Erde gleichmässig mit seiner Liebe umfasst." 
A keresztény teológiát valóban méltán rója 
meg ezért a tévedésért, mert a zsidóságnak az 
állítólagos, privilegizált első istenhite „durva 
tudatlanságot és minden előbbi pogány kultúr-
nép istenimádásának lekicsinylését árulja el." 
Müller Miksa is azt mondja, hogy az az 
állítás, mintha Isten csupán Palesztina kon-
zervatív semitáinak nyilatkoztatta volna ki ma-
gát: „ist eine christliche Ketzerei schlimmster 
Art". Miért lehet el a zsidóság az ő isten-
liitében az újtestamentum nélkül? Miért kell 
nekünk már az elemi iskolás, gyermeket egy 
csomó idegen névvel kínozni : Ádám, Éva, Káin, 
Noé, Sem, Kám, Jáfet, Ararát,, Noe, Eufrát, 
Tigris, Bábel, Lót, Mezopotámia, Ábrahám, Lévi, 
Júda, Izrael, Fáraó, Uriás, Absolon, Jeremiás, 
Jerobam, Rehabeam, Nabukádnozor, Oyiuä, 
Kanaán, Jordán, Putifár, Absolon, Jeremiás, 
Amos, Hóseás, .Jesaias stb., stb. Ezeken kívül 
még egy csomó geográfiai, gazdasági és poli-
tikai nevet beszedni ? Mi köze van a sok név-
nek a szív érzésével és melegével? Mennyiben 
járulnak hozzá a szeretet vallásához és az 
erkölcshöz ? Talán a Dávid és Uriás esete, vagy 
Salamon és Ábrahám élete és családjának tör-
ténete alkalmas a morális érzés megerősítésére ? 
Akik azt állítják, hogy az ószövetség tanítására 
elkerülhetetlenül szükség van már a 6—14 éves 
korban, a kereszténység részére állítanak ki 
szegénységi bizonyítványt. 

Ltent megismerni: ez a vallás legfőbb célja 
és lényege. Istent megismerni csak úgy lehet, 
ha megismerjük azt, amit teremtett : a termé-
szetet és az embereket. Ezt köti ki a harmadik 
föltétel. Mert a természetet, az embereket és 
Istent megismerni annyi, mint a természetet, az 
embereket és Istent szeretni. 

Rendkívül fontos itt is a mikor? hogyan? 
és hol? kérdése. 

Az első pontban annak adtunk kifejezést, 
hogy a vallás igazságára hangulat és áhitat 
szükséges. (Ezeket a modern ember pathológikus 
tüneteknek nevezi.) Ilyen lelkiállapot azzal nincs 
elérve, ha pl. a hét ezen vagy azon a napján 
11 — 12 óráig vallás van kitűzve. Sőt a tanulási 
kényszer, leckefelmondás, a félelem épen ellen-
kező lelkiállapotot idéznek elő a gyermekben. 
A hangulatot nem lehet vezényszóra előterem-
teni ; azzal csak figyelmet lehet legfeljebb ki-
erőszakolni, amit nem szabad a szív áhítatával 
összetévesztenünk. Ha szent érzésről, meghatott-
ságról, fenségről, ihletettségről kell gondoskod-
nunk a vallásoktatás céljából, az emberi életben 
előforduló megható pillanatok, a történelem 
nagy emlékein kívül hol találhatnánk alkal-
masabb helyet a szív, lélek, elme előkészítésére, 

mint ott, ahol a költő is „édes, mély mámorba 
szédült" : a természet örök szépségében, a min-
denség nagy szentegyházában ? Ott, ahol a leg-
kisebb szellőlebbenés, a hulló levél zizegése, a 
szélvész vad ordítása, a mennydörgés robaja 
ugyanegy szimfóniának részei ; ahol a magas 
tölgy, a fellegekbe nyúló bérc, a völgy, a cser-
mely, a folyó, a futó fellegek, a csillagos ég, 
az égiháború, az élő világ csodái s az emberi 
öneszmélés egyenként és összesen olyan erőket 
reprezentálnak, melyek képesek a szív legmélyebb 
húrjait érinteni, melyekkel a szem és lélek soha 
be nem telik; hol nincs hiúság, nincs semmi 
szenny, hanem tiszta és szeplőtlen minden ; ott, 
hol nincsenek szélsőségek : akarat, érzelem, érte-
lem harmóniában vannak ; hol nincs gőg, nagyra-
vágyás, hiúság, sötét bánat, búskomorság, két-
ségbeesés: Homér és Oszián együttműködő, 
békés testvérek. Ide vigyük a gyermekeket ! Itt 
beszéljünk az óvilág szimbolikus mithológiájáról, 
melyben a mikrokozmos és makrokozmos ezer-
szálú összefüggésének ösztönszerű érzése volt 
kifejezve ; itt szóljunk a jóról, a szépről, az 
igazról, a mindenség Istenéről. Itt próbáljunk 
olvasni a könyvből, a természet nagy könyvé-
ből, melynek minden atomja él, a variáció nagy 
törvénye szerint más és másképen ; hova a betű-
ket, a különféle alakokkal felruházott dolgokat 
maga az Alkotó írta. Tűzzük e betűket egy 
szellemes egységbe s meglátjuk, hogy minden 
lapra fel van írva atyai jósággal, fenséggel és 
komolyan: „Én vagyok a te Urad, Istened, 
rajtam kívül más isteneid ne legyenek." Ha 
nem itt keressük az ethika forrását : a vallást 
s a vallás adóját : Istent, nem jó helyen ku-
tatunk. 

(Befejező közlemény következik.) 

A magyar beszéd tanítása. 
írta : Török Ernő. 

Az a tény, hogy a nem-magyar tanítási nyelvű 
népiskolák részére a magyar nyelv tanításának 
tantervét a miniszter kiadta, új kérdést vet fel. 
Azért adatott ki e tanítási terv, hogy azok az isko-
lák, melyek a törvény megengedő erejénél fogva a 
tanítás nyelvét valamely nemzetiségnyelvében álla-
pítják meg, a magyar nyelv tanításában bizonyos 
kánon szerint és meghatározott korlátok között 
mozogjanak. A szóbanlevő iskolában tehát két-
nyelvű lesz a tanítás. Hogy a föntebb jelzett 
„új kérdés" megszületésének útját megjelöljük, 
konstatálnunk kell, hogy a magyar nyelv taní-
tásának a nem-magyar tanítási nyelvű nép-
iskolák számára kiadott tantervével a népiskolai 

I tantervek száma kettőre szaporodott. (Fölmen-
tettnek érezzük magunkat attól, hogy e helyen 
a tantervek számát az iskolafenntartók szerint 
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összegezzük. Oly szempont vezet bennünket, mely 
lehetőleg egységesít, vagyis a tanterveket átható 
nagy gondolatoknak, vezéreszméknek kiemelé-
sével állapít meg egy-egy tanítási tervet.) Az 
egyik tanterv szól az iskolák nagy részének, 
melyekben magyarul folyik a tanítás, a tanulók 
pedig vagy magyar anyanyelvűek, vagy idegen-
ajkúak. A másik iskoláink kisebb százalékának 
szól, azoknak, melyeknek tanítási nyelve nem 
magyar, a tanulók pedig idegenajkúak. Látjuk, 
hogy az idegenajkú tanulók mind a két tanterv 
életében szerepet játszanak. 

Az idegenajkú gyermekek tehát a magyar 
nyelvet kétféle terjedelemben tanulják, aszerint, 
hogy magyar tanítási nyelvű, vagy nem-magyar 
tanítási nyelvű iskolát látogatnak. Mert míg a 
magyar tanítási nyelvű iskolák közül pl. az 
államiakban az összes tárgyakat magyarul tanul-
ják és pedig az I. osztályban heti 7—21 órában, 
abban a nemzetiségi iskolában magyar tanítást 
csak heti 2—6 órában hallanak majd. Szembe-
szökő a különbség óriási mértéke. Azonban még 
valamiben van különbség. Míg a nemzetiségi 
iskolák a magyar nyelv tanítására megfelelő 
módszeres utasítást kaptak, addig a magyar 
tanítási nyelvű (az állami, községi és számos 
felekezeti), de idegenajlíú tanulóanyaggal ren-
delkező iskoláknak nincs megkönnyítve sem 
valamiféle utasítással, sem valamely speciális 
intézkedéssel a magyar nyelv tanítása. Pedig 
lényegében ezek az iskolák is ama feladat előtt 
állanak, amely feladatot a nemzetiségi iskolák 
a magyar nyelv tanításában maguk előtt látnak, 
sőt tekintettel arra, hogy összehasonlíthatatlanul 
nagyobb anyagot nyújtanak a tanulóknak és 
csakis magyar nyelven, sokkal súlyosabb feladat 
előtt. Ez oknál fogva az idegenajkú tanulókat 
csakis magyar nyelven tanító iskolák tekintélyes 
számát önálló típusként szerepeltethetjük. Sajátos 
helyzetük és feladatuk ad ehhez jogot. 

A kétféle tanterv logikusan csak kétféle fel-
adatú, mondjuk kétféle tipusú iskola létét engedi 
föltételezni. Amikor tehát amaz új tipust be-
állítottuk gondolkozásunkba, megalkotván ezzel 
az iskoláknak bizonyos sajátos rendjét, egy har- i 
madik tipust állítottunk az eddigi kettő mellé. 

Van tehát most már oly iskola, mely: 
1. magyar nyelven tanít magyar anya-

nyelvűeket ; 
2. magyar nyelven tanít idegen avya-

nyelvűeket ; 
3. idegen nyelven és magyarul tanít idegen 

anyanyelvűek et. 
Azt hiszem, fölösleges hosszasan bizonyít-

gatnom, hogy mily más feladat a magyar gyer-
meket minden tárgyra magyar nyelven tanítani, 
mint az idegenajkú gyermeket ugyancsak az 
összes tárgyakra magyarul tanítani. E létféle 

és egymástól sokban különböző természetű tény-
kedés számára ma egy és ugyanaz a tanterv 
szolgál. Sőt ennek az egységes tantervnek meg-
van az a hátránya, hogy maximális. Pedig tud-
juk, hogy az idegenajkú gyermek ugyanazon 
föltételek között nem szerezheti meg az isme-
retek ugyanazon tömegét, melyet a magyarajkú 
megszerez. Tudjuk, hogy míg a magyarajkúnál 
sokszor csak egy lépés az ismeretlentől az 
ismertig, az idegenajkúnál — módszeres eljárás 
mellett — a lépések egész sora. Látjuk tehát, 
hogy az egységes tanterv, illetve annak egyik 
tulajdonsága : maximálizmusa, nem felel meg a 
szóbanlevő iskolák természetének. 

Mert ha a mai viszonyok között elég szép 
eredményt is érnek el ezek az iskolák úgy a 
magyar beszéd képességét, mint az ismereteket 
illetőleg, még mindig kérdéses, hogy pedagógiai 
szempontból abszolút becse van-e ennek az ered-
ménynek. A pedagógiának ma sarkalatos állás-
pontja : a lehető legtöbb tudás, a lehető leg-
könnyebb munkával. Ennek a kívánságnak csak 
az első felét teljesítik azok az iskolák a mai 
tanterv, és tegyük hozzá, a magyar beszéd taní-
tásának mai módszere mellett. 

Ezek után kimondhatjuk, hogy amily jogosult 
a föntebbi osztályozás szerinti 3 tipus, illetve 
a két régi közé beillesztett új, époly jogosult a 
meglévő két tanterv mellett a harmadik, t. i. 
az általunk kiemelt új tipus számára. 

A magyar tanítási nyelvű iskolák tantervében, 
már t. i. ami az idegenajkú tanulóanyaggal 
rendelkező iskolát illeti, legnagyobb hátrányul 
annak maximális voltát láttuk. A tantervben 
egyedül ennek megváltoztatása szükséges. Ha 
a meglevő maximális tantervben a legkedvezőbb 
föltételek között levő iskolák tanítási anyagát 
állapítottuk meg, úgy a kimutatott okok alapján 
az iskolák ama fajának, mely a nyelv kérdése 
folytán nehezebb körülmények közölt van, állít-
suk fel a minimális tantervet. Hitünk szerint 
a minimális tanterv az egyik föltétele az idegen-
ajkú gyermeket kel betöltött, de teljesen magyar 
tanítási nyelvű iskolák sikeres munkájának. 
A harmadik tanterv épüljön fel tehát — mily 
más alapon is épülne fel ! — a mai maximális 
tanterv alapján, teljesen annak keretei között, 
azonban anyagának tömege csökkenttessék. 

Említettük, hogy a magyar tanítási nyehű, 
de idegenajkú gyermekeket tanító iskola eddig 
nem kapott módszeres utasítást a magyar nyelv-
nek, illetve a magyar nyelven miként való taní-
tásra. Látjuk tehát, hogy a minimális tanterv 
megcsinálásával még nem tettünk meg mindent. 
A minimális tanterv elkészítése csak az egyik 
fele azoknak a feladatoknak, melyek elé állít 
bennünket a mondott tipusú iskolánk. A másik 

felét eme feladatoknak a módszer kérdése adja. 
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Mondottuk, hogy a nemzetiségi iskolák mód-
szeres utasítást kaptak a magyar nyelv tanítá-
sára. Ezzel tehát előnyben vannak az általunk 
szem előtt tartott iskoláknál. Még akkor is 
előnyben vannak, ha nem feledjük, hogy a ma-
gyar beszéd tanításának tökéletes módszere még 
nem lévén, az az utasítás sem tökéletes. Kívá-
natos tehát, hogy a minimális tantervvel együtt 
a magyar beszéd taní'ásához utasítás is készüljön. 
Addig is, míg ez megtörténhetik, küldessék meg 
a nemzetiségi iskolák magyarnyelvi tanításához 
készült utasítás az összes idegenajkúaknak, de 
tisztán magyar nyelven tanító iskoláknak is. Ez 
is hathatós segítség volna addig, míg ezen iskolák 
speciális kívánságai teljesülnének. Ezzel le is 
zárhatnék fejtegetésünket. 

* 

A magyar beszéd tanításának kérdése azonban 
oly természetű, hogy föntebbi fejtegetésünk a 
módszer szempontjából kiegészítésre folyta-
tásra vár. 

A magyar pedagógiában nem ismerünk ma 
időszerűbb kérdést a magyar beszéd tanításának 
kérdésénél. Számosan, hivatottak és hivat&tlanok, 
ezt a kérdést tartják napirenden. Módszer kér-
dése aligha vetett szélesebbkörű hullámokat, 
mint épen a magyar beszéd tanításmódszerének 
kérdése. Az irodalomban tanügyi lapjaink, de 
még a napilapok is, sőt a vasúti kocsi utasai 
is hozzászólnak ehhez a kérdéshez. Ha egy szak-
kérdéssel laikusok is foglalkoznak, ez mindig 
annak a jele, hogy annak a szakkérdésnek valami 
kapcsolata, viszonya van a nagy nyilvánossággal. 
Ezt a jelen esetben is tapasztalhatjuk. Mi itt 
az a kapocs, mely a laikusokat ilv természeténél 
fogva szakkérdés iránt érdeklődésre bírja? A 
nemzeti gondolat, a nemzeti eszme az ! íme, ez 
a jó oldala annak a különös jelenségnek. Meg-
becsülendő, örvendetes és dicséretreméltó ! De 
hát, természetesen, az annyira keresett jó módszer 
kérdésének megfejtésében ez a mindenfelől meg-
nyilatkozó érdeklődés csak részben adhat kézzel-
fogható eredményt. A jó módszert csakis a 
szakemberek, még pedig a hivatott szakemberek 
viszik majd dűlőre. Ez a nagy munka már év-
tizedek előtt megkezdődött és dolgozik rajta 
ma is számos pedagógus. Évtizedek óta vajúdik 
ez a kérdés nemcsak nálunk, de változó színe-
zettel minden nemzet pedagógiájában. A nevelés-
történet nem ismer ennél hosszabb ideig vajúdó 
módszertani kédést. 

Ha tekintjük azt, hogy évtizedek munkája 
nem tudta kialakítani a magyar beszéd tanítá-
sának módszerét, ha tekintjük, hogy ez a hosszú 
munka sokszor csak negatívumokat — igaz, ez 
is értékes — tudott termelni, amilyen nega-
tívumok, hogy az ú. n. fordítási, továbbá az 

ú. n. olvasókönyves módszer eredményre nem 
vezet, tehát, ha mindezt tekintjük, lehetetlen 
gondolkozóba nem esnünk. Miért oldja meg a 
pedagógia oly nehezen ezt a kérdést? Nem 
tagadható ugyan, hogy van már pozitív ered-
ménye is a jelzett munkának, és ez a direkt-
módszer. Csakhogy ez a módszer igen-igen 
nagy részben még a levegőben lóg. Sok értékeset 
hordott össze e módszerhez Láng Mihály, de 
azért ki mondhatná, hogy az egész direkt-
inódszer előttünk áll? A módszer a tervszerű 
eljárásban, a kitűzött célban és bizonyos meg-
állapított eszközökben kulminál, csúcsosodik ki. 
Ha a számtan tanításának egynéhány módszerét 
nézzük, magunk előtt látjuk a tervszerűség ki-
jelölését a legapróbb részletekig. Bizonyos mód-
szer iránti bizalmunkat csak fokozhatja az a 
tudat, hogy az a módszer a gyakorlat szülötte. 
Hol vagyunk ma még attól, hogy a legapróbb 
részletig kidolgozott módszert adjunk a magyar 
beszéd tanításához ? Ismétlem, becses iránv-
eszméket kaj)tunk már, de ez korántsem az egész 
módszer. 

Mily eszközökhöz folyamodjunk tehát, hogy 
megalkothassuk ezt a módszert ? Először is le 
kell tennünk arról a hitről, mintha ehhez a 
pedagógiai kérdéshez is, mint annyi máshoz, 
hivatatlannak is szabad volna hozzászólnia. A 
pedagógia berkeiben sok a nem-hivatott kertész, 
kik bizony nem viszik tovább a pedagógiai 
tudományt. Megmondotta Fináczy : „Szigorú 
filozófiai alapvetés nélkül minden úgynevezett 
pedagógiai fejtegetés nem egyéb viszonylagos 
értékű vélekedésnél." Ennek az igazságnak - - ha 
majd tudomásul veszi minden pedagógus — két 
gyümölcse lesz. A hivatatlanok, kik a peda-
gógiának mint tudománynak megértéséhez nem 
jutnak el, vagy mondjuk Rein nal így : „ A nevelés-
tudomány történetét és rendszerét nem fogják 
fel bizonyos magasabb egységes nézőpontból, 
félreállanak, azok pedig, kiket hivatottságuk, 
ambíciójuk sarkallni fog, hogy a tudományos 
pedagógia magaslatáról nézzék hivatísukat, 
ismétlem, azok gyümölcsöztetni fogják e képes-
ségüket." Ezek lesznek a hivatottak, vagy helye-
sebben, ezek fogják megnövelni azok számát, 
kik ma nálunk a tudományos pedagógiát mű-
velik. Ezek aztán szép eredményeket adhatnak 
a magyar beszéd tanítása módszerének is. Ezek-
kel azt akartuk mondani, hogy a szóbanlevő 
módszer kiépítése a pedagógiai irodalomban 
tudományos alapon történjék. Ez a kívánság nem 
zárja ki, hogy a gyakorlat emberei, mondjuk 
így : a tanítók — hiszen ők a magyar beszéd 
tanítói az idegen anyanyelvű gyermekek között — 
ne működjenek közre irodalmi úton is a módszer 
kiépítésében. Amit föntebb a tudományos peda-
gógia műveléséről, ennek ambicionálásáról mon-
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(lőttünk, a tanítóknak szólt. Természetes, hogy 
a tudományos pedagógia művelésével esak bizo-
nyos kis százalék foglalkoznék, amely körülmény 
— nagyon természetesen — kizárja azt, hogy 
a magyar beszéd tanításának módszerét csak 
ezektől, egyedül ezektől várjuk. Nem ! Az egész 
tanítóságot bele kell vonni a munkába. Bizonyos 
föltételek között azok is résztvehetnek a mun-
kában, kik csak a gyakorlat emberei. Sőt el 
sem lehet nélkülök a tudományos pedagógia. 
Mik azok a föltételek, melyek között a gya-
korlat emberei értékeset nyújthatnak a tudo-
mányos pedagógiának ? A főfeltétel az, hogy ne 
magunkra hagyottan, ne öntudatlanul, ne terv-
szerűtlen végezzék azt a munkát. Kapjanak 
irányítást a tudományos pedagógiától. Tűzze ki 
a tudomány azokat a kis részleteket, melyeket 
a nagy egész alkotóelemeinek ismer fel, a gya-
korlat pedig a kapott irányítás szellemében 
dolgozza fel azokat. A feldolgozásnak azután 
lássuk az eredményét! Az irodalomban, vagy 
más úton. Az elmélet és gyakorlat így fogja 
kiegészíteni egymást. Apró mozaikok szolgál-
tassák az anyagot a nagy egészhez, a testhez. 
Amikor ezek a mozaikok végre a tudományos 
pedagógia kezében lesznek, következik majd a 
tisztán elméleti munka, a törvényszerűségek le-
vonása, majd a rendszer felállítása. E magas 
csúcson már. t. i. amikor a minden tudományok 
ura, a filozófia veszi át a szerepet, körülbelül 
elérkezik oda a magyar beszéd tanításának mód-
szere, hogy rátaláljon a maga emberére, a filo-
zófus elmére, ki aztán átbocsássa a filozófia 
nagy szűrőjén az egész nagy anyagot. 

Tudományos, módszeres eljárással fogunk el-
jutni a magyar beszéd tanítása módszerének a 
megalkotásához. Az az út ez, mely az összes 
tudományok mezején igazolást nyert eddig, 
hiszen a gyakorlat és az elmélet szerves egymásra 
hatása szülte a legnagyobb eredményeket, sőt 
az összes eredményeket. Sem a gyakorlat egye-
dül, elszigetelten, sem az elmélet tisztán, magára 
hagyatva nem alkothatná meg a magyar beszéd 
tanításának módszerét. Es ha e két tényező 
bármelyike a má?ik nélkül indul a nagy útra, 
az valósággal a megismert igazság elleni tusa-
kodás. 

— Űj iskolák. Zomborból j e l en t ik : Bács 
megye e hó 6-án a főispán távollétében, Vojnits 
alispán elnöklésével tar tot ta meg rendes hónapi 
közigazgatási bizottsági ülését. Az ülés tudomás-
sul vette, hogy a zentai, apatini, sajkásszentiváni, 
dunagárdonyi, szondi és pinczédi ú jonnan fölállí-
tot t s állami kezelésbe átvett iskolák szeptember 
1-én megkezdték működésüket. 

A gyorsírásról. 
írta: Szitás Jenő dr. 

A gyorsírás intenzív terjesztése a XIX. század 
utolsó tizedeiben történt. Akkor értették meg; 
annak nagy fontosságát s akkor igyekeztek a 
terjesztés érdekébeu erősebb agitációt folytatni. 
A terjesztés azonban csakis akkor mutathatott 
fel jelentősebb eredményeket, midőn középisko-
láinkban rendkívüli tantárgyként kezdették taní-
tani. Ennek meglett az a hatása, hogy egész 
gyorsíró- nemzedék fc eletkezett. Fájdalom, a gyors-
írás terjesztésének nagy munkájában nem fordí-
tottak elég gondot a tanítóképző-intézetekre. 
Ennek pedig az a következménye, hogy a tanító-
képző-intézeteink legtöbbjéből az életbe kilépett, 
oklevelet nyert egyén nincs beavatva a gyors-
írás tudományának könnyen elsajátítható tit-
kaiba. Nagy hiba ez, melyet rövidesen orvosolni 
kellene. Az orvoslás viszont nagyon könnyen és 
gyorsan lehetséges, mert jelenlegi kultuszminisz-
terünk már sokszor, nagyon sokszor jelét adta, 
hogy mennyire át van hatva a gyorsírás nagy 
jelentőségétől. Hogy az orvoslás mindezideig 
késett, annak okát abban kell keresnünk, hogy 
az illetékes körök egyfelől azt tartották, hogy 
a tanítóképző-intézetbe kerülő ifjak nem rendel-
keznek oly nyelvismeretekkel, melyek elenged-
hetetlenül szükségesek a gyorsírás alapelveinek 
kellő megérthetésére, másfelől pedig azt hitték, 
hogy nagyon kevés az a haszon, melyet a gyors-
írás megtanulásával a néptanító elérhet. 

Ma már azonban ez az okoskodás meg nem 
állhat. Ma már mindenki tudja, hogy az ú. n. 
levelezőírás elsajátítása magasabb nyelvtani isme-
reteket nem kíván. Minden tanítóképző-intézetbe 
kerülő ifjú pedig rendelkezik annyi nyelvtani 
ismerettel, mely képessé teszi őt a gyorsírás 
elemi ismereteinek elsajátítására. Hiszen ha a 
főgimnáziumok III. vagy IV. osztályában tanít-
hatják rendkívüli tárgyként a gyorsírást, akkor 
vájjon miért ne lehetne ugyanezt megtenni a 
tanítóképzők I. vagy II. osztályában. 

Az okoskodás másik része sem állhat meg. 
Az csak a néptanító fontos szociális és kultúrális 
feladatainak át nem értéséből származhatott. 
Nincs ma józanul gondolkodó ember, aki ne 
tudná, hogy a tankönyvek lelkiismeretes meg-
tanulása és a tanórák szorgalmas látogatása 
még senkit sem tesz jó néptanítóvá. Sok ön-
képzésre van még szüksége ezenkívül minden 
néptanítónak, ha hivatásának élő ember kíván 
lenni. Nemcsak a jó j>apnak, hanem a jó nép-
tanítónak is holtig kell tanulnia. Az oklevél 
csak a kinevezésre képesít, a jó tanító címre 
azonban még egymagában nem elegendő. Annak 
eléréséhez sok fáradságot igénylő munka szük-
séges. S most kérdezem : vájjon nem szolgál-e 
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a gyorsírás ismerete e munkában óriási segít-
ségéül a tanulni kívánó néptaní tónak ? Gondol-
junk csak arra, hogy, lia a szakkönyvekből 
jegyzeteket kíván a taní tó magának készíteni, 
vagy előadásának vázlatát aka r j a leírni, mennyi 
munkát , mennyi időt t akar í t meg, ha a steno-
grafá lás tudományát elsaját í tot ta . 

Nagy örömünkre szolgálhat az a körülmény, 
hogy már vünnak tanítóképző-intézetek, ahol a 
gyorsírás a rendkívüli t á rgyak sorában szerepel. 
Sa jná lnunk kell azonban azfc, hogy nagyon kevés 
az ily intézetek száma, sőt ahol taní t ják , még 
o t t sem muta tha tnak fel figyelemre méltó ered-
ményeket. É n azt hiszem, hogy a gyorsírás 
ha tha tósabb elterjedése a néptaní tók között 
csakis akkor következhet be, ha a kezdő lépé-
seket maguk a tanár i karok teszik meg. Épen 
ezért egyenesen hozzájuk fordulok, a r ra kérvén 
őket, hogy ta lá l janak módot arra, hogy a gyors-
írás már a folyó tanévben minden taní tóképző-
intézetben legalább rendkívüli t an tá rgyként 
tanít tassák. Ha ők ez i rányban a szükséges lépé-
seket megteszik, a siker nem m a r a d h a t el. 

Hivatalos rész. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Kinevezte: Szentkereszty Tivadar ungvár-
megyei segédtanfelügyelőt a IX. fizetési osztály 
3-ik fokozatába, az 1904. évi L t.-c. értelmében 
megillető személyi pótlékkal ; Székely Simon oki. 
tanítót a trencsénbaáni áll. el. isk -hoz r. taní-
tóvá : Molnár Gyula oki. tanítót a drauczi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Vértes Vilmos és Zubek 
Szilveszter oki. tanítókat a kiskúndorozsmai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká ; Erdős Gábort és Nagy 
Ilonát a málnási áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. 
tanítónővé ; Herman János Gyula és Walser 
Anna oki. tanítót, ill. tanítónőt a gelsai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Máthé Irén 
oki. tanítónőt a nyárádtői áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Gáspár Anna oki. tanítónőt a balavásári 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Némethy Lenke 
oki. tanítónőt a petrillacsimpatelepi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Fejér Erzsébet oki. tanítónőt 
a tököli áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Előléptette : Bartha Pál kispesti áll. el. isk. 
tanítót a népnevelés terén szerzett érdemeinek 
elismeréseül — mostani állomáshelyén — az 1907. 
évi XXVI. t.-c. 9. szakasza alapján igazgató-tanítóvá. 

Jelen minőségében áthelyezte: Neubauer 
János lubina-hrcsarovei és Kontsch Lázár franz-
feldi áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Patak-
falvi Zsigmond balavásári áll. el. isk. tanítót az 
alsóárpási áll. el. isk.-hoz ; Koffron Ilona petrilla-
csimpatelepi áll. el. isk. tanítónőt a kudsiri áll. 
el. isk.-hoz; Aradi Árpádné áll. el. isk. tanító-
nőt a pancsovai, Zahumcnszky Istvánná kőhalmi 

áll. el. isk. tanítónőt a lugosi, Sükösd Gizella 
gyöngyösi áll. el. isk. tanítónőt a kőhalmi, 
Korányi Franciska trencsénbaáni áll. el. isk. 
tanítónőt a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Pap Ferenc 
kemenesmagasii ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K- t ; Simacsek Is tván búrszentpéteri 
rk. el. isk. tanítónak évi 1520 K-t ; Balogh 
József borszörcsöki rk. el. isk. tanítónak évi 
1660 K-t ; Knotek József malaczkai rk. el. isk. 
tanítónak évi 1380 K-t; Szoboszlai Gábor petne-
házai ref. el. isk. tanítónak évi 1140 K - t ; 
Putkovics Gyula csernai gk. román el. isk. taní-

i tónak évi 1000 K- t ; Krajován Aurél hissziási 
közs. el. isk. tanítónak évi 1 2 6 0 K-t ; Rebreán 

I László priszlópi áll. el. isk. tanítónak évi 1 2 6 0 
K- t ; Holzfliesz Ferenc keresztényi rk. el. isk. 
tanítónak évi 1460 K-t; Kosztolányi Dávid 
nagyölvedi ref. el. isk. tanítónak évi 1400 K- t ; 
Valdinger Is tván gilvánfai közs. el. isk. tanító-
nak ideiglenesen évi 1836 K - t ; Zsurzs (Giurgin) 
István dombrói gk. el. isk. tanítónak évi 760 
K-t ; Jovanovits Vazul melenczei gk. szerb el. 
isk. tanítónak évi 1040 K- t ; Letényi Hersch 
Ármin varannói áll. el. isk. tanítónak évi 1760 
K-t ; Bujda Miklós csarnai munkaképtelen gk. el. 
isk. tanítónak évi 1520 K-t ; Faix Károly felkai 
rk. el. isk. tanítónak évi 1400 K- t ; Pap Ferenc 
kemenesmagasii ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 
1460 K-t; Kulcsár Dávid kastélyosdombói ref. el. 
isk. tanítónak évi 1140 K-t; Bács László sajósoly-
mosi gk. el. isk. tanítónak évi 1120 K-t; Wink-
ler Sándor somorjai ág. ev. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K- t ; Schön Lőrinc feketetói közs. el. 
isk. tanítónak évi 1400 K-t ; Totia Gyula szerb -
Csanádi gk. román el. isk. tanítónak évi 1260 
K-t ; Gyurffy Imre hoboli ref. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K- t ; Alexy Lajos czeglédi ág. ev. el. 
isk. tanítónak évi 1200 K- t ; Stein János nagy-
kikindai rk. el. isk. tanítónak évi 1760 K - t ; 
Löwenstein Jakabné szül. Ditrichstein Paula vesz-
prémi izr. el. isk. tanítónőnek évi 1500 K - t ; 
dr. Kádár Jenőné szül. Borsi Ida beret tyóúj-
falui ref. el. isk. tanítónőnek évi 860 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Zsák Frigyes szegedi áll. el. isk. igazgató-
tanító özv., szül. Greskovics Máriának évi 740 
K-t, Ilona nevű kiskorú árvájának évi 123, . K 
33 f-t, mindössze 863 K 33 f - t ; néh. Szűcs 
Sándor borsi ref. el. isk. tanító özv., szül. 
Szilágyi Irénnek évi 660 K-t ; Opreán János 
temespéterfalvai közs. el. isk. tanító özv., szül. 
Pepiciu Perszidának évi 640 K - t ; néh. CziroJc 
János hódosi ref. el. isk. tanító özv., szül. Csiba 
Ilkának évi 648 IC 40 f-t. 

Árvaházba való felvételét elrendelte: néh. 
Bajáki János kiskúnfélegyháíai rk. el. isk. taní tó 
Regina nevű árvájának a kecskemétibe. 
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SZÉPIRODALOM 
Az Anakreoni Ihilokból. 

Tokaj boráról; 

Egy clalt akartam írni 
Tokaj dicső boráról, 
S hogy méltó hangulattal 
Zenghessek róla nótát: 
Kirándultam Tokajba 
S elébe hörpögettem. 

Ez aztán a remek bor! 
Gondoltain meghatottan. 
Ezt már csak nem csinálja 
Utánunk semmiféle 
Eperney s Rajna mellék ! ? 
A pesti panes után ez 
Üdítőbb mint a harmat, 
S folyó aranypalástban, 
Felséges zamatával 
Királyi minden ízig! 

S míg büszkén rám aranylott 
A drága honi nektár, 
Nagy- szégyenkezve dobtam 
Vén lantomat a sutba: 
— E tűzhöz és zamathoz 
Kontár dal minden ének ! 
Nem keli ezt megdalolni, 
Hisz maga is poézis, 
S hódolni is csak akként 
Hódolhat néki költő, 
Ha néma áhítattal 
És — szürcsölgetve issza! 

Holnap. 

Ma még vad lázzal űzöd 
A dicsőség lidércét, 
S rombolva gázolsz végig 
A multak alkotásin, — 
De holnap? Úgy lehet, hogy 
Vérző homlokkal állasz 
S csalódottan borongasz 
A szétdúlt romkövek közt, 
Mik körötted hevernek. 

Ma még ifjúi tűzzel 
S merész öklökkel vívod 
A megváltó jövendők 
Száztornyú sziklavárát, — 
De holnap? Ott heverhetsz 
Te is bénán, zúzottan 
A sánc-árok tövében, 
S derekad tört gerincén 
Más lép fel az oromra. 

Tégy asztalomra, kérlek, 
Egy kancsó tiszta bort és 
Néhány szál friss virágot, 
Aztán eredj, bolondulj, 
Harcolj a fanto mokkái ! 
Én már nem képzelődöm, 
Jót, rosszat rég leszűrtem 
S beérem holtomiglan 
A bölcseség borával . . . 

Endrödi Sándor. 

Mikor az édesanya sír. 
írta : Cxite Károly. 

I. 
A finom csipkefüggönyök közt áttörő nap-

sugarak bearanyozták a szobát, melyben nagy, 
ünnepélyes felfordulás volt. Ide is, oda is csip-
kékkel és színes selyemszalagokkal díszített, 
parányi, hófehér ruhácskák voltak kirakva. 

A szomszédos szobába egy kis vendéget ho-
zott a gólya. Igen, vendéget, olyant, mely húsz, 
legföljebb még egynéhány évig vendégeskedik 
a háznál, aztán odább áll s ö fogad olyan 
gólyahozta kicsi vendéget. Ott feküdt bágyad-
tan, fehéren, a kismama. S minduntalan az 
ajtóra tekingetett: férjét vári a, arcán az aggo-
dalomnak némi jelével. 

A bőbeszédű gólyanéni pólyázta a kicsikét. 
Sopánkodva mondá a mindent kezére adogató 
nagynéninek : 

— Istenem, milyen derék gyerek. De kár, 
hogy nem fiú. Tudom, az édesapja — a tekin-
tetes úr — akkor még jobban örülne neki. 

Az édesanya szívét erre még jobban megszállta 
az aggodalom. 

Végre jött az új papa. Először is a mamá-
hoz ment, s reáhajolva, gyöngéden megcsókolta 
és szeretettel kérdezte tőle : 

— Hogy vagy, édes ? 
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Bágyadtan mosolygott a kismarna : 
— Ugy egészen jól érzem rr agamat, csak 

igen gyönge vagyok. 
— No, tekintetes úr, nézze meg ezt a kis 

babát is ! — vitte a csöppséget papája felé a 
gólyanéni. — Tessék, fogja meg egy kicsit. 
Szakasztott olyan, mint a tekintetes úr. LTgy-e, 
mii ven derék gyerek? 

Ölébe fogta az apa kis gyermekét. Arca 
csupa derű lett, s mosolyogva nézte a sírásrá 
készülő, csöpp rózsaszínű szájat. A gólyanéni 
beszédéből azt következtette, bogy fiú a kicsike. 
Ámde mindjárt megjelent nála a kétkedés, kér-
dőleg nézett a gólyanénire. 

— Nem is tudom m :g, mi ? 
— Leány, tekintetes úr, leány! Még pedig 

olyan derék kis leány, bogy fiúban is ritkán 
látni ilyent. 

A férj arcáról abban a pillanatban eltűnt a 
mosolygás, sőt borús l e t t . . . 

A kismama fejét fölemelve leste. Óh, jól 
látott mindent. Gondolta, tudta ezt. Mert fiút 
várt, folyton csak arról beszélt a férje. Szegény 
kismama! Még erőtlenebbül hanyatlott vissza 
párnáira. Mikor pedig elment a férje hazulról, 
arc it vánkosaiba temetve sírt, hosszasan. 

II. 
Gyönyörű tavaszi reggel volt. Piros, arany-

szárnyú lepkek röpködtek a verőfényben. Áz 
eresz alatt boldogan csicseregtek a fecskék. 
A fák kizöldültek, s a meleg napsugár bimbói-
kat fakasztotta már. 

Egy kicsike, fürtöshajú leány szökdécselt le 
a folyosó lépcsőjén, utána lépkedett a papa s 
reá is szólt a pajzánkedvű leányára : 

— Vigyázz, Loli, mert elesel ! 
— Vigyázok, papa! — szólt mosolyogva a 

kisleány, s kezét a papáéba téve, tánco va lej-
tett az utcán. Kis táskáját folyton lóbálta a 
levegőben. Alig bírt a kedvével: 

— Apuskám ! Mikor is jön meg a gólya ? 
— Tan, mire hazajössz a dedóból. 
— Igaz. hogy Jancsikát hoz? 
— Talán azt. Kitől hallottad? 
— A nagynéni mondta. S azt is mondta, 

hogy én is ringathatom majd a bölcsőben. Jaj, 
de aranyos is lesz az, apuskám ! 

— Bizony! — mondá boldog mosollyal a 
papa. 

— Pá, apuskám, pá ! — biícsúzott el Loli a 
dedónál édesapjától. Az pedig sietett a hivata-
lába. 

Loli a dedóban sorra újságolta barátnőinek 
az örömhírt. Sőt még az óvónéninek is hango-
san kiáltotta, amint az belépett közibük. 

— Néni ! Gólya jön mihozzánk. Kisfiút hoz, 
kinek Jancsika lesz a neve. 

— Igazán f? No, akkor nagy öröm lesz ná-
latok. Hanem most csendesen légy, mert a 
gólya máshova viszi a kis öcsikét — intette 
csendre az óvónéni. 

Tizenegy órakor a cseléd már várta a folyo-
són. Elébe ugrott a kis Loli : 

— Ott volt már a gólya, Mari? 
— Ott ám, kisfiút hozott — mondtä a cseléd. 
Rohant haza a kisleány. Mari alig ért vele. 

A már bepólyázott csöpp Jancsikát folyton csó-
kolni akarta. Fickándozott örömében. 

— Apuskám, apuskám ! — futott lélek-
szakadva a hazaérkező papa elé. — soha sem 
látott maga még ilyen aranyos babát. 

Igazat mondott Loli, mert csakugyan nem 
látott olyan kedveset, aranyosat a papa. Amit 
be is bizonyított azzal, hogy amint ölébe vette 
a csöppséget, elkezdett táncolni vele. 

— Fiam van, aranyos kisfiam van! — da-
lolta egyre. Se látott, se hallott örömében. A 
kis Loli belecsimpajkozott a kabátja szárnyába : 

— Apuskám ! Apuskám ! Hadd fogjam meg 
egy kicsit én is a Jancsikát. 

— Majd! Hogy elejtsd! Eresz 1 el a kabá-
tom zsebét, mert leszakítod ! — szólt szinte 
gorombán az apa a kedven; leányára. 

A kisleány pár pillanatig merően nézett az 
apjára. Mi ez 'i Hisz' így még soha sem szóit 
rá az apuskája. Majd megeredt szeméből a 
könny. Mamácska ágyához szaladt, fejét azé 
mellé téve, zokogta: 

— Az apuska most csak a kis Jancsikát 
szereti ! 

Magához szorítá mélységes szeretettel a kis, 
fürtös fejecskét az édesanya, mintha egy hiányzó, 
avagy elvesztett szeretetet akart volna pótolni. 

— Ne, ne sírj kis magzatom, hisz' téged is 
szeret a papa, épúgy, mint a kisbabát! — szólt 
gyönge, elfúló hangon, s az ő szeméből is szi-
várgott a könny . . . 

— A csákvári kir. f'öldmíves-iskolával 
kapcsolatos tejnninkásképzö-iskolába egész 
évre 20 tanuló vehető fel, akik közül félévenként 
10—10, tehá t a f. évi októberben kezdődő fel-
évre szintén 10 tanuló vétetik fel, kik mind-
nyájan ingyenesek. A fölvétel iránt szeptember 
hó 25-ig benyújtandó kérvények a nagyméltóságú 
m. kir. földmívelésügyi miniszter úrhoz címezve, 
az iskola igazgatóságához küldendők be. A föl-
vételi fö l té te lek: 1. 17 évet betöltött eletkor, 
ami születési, 2. erős, egészséges testalkat, ami 
orvosi bizonyítvánnyal igazolandó ; 3. a szülő vagy 
gyám beleegyező nyilatkozata ; 4. kifogástalan 
előélet, amit hivatalos erkölcsi, 5. himlő ellen 
való beoltás, amit orvosi és végül 6. írni, olvasni, 
számolni tudás, amit iskolai bizonyítvánnyal kell 
igazolni. 
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R ö il y v e s h á z. 
* Évkönyv. (A Protestáns Országos Árva-

egylet választmányának ötvenedik évi jelentése 
az 1908. évi működésről.) Május 29-én ünnepelte 
meg a Protestáns Országos Árvaház fennállásának 
ötvenedik évfordulóját. Ennek az emberbaráti in-
tézménynek ötvenéves múlt jával foglalkozik ez 
az évkönyv. A benne lévő egyházi és alkalmi 
beszédek, mik e magasztos ünnepen elhangzottak, 
hű visszaemlékezések az árvaegylet küzdelmeire 
és alapítóinak fáradhatatlan buzgóságára. Ha végig-
lapozzuk és elolvassuk minden sorát e beszédek-
nek, megjelenik előttülik az a mintegy 800 gyá-
molítás nélkül maradt árva, akik ez árvaházból 
mint társadalmunk derék, munkás tagjai kerültek 
ki az életbe. Az intézet igazgatója, Brocskó Lajos 
gyönyörűen írja le azt a lélekemelő változást, 
ami az árvaház múlt ja és jelene között van. Ezt 
ír ja többek közt: „A múltban a rideg közöny 
felhőin révedezve tört át a részvét egy-egy su-
gara, ma ezrek rokonszenve ragyogja be fényes 
napként. Akkor kevesen ügyeltek a szerény egye-
sület csendes működésére, ma a felmutatható 
jelentős eredmények hirdetik, hogy a haza, az 
egyház es a társadalom benne oly intézménnyel 
bír, amely az erkölcsi és anyagi közjólétnek egyik 
hathatósan előmozdító tényezője és neve áldás-
ként hangzik országszerte. Akkor szerény kis 
bolti lakásra szorítkozott az ápolásra bízott 10 
árvának menedékhelye, ma saját, nagyterjedelmű, 
korszerűen építet t és berendezett épülete hirdeti 
a magyar protestáns közönség áldozatkészségét. 
Kezdetben 10, ma 180 árva élvezi jótékony-
ságát." 

Összehasonlítást tesz — pontos statisztikai ada-
tok alapján — a. külföldi hasonló intézetek és 
ez árvaház között. A külföldi intézeteknél erkölcsi 
szempontból nem sikerült fiúk az életbe kibocsá-
tott növendékek számának 4'5Vo-át teszik, míg 
ez az árvaház a fiúkat illetőleg 2 '5%-kai , a lá-
nyokat illetőleg pedig 2 ' 2%-ka l tud jobb ered-
ményt felmutatni a külföldinél. 

Igen érdekelhetnek mindenkit az árvaház jöve-
delmi emelkedésével életbelépett ú j intézmények, 
mint amilyen a fürdőberendezés, a higiénikus 
fölszerelések, a szlöjd-tanítás, bejáró tanár veze-
tése alatt, leányok részére szabászati és varró-
iskola, szintén külön tanítónők vezetése mellett, 
és végül a szünidei nyaralás állandósítása Zebe-
gényben, amely helyről Zébegényi emlékek című 
elbeszélő-költeményben ad kedves képet Socs Ká-
roly, ki papnövendék korában nevelője volt az 
árváknak. 

Többen írtak még e könyvecskébe, mindannyian 
az intézet félszázados múltjáról, de a címek egy-
formasága alól mégis kedvesebbnél kedvesebb 
dolgok tárulnak elénk. A könyvecskében található 

sok lélekemelő adaton kívül egyszersmind a föl-
vételre vonatkozólag is sok szükséges dologról 
nyerhetni belőle tájékozódást és útmutatást . Kap-
ható a szerzőnél: Brocskó Lajos, Budapest, VII., 
Szegényház-tér 1. (j.) 

* Alkalmi beszédek, ( i r t a : Fiers Elek ta-
nító-. Kapható Székesfehérváron, Debreezenyi lát-
ván könyvnyomdájában.) E csinosan kiállított 
könyvecskében tíz alkalmi beszédet találunk, kü-
lönböző alkalmakra. Udvözlőbeszéd nyitja meg a 
beszédek sorát, melyet volt igazgatójának 30 éves 
tanári jubi leuma alkalmával mondott el a szerző. 
Ezt több, hazafias ünnepélyekre való beszéd kö-
veti, mint „Március 1-5", „Kossuth Lajos emlé-
kezete", „ 1 8 4 9 október 6" stb., de találunk 
ezeken kívül iskolai évet megnyitó és záróünnepre 
való, valamint egy gyermeknapra való beszédét 
is. Egy egyházi beszédet szerző ama református 
pályatársai kedvéért vett fel gyűjteményébe, kik-
nek a szószéki szolgálat is kötelessége. E beszé-
deken meglátszik, hogy a szerző tanulóéveinek 
terméke. Ha most írta volna meg e beszédeit, 
sok fölösleges képet és hasonlatot hagyott volna 
ki beszédeiből s ehelyett nagyobb súlyt vetet t 
volna az egyes alkalmak jelentőségének kiemelé-
sére, amit pályanyertes felolvasásánál meg is 
találunk. Ebben kevesebb és jobb hasonlatot 
használ, nagy súlyt vet a történeti hűségre s az 
eseményeket idősorrendben ügyesen csoportosí-
totta. 

A jelzet t hibáktól eltekintve, Fiers munkája 
megérdemli a vele való foglalkozást. f j ) 

* I j" haladási napló. Az elemi népiskolák 
részére miniszteri rendelettel kötelezoleg előírt, 
praktikus, ú j beosztású Tanmeneti haladási napló, 
a következő rovatokkal: 1. óra; 2. napszak; 
3. osztály; 4. tanított tantárgy és tananyag; 
5. csendes foglalkozás (osztályonként) ; 6. mód-
szeres megjegyzések ; 7. észrevételek (a napló 
láttamozása) — megjelent. E naplót szerkesztette 
Belitsky Gusztáv losonezi állami tanítóképző-
intézeti tanár, Losonczon. Az egész évre egy 
osztálynak, avagy osztatlan i.skolának óO ív 
szükséges. Ara ívenként 6 fillér. Több tanférfi 
és iskolának bírálata e naplóra vonatkozólag ked-
vező és ajánló. 

* Humoros férfikar. Magyar férfikar-irodal-
munk nem igen bővelkedik tréfás karokban. Egy 
ilyen sikerült mű hagyta el a napokban a sajtót, 
Bévfy Géza ismert zeneszerző Kokasnóta című 
műve. Gárdonyi Géza híres Göre-nótáinak egyike 
e vers s dallama, tréfás, technikai nehézségektől 
mentes zenéje méltó a szöveghez, előadása sok 
derült hatást biztosít. Vezérkönyv 2 kor. 40 fill.-
ért, szólamok darabja 20 fill.-ért kapható a szer-
zőnél. 
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Egyesületi élet. 
X A Rozsnyó-egyházmegyei róm. kath. 

t a n í t ó e g y e s ü l e t XXVII. közgyűlését folyó hó 
23—24-én JRimaszécsen tar tot ta meg, amely gyű-
lésen a püspöki egyházmegyét kiválóan sok tanító 
és számo3 lelkész képviselte, valamint azon a 
rimaszécsi úr i társadalomnak nagy része is meg-
jelent. A gyűlést megelőző napon tar ta to t t meg 
a szokott előértekezlet is, aminek a főtárgyai a 
megelőző bizottsági ülés jegyzőkönyvének a fel-
olvasása, szakbizottságok működése, ú. m. pénz-
tárvizsgálat, a közgyűlés fontosabb ügyeinek és 
a körök indítványainak előzetes megvizsgálása ; 
továbbá az ú j tisztviselői kar megválasztására 
vonatkozó jelölő-bizottság megalakítása, amely bi-
zottság elnökéül Szűts István jólészi tanító válasz-
tatott meg. Ennek elnöklése alatt az egj^esület 
elnöki állására, és pedig első helyre Szűts István, 
második helyre Párak Lázár és harmadik helyre 
Litkey Menyhért jelöltetett ; ugyancsak minden 
tiszti állásra három-három jelölt lett megnevezve. 
A jelölések után a szakbizottságok kezdték meg 
az üléseiket. Második nap reggel 8 órakor „Veni 
•>anete" szentmise, ami a Himnusz eléneklésével 
végződött. A gyűlést az alelnök, Ganszky Adolf, 
az egyház részéről pedig Marsó G. kanonok, 
egyházmegyei főtanfelügyelő nyitotta meg. A meg-
nyitás u tán a mult gyűlés jegyzőkönyve olvas-
tatott fel, majd pedig a pályamunkákat bíráló 
bizottság te t te meg a jelentését. Pályadíjat nyert 
Szabó Sándor harkácssánkfalvai tanító, a követ-
kező című munkájával : „Milyen legyen a tan-
anyag helyes feldolgozásának a módja, hogy az a 
tanulási kedvet minél inkább felébressze és a 
gyakorlati életnek nevel jen?" A szerzőt sikeres 
munkájáért sokan üdvözölték. Több kisebb és 
nagyobb előterjesztés, valamint jelentés elintézése 
után következett a tisztújítás. Szűts István jólészi 
tanító, a választás vezetésével megbízott elnök, 
mint a jelölő-bizottság elnöke előterjeszti, hogy 
elsősorban a régi tisztviselőket ajánlja a válasz-
tásra. De azok közül az eddigi elnök, Tóth Géza 
az elnökség elvállalásáról teljesen lemondott és 
így őt, Szűts ajánlatára, az egyesület örökös 
díszelnökének választotta meg. Miután a régi 
tisztviselők állást nem fogadtak el, a jelölő-
bizottság elnöke előterjeszti, hogy az elnöki tiszt-
ségre első helyen ő, második helyre Párák Lá-
zár, harmadik helyre Litkey Menyhért jelöltetett . 
Szűts István jelölése a tanítóság között általános 
örömet keltett , mert őbenne az egyházmegyei 
tanítóság rövid itteni működése alatt mint magas 
képzettségű tanítót, jeles tanügyi írót, a tanítóság 
meleg bará t já t ismerte fel. így akarván neki az 
egyesület e sok és elismerésre méltó érdemeit 
honorálni. Nevezett azonban a jelöléstől, azon 
megokolással, hogy szívesebben harcol társai kö-

zött mint közember, mint a vezető-testületben 
vezér, visszalépett. Ezek után az ő ajánlatára 
egyhangúlag elnökké Litkey Menyhért, .alelnökké 
Párák Lázár, főjegyzővé Gulyás Pál, aljegyzővé 
Szabó Sándor, főpénztárossá Frick György, könyv-
tárossá Huszár János tanítók választattak meg. 
Következett Szűts István előterjesztése : A ma-
gyarországi tanítók (kántortanítók, tanítónők, óvó-
nők és nyugdíjas tanítók, tanítónők) részére 
felállítandó országos betegsegélyző- és temetke-
zési egyesületének az általa előkészített tervezeti 
alapszabálya. A gyűlés e nagyjelentőségű eszmét 
mint a magyar tanítóságra és annak családjára 
áldást hozó közintézménynek tekinti, az előadót 
fáradságos és kiváló gonddal egybeállított mun-
kájáér t meleg ovációkban részesíti. Es határozza 
a következőket : hogy a rozsnyói tanítói kör 
összes tagjaiból, valamint az ország tanítóságából 
szabadon választott szervező-bizottságot alakítson 
az előadó. Es e bizottság az ő elnöksége alat t 
önállóan működjön. A bizottság lesz hivatva a 
már kész alapszabályt átnézni és a leendő egye-
sület részére ugyancsak Szűts István által el-
készített kezelési utasítást is átvizsgálni, azt 
illetékes helyére jóváhagyás végett fölterjeszteni 
és e célból az összes magyarországi tanítóegye-
sületeket, testületeket a mozgalom szervezéséi e 
felhívni. Kijelenti a közgyűlés azt, hogy habár 
az e célra megalakult országos szervezet eszmeje 
az ő egyesületének egyik tagjától származik bár , 
mégis az előadó által megalakított szervező-bizott-
ság önállóan és minden befolyás nélkül működik. 
Munkásságának eredményes lefolyást kíván és 
kéri arról az egyesületet minden évi közgyűlésén 
jelentés alakjában értesíteni. Több indítvány le-
tárgyalása után a gyűlés a Szózat eléneklése u t án 
befejeztetett . 

Szűts István tanító ez úton is kéri (iskolai 
jelleg különbözete nélkül) a hazai tanítóságot 
arra, hogy legyenek szívesek 30 napon belül egy 
levelezőlapon azon óhajtásukat kifejezni, hogy 
szükségesnek vélik-e a betegsegélyző- és temet-
kezési egyesület felállítását, támogatják-e őt és 
az e célra szervezendő országos bizottságot nehez 
munkájukban és kik óhajtanának az ország bár-
mely vidékéről a szervező-bizottságba belépni, 
illetve tagjaivá lenni? Akikkel azután a szerve-
zés vezetője érintkezésbe lép, gyűlésre meghívja, 
avagy annak lefolyásáról a meg nem jelenhető-
ket nyomtatott értesítővel tudósítja. Az alap-
szabályt és a kezelésre vonatkozó utasítást, akik 
bírni kívánják, avagy már most is tanulmányozni 
óhajtják, 30 filléres postabélyeg ellenében meg-
rendelhetik. Minden ez ügyre vonatkozó kérdé-
seket, ajánlatokat, valamint észrevételeket a kö-
vetkező címre kéri küldeni : Szűts István tanító, 
a magyarországi tanítók, tanítónők, kántortanítók 
stb. felállítandó országos betegsegélyző- és t emet 
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kezesi egyesület szervező-bizottságának elnöke, 
Jólesz (u. p. Rozsnyó, Gömör vm.). 

-j- A Trencsénrármegyei Általános Ta-
n í t ó t e s t ü l e t f. évi augusztus hó 24-én, Csac-zán 
tartotta a tizennegyedik rendes közgyűlését, ame-
lyen 150-nél több egyesületi tag jelent meg. A 
községben az összes középületek és számos magán-
ház tel volt lobogózva, a közönség ünnepi ruhá-
ban és hangulatban. A város végén, a gyár felé 
vezető úton felállított diadalkapu előtt Diener 
Sándor k.-jegyző a város közönsége nevében üdvö-
zölte a tanítókat, mire Koszt ka Mihály kir. taná-
csos, tanfelügyelő a tanítótestületek nemzeti és 
kulturális feladatát kiemelő beszédben válaszolt. A 
Gyurcsánszky Demeter prépost, dombelvi plébá-
nos által celebrált mise meghallgatása után, dél-
előtt 11 órakor kezdődött a közgyűlés. Kosstka 
Mihály kir. tan., tanfelügyelő és Bocsek György, 
tantestületi elnök megnyitóbeszédei után távirati-
lag üdvözölték gróf Apponyi minisztert, Tóth 
és Molnár államtitkárokat, Haláss és Kacskovics 
min. tanácsosokat és Bartosik dr. kanonok, egy-
házmegyei főtanfelügyelőt, felolvasták a főtanfel-
ügyelőnek köszönőlevelét, amelyben a kinevezte-
tése alkalmából küldött üdvözlőlevelére válaszolt, 
s a súlyos betegség miatt távolmaradt Háray 
Gyula t i tkárnak táviratilag a közgyűlés őszinte 
részvétét nyilvánították. Benyovszkyné Pfeiffer 
Ida értekezését a szerző távolléte miatt Wienerné 
Schiff Janka, Priborszky Ferencét a csernei köz-
ségi tanítónő olvasta fel, s végül Mátrai Jakab 
értekezett „a nyugdíjtörvény revíziójáról". A 
közgyűlés Vándor Soma hozzászólása u t án el-
fogadta a revízió tárgyában benyújtot t határozati 
javaslatot s az értekezőknek jegyzőkönyvileg kö-
szönetét és elismerését fejezte ki. Veszprém, Vas, 
Bácsbodrog és Heves vármegyék általános tanító 
testületeinek átiratai a választmány indítványai 
értelmében intéztettek el. Az Eötvös-alap kérel-
mét, hogy a testület a céljait támogató vállalatok 
kiadványait és gyártmányait tagjainak terjesz-
tésre ajánlja, oly értelemben vették pártolólag 
tudomásul, hogy a nagybiccsei gyufagyárakat meg 
fogják keresni a gyártmányaik élénk propagálá-
sáért a trencséni tanuló-internátusnak a tiszta 
jövedelem egy csekély hányadát segélyként át-
engedni. Bocsek György elnök kimerítő jelentése 
egyhangúlag, az egyesület köszönete és elismerése 
mellett, tudomásul vétetett, az 1908. évi inter-
nátusi számadások rendben találtattak s ezekre 
vonatkozólag a felmentvény megadatott, az 1909 . 
évi költségvetési előirányzat pedig elfogadtatott. 
A közgyűlés u tán közebéd volt, mely alatt Kosztka 
Mihály tanfelügyelő, Bocsek György elnök, Gyur-
csánszky Demeter prépost-plébános, Mátrai Ja-
kab és Groszmann Adolf mondtak sikerült fel-
köszöntőket. 

Különfélék. 
— Apponyi a románok mozgalmáról. 

Apponyi Albert gróf kultuszminiszter a bolognai 
Resto del Carlino című olasz újság budapesti 
levelezője előtt érdekes nyilatkozatot tet t a romá-
nok mozgalmáról. Elsőbben Vlád Aurélne esetéről 
szólott és megállapította, hogy a magyarországi 
nemzetiségek teli torokkal hirdetett sérelmei egy-
től-egyig koholtak, aztán így folytatta : 

— Nem tudhat juk, vájjon a nemzetiségi moz-
golódásoknak irredentista karakterük van-e. A 
szívekbe végre is nem láthatok bele. De kétség-
telen, hogy a mozgalom egy ezeréves állam poli-
tikai megsemmisítésére törekszik. Túlságosan ko-
molyan azt ennek ellenére sem szabad vennünk. 
Az agitátorok azt hiszik, hogy céljaik kiküzdésére 
most van a legkedvezőbb pillanat, amikor az 
országban kormányválság van. Csalódnak, és remé-
lem, hamarosan kiderül, hogy csak múló láz az, 
ami veszedelemnek látszik. Valószínű ez annál 
inkább, mert a nép nem vesz részt a mozgalom-
ban abban a mértékben, amelyben ezt az agitá-
torok kívánatosnak és szükségesnek tartanák. A 
papok és a román autonóm iskolák tanítói is 
nagyrészt ellenzik a mozgalmat, sőt a román 
nemzetiségi képviselők sem valamennyien túlzók. 
A kormány minden módon, minden rendelkezé-
sére álló eszközzel gátat fog vetni azoknak a 
törekvéseknek, amelyek a magyar állam politikai 
függetlenségét veszélyeztetik. Ez a függetlenség 
nem korlátozza az ország idegennyelvű polgárait 
abban, hogy nyelvüket iskoláikban, templomaik-
ban, egyesületeikben és bizonyos mértékig a köz-
ségi életben használják. Az állam függetlensége 
és egysége azon az alapelven nyugszik, hogy 
Magyarország nem különböző nemzetek föderá-
ciója. Ebben az államban a különböző nyelvek 
jogai individuális és nem kollektiv jogok. Ma-
gyarországnak mindig egységesnek kell maradnia. 
Az eg}"ség megzavarása egyértelmű volna az ön-
gyilkossággal. 

— Az állami tisztviselők lakáspénze. 
Az állami tisztviselők szegedi kongresszusának 
kezdésére a törvényhozás 1908. évben fölemelte 
az állami tisztviselők lakáspénzét. Ez a lakáspénz-
emelés nem elégítette ki az állami tisztviselők 
jogos kívánságait, mer t a kormány a lakáspenzek 
fölemelésénél a számítás alapjául országszerte a 
házbér-bevallások'it vette. Ezek az adatok nem 
voltak teljesen megbízhatók. A lakáspénzek elég-
telensége újabb meg újabb mozgalmak forrása 
lett. Ez indította az egyesületet arra, hogy a 
lakáspénz kérdését a kolozsvári országos kongresz-
szus elé vigye. A kongresszus lakáspénz-rendező 
bizottsága Körösi Henrik kir. tanácsos, közép-
ponti tanfelügyelő elnöklésével tar tot t ülésében 
Lüske L i jos előadó előterjesztése alapján kimon-
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dotta, hogy a lakáspénzkérdés gyökeres rendezésé-
nek egyetlen radikális módja az. hogy az állami tiszt-
viselők lakásbére ugyanoly módon, mértékben és 
ugyanazon időközökben állapíttassek meg, mint 
a katonatiszteké, kiknek e részbén különleges 
elbánás alá vétele ma, az általános védőkötele-
zettség időpontjában, semmiképen sem megokolt. 
Sürgeti a bizottság, hogy az állami tanítók ugyan-
azt a lakáspénzt kapják, mint a tisztviselők. A 
kongresszus elé terjesztendő határozati javaslat 
a következő : 1. Törvényben mondassák ki, hogy : 
a) a katonai elszállásolási illeték (lakásjárandó-
ság) — mely az 1879. évi XXXVI. törvényben 
gyökerezik — az állami tisztviselőkre is kiter-
jesztet ik; b) az állami tisztviselőknek (ideértve 
az állami tanárokat és tanítókat is) lakáspénzei 
épúgy, mint a katonatiszti lakáspénzek, tízéven-
ként mindenkor a katonai lakáspénzekkel egyenlő 
elvek alapján egyidőben (1. 1895. évi XXIX. t.-c. 
7. szakasz) és pedig katonai állomásokon ugyan-
ama vegyes bizottság, nem katonai állomásokon 
külön bizottság által állapíttassanak meg. 2. Addig 
is, míg a fenti irányokban a törvényhozás meg-
felelően intézkedhetik, az állomáshelyeknek az 
eddigi alapon helyesebb és méltányosabb beosz-
tására nézve, nemkülönben az állami tanítók 
lakáspénzének e tisztviselőkével egyenlő mérték-
ben föltétlenül már az 1910. évi költségvetésben 
történjék sürgős intézkedés. 

= Huszonöt év óta faiskola-felügyelő. 
Egy soproni lapban olvassuk: Augusztus 22-én 
mult 25 éve annak, hogy Borenits Márton 
sopronkertesi főtanítót kinevezték járási faiskola-
felügyelővé. Mint ilyen, 11 éven át működött 
a nagymartom járásban, 1898-ban pedig a 
soproni járás faiskoláinak az élére került . Borenits 
Márton, aki mint tanító is a legjobbak közé tar-
tozik, a gyümölcsfa-tenyésztés terén mint kiváló 
szakember ismeretes, de legjobban hirdetik az ő 
nevét járásának faiskolái, melyek mintaszerűek. 
A nagymartom és soproni járásokban a gyümölcsfa-
tenyésztés fölvirágzása az ő nevéhez fűződik ; 
sikerei lankadatlan szorgalmának, fáradhatatlan 
buzgalmának s nagy szaktudással párosult, odaadó 
ügyszeretetének tulajdoníthatók. Huszonöt évi 
működésére nyugodt lélekkel s megelégedéssel 
pillanthat vissza a kiváló pomológus, mer t a reá-
bízott feladatnak derekasan megfelelt, de ott is 
volt mindenütt, ahol irányításra, a jó ügy érde-
kében buzdításra és példaadásra volt szükség. 
0 maga soha sem érintette működését, de bár-
mennyire is szerénykedett, nem kerülhette el 
Sopronkertes község, barátai és ismerősei részéről 
az ovációkat. Az évfordulón a községi elöljáróság, 
az iskolaszék tagjai megjelentek a közszeretetben 
álló főtanítónál és keresetlen szavakkal üdvözöl-
ték 25 éves jubileuma alkalmából. Ugyancsak 
fölkeresték volt tanítványának, Pinezicíi István 

dr. soproni ügyvédnek vezetése alatt számosan 
tanítótársai, barátai és ismerősei közül. Pinezich 
István dr. üdvözlőszavaira, melyekben méltatta 
az ünnepelt érdemeit, utóbbi meghatottan vála-
szolt s megköszönte az üdvözlést. A társaság 
még soká együtt maradt s nem volt hiány fel-
köszöntőkben sem, melyekben az ünnepelt férfiú 
iránt szeretet, ragaszkodás és nagyrabecsülés 
méltó módon j u t o t t kifejezésre. 

— Hírek Szabolcs vármegyéből. Szabolcs 
vármegye tanügyének fejlődése az utóbbi időben 
élénk lendületet vett . így a megye szívében, 
Nyíregyházán, mintha versenyre keltek volna az 
összes (róm. kath., gör. kath., ág. ev., ref. és izr.) 
felekezetek, az utóbbi időben mind ú j iskolákat 
építettek. A gör. kath. hitközség az idén fejezte 
be iskolájának modern, mintaszerű átalakítását, 
a róm. kath. és az izr. hitközség ú j iskoláját egy 
hónap múlva már átadhatják rendeltetésének ; 
építkezett a ref. egyház is, de ami a legmeglepőbb 
és legörvendetesebb az egész versengésben, az 
ág. ev. egyház ezen a nyáron egyszerre hét ú j 
tanyai iskolát építet t és ugyanannyi ú j tanítót 
választott, úgy, hogy most Nyíregyházán csak az 
ág. ev. felekezetnek 42 tanítója van, ugyanannyi 
tanteremme1 . E hét ú j tanyai iskolát 110.000 
korona költséggel emelték. Ezenkívül ugyancsak 
a legutóbbi hónapokban női kereskedelmi tan-
folyamot szerveztek Nyíregyházán, ellátva a leg-
kiválóbb helybeli tanerőkkel. Négyosztályúvá fej-
lesztették a községi polgári fiúiskolát, ahová 
nyomban két ú j tanerőt választottak meg. Két 
ú j tanerővel szaporították a közs. polgári leány-
iskola tantestületét is, és mindent elkövetnek, 
hogy ez a rohamosan fejlődő leányiskola új , 
nagyobb helyiséget kapjon. — Kisvárda áll. el. 
iskolájának tantestülete csaknem egészen kicseré-
lődött, úgy, hogy Szabolcs megye e legnagyobb 
állami iskolája nem lesz többé kitéve a mult 
évben előfordult sajnálatos zavaroknak. Biztosabb 
jövőnek néz elébe az ottani magán polgári leány-
iskola, amennyiben községi iskolává fejlesztése 
folyamatban van. Elkészül immár Kisvárdán a 
tornacsarnok is, sőt a polgári fiúiskola az állam 
jóvoltából még latin tanár t is kap. — Nyírbátorban 
épen most engedélyezte Apponyi egy lij magán 
polgári leányiskola létesítését. 

— Latin katedra egy polgári iskolában. 
Csáktornyáról je lent ik : Muraköz magyarságának 
mindezideig nincsen az egyetemi tanulmányokra 
előkészítő gimnáziuma. Horvátországba pedig te-
kintélyes alapítványok csábítják a muraközi ifja-
kat, különösen a papi pályára. A hatóság újabban 
fölterjesztést intézett a közoktatásügyi kormány-
hoz, hogy a polgári iskolánál latin katedra állít-
tassák föl, olyképen, hogy a tanulók évenként a 
nagykanizsai főgimnáziumnál vizsgázhassanak. A 
fölterjesztés hangoztatja, hogy Schwarz Lajos dr. 
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ügyvéd az L osztály latin katedrájának ellátását 
hazafiasságból magára vállalta. 

— Iskolaavatás és jubileum Zsolnán. 
A zsolnai izr. hitközség múl t hó 29-én avatta 
fel ú j iskoláját, s az ünnepély keretében tartot ta 
meg az intézet nagyérdemű igazgatójának, Mátrai 
Jakabnak szolgálati jubi leumát . Az ünnepélyen 
megjelentek : a vármegyei főispán, a királyi 
tanfelügyelő, a járási és községi hatóságok kép-
viselői, a kerület országgyűlési képviselője, a 
hitközségek és tanítótestületek küldöttségei és 
nagyszámú ünneplő közönség. Az ünnepély 
istenitisztelettel kezdődött ; legfontosabb része 
a földíszített iskola dísztermében folyt le. 
Polláh József dr. hitközségi elnök bevezető be-
szédéhen üdvözölvén a vendégeket s a meg-
jelent közönséget, ecseteli az iskolaépítés törté-
netét, fölemlíti az akadályokat, melyek ennek út-
jában állottak, s lendületes szavakban mél ta t ja a 
hitközség egyetemének s mindazoknak áldozat-
készségét, akik az iskola fölépítését anyagilag ós 
erkölcsileg támogatták. Majd azt az indítványt 
teszi, hogy mindazokkal szemben, akik a hitköz-
séget az ú j iskola létesítése körül anyagilag és 
erkölcsileg támogatásban részesítették, fejezze 
ki a zsolnai izr. hitközség jegyzőkönyvi köszö-
netét és háláját. Spierer Ignác dr. iskolaszéki 
elnök az ünnepelt igazgatónak különösen az 
iskola megmagyarosítása körül szerzett elévülhe-
tetlen érdemeiről emlékezett meg s javaslatba hozta, 
hogy az iskola körül 25 évet meghaladó műkö-
déseért elismerés fejeztessék ki. Grün Gyula a 
P. M. K. E. díszoklevelét adja át Mátrai Jakab 
igazgatónak. Majd Smialovszky Valér dr. vármegyei 
főispán és Kosstka Mihály kir. tan., tanfelügyelő 
üdvözlőbeszédei következtek, melyekkel a hitközség 
példás áldozatkészségét és a jubiláns igazgató 
érdemeit a közönség tün te tő lelkesedése mellett, 
lendületes szavakban ismerték el. Mátrai Jakab 
igazgató mélyen meghatva mond köszönetet a 
szívélyes üdvözlések- és elismerésekért, melyekben 
őt jubileuma alkalmával oly megtisztelő módon 
részesítették. Köszönetet mond a hitközségnek a 
maga és a tanítótestület nevében a mindenkor 
tapasztalt támogatásáért és kéri, hogy ezt a jó-
akaratát a jövőben is tar tsa meg az iskola és 
tanítótestület részére ; fogadja, hogy úgy ő, mint 
tanítótársai az ú j intézetben hatványozottabb buz-
galommal fogják teljesíteni kötelességüket, s 
híven fogják szolgálni felekezetük s hazájuk ér-
dekeit. 

— Iparostanoncok fölvétele. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter f. évi augusztus 
hó 31-én 62 .247/1909. sz. a. kelt rendelete sze-
rint a bíróilag büntetve volt és büntetésük ki-
állása u t án is alkalmazásban levő tanoncoknak 
az iparos- vagy kereskedőtanonc-iskolába való 
fölvételét megtagadni nem lehet, amennyiben az 

iparostanonc-oktatás törvény szerint kötelező, 
továbbá az iskola nevelő hatását nem szabad meg-
vonni épen olyan tanulóktól, akik erre legjobban 
rászorultak. Mindazonáltal, ha ilyen tanuló föl-
vétetik, az iskolában különös figyelemmel kísé-
rendő, s há magaviselete ellen komoly kifogás 
merülne fel, mely indokolná az iskolai tanuló-
társaknak megóvását s az iskola nevelő fegyel-
mének fenntartását, a fölmerülő indokolt kifogás 
esetén a tanonciskolából kizárandó s az ily 
esetről az iparoktatási főigazgatónak jelentés 
teendő. 

Szerkesztői üzenetek. 
K. Egyik sem üti meg a mi mértékünket, de az 

egyikben (Eljössz-e hozzám ?) találtunk némi biztatót. — 
G. (A máramarosi rutének között.) Sorra kerül. — 
Gy. (Egyenlő mértéket kérünk.) Efajta ügyekről csak 
mélyebbre ható, tanulmányszerű cikket közlünk. Apró 
felszólalások nem a mi lapunkba valók. — Marton-
háza. Ha majd megjelent a könyv, szíveskedjék be-
küldeni s mi erre illetékes szakemberrel megbíráltatjuk. 
Előzetes, több lapnak megküldött ismertetést elvből 
nem közlünk. — K. (Garampartján.) Ez bizony nem 
vall önre. Kossz órában írta. — E. (A szocialisták ügye.) 
Jön. — Feleségemhez. Nagyon szép gondolat. Kár, 
hogy verselőkészsége igen fogyatékos. — E. (Gyarló-
ságok.) Már üzentük, ,hogy túlsötét volta miatt nem 
közölhetjük. — K. (Ábránd stb ) Némi egyszerűség 
s némi ritmus bizony többet érne, mint ez a döcögős 
dagályosság. Volna mondanivalója, de az a baja, hogy 
igen nagyon szépen akarja elmondani. — Pedagógiai 
esetek. Elég jóízű apróságok. Talán egyenként le-
közöljük, ha hely jut rá. — Guszlár. Az elsőt alkal-
milag közöljük. A második ízléstelen. A harmadik 
gondolata nem új. — J . P . G. Gyönge szárnypróbál-
gatás. Az álom szót még ezidőszerint egy Z lel írják. — 
T. I). Három versecskéje közül buzdításul közöljük 
a „Zabéréskor" címűt, megjegyezvén, hogy a helyes-
írási hibák kijavítását — amire kér — átutaljuk a 
tanítványaira. 

Itt a szép nyár a zabok is megértek 
S a nappalok csak mostohán eltelnek, 
Az mondta az én babám tavaly, de sokszor 
Hogy ő az én párom lesz zab éréskor. 

Csalfa vagy te kedves régen tuddom én, 
Nem lesz neked hited akárhová mégy, 
Megbánod te azt a mit cselekszel, 
Hanem bizony avval szépen elkésel. 

Nem átkozlak azért kedves jó rózsám, 
Te leszel a megcsalt tuddom igazán, 
Nem segít az Isten a csalfósoknak, 
Ők vesszik a hasznát hiuságuknak. 

Kéziratát kivételesen, mint kultúrtörténeti adalékot, 
megőrizzük. — Kun Zoltán neve után (35. szám, Az 
én hársfám című vers) tévesen került a z betű. 

Tartalom : A középiskola. (L.) — A vallásos 
erkölcsi nevelés alapkövetelményei. Tamás Károly. — 
A magyar beszéd tanítása. Török Ernő. — A gyors-
írásról. Szitás Jenő dr. — Hivatalos rész. — Szép-
irodalom : Az Anakreoni Dalokból. Endrődi Sándor.— 
Mikor az édesanya sír. Csite Károly. — Könyvesház. — 
Egyesületi élet. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: J A N C S Ó B E K E D E K . 

Az ..In i versi (a popolare" moz-
galom Olaszországban. 

Olaszország általánosan ismert alacsony fo 
kon álló népnevelés-ügyén nagyon sokat 
lendített a jelen század első éveiben gyorsan 
felvirágzott népies egyetemi — Uni versi ta, 
popolare — mozgalom. Az első kezdőlépés 
erre vonatkozóan Felső-Olaszországból indult 
ki, amely csakhamar kiterjedt az olasz félsziget 
középső és déli részeire, sőt Szicíliában is meg-
lehetős visszhangra talált. Ma már ez a moz-
galom a nagy városokból, mint középpontok-
ból, a legkisebb helységekbe is elhatott, Való-
ban érdekes, sőt érdemes a külföldire nézve 
is e mozgalom keletkezésének és elterjedésének 
tanulmányozása, amely mozgalom a tizen-
kilencedik század alkonyát és a huszadiknak 
pirkadását annyira jellemzi ebben az országban. 

Észak- és Közép-Olaszországnak több nagy 
városában különböző időben, különböző esz 
közökkel és eredményekkel, de azért jóformán 
majdnem egységes célzattal tettek kísérletet 
abban az irányban, hogy a magasabb tudo-
mányos műveltséget a társadalom olyan tag-
jainak is hozzáférhetővé tegyék, akik eddigelé 
a népiskolai ismereteken kívül magasabb rendűt 
nem igen szerezhettek. Milanóban, Pádovában, 
Velencében, Chioggiában és Fabrianoban szép 
siker is követte azonnal az ilyesfajtájú kísér-
letezéseket, amelyek egyformán tanúságot tet-
tek úgy a kezdeményezők becsületes törek-
véséről, mint a nép ismeret vágyáról. 

Milanóban, hol a különböző szabad technikai 
intézetek és tanfolyamok már előbb lehetővé 
tették a munkásoknak és a felsőbb iskolákat 
nem végzett polgárságnak a tudományos irány-
ban való továbbképzést, alakult meg 1898-ban 
az „Associazione promotrice délia coltnra popo-
lare". (Egyesület a nép müvelés előmozdítására.) 
Ez volt olasz földön az első egyesület, amely 
mintául vette az angol „University Extension" 
intézményét. Politikai, vallásos és társadalmi 
kérdések fejtegetését azonban kirekesztette 
előadásai és tanfolyamai sorából. Kezdetben 
sokféle nehézség akadályozta a vállalkozás 
óhajtott sikerét, eltekintve attól a nehézségtől, 
amelyet a kezdeményezők 'tapasztalatlansága 
és emiatt kikerülhetetlen tévedései okoztak. 
Az első és egyik legnagyobb nehézséget az 
okozta, hogy Milánó nem egyetemi város. 

Ehhez járult még a politikai bizalmatlanság, 
amellyel a nagyközönség ez intézményt fogadta, 
továbbá az anyagi eszközök elégtelensége. 
Mindez azonban az egyesület vezetőségét ki-
tűzött céljától nem tántorította el. Három évi 
kitartó és folytonosan tökéletesülő munkás-
sággal sikerült mégis elérni, hogy a hallgatók 
száma több százra növekedett. Önálló egészet 
alkotó és egymástól független tanfolyamokat 
tartottak a természettanból, mechanikából, 
vegytanból, földrajzból és egészségtanból még 
pedig olyan sikerrel, hogy többet e tanfolyamok 
közül ismételni is kellett. Hogy az előadásokat 
vonzóbbá és érdekesebbé tegyék, kísérletekkel, 
rajzokkal és vetített képekkel élénkítették. 
A költségeket az egyesületi tagsági díjak-
ból és egyesek, vagy testületek adományaiból 
fedezték. 

A milanói példát csakhamar egy egyetemi 
város is követte. 1900-ban alakult meg Torinó-
ban a Società di coltura, amely támogatva több 
munkásegyesülettől, elhatározta, hogy az Uni-
versity Extension mintájára előadásokat és tan-
folyamokat fog rendezni. Felszólítást intéztek 
erre vonatkozóan az egyetemhez. Az egyetemi 
tanárok, élükön a rektorral, készségesen vállal-
koztak a felhívásnak eleget tenni. 1900 novem-
berében kezdődtek meg az előadások és azóta 
szakadatlanul és tervszerűen folynak. Nagy-
számú hallgatóság látogatja s az egyesület ez 
előadásokról és tanfolyamokról minden évben 
nyilvánosan beszámol. 

Alig mult el egy éve, hogy Torinóban meg-
nyílt az első igazi Umversità popolare, közel 
harminc hasonló intézmény működött, vagy 
kezdett szervezkedni az olasz királyság terü-
letén. A kisebb városokban, hol egyetemek, 
vagy ahoz hasonló főiskolák nem voltak, mint 
Cunevban, Sacileben, Udineben, stb., a munkás-
egyesületek szerveztek ilyen intézményt a sze-
rényebb Scuole di coltura címmel. 

Azonban a Milanóban, 1900-ban szervezett 
Université popolare úgy a látogatók számára, 
mint az előadások és tanfolyamok mennyisé-
gére és tudományos színvonalára nézve, felül-
múl minden más hasonló olaszországi szabad-
oktatói intézményt. Keletkezését ez is a mun-
kásszakszervezetek kamarájának, a Camera del 
lavoro-nak (bourse du travail) köszönheti s így 
a radikális szociáldemokrata-párt szabadoktatói 
intézményének tekinthető, noha előadásait és 
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tanfolyamait mindenki látogathatja és ki is 
van zárva azokból minden pártcélzat.. A 
milanói Universitci popolare tehát nem a va-
gyonosabb osztályok adakozásából fenntartott 
közművelődési intézmény, hanem olyan oktatói 
szervezet, amelyet maga az a nép tart fenn, 
amelyik szükségét érzi a magasabb tudományos 
műveltségnek s amelynek fenntartásáért a 
munkásosztály minden tagja szívesen hoz tőle 
telhető áldozatot. Evenként 12 lírát kell fizetni 
s azért a tag jogosítva van nemcsak a külön-
böző előadások és tanfolyamok látogatására, 
hanem használhatja a könyvtárt, az olvasó-
csarnok folyóiratait és hírlapjait; meglátogat-
hatja a gyűjteményeket, dolgozhatik a labora-
tóriumokban, résztvehet az egyesület mulat-
ságaiban és mérsékelt díjfizetés mellett láto-
gathatja a színielőadásokat is. Tanítók és kis-
hivatalnokok évenként csak 6 lírát fizetnek, 
kézművesek, munkások és boltossegédek 3-at. 
Ez összeg azonban havi részletekben is fizet-
hető. Az egyesületnek 1904-ben 3302 tagja 
volt, amely összeg a tagsági díjak szerint fel-
állítható kategóriák szerint a következőképen 
tagolódik. 3 lírát fizető tag volt 2701 ; 6 lírát 
fizető tag volt 398 és 12 lírát fizető 203. 
1902-ben pedig 3 lírát fizető tag 4326, 6 lírát 
fizető 541 és 12 lírát fizető 323, összesen 5190. 
Ez összeállításból kitűnik, hogy az Università 
popolare tagjainak száma, különösen a 3 lírát 
fizetőké, tetemesen csökkenőben van. Feltűnő, 
hogy épen a munkások száma csökken, pedig 
az intézményt a munkáskamara egyenesen az 
ő számukra alapította. Viszont a tanítók, 
tanítónők és a felsőbb iskolai tanulók száma 
a hallgatóság soraiban állandóan növekedőben 
van. Feltűnően nagy a nőhallgatók száma. 

Amit azonban az intézmény számban veszí-
tett, visszanyerte az eredményben. A hallgatók 
szorgalma és közreműködése folyton emelkedő. 
Az egyes előadások kevésbé látogatottak, 
mint a rendszeres és egész ismereteket nyújtó 
tanfolyamok, amelyeket a hallgatóság különös 
előszeretettel karolt fel. E szép eredmény 
ellenére is nagyon sajnálatosnak tartják az 
intézmény vezetői a munkásokból álló hallga-
tóság számának csökkenését s azon úgy akar-
nak segíteni, hogy a munkások számára külön 
tanfolyamokat szerveznek. 

Egy iskolai évben két tanfolyamot tarta-
nak. Egyik tart november 11-től február 
8-ig; a másik február 17-től május 17-ig. Min-
denik tanfolyam négy- négy tudományágat — ter-
mészettudományok, államtudományok, iroda-
lom-művészet és kereskedelmi tudományok — 
ölel fel és egy-egy tudományágból hetenként 
egyszer, összesen tíz-tízenkét előadást tarta-
nak. E sorozatos előadásokon kívül vasár- és 

ünnepnapokon különböző tárgyakról egyes 
előadásokat is tartanak. A különböző előadás-
sorozatokat legalább bő kivonatban közzé is 
teszik; az egy^ület hetenként megjelenő köz-
lönyében : a Le università popólari italiane 
című folyóiratban. 

Olaszországban összesen 17 egyetem Vin 
állami jellegű és 4 felekezeti jellegű, úgy-
nevezett szabad egyetem. E 21 egyetemi város 
közül 15-nek van népszerű főiskolai tan-
folyama és pedig a következőknek: Bologna, 
Catania, Ftrrara, Genua, Macerata, Messina, 
Modena, Nápoly, Pádova, Palermo, Parma, 
Pavia, Pisa, Róma, Torino. Bár ezeken az 
Università popolare-kon az előadók majdnem 
kivétel nélkül egyetemi tanárok, mégis közöttük 
csak kettő van, amelyiket az egyetem, mint 
testület maga alapított: Ferrarában és Torinó-
ban. A római Università popólare-t nz úgy-
nevezett szabad magántanárok egyesülete ala-
pította és pedig nem annyira, a munkások, 
mint inkább a polgárság számára. A rend-
kívül virágzó bolognai Università popólare-mk 
van egy alpesi szakosztáh a is, amelyik a geo-
lógiai tanfolyam hallgatóságát az Apenninekbe 
szokta vinni geológiai kirándulásokra. Mikor 
Velencében az Università popolare megala-
kult, ott már akkor igen szép sikerrel mű-
ködött egy Seuole di coltura, s így ez újabb 
vállalkozás csak az erők megosztására szol-
gált, amely nehézséget máig sem sikerült el-
hárítani. 

Az egyetemi városokon kívül ilyen Univer-
sità popolare-k nemcsak a nagyobb tarto-
mányi székhelyeken keletkeztek, mint Milánó, 
Velence, Firenze, stb, hanem más kisebb, de 
iparos középpontot alkotó városokban is, mint 
Monza, Schio, stb., sőt egészen kiesi és je-
lentéktelen városkákban is, mint Sacile és 
Varese. De az afrikai olasz kolóniák sem 
maradtak hátra. Ilyenek működnek Alexandriá-
ban és Tuniszban is. Nem csekély az olyan 
kisebb-nagyobb helységek száma sem, hol 
ez intézményt egyenesen maga a nép alapí-
totta és tartja fenn a saját filléreiből, a 
vagyonosabb és műveltebb társadalmi osz-
tályok minden hozzájárulása nélkül. Ezek a 
különböző szabad-oktatói intézmények azon-
ban mind önállóak és helyhez kötöttek. Nem 
kapcsolja őket össze semmi közös szervezet s 
azért a szó szoros értelmeben rem is tekint-
hetők olyasféle intézménynek, mint az angol 
University Extension. 

Ez a mozgalom főleg abból a dicséretes és 
mindenképen jogosult törekvésből indult ki, 
hogy a népet a műveletlenség állapotából ki-
vegye, de azért tagadhatatlan, hogy még két 
más tényező is közreműködött és pedig egy-
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részt az utánzás vágya, másrészt a pártérdek. 
Némelyik kis város csak azért alakított Uni-
versità popolare-1 vagy Scuole di colt ura-1, 
mert a szomszéd városnak is volt, vagy ha 
nem volt, hogy megelőzze. így aztán nem 
csodálkozhatni, ha a hevenyészve létrehozott 
intézmény az elégtelen szellemi és ' anyagi 
eszközök miatt hivatásának egyáltalán nem 
felelhetett meg. Különösen nagy nehézséget 
okozott az alkalmas előadók hiánya és ennek 
következtében több, különösen kisebb helyen 
az intézmény egy-két évi tengődés ulán meg-
szűnt. De e bajoktól eltekintve, ez a mozga-
lom még az említett helyeken is, általában jó-
tékony hatással volt. A népben az ismeret-
szerzés és a műveltség után való törekvés 
vágyát nemcsak felkeltette, hanem ébren is 
tartotta. Aztán érvényesült a természetes ki-
válogatás elve is. A gyenge, a nem életre 
való megszűnt, az erősebb nemcsak diadal-
maskodott a kezdet nehézségein, hanem foly-
ton erősödött s lassanként gócpontja lett egy 
folyton növekvő közművelődési mozgalomnak. 

De az előadások és a tanfolyamok szellemi 
és tudományos értékét illetően is érvényesült 
az épen most említett tisztulási folyamat. 
A frázisszei-ű és a pusztán politikai izgatást 
és pártérdeket célzó elem lassanként kezdett 
kimaradni. A tárgyilagos tudományos szellem 
és a művelődési érdek egyre jobban tért foglal 
bennük. Az egyes, inkább külső hatást vagy 
szórakoztatást célzó előadásokat mindjobban 
kiszorítják a rendszeres és komoly ismereteket 
nyújtó előadássorozatokból álló tanfolyamok. 

A mozgalommal párhuzamosan egy meg-
felelő szabadoktatói irodalom is keletkezett. 
Már említettük, hogy Milanóban JJniversitá 
popolari italiane címmel egy heti folyóirat 
jelenik meg, amelyet bátran a mozgalom fél-
hivatalos jellegű közlönyének lehet tekinteni. 
Az egyes számokban bő és részletes kimuta-
tások és beszámolók vannak a k lönböző nép-
egyetemek előadásairól és tanfolyamairól, azon-
kívül állandó rovat, amelyben a hallgatók adják 
elő megjegyzéseiket és óhajtásaikat. Mantuá-
ban is jelenik meg havonként kétszer L'Uni-
•versitá popolare cím alatt egy hasonló folyó-
irat, amelynek tartalmát azonban majdnem 
kizárólag az odavaló népegyetem előadásainak 
közlése alkotja. A nápolyi népegyetem is ad 
ki egy folyóiratot. A római népegyetem folyó-
iratának jellemző címe a következő: Bolletino 
dell' Associations dei liberi dorenti. Turinhan 
az előadásokat litografálva adják ki. Végül 
Milanóban Biblioteca dette Université popolari 
italiane címmel egy olyan gyűjteményes válla-
lat jelenik meg, amelyikben egy-egy füzetre 
való tanulmány foglaltatik azokból az egyes 

tanulmányágakból, amelyeket a nepegyetem?-
ken előadnak. 1903-ban Milanóban egy társa-
ság alakult, Consorsio per le Biblioteclie popo-
lari, amelynek az a feladata, hogy a nép között 
hasznos ismeretekről szóló füzeteket terjesszen. 
Ezzel kapcsolatos:.n kezdetét vette a nép-
könyvtárak szervezése is. 1904 óta Milánó 
négy városrészében szerveztek ilyen népkönyv-
tárakat és pedig a La Societá Umanitara 
nevű társaság és a munkáskamara — Camera 
del lavoro — támogatásával. E népkönyvtá-
rakat a városi munkáselem igen szorgalmasan 
használja. Az olvasótermek majdnem állandóan 
telve vannak s a könyvkölcsönzés is nagyon 
élénk. 

1903-ban Milanóban tartották az olasz nép-
egyetemek első kongresszusukat, amelyre 12 
népegyetem küldötte el a maga képviselőit és 
10 másik pedig kijelentette, hogy a kongresz-
szus határozatait a magáévá teszi s azokhoz 
a lehetséghez képest alkalmazkodni is fog. 
A második kongresszus székhelye Firenze volt. 

Egy évi mérleg. 
(Az nxadszentmártoni ifjúsági egyesület működése.) 

Irta: Kari József, r. kath. plébános. 
A falusi ifjúság iránt való mebg szeretet 

indította Aradszentmárton néhány népbarátját 
arra, hogy megalakítsák ebben a községben 
is az ifjúsági egyesületet. Az eg} esület egy 
jótevőjének áldozatkészségéből, mindjárt kez-
detben, két bebútorozott és felszerelt teremből 
álló helyiséggel és udvarral rendelkezett. Az 
egyesület célja: az ifjúságban a vallás-erkölcsös 
és hazafias érzelmet ápolni. Az alapszabályok 
értelmében minden politikai és ef'a|ta kérdés-
nek fejtegetése ki van zárva. 

Tagja lehet minden feddhetlen életű ifjú, 
aki 15 dik életévét betöltötte. Tagsági díj havi 
20 fillér. Az egyesület vezetősége a kizárólag 
pártoló férfitagokból álló tisztikar és választ-
mány. 

Az egyesület céljának elérésére szolgálnak 
a téli estéken, advent első vasárnapjától hús-
vétig, tartandó felolvasások, műkedvelői elő-
adások, egyházi, és hazafias ünnepélyek, mű-
kedvelői színielőadások, társasjátékok és mulat-
ságok. Az egyesület tulajdonképeni munka-
programmja csak a téli hónapokra szorítkozik, 
mert tekintetbe kell vennünk, hogy földmívelő-
ifjakkal van dolgunk, míg ellenben a nyári 
hónapokban arra szorítkozik az egyesületi 
élet, hogy az itjak minden vasár- és ünnep-
napon eljárnak a helyiségbe, ahol a tisztikar 
és választmány felügyelete alatt társasjáté-
kokkal, olvasással és kuglizással, sőt néha 
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tánccal is szórakoznak d. u. 1—7-ig. Munka-
programmunk általános elve: az ifjakat jóra 
és hasznosra oktatni és a rossztól megóvni; 
tehát pozitív és negatív. 

Jóraszóktatás. 1. A vallás-erkölcsös érzelem 
fejlesztésére szolgálnak a szombat esti vallásos 
tárgyú előadások, az egyesület védőszentjének 
ünnepélye ; karácsonyi és húsvéti színielő-
adások ; vallásos tárgyú vetített képeknek be-
mutatása; a hadkötelesek bevonulása előtt 
közös istentisztelet és a szentségekhez való 
járulás; minden hétfő estéjén egyházi ének 
gyakorlása ; végre pedig vallásos irányú köny-
vek és folyóiratok olvasása. 

2. A hazafias érzelmet ápoljuk és fejleszt-
jük minden kedd estéjén tartandó magyar 
történelmi és alkotmánytani előadásokkal ; 
okt. 6-án és márc. 15-én rendezendő hazafias 
ünnepélyek ; a magyar történelemből vett cso-
portképek vetítése; minden szerdán magyar 
nép- és hazafias dalok begyakorlása ; végre a 
minisztériumtól engedélyezett népkönyvtárunk 
használata által. A népkönyvtár használatát 
illetőleg meg kell jegyeznem, hogy az ifjak-
nak még csak jelentéktelen része beszél ma-
gyarul, de szükségesnek találtuk, hogy a ke-
vés német könyvhöz még egy magyar könyv-
tár beszerzését is, mert biztos kilátásunk van 
arra, hogy öt év inulva minden már nem 
iskolaköteles ifjú magyarul fog beszélni. A 
történelmi és alkotmánytani előadásoknál pe-
dig úgy osztjuk be az anyagot, hogy négy év 
alatt az egész anyagot feldolgozhassuk. Ugyanis 
minden ifjú legalább négy évig, t. i. 16—20 
életévig, tagja az egyesületnek. 

3. Közismereti tárgyakra minden csütörtökön 
oktatjuk az ifjakat. A számtan és olvasás-írás 
állandó tárgya a csütörtöki előadásoknak. 
Pénteken más közhasznú ismereteket közlünk 
velük, mint pl. az elmúlt télen : a test tisztán-
tartása, adónemek, szociális kérdés, alkoholiz-
mus, a sajtó jelentősége, szederfatenyésztés, a 
háziállatok betegségei stb. 

A szemléltetésnél megbecsülhetetlen szol-
gálatot teljesített a fentemlített vetítőgép, 
amely egy jótevőnknek ajándéka, tehát sajátunk. 
A vetítésnél egyéb kiadásaink nincsenek, mint 
a lemezeknek kölcsöndíja és a világítás. Ezeket 
a kiadásokat pedig bőven fedezzük a nem-
tagoknak önkéntes belépődíjaiból ; míg, ter-
mészetesen, a tagok díjtalanul nézik meg. 
Ifjúsági egyesületet vetítőgép nélkül el sem 
tudnék képzelni. 

4. Háziiparból kísérleteztünk kefekötéssel 
és szalmafonással ; de, sajnos, kevés eredmény-
nyel, mert földmíves-ifjaink ezt még nagyon 
is komikusnak találják. Ez a kezdet nehézsége, 
de bízunk a jövőben. 

Az alapszabályok értelmében az egyesületnek 
további célja az ifjúságot megóvni a rossz tár-
saságtól és helyektől. 

Említettem, hogy télen, a vasárnap kivételével, 
minden este van oktatás. Mintha látnám, hogy 
egyik másik kolléga csak fejcsóválva veszi ezt 
tudomásul: ez már sok a jóból. No, nem ta-
pasztaltuk, mert okkal-móddal összekötjük a 
hasznosat a kellemessel. Tekintettel az ifjak 
házi elfoglaltságára, minden este V2 8—8-ig 
tart az oktatás. Az előadás modora fesztelen, 
alakja majdnem kivétel nélkül párbeszédes, 
mert őket is belevonjuk az előadásba; ez pedig 
élénkíti és érdekessé teszi azt. Ezt fokozza 
még, ha vetített képekkel történik a szemlél-
tetés. Sőt elárulom még azt is, hogy az olvasás, 
írás, számolás és énekórák kivételével még a 
dohányzást is megengedjük előadás közben. 
Elvünk: Fesztelenség, semmi pedanteria vagy 
vaskalaposság. Tessék elhinni, hogy a fiúk 
cseppet sem sajnálnak egy ilyen félórácskát, 
sőt nem ritkán „repetét" kértek belőle. 

E félórai oktatás után V2 10-ig ki-ki sza-
badon szórakozik pipaszó mellett. Ott a sarok-
asztalnál 6—7 fiú sváb komolysággal meg-
tárgyalja az idei télnek esetleges befolyását a 
gabonára. A szomszéd asztalnál hangos kacaj 
honorálja egy társuknak „ötletes és sikerült" 
vicceit; a táblánál pedig egy másik társuk, 
aki már Amerikát is megjárta, akárcsak egy 
amerikai Hári János krétarajzzal szemlélteti 
hálás hallgatóinak a látottakat, sőt bizonyos, 
hogy a nemlátottakat is; vagy pedig tréfás 
számrejtvényeinek megfejtésére ingerli a bá-
mészkodó publikumot. Egyszerre csak minden 
bozontos fej a kályhafelé néz, ahol vagy egy 
szentimentális német nótára, vagy egy ropogós 
magyar dalra gyújtanak az ott sütkérezők. 
Éneküket azonban egy homéri kacaj torkukba 
forrasztja, mert egy a kályha jótékony melegé-
nek hatása alatt elszundikált társuknak böm-
bölő hortyogása reszketteti meg a levegőt. A 
közvetlen szomszédságban ülő sakkozók az 
egyedüliek, akiket még ez az incidens sem 
zavarhat meg abban, hogy sekket ne adjanak 
a királynénak ; legfeljebb törzskibicek jelzik 
méltatlankodásukat azzal, hogy mérges pillan-
tásokat vetve a zajongókra, pipájukat szájuk 
egyik szegletéből, illő taglejtéssel a másikba 
tolják. És ezzel napirendre térnek a szenzáció 
fölött. Az bizonyos, hogy a sakkozók és azok-
nak állandó kibiceik a legérdekesebb típusai 
ezeknek a fiúknak. Bámulatos, hogy ezek a 
lomha gondolkozásának látszó sváb fiúk mily 
szenvedéllyel sakkoznak. Ok az elsők, akik ott 
vannak a helyiségben és utolsóknak távoznak. 
A sakkon kívül semmi egyéb szórakozás nem 
érdekli őket, pedig van még 5 — 6-féle társas-
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játék. A szó szoros értelmében ingre vetkőzve 
beleizzadnak a játékba. Míg a „zöldek" (még 
nem voltak sorozáson) a leghangosabban és 
leglármásabban dominóznak, addig az „öregek" 
(kiszolgált katonák már) egyik-mási'< felügyelő 
választmányi férfitaggal, esetleg jelenlevő taní-
tóval vagy pappal bizalmas társalgást folytat-
nak. Ennek a bizalmas érintkezésnek nevelő-
hatását, ugy-e bár, fölösleges bizonyítanom? 
Míg ilyképen a nagyteremben elég hangosan 
és kedélyesen vannak, addig mások a szomszéd 
kisteremben olvasnak, Írogatnak, vagy szere-
peiket tanulják egy közeledő ünnepélyre. 

Nem gondolják, kérem, hogy ilyen környe-
zetből nem kívánkoznak az ifjak az utcára, 
ahol csak lármázva csatangolnak, vagy bics-
káznak ? Míg ellenben az egyesületből, ahol 
néhány órát hasznosan és kedélyesen eltöltöt-
tek, haza távoznak, de a bicskának és botnak 
szerepe nincsen, mert nem előzi meg az erre 
adott ok. Az egyesületben ugyanis szigorúan 
tilos minden gorombáskodás, civakodás, károm-
kodás és piszkos beszéd vagy ének. Akik ez 
ellen vétenek, vagy határidőre, vagy miként 
a botrányos és erkölcstelen életűek, végleg ki-
záratnak az egyesületből. 

Föntebb említettem a táncot. Kérem, ne 
méltóztassanak ezen megbotránkozni ! A tán-
cot eltiltani sem nem tanácsos, sem nem le-
het. Ha pedig az egyesületből száműzzük a 
táncot, megteszik azt felügyelet nélkül és be-
szeszelve a korcsmában, ahol az rendszerint 
fejbeveréssel szokott végződni. Ha tehát tán-
colnak, táncoljanak akkor ott, ahol az ízlés-
telen modor, a részegeskedés és bicskázás ki 
van zárva ; sőt gondot fordítunk arra is, hogy 
a leányokkal való érintkezésben bizonyos jó-
modort elsajátítsanak. 

Midőn előrebocsátom, hogy a kártyajá-
ték, még ingyenbe is, a pálinka élvezetével 
együtt alapszabályilag szigorúan tilos, beval 
lom, hoijy de bizony vasár- és ünrepnapokon 
még a bor- és sör mértékletes élvezete is meg-
engedett. Akik pedig azt gondolnák, hogy 
mégis csak túlságosan liberális nevelők va-
gyunk, azokat becsületszó mellett megnyugtat-
hatom, hogy még egyetlen esetben sem kellett 
senkit a tagok közül figyelmeztetni: No fiam, te 
már eleget ittál. Eltekintve attól, hogy a 
„napibiztos" szeme vigyázva őrködik fölöttük, 
a tartani szokott illemtani órák hatása itt is 
meglátszik : van bizonyos önállóságuk és érzé-
kük a jóízlés iránt. 

Ha nincsen tánc, mint pl. advent és nagy-
böjtben, grammofon-estélyeket szoktunk ren-
dezni. Még ezt is? Még ezt is kérem, mert 
van vagy 80 darab lemezünk. 

Befejezésül meg kell említenem, hogy az 

egyesületi működés nem kevés nehézséggel és 
áldozattal jár. Kell hozzá emberismeret és 
meleg felebaráti szeretet. A pap és tanító, 
mint hivatott nevelője a népnek, nem csekély 
áldozatra is kénytelen. Odaadásuk megköve-
teli, hogy egyébként otthoni kellemes téli estéi-
ket műveltségben, modorban jóval alattuk álló 
egyének társaságában és nem a legillatosabb 
levegőben kénytelenek eltölteni. Ezzel szem-
ben azonban bőven kárpótolnak bennünket 
azok a lelkiörömök, melyek áldozatunk nyo-
main fakadnak. Es ebben bőven van része 
annak, aki a nevelői hivatást ideálisan felfogja 
és áldozatos lelke van. 

Falusi népkönyvtárak Német-
országban. 

A népkönyvtári mozgalom Németországban 
különösen 1895 óta vett nagyobb lendületet, 
bár az eredmény nem áll arányban még ma 
sem a ráfordított fáradtsággal és pedig azért, 
mert a közvélemény meg van ugyan győződve 
a népkönyvtárak hasznosságáról, de nincs 
azoknak feltétlenül szükséges voltáról is. Bár 
újabb időben a nagy- és középvárosokban sok 
új népkönyvtárt és olvasócsarnokot alapítottak, 
de azért ezek az intézmények még igen sok 
városban teljesen hiányoznak, vagy ott is, ahol 
megvannak, az eszközök elégtelensége miatt 
hiányosan felszerelve, csak tengődnek. Ha 
összehasonlítjuk az 1895-iki állapotokat a 
maiakkal, azt mondhatjuk, hogy a népkönyv-
tári mozgalom Németországban nagyobb ered-
ményeket inkább a falukon ért el, mint a 
városokbán. 

A népkönytárak falukon való elszaporodása 
azonban számszerint alig mutatható ki. De 
általánosságban annyit bátran mondhatunk, 
hogy míg 1895 előtt Németországban a falusi 
népkönyvtárak 'száma 1000-re sem rúgott, 
addig ma körülbelül 6000-re becsülhető a 
számuk. Statisztikai kimutatások erre vonat-
kozóan nem lévén, e népkönyvtárak számát 
csak hozzávetőleges becslések alapján állapít-
hatjuk meg. Egyedül Hannoveriá-ra vonat-
kozóan rendelkezhetünk pontos statisztikai 
adatokkal, amelyeket a pár év előtt alakult 
népjóléti egyesület gyűjtetett össze és még az 
oppelni kormányzósági kerületből, ahol ez 
adatokat a dr. Küster kormánytanácsos kezde-
ményezésére megalakult felsősziléziai nép-
népkönyvtár-egyesület gyűjtötte össze. 

E hozzávetőleges becslésekből az tűnik ki, 
hogy Németország egyes részei népkönyv-
tárakkal nagyon egyenlőtlenül vannak ellátva. 
Legmostohábbak e tekintetben a viszonyok 



F 386 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 33. SZÁM. 

Bajorországban, Elszász -Lotharingiában és 
Mecklenburgban, míg legörvendetesebbek Szász-
országban, Württembergben, Brandenburgban 
és Schleswig-Holsteinban, bol mindenütt igen 
szép számban vannak falusi népkönyvtárak. 
Általában elmondhatni, hogy a katholikus 
tartományokban a népkönyvtárak sokkal keve-
sebb számmal vannak képviselve, miiít a pro-
testáns tartományokban. Az Elbétől keletre 
kevesebb a számuk, mint nyugatra és a Maj-
nától délre, mint északra. De ez általános 
szabály alól igen számos szép kivétel is van. 

A népkönyvtárak az a teljes hiánya, amely 
még tíz év előtt is annyira jellemezte Porosz-
ország keleti vidékeit, azóta a porosz közokta-
tási kormány célszerű és erélyes intézkedései 
következtében eltűnt. Azok között a lépések 
között, amelyeket a porosz kormány ezeken a 
keleti vidékeken a németség érdekeinek vé-
delmezésére tett, egyetlen egy sem érdemel 
nagyobb dicséretet, mint a német műveltség 
erősítése és terjesztése a falusi népkönyvtárak 
alapítása útján. Jellemző, hogy a porosz kor-
mány, mióta a népkönyvtárak fontosságát a 
nép életére felismerte, ilyesmiket majdnem 
kizáróan, csak a keleti tartományokban ala-
pított és pedig teljes eréllyel. A vándor falusi 
könyvtárak kapcsolatba hozatala a pózeni 
Vilmos császár könyvtárral s ennek az uj 
intézménynek mintaszerű vezetése a népmű-
velés emelésére elegendő bizonyítékul szolgál-
hat erre. A pózeni, sziléziai, kelet- és nyugat 
poroszországi falusi népkönyvtárakra 1895. 
óta rá sem lehet ismerni. Annak a 70.000 
márka évi támogatásnak, amelyet a porosz 
közoktatásügyi kormány a falusi népkönyv-
tárakra fordít, 1900 óta nagy része e tarto-
mányok könyvtáraira esik. 

I)e a többi tartományok is kiveszik részü-
ket ez összegből. És nem is lehet másként, 
inert a legtöbb német falu képtelen a maga 
anyagi erejéből népkönyvtárakról gondoskodni. 
Es ez a nehézség a dolog természetében rej-
lik, mert tegyük fel, hogy egy 10.000 főnyi 
lakosságú város évenként 1000 márkát fordít-
hat népkönyvtárra, ezt legalább is húszszor 
olyan gazdagon összeállíthatja, mint egy 500 
főnyi lakosságú falu, amelyik e célra évenként 
csak 50 márkát áldozhat. 

De minden könyvtár, legyen az kicsiny, 
vagy nagy, kénytelen időnként könyvállomá-
nyát felújítani még akkor is, ha a már meg-
levő könyvek mind használható állapotban 
vannak. Mert a könyvek vonzóereje e felújítás 
nélkül a népkönyvtáraknál beszerzésük nap-
jától kezdve folytonosan csökken. Mert idők 
folytán az olvasók megismerik e könyvek egy 
részének tartalmát, a másik rész iránt pedig 

nem érdeklődnek. Ez az oka, hogy a nép-
könyvtárak igénybevétele felállításuk első 
éveiben a legnagyobb. Ez ok miatt kell e 
könyvtárakat időnként újabb beszerzésekkel 
gazdagítani. Az amerikai Egyesült-Államok 
ban e nehézségen úgynevezett vándorkönyv-
tárak felállításává! igyekeztek segíteni. Mellé-
kesen megjegyezve, ilyen vándorkönyvtárak 
Németországban szórványosan már a XIX. 
század első felében is előfordultak. 

Az amerikai péida hatására újabban Német-
országban egy-egy kerület népkönyvtárai 
egymással szövetkeznek és könyvállományukat 
a mutatkozó szükséglethez képest egymásközt 
kicserélik. Vagy pedig a kerületi bizottságok 
kimondják, hogy a rendelkezésükre álló ösz-
szeggel egy vándorkönyvtárt vásárolnak. 
Ennek könyveit aztán annyi csoportra osztják, 
ahány népkönyvtár van a kerületben. így ha 
a kerületben nyolc népkönyvtár van s a 
beszerzett könyvtár 400 kötetből áll, akkor 
50—50 kötetből álló 8 csoportra osztják. 
Mindenik csoport kap egy számot s azokat 
osztán kiosztják a 8 falu között. Időnként, 
mondjuk félévenként, a csoportokat kicserélik 
az egyes községek között mindaddig, míg 
minden egyes csoport megjárta egymásután 
mind a nyolc községet. Ily módon sikerült 
egynehány kerületi bizottságnak igazán hasz-
nálható vándorkönyvtárt szereznie. E mód-
szerrel előnyösen fel lehet használni azt az 
összeget, melyet a porosz állam évenként a 
népkönyvtárak segélyezésére fordít. A ,Ge-
sellschaft für Verbreitung von Volksbildung" 
című egyesület is ily módon szép számú 
vándorkönyvtárt létesített a német biroda-
lom különböző részeiben. 

Téves volna azonban e sikerekből azt követ-
keztetni, hogy ezek a vándorkönyvtárak he-
lyettesíthetik, sőt feleslegessé tehetik az állandó 
falusi népkönyvtárakat. Mert vannak olyan 
könyvek, amelyeknek minden népkönyvtárban 
meg kell lenniök, mert kívánatos, hogy min-
den ember olvassa őket. Ilyenek a nemzet 
klasszikus írói, továbbá a legjobb közhasznú, 
természettudományi és egészségtani, történelmi, 
alkotmánytani, földrajzi stb. ismereteket tartal-
mazó könyvek. Továbbá nem szabad figyel-
men kívül hagyni azt az erkölcsi hasznot 
sem, amelyik abból származik, hogy a falunak 
megvan a maga saját külön népkönyvtára, 
amely épen űgy a falu lakosságának közös 
tulajdona, m nt a falu más közös fekvőségei, 
vagy ingatlanai közös haszonvétel és közös 
gondoskodás tárgyául. 

Ez okok miatt a falusi népkönyvtár beszer-
zésének célravezető helyes formájául nem tart-
ható az az eljárás, ha a lelkész és a tanítok 
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a maguk erején, vagy magánosok támogatá-
sával, mint magánintézményt alapítják meg a 
falusi népkönyvtárt, noha ez a leggyakoribb 
eset és pedig a következő okok miatt : sokkal 
könnyebb minden községben ügybuzgó és 
ideálisan gondolkozó áldozatkész embereket 
találni, mint a nehézkes községi képviselő-
testületet rábírni, hogy a község terhére nép-
könyvtárt szervezzen. Az előbbi módszer azzal 
a veszedelemmel jár, hogyha az alapítók meg-
halnak, vagy más községbe költöznek, a könyv-
tár is a legtöbbször megszűnik, míg ha az 
alapító maga a község, e szomorú lehetőség 
kizártnak tekinthető. Ezért a leghelyesebb el-
járás az, hogyha a könyvtár magánkezdemé-
nyezésből keletkezett is, odahatni, mentől 
gyorsabban, hogy a község átvegye, mert ha 
ez bekövetkezett, akkor a megszűnéstől nem 
kell félni. 

Hogy általában e falusi népkönyvtárak min-
den baladás mellett is milyen szegények jó 
és igazán használható könyvekben, kitűnik 
azokból a jelentésekből, amelyeket erre vonat-
kozóan a Deutsche Dichter-Gedächtniss-Stiftung 
értesítőjében tettek közzé. Így, egy tanító azt 
panaszolja, hogy a meglevő népkönyvtár fenn-
tartására egy árva fillérrel sem rendelkezik. 
Hogy a szükséges néhány márkát valahogyan 
megszerezze, az iskolásgyermekeket arra buz-
dította, hogy szabadidejükben szedjenek epret 
és áfonyát s a pénzt, amit érte kapnak, ad-
ják át a népkönyvtár számára. Az Elbe keleti 
vidékeiről egy lelkész azt írja, hogy az utód-
jától átvett népkönyvtárban nem vo:t semmi 
egyéb, mintegy 60 évvel ezelőtt megjelent 
Konversationslexikon, Kantnak „Kritik der 
reinen Vernunft" című műve s a Gartenlaube-
nak egy pár elrongyolódott kötetlen évfolyama. 

Mindez adatokból nyilvánvalóan kitűnik, 
hogy Németországban is mennyire szükséges 
az állami támogatás arra, hogy a falusi nép-
könyvtárak a német nép művelésének igazán 
komoly és hatásos eszközei lehessenek. A po-
rosz állam, amint már említettük is, évenként 
70.000 márkát fordít a falusi népkönyvtárak 
segélyezésére, de ezenkívül a kerületi községi 
hatóságok is tekintélyes összeggel támogatják 
az illető kerületi bizottságok útján ez intéz-
ményt. A szász királyság e célra évenként 
20.000 márkát áldoz. A kisebb államok meg-
felelően kisebb összegeket, de azért még min-
dig vannak német államok és tartományok, 
amelyeknek évi költségvetésébe e célra egyetlen 
fillér sincs felvéve. Ilyenek Bajorország és 
Elszász-Loiharingia. 

Az államon kívül egyes közművelődési egye-
sületek is támogatják erkölcsileg és anyagilag 
a falusi népkönyvtárak intézményét. Ezek 

között első helyen áll a Gesellschaft für Ver-
breitung von Volksbildung nevű egyesület, 
amelyik legutóbbi évi jelentése szerint 89.620 
kötet könyvet ajándékozott 4191 népkönyv-
tárnak. Van e célra egy evangélikus egyházi 
jellegű egyesület is (Centraiverein für Grün-
dung von Volksbibliotheken), amelyik 1905-ben 
100.712 kötet könyvet osztott ki a népkönyv-
tárak között;. Katholikus részről nagy tevékeny-
séget fejt ki ezirányban a Borromiius-Verein, 
amely 2877 katholikus jellegű népkönyvtár kö-
zött 150.000 kötet könyvet osztott ki. 1901-ben 
alakult meg a Deutsche Dichter-Gedöchtniss-
Stiflung, azzal a célzattal, hogy a „németség 
kiváló költőinek műveik terjesztésével örökkön 
tartó emléket emeljen a német nép szívében." 
Ez ok miatt a falusi népkönyvtárakat jó és 
irodalmilag értékes könyvekkel igyekszik anyagi 
erejéhez mérten támogatni. 1906-ban 612 
népkönyvtárnak 13.934 kötetben 24.021 mü-
vet ajándékozott. A Comenius Gesellschaft 
ugyan direkte nem támogatja a falusi nép-
könyvtárakat, de azért e tekintetben sem 
késik becses elméleti útmutatásokat adni e 
könyvtárak szervezőinek. Ugyanez mondható 
a Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur 
című egyesületről is. 

Meg kell még röviden emlékezni azokról a 
folyóiratokról is, amelyek a népkönyvtárak 
ügyével foglalkoznak. Ilyen elsősorban a Ge-
sellschaft für Verbreitung von Volksbildung 
folyóirata a Die Volksbildung, továbbá, leg-
alább részben, a Comenius Társaság hivatalos 
közlönye, a Monatshefte der Comenius-Gesell-
schaft, Katholikus részről a Borromäus-Blätter. 
Jó szolgálatot tesz ezirányban a kicsiny, de 
kitűnően szerkesztett Centralblatt für Volks-
bildungsivesen is, valamint a Das Land című 
folyóirat, amely hivatalos közlönye az Aus-
schuss für Wohlfahrtspflege auf dem Lande 
című egyesületnek. Kizárólagosan a népkönyv-
tárak dolgaival is foglalkozik egy folyóirat, 
a wiesbadeni országos könyvtár igazgatójának, 
dr. Liesegang tanárnak szerkesztésében meg-
jelenő Blätter für Volksbibliotheken und Lese-
hallen. 

Munkások dalegyesülete Svájcban. 
Irta : Szalay Fái. 

Több kevesebb időt töltöttem Zürichben, 
Bázelben, Bemben, Genfben s így Svájc tár-
sadalmi életét, berendezkedését, szociális moz-
galmait és intézményeit volt alkalmam tanul-
mányozni. Svájc — mondhatjuk — dalos or-
szág. Ha végigjárja az ember városait, vagy 
hegyeinek, tavainak regényes tájait, mindenütt 
dal csendül a fülébe. A zürichi tó partján 
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levő városi sétányról férfi-négyes akkordjait 
röpíti az esti szellő a víz felett. A Vierwald-
stadti-tó mellé pazar elegánciával épült „Kur-
salon" hangversenyeit férfi-négyesek dominál-
ják. Interlakenban, a Jungfrau havas csúcsára 
néző ligetben minden héten van ének-hang-
verseny. A turista, ki az erdőket járja, vagy 
a gleeserek régiójába igyekszik, lépten-nyomon 
hallhatja az áfonya-szedő leányok ajkáról fü-
lébe csendülő „jódlirozást". 

Tagadhatatlan, hogy a svájci muzsikális haj-
landóságú, mint minden hegyi nép. A zenei 
érzék vele születik. Nagy szerepet játszik 
azonban a nevelés is. A daloskedvet az isko-
lák nagy buzgósággal ápolják s bő anyagot 
nyújtanak ennek a megnyilatkozhatásra. Mikor 
aztán a gyermek kilép az iskolából, felserdül 
s a társadalmi alkotások részesévé válik, mái-
olyan kedéllyel és szívvel bír, melyben dalt 
fakaszt a munka, a természet, a társaság s 
amely csak a szép és nemes szórakozások 
után vágyakozik. 

Iljen alapokon és körülmények között ébren 
tartani a dal iránti szeretetet, az éneket kulti-
válni, még a munkásszervezetekben is könnyü 
dolog. Hogy a svájci nép szelid, békés termé-
szetű, abban nagy része van a dal iránti szere-
tetnek is, mely derűssé teszi a lelket. 

A svájci nép életében ilyenformán nagy 
szerepet játszik a zene. Minden valamire való 
városnak van filharmóniai társulata, s minden 
községnek dalegyesülete. Mit is csinálnának a 
jó svájciak egész télen, az elzárt völgyszorosok-
ban, mely köré a hó, jég, lavina áthághatatlan 
torlaszokat emelt? Összejárnak énekelni, vala-
melyik e célra megfelelő középületbe. Mikor 
aztán a tavaszi napsugár a közlekedés aka-
dályait elhárítja, benépesül a hegyek oldala s 
vidám dal akkordjai csendülnek meg a friss 
lombozat között. 

Azonban, szociális tekintetben legnagyobb 
fontosságúnak tartom a munkások által fenn-
tartott dalszervezeteket. Ipartelepeken, városok-
ban, hol ily egyesület alakításához elegendő 
munkás van, a tizikai munkával foglalkozóknak 
ily alapon való tömörülése oly kedvező ered-
ményekkel jár, mely meglátszik egész Svájc 
társadalmi életén. 

Leghosszabb időt — négy hetet — töltöttem 
Genfben, s így az itteni dalegyesületeket 
mutathatom föl leghkább, mint típusát a svájci 
munkások dalegyesületének. A Rhône folyóra 
épített elektromos- és vízművek munkásai, az 
óragyári, gépgyári és egyéb munkások alkot-
nak ily dalegyesületeket, melyeknek vezetője 
rendesen valamelyik templom karnagya. Egy 
ilyen dalegyesületnek pédául a St. Tierre székes-
egyház karnagya volt a karmestere, kivüle 

még a Madeleine, Notre-Dame és a refor-
mátusok templomának a karnagyai voltak 
vezetők az ilyen dalegyesületekben. 

Amint a munkás lerakta szerszámait és ki-
mosakodott, megy a dalegyesületbe. Hang-
jegyismeretét —- melyet az iskolában szer-
zett — bővíti, zenei érzékét fejleszti itt. 
A fizikai munkát pedig, mely szervezetét egész 
nap meglehetősen igénybe vette, felváltja ezzel 
egy kis szellemi, amely egyúttal nemes szóra-
kozást nyújt neki s egészségére nem ártalmas, 
mint a füstös helyiségben való tivornyázás. 
A cél pedig, mely összehozta őket, kizárja, 
hogy olyan eszmék foglalják le gondolat-
világukat, melyek megrontják a munkások 
közszellemét s így a társadalmi élet békéjét 
feldúlják. 

Az új darabok legnagyobb részét a téli 
estéken tanulják be, nyáron nyilvános dal-
estélyeket adnak, melyek a munkáspénztárak-
nak jövedelmet hoznak. Genf mindegyik mu-
lató helyén: az Egyetem-kertben, a Genfi-tó 
partján levő angol-kertben, a Mon-Repos 
parkban, a Bois de la Batie-ben, vagyis a 
nép-kertben, a dalestélyek céljaira szolgáló, 
deszkából épített csarnok van. A vendéglőssel 
megalkudott díjért az egyesület itt programm-
szerű dalestélyeket ad. Belépő-díj nincs. Ellen-
ben a vendéglős a daloskörnek fizetett összegért 
úgy kárpótolja magát, hogy a sör árát ilyen-
kor 20 szántimról 30 szántimra emeli. 

Aki tehát megelégszik egy pohár sörrel — 
mint én — az 30 szántimért egész este kel-
lemesen szórakozik, — sőt mi több — mű-
élvezetben van része. Mert hogy csakugyan 
műélvezetet nyújt ez a dalestély, arra nézve 
garancia a vezető kiváló zenei tudása, a tagok-
nak jól fejlesztett zenei érzéke, iskolázott és 
fegyelmezett hangjuk, mely karban és szóló-
ban egyaránt nagy hatást kelt. A hangverse-
nyeken a népnek minden rétege képviselve van, 
még pedig az intelligencia nagyobb számmal. 

A munkások önérzetére kiválóan emelő hatást 
gyakorol az a tudat, hogy az ő előadásuk 
által kellemes szórakozásban, műélvezetben 
részesül még az is, ki szellemi műveltség tekin-
tetében fölöttük áll. Az intelligenciának, a 
szellemi- és pénzarisztokratáknak megjelenése 
e hangversenyeken a társadalom demokratikus 
gondolkodását bizonyítja, mely az egyes réte-
geket közelebb hozza, egybeforrasztja, minek 
eredménye egységes társadalom, erős nemzet. 

Tartalom. Az „TJniversitá popolare" mozgalom 
Olaszországban. — Egy évi mérleg. Kari József. — 
Falusi népkönyvtárak Németországban. — Munkások 
dalegyesülete Svájcban. Szalay Pál. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
Krassószörény vármegye temesi járásához tartozó 

L u g a s h e l y községben újonnan rendszeresített köz-
ségi tanítói állásra ezennel pályázatot hirdetek. A 
tanító javadalmazása: 1000 korona készpénzfizetés, 
szabad lakás, mely áll 2 szoba, 1 előszoba, konyha,, 
kamra és a szükséges mellékhelyiségekből, valamint 
kert haszonélvezetéből. Felhívom a pályázni óhajtókat, 
hogy képesítésüket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló 
okmányokat alulírt iskolaszéknél f. évi szeptember 
hó 14-ig, déli 12 óráig annál is inkább nyújtsák be, 
mivel a később beérkező kérvények tekintetbe vétetni 
nem fognak. A választás Lugashely községházánál, 
1909. évi szeptember 15-én délelőtt a órakor fog 
megtartatni. Lugashely, 1909 augusztus 16-án. Muresan 
Sándor s. k., iskolaszéki elnök. (1463—II—2) 

Torontáltorda község községi iskolaszéke nyug-
díjazás folytán megürült tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Az állás jövedelme : évi 1000 korona kész-
pénzfizetés és az esetleges törvényes korpótlékok, 
valamint szabad szalmafütés. A lakás áll 3 szoba, 
konyha, kamra, udvar és kis házikertből. Kötelessége 
a megválasztandó tanítónőnek egy, esetleg két vegyes 
osztály tanítása és úgy a mindennapi, valamint az 
ismétlő-iskolás leányok számára a női kézimunka-
oktatás s tanítványainak annak idejében szokott temp-
lomba vezetése és ott a rájuk való felügyelet. Pályázni 
óhajtó róm. kath. vallású, okleveles tanítónők szabály-
szerűen bélyegeit és okmányolt kérvényeiket szep-
tember 26-ig a községi iskolaszék címén nyújthatják 
be. Torontáltorda, 1909 augusztus hó 30. Bezdán Jó-
zsef róm. kath. plébános, iskolaszéki elnök. Biczók 
Ferenc igazgató-tanító, iskobiszéki jegyző. (1497-11-2) 

A soproni ág. hitv. ev. egyházközség elemi isko-
jánál egy tanítói állás üresedésbe jővén, erre ezennel 
pályázatot hirdetek. Ezon állással járó jövedelem: 1. 
évi 1930 korona fizetés és törvényes ötödéves pótlék ; 
2. 18 köbméter kemény hasábfa ; 3. természetbeni 
lakás vagy 400 korona lakáspénz Pályázhatnak ág 
hitv. ev. vallású, okleveles tanítók, kik a magyar es 
német nyelvet tökéletesen bírják és az ének-, torna-
és kézügyesség - tanításban is jártasok. A választás 
egy próbaévre történik ; ha azonban olyan tanítóra 
esik a választás, ki már véglegesen hivatalban volt, 
síz egyházközség a próbaévtől eltekint. Az állás 1909. 
évi november 15-ével foglalandó el. A keresztlevéllel 
s egyéb okmányokkal kellően fölszerelt folyamodvá-
nyok 1909. évi szeptember 30-ig az egyházközség 
elnökségéhez, nt. Brunner János, esperes-lelkész úrhoz 
címezve küldendők. Sopron, 1909 augusztus 28-án. 
Dr. Zergényi Jenő, egyházközségi felügyelő. 

(1499—II—2) 
A mencshe ly i (Veszprém megye) ref. előkönyörgő-

kántortanítói állásra oklevéllel fölszerelt pályázatok 
szeptember 19-ig adandók be esperesi hivatalhoz 
Balatonfüredre. Fizetés : természetbeni lakás mellék-
épületekkel, készpénz munkaváltsággal együtt 211*30 
korona, rozs 1625 liter, bor 540 liter, ha az egyház-
nak nem terem, helyette 100 korona, 780', íooo hold 
szántóföld, 18 m3 kemény tűzifa beszállítva, nagy 
gyümölcsös- és káposztáskert, államsegély 394 korona. 
Kötelesség : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek 
oktatása, vasárnap- és ünnepnapokon prédikáció föl-
olvasása, hétköznapokon könyörgés, gondnoki szám-
adás elkészítésénél segédkezni, jegyzőkönyvet vezetni. 
Állás azonnal elfoglalandó. Szentantalfa, ref. lelkészi 
hivatal. (1503-11—2) 

A sol tvadkert i ág. hitv. ev. egyház kántortanítói 
állására pályázat. Fizetés : lakás, kert, 880 kor. pénz. 
Ezer koronáig kiegészítés az államtól. Szokásos stólák. 
Pályázatok f. hó 20-ig alulírotthoz küldendők. Solt-
vadkert (Pest m.), 1909 szept. 8. Kruttechnitt Antal, 
lelkész. ( 1317 -1 -1 ) 

A mezőtúri ref. egyház az egyik újvárosi ref. 
tanítónői állomásra pályázatot hirdet. Ez állomás java-
dalma : az egyház pénztárából 250 korona lakbér és 
1000 korona alapfizetés, mely annak idején az állam 
pénztárából 1100 koronára fog kiegészíttetni, továbbá 
a rendes korpótlék az állam pénztárából. Az egyház 
által adott alapfizetés a megállapítva levő fizetési 
fokok és módozatok szerint, a szolgálati évek arányá-
ban, az állami korpótlékokon kívül 1600 koronára 
emelkedhetik. A megválasztott tanítónő köteles : az 
Újvároson lakni, a reábízott bármely osztályt vagy 
osztályokat az egyházkerületi tanterv szerint vezetni 
és férjhezmenetele esetén állásáról lemondani. Pályá-
zati határidő : 1909 szept. 18-ig bezárólag, amikorra 
a kellően fölszerelt és orvosi bizonyítvánnyal ellá-
tott kérvények alulírott lelkész-elnökhöz benyújtandók. 
Mezőtúr, 1909 szept. 3. Gergely Antal, ref. lelkész. 

(1556-11—2) 
Alulírott községi iskolaszék a folyó évi július hó 

9-én kelt, aláírás nélkül kibocsátott, az óbecsei köz-
ségi polgári fiúiskolánál üresedésbe jöitnek jelzett 
tanszék betöltésére közzétett pályázati hirdetmény 
egyidejűleges hatályon kívül helyezése mellett köz-
hírré teszi, hogy ugyanezen iskolánál a szervezési 
szabályzat 6. §-a értelmében, esetleg az igazgatói 
állással egybekötött teendők ellátásával is megbízandó 
mennyiség- és természettudományi tanári állásra 
ezennel új pályázatot hirdet. Feltételek : 1. A szerve-
zési szabályrendelet hivatkozott számú szakaszának 
rendelkezéséhez képest, miután az igazgatói teendők 
ellátása is esetleg a megválasztandóra lenne bízandó, 
megkívántatik, hogy a pályázó középiskolai tanári 
kvalifikációval bírjon. 2. Fizetését képezi működésének 
megkezdésétől számított első évben évi 1600 korona, a 
második évtől kezdődőleg évi 1800 korona alapfizetés, 
előleges havi részletekben. 3. Lakbére évi 500 korona, 
évnegyedes előleges részletekben. 4. Amennyiben az 
igazgatói teendők ellátásával meg lesz bízva, úgy 
ezért évi 400 korona fizetéstöbbletben részesül, havi 
előleges részletekben, de azért köteles hetenként 22 
órát tanítani, amiért külön évi 50 korona díjazásban 
részesül. 5. A megválasztandó tanár a szabályszerű 
fizetést kiegészítő államsegélyben is részesül, ha erre 
nézve a megkívánt föltételeknek eleget tesz. 6. Amennyi-
ben a megválasztandó tanár az igazgatói teendőkkel 
nem lenne megbízható, úgy tartozik a heti rendes 
22 órán felül még heti 5 órát tanítani az iskolaszék 
beosztása szerint, amiért évi 50 korona külön díjazás-
ban fog részesülni. 7. Azon pályázó, ki az ének- ós 
zenetanításra is képesítve van és a német nyelvet 
tökéletesen bírja, előnyben részesül. 8. A megválasz-
tott tanár a fentiek szerint megállapított óraszámainak 
keretén belül, minden díjazás nélkül, a községi polgári 
leányiskolánál is köteles tanítani. Felhívatnak a 
pályázók, hogy kellőleg fölszerelt kérvényeiket folyó 
évi szeptember 20-ig bezárólag dr. Tripolszky János, 
iskolaszéki elnök címére küldjék be. Öbecse, 1909. évi 
augusztus hó 10-én. A községi iskolaszék. 

(1292-1—1) 
Az a l só lyubkova i községi elemi népiskolánál a 

tanítónői állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 
1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, 
konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar 
honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi in. kir. minisztériumhoz címzett folyamod-
ványok folyó évi szeptember hó 25-ig Krassószörény 
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
A szerb nyelv ismerete okmányilag igazolandó. Lúgos, 
1909. évi szeptember hó 2-án. Berecz Gyula s. k., 
F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő. (87/h—I—1) 

Oki., ref. tanítónő sürgősen helyettesi vagy segéd-
tanítónői állást keres. Szíves megkereséseket kér: 
„Tanítónő", Nagykörös , poste restante. (1567-1-1) 



F 2 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 3 . SZÁM. 

Pályázat az ombodi református orgonistakántor-
fitanítói állásra, melynek javadalma: 1. kényelmes 
lakás, házikerttel ; 2. 1200 (egyezerkétszáz) korona 
kési pénz, havi előleges részletekben fizetve ; 3. a régi 
temető egyharmadának évi használata és temetési 
stóla ; 4. a kertészet és gyümölcsészet tanításáért a 
nagyrészt már termő fákkal beültetett tágas faiskola-
kert használata ; 5. alapítványból évenként 50, azaz 
ötven korona; 6. két öl tűzifa. Kötelessége: 1. isteni-
tiszteleteknél és temetéseknél orgonázás és éneklés 
vezetése ; 2. egyházi énekkar vezetése; 3. I—VI osz-
tályú elemi fiúiskola tanítása, egyházkerületi utasítás 
szerint; 4. ismétlő-iskolások tanítása; 5. kánonikus 
órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén temp-
lomi ÍBtenitisztelet végzése. Állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázati okmányok 1!)09 szeptember 19-ig alulírott-
hoz küldendők. Kelt Ombodon (Szatmár rn.), 1909 
aug. 10. Batta Miklós, ref. lelkész. (1369—1 — 1) 

Á krigi (Szepes vm.) róm. kath. kántortanítói állo-
másra, svept. 19-n' pályázat hirdettetik. Az állomás 
jövedelme : igénybe veendő államsegéllyel 1000 kor. 
Az állást elnyerni óhajtók szabályszerűen fölszerelt 
kérvényeiket főt. Sefcsik János plébános címére, Du-
randra küldjék be, a fenti határnapig. Iskolaszéki 
elnök. (1505 - I — 1) 

Pályázat. Fülöpszál lás község kisdedóvodájánál 
ar, óvónői állás megüresedvén, arra pályázat hirdet-
tetik. Az óvónő illetménye : 600 korona, havi előleges 
részletekben, a községi pénztárból fizetendő évi fizetés 
és természetbeni lakás. Ezenkívül 240 korona dada-
tartás, melyet azonban egészben a dadának taitozik 
kiszolgáltatni. A kellőleg okmányolt pályázatok Mády 
Gyula dr. községi kisdedóvodafelügyelő-bizottsági el-
nök úrhoz 1909. évi szeptember hó 25-ig bezárólag 
adhatók be. Felügyelő-bizottság. (1508—1—1) ^ 

Maldini államilag segélyezett községi iskolánál 
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. A 
tanító javadalmazása : 1000 korona és természetbeni 
lakás. Kötelessége : az iskola három felső osztályát 
vezetni s egyúttal a gazdaságtant is tanítani. A pá-
lyáz ,ti kérvények Posch Gusztáv ev. lelkész, iskola-
széki elnök címére, Toporczra (Szejies m.) küldendők, 
szept. hó 24-ig. (1529—1—1) 

Á homonnai nyilvános magán polgári leányiskolá-
hoz zeneszakra képesített, oki. polg iskolai tanítónő 
kerestetik, ki a német nyelvben tökéletesen jártas. 
Pályázatok Kovács Mária igazgatónőhöz, Homonna 
(Zemplén vm.) inté/endők (1536—11—1) 

A t o l c sva i (Tokííjvidék) róm. kath. iskolai elnök-
ség a beteg kántortanító helyettesítésére okleveles 
kántortanítót keres a jövő tanévre. Kap teljes ellá-
tást, fizetést megegyezés szerint. Pályázhatni szeptem-
ber 25-ig. Elfoglalandó szept 20-án. Elnökség. 

(1559—1—1) 
Az ormingya i államilag segélyezett községi elemi 

iskolánál rendszeresített tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Fizetés : államsegély 900 korona, községtől 
100 korona, természetbeni lakás. Román nyelv isme-
rete szükséges. Pályázati határidő: 1909 október 20. 
Ormingya, 1909 szeptember 3. Borza, bíró. 

(1563-1—1) 
A fazekas -zsa luzsány i kántortanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. .Javadalma : készpénzben, szolgál-
mányok, földbirtok, stólából 1630 korona. Megfelelő 
lakás mellékhelyiségekkel, kerttel. A tót nyelv isme-
rete szükséges. Választási nap : szeptember 18. Pályá-
zatok Liptay Ede iskolaszéki elnökhöz intézendők, 
Nagyszuha (Gömör m.). Személyes megjelenés kíván-
tatik. Az állás szeptember 25-én elfoglalandó. 

( 1 5 6 4 - 1 - 1 ) 
Középkorú, róm. kath. tanító, kántorságban járatos, 

képesítőre készülvén, segédtanítóságot elfogadna sze-
rény föltételek mellett. Címe : B. F., Girincs. 

(1566—1—1) 

A törökkoppányi r. k. iskolaszék osztálytanítót 
keres, ki a kántorságban jártas. Fizetése : állam-
segéllyel 1000 korona. 6 méter fa és 1 szoba. Határ-
idő : szeptember 25. (1565—I—1) 

Lajosmizse község községi iskoláinál tíz tanítói, 
illetve tanítónői állás van üresedésben. Javadalmazása : 
az eddig élvezett és az 1907. évi XXVII. t.-c. 2. §-ában 
megállapított törzsfizetés, állami kiegészítéssel. Tar-
toznak megválasztott tanítók a hitoktatást minden 
külön díjazás nélkül tanítani. Miután a községi iskolák 
eddig római katholikus jelleggel bírtak, az ott alkal-
mazva volt tanítók a választásnál előnyben részesül-
nek. Pályázni szándékozók tartoznak kérvényüket f. 
évi szeptember hó 22-ig a községi iskolaszéknél be-
nyújtani. Székely Lajos, iskolaszéki elnök. 

(1572-1-1) 
Törökszentmiklós község polgári fiúiskolájánál 

egy segédtanári állásra pályázatot hirdetünk. Pályá-
zók szabályszerűen fölszerelt kérvényeiket a községi 
iskolaszékhez intézve, f. hó 25-ik napjáig nyújtsák be. 
Pályázhatnak a nyelv- és történelmi tanszékre képe-
sítettek, szabadkézi rajznak felelősség melletti taní-
tására képesek előnyben részesülnek. Beosztott tárgyak 
tanítása vállalandó. Javadalom : a község pénztárából 
300, államsegélyből 1100, összesen 1400 korona törzs-
fizeté.-, 300 korona lakbér. Az állás megválasztás után 
azonnal elfoglalandó. Kiss István főjegyző, iskolaszéki 
elnök. _ _ (1573-1 -1 ) 

A fábiánházai ref. egyház pályázatot hirdet a 
második tanítói állomásra. Javadalma : 100 korona az 
egyház pénztárából és 900 korona állami fizetéskiegé-
szítés, havonkénti előleges részletekben. Két kisebb 
szoba-, konyha- és kamarából álló lakás, 400 [ -öl 
faiskolai föld haszonélvezete. Kötelessége : az első és 
második vegyes osztályok tanítása, az egyházkerületi 
B) tanterv szerint. Pályázhatnak ref. vallású, okleveles 
férfitanítók. Pályázati kérvények szeptember 25-ig 
alulírotthoz küldendők s az állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Fábiánháza (Szatmár nr.). Asztalos 
Kálmán, ref. lelkész. (1574-1 -1 ) 

A losoncz i róm. kath. elemi iskolánál megürese-
dett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Ezen állás 
javadalma: az iskola pénztárából 1230 korona és 
420 korona lakáspénz. A megválasztott köteles állását 
azonnal elfoglalni, a neki kijelölt osztályban tanítani, 
a kántort szükség esetében helyettesíteni, az egyházi 
karban közreműködni. A pályázat határideje : 1909 
szeptember 21, déli 12 óra. Az ezentúli kérvények 
figyelembe nem vétetnek. A kérvények a plébániára 
címzendők. (1575—1—1) 

Nyitrakomjáthi róm. kath. népiskolánál egy 
férfi tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 
100 korona iskolai pénztárból, 878 korona államsegély, 
20 korona kertilletmény, egy öl tűzifa beszállítva és 
bútorozott szoba. Kötelességei : a kijelölt osztályokban 
tanítani, gyermekeket a templomba és körmenetekre 
vezetni, a helyi isk. rendszabályokat pontosan be-
tartani, főtanítónak az irodai munkálatoknál és kán-
toriakban segédkezni. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Választás szeptember hó 19-én lesz. Az iskolaszék. 

(1576—1—I) 
A pá lo snagymezö i községi jellegű elemi iskolá-

nál újonnan rendszeresített tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : 100U korona készpénz, 20 ms 

tűzifa, megfelelő természetbeni lakás. Pályázati kér-
vények szeptember hó 17-ig nyújtandók be Pálos-
nagymező község községi iskolaszékéhez. Választási 
határidő: 190.» szeptember 25, délelőtt 10 óra. Az 
állás október 1-én foglalandó el. Pálosnagymező, 1909 
szeptember 3-án. Iskolaszéki elnök. (1578—I 1) 

Róm. kath. kántorsegédet keresek, ki képes az 
összes kántoriakat önállóan végezni. Megállapodás 
levélben. Veszelovszky Márton kántortanító, Abasár 
(Heves m.). (1586-1 -1) 
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Székesfehérvár szab. kir. város községi elemi 
iskoláinál egy vezetőtanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Minthogy ezen állás előreláthatólag helybeli 
tanítóval lesz betöltve, egyúttal egy férfi osztálytanítói 
állás is megüresedik. Az osztálytanítók alapfizetése : 
1—5 évig 1000 korona, 6—10 évig 1200 korona, 11-20 
évig 140u korona, 21-től tovább 1600 korona. A nős 
tanítók lakbére 420, a nőtlen tanítóké és tanítónőké 
300 korona. Ehhez járul az 1907. évi XXVli. törvény-
cikkben biztosított korpótlék. Erre és a kezdőfizetésnek 
1200 koronára történő kiegészítésére az iskolaszók 
államsegélyt kér. A törzsfizetés emeluedésénél csak a 
Székesfehérvárott eltöltött, a korpótléknál ellenben 
az összes működési idő figyelembe vétetis. A vezető-
tanító fizetése minden fokon egyezik az osztálytanítóé-
val, csakhogy törzsfizetése 200 koronával nagyobb és 
szabad lakást vagy 420 korona lakbért kap. A köz-
ségi iskolaszékhez címzett és születési, magyar honos-
sági, tanulmányi, összes működési és legújabb keletű 
hatósági orvosi bizonyítvánnyal fölszerelt, kellően 
bélyegeit kérvények szeptember 26-ig alulírotthoz kül-
dendők. A megválasztott tanító állását azonnal tartozik 
elfoglalni s azt csak hatheti felmondás után hagy-
hatja el. Az okmányok eredetiben, vagy közjegyzőileg 
hitelesített másolatban csatolandók. A hiányosan föl-
szerelt, vagy elkésett kérvények nem vétetnek figye-
lembe. Székesfehérvár, 1909 szeptember 3-án. Szirbek 
József, igazgató. (1577—1 — 1) 

Okleveles, reform, vallású tanítót keresek helyettes-
nek az 1909/10. iskolai évre. Fizetése : havi 60 korona-
Kötelessége : II. fiúosztály vezetése. Állását év közben 
el nem hagyhatja. Ajánlatok oklevélmásolattal Kovács 
Gergely ref. tanítóhoz, Mezőtúrra küldendők. 

(1583-1—1) 
A mezőkövesd i közs. segélyezett, min. eng. nyil-

vános polgári fiú- és leányiskolához okleveles segéd-
tanár kerestetik. Pályázhatnak oki. polgári iskolai 
tanárok, kik a mennyiség-természettudományi, esetleg 
a nyelvi Bzakra vannak képesítve. Fizetés : 1400 korona 
és 200 korona lakbér. A tanítás délelőtti, félnapos. 
Okmányokkal fölszerelt kérvények legkésőbb szept. 
18-ig beadandók. Igazgatóság. (1584—I- l j 

A keresztespüspöki róm. kath. iskolaszék egy 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : az új 
tanítói lakás felépüléséig csak egyszobás lakás ós ezer 
korona. Kötelessége : az iskolaszék által reábízott osztá-
lyok önálló vezetése ; az ismétlő-iskolások tanítása. 
Istenitiszteletekre az iskolásokat vezetni s ott reájuk fel-
ügyelni köteles. Ha kántori tennivalókat végezni tud, 
elsőbbségben részesül ós némi mellékjövedelemre is 
számíthat. A kérvények beadásának határideje szep-
tember 20. bezáróan. A kérvényeket Koncz Lajos 
iskolaszéki elnök címére kell küldeni, Keresztespüspöki, 
u. p. Mezőkeresztes (Borsod megye). (1591—I—1) 

A suúri ág. hitv. ev. gyülekezet a második tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalmazása : 860 korona 
az államtól, 140 korona a gyülekezettől, megfelelő 
szép új lakás. Kötelessége : a kijelölt 3 osztályban 
tanítani, szükség esetén a kántortanítót helyettesíteni. 
Folyamodványok f. évi szeptember 22-ig nagyt. Hof-
bauer Pál esperes úrhoz, Bakonyszombathelyre (Vesz-
prém m.) küldendők. Tamaskovich Dániel, gondnok. 

(1592-1—1) 
Kitűnő okmányokkal rendelkező tanító előkelő csa-

ládhoz nevelőnek ajánlkozik elemi alsóbb középiskolás-
gyermekek mellé. Zongora-, cimbalom- s hegedű-
tanításra képes, német nyelvet bírja. Megkeresések 
„Tanító" jeligére Fe l söga l lára küldendők. 

( 1 6 0 2 - 1 — 1) 
Nyitrára kath. segédkántort keresek. Fizetése : 

50 korona havonta, egyszobás lakás, teljes ellátás ós 
mellékjövedelem. Bővebb felvilágosítás levélben. Csak 
válaszbélyeges levelekre válaszolok. Agóts Arzén, fő-
kántor. (1661-1 -1 ) 

Ólubló rt. város rk. iskolaszéke egy kántortanítói 
és egy tanítónői állásra pályázatot hirdet. Az állások 
jövedelme: 1000—ÍOUO korona törzsfizetés a várostól, 
törvényes korpótlék ; 32 m;l tüzelőfa házhoz hordva 
és fölaprítva, kert és szántóföld haszonélvezete 40 
korona ; beíratási díj körülbelül 60 korona ; írószer-
átalány (> korona ; lakbér 300 korona ; stóla körül-
belül 300 korona. A megválasztottak kötelesek a 
kijelölt osztályt és ismétlősöket tanítani, a férfitanító 
az összes kántori teendőket végezni és a 6 osz-
tályban az éneket tanítani, a nőtanító pedig a kézi-
munkát tanítani. Pályázó kántortanítók kötelesek 
szeptember 28-án délelőtt próbaorgonálás végett szemé-
lyesen megjelenni. Folyamodók kereszt- és oklevéllel, 
erkölcsi és működési bizonylatokkal és községi illető-
ségi bizonyítvánnyal fölszerelt kérvényeiket szeptem-
ber 27-ig Osumitta János esperes-plébánoshoz küld-
jék, Ólublóra (Szepes megye). (1593—1—1) 

Pályázat a v a n y o l a i ev. egyházközség kántor-
tanítói állására. Javadalom : készpénz 28 korona, 
munkaváltság 46'64 korona, tandíj fejenként 1 ko-
rona, átlag 100 korona, ismétlői 40 korona a község 
pénztárából, rozs 1080 kg., búza 672 k g , kukorica 
cirka 300 kg., tűzifa 4 öl, iskolafűtésre 2 öl, 9 ma-
gyar hold föld, stóla átlag 30 korona, államsegély 
354 korona. Kellően fölszerelt kérvények alulírthoz 
küldendők. Határidő: 10 nap. Kérvények ajánlottan 
visszaküldésére bélyeg mellékelendő. Személyes meg-
jelenés csak kívánatra. Vanyola, Veszprém megye. 
Balogh István, lelkész. ( 1 5 9 5 - 1 - 1 ) 

Betöltendő a nagy tapo lc sány i róm. kath. elemi 
magyar tannyelvű iskolánál egy férfitanítói állás, mely-
nek javadabna : 1100 korona törzsfizetés, 360 korona 
lakbér, esetleg természetbeni lakás. Kötelességei : az 
iskolaszék által kijelölt osztály vagy osztályok taní-
tása, az ismétlősök oktatása és a kántorságban való 
segédkezés, miért is a megválasztandó tanító kántor-
ságban való gyakorlottságát igazolni tartozik. A vá-
lasztás napja: 1909 szeptember 23. Kérvények szabály-
szerűen fölszerelve a nagytapolcsányi róm. kath. iskola-
szék címére, főtisztelendő Hollady Jenő plébános, iskola-
széki elnök úrhoz küldendők. Pazsitka Vilmos, igazgató-
tanító. (1596—1—1) 

A vámos lucska i ref. orgonista-tanítói állomásra 
pályázatot hirdetek. Fizetés: 1120 korona készpénz, 
14 — 16 köböl búza és rozs, fél kaszás rét és 20—40 
korona stóla. A lakás 2 szobából, konyha és kamrá-
ból áll. A kérvények beadási határideje : szeptember 
19. Szakái István, iskolaszéki elnök. Pósta : Nagy-
mihály, Veszprém megye. (1597 — 1—1) 

Sa lgó i ág. ev. egyház ev. tanítót keres. Fizetése 
a javadalmi jegyzőkönyv szerint: 319 korona, állam-
segély a törvény értelmében, jó lakás (2 szoba, 2 
kamara, konyha). Tannyelv : magyar. Tótul tudók 
előnyben részesülnek. Okleveles tanítók (nők is) pá-
lyázhatnak október l-ig. Evang. iskolaszék Saigon, 
pósta: Ürmény, Nyitra megye. (1599—1—1) 

A s zv in i cza i községi elemi népiskolánál egy 
tanítói és egy újonnan szervezett tanítónői állás be-
töltendő. Úgy a tanítói, mint a tanítónői állomás 
járandóságai: 1. 1000 korona kézpénzfizetés. 2. Tisztes-
séges lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szer-
kesztett, magyar honossági bizonyítvánnyal is föl-
szerelt, szabály s erű bélyeggel ellátott és a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
tériumhoz címzett folyamodványok folyó évi szep-
tember hó 25-ig Krassószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. A szerb nyelv ismerete 
okmányilag igazolandó. Lúgos, 1909. évi szeptember 
bó 3-án. Berecz Gyula s. k., F. J. r. 1., kir. tanfel-
ügyelő. (88/h—I—1) 

Kézimunkatanítónői állásra pályázatot hirdet a siket-
némák ungvár i intézete. Bővebbet az igazgatóságnál. 

(1657 — II—1) 
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A tornakörtvé lyes i református kántortanító-
ságra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 382 korona 
államsegéllyel együtt 1000 korona és szép lakás, 
gyümölcsössel. Kervények szeptember 20-ig a kört-
vélyesi ref. lelkészi hivatalhoz adandók be. U. p. 
Szádalmás, Abaújtorna m. (1603-1—1) 

A t ó szeg i (Pest megye, Szolnok mellett) róm. 
kath. tanítói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. 
Javadalma : természetbeni lakás (mely áll : 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló és ólból), kert helyett tíz 
korona. Az államtól 900 korona és az esedékes kor-
pótlék, a hitközségtől 100 korona. Kötelessége : 
III—VI. fiúosztály és a gazdasági ismétlő vezetése, a 
tanzászlóalj továbbfejlesztése, melyekért, ha ered-
ményt tud fölmutatni, a község pénztárából 180 
koronát kap. Még pedig a gazdasági ismétlő tanításá-
ért 80, a tanzászlóalj vezetéseért 100 koronát. Előny-
ben részesülnek azok, kik a kántorságban is jártas-
sággal bírnak, amennyiben a megválasztandó köteles 
lesz vasár- és ünnepnapokon a tanítók részére tartani 
szokott szentmiséken orgonálni és énekelni és szük-
ség esetén a kántort helyettesíteni. Pályázatok, kellően 
fölszerelve, szeptember 25-ig az iskolaszék nagyságos 
elnökéhez küldendők. Az állomás választás után azon-
nal elfoglalandó. ( 1 6 0 5 - 1 - 1 ) 

A s zepesazentgyörgy i evang., szláv anyanyelvű 
leányegyház kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalmazása: lakás, kert, ezer korona fizetés az 
államsegéllyel együtt. Pályázati határidő: október 10. 
Hollólomnicz, 1909 szeptember 5. Ritter István, iskola-
széki elnök. (1606-1—1) 

A bodrogkeresztúri (Zemplén m.) róm. kath. 
iskolához egy Il-od tanítónői állásra pályázatot hir-
detek. Javadalmazása : 1000 korona és lakás. Köteles-
sége : a rendes tanításon kívül a leányismétlősöket 
tanítani. Folyamodványokat szeptember 20-ig kérem. 
Breth Gyula, esperes-plébános. (1608—I—1) 

A f egyvernek i (Jásznagykúnszolnok megye) köz-
ségi iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítói' 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma: államsegély-
lyel 1000 korona, lakás, 300 [ J-öl kert. Kötelessége : 
a reábízott osztályok vezetése. Kérvények f. évi szep-
tember 23-ig az iskolaszék címére küldendők. Fegy-
vernek, 1909 szept. 6. Müller József, elnök. Gajda 
Gyula, jegyző. (1609 - 1 -1 ) 

Héreg községb'n (Komárom megye) a róm. kath. 
önálló tanítói állásra pályázat nyittatik. Javadalma-
zás : államsegély 643 korona, hitközségtől 377 korona, 
egy bútorozatlan szoba, ideiglenesen bérelt helyiség-
ben. Személyes megjelenés kívántatik, az útiköltség 
megtérítése nélkül. A kántoriakban való jártasság 
előnyt nyújt. Kötelessége : a kijelölt osztályokban 
tanítani, a gyermekeket hétközi és vasárnapokon és 
ünnepeken a templomba, valamint a szokásos kör-
menetekre vezetni és viseletükre szigorúan felügyelni. 
Nőtlen, okleveles pályázók kellőleg fölszerelt kérvé-
nyüket az iskolaszékre címezve, Hermán József tan-
felügyelő, esperes úrhoz küldjék folyó évi szeptember 
2ei-ig Bajnára (Esztergom megye). Választás szeptem-
30. Állás október 1-én elfoglalandó. Kemenczy Mihály 
iskolaszéki elnök, plébános. (1610 — I—1) 

Pályázat a k ígyós i ref. egyház orgonistatanítói 
állására. Javadalma : 1000 korona, melyből államsegély 
854 korona, lakás kerttel, 2 vékás szántóföld, 4 öl 
fa helyett 40 korona. Ötödéves korpótlék az állam-
tól. Kötelessége : az iskolásnövendékeknek a tiszántúli 
egyházkerület tanterve szerinti oktatása, ismétlő-isko-
lások tanítása, a kánonikus órák betartása, esetleg a 
lelkész helyetti teendők elvégzése. A kellőleg föl-
szerelt kérvények a lelkészi hivatalhoz, szeptember 
24-ig küldendők. Az állomás azonnal elfoglalandó. 
Személyesen megjelenők előnyben részesíttetnek. Kí-
gyós (u. p. Beregszász), 1909 szeptember 5. Dávid 
Lajos, ref. lelkész. (1611—1—1) 

A tát i (Esztergom megye) róm. kath. iskolaszék 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítői állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazása : 11 '388 kataszt. hold 
szántóföld, 2*916 hold rét, 394 [ -öl erdő, melyet 
javadalmazási jegyzőkönyv szerint a hitközség mivel, 
természetben 18'6 hl. rozs, 20 m" tűzifa váltsága 
120 korona, tandíj a mindennapi tankötelesek után 
160 korona, ismétlősökért 40 korona, községtől 63 ko-
rona, stólából 1200 lélek után mintegy 100 korona, 
alapítványokból 5'72 korona, ostyasütésért 2'52 ko-
rona. Lakás : 2 szoba, zárt konyha, kamra, pince, 
istálló, kocsiszín, 840 [ -öl házikert. Kötelessége : az 
esztergomegyházmegyei róm. kath. népiskolák taní-
tóinak szolgálati szabályzatához alkalmazkodva, a tani 
tói és kántori teendőit felváltott egyszer magyar, 
kétszer német énekléssel pontosan teljesíteni. A kel-
lően fölszerelt kérvények főtiszt. Pehatsek Artúr úi 
iskolaszéki elnökhöz Dorogra, szept. 23-ig nyújtandók 
be. Választás napján, szept. 25-én reggeli 10 órakor, 
a személyes megjelenést saját költségükön az iskola-
szék megkívánja. Az állomás okt. 1-én elfoglalandó. 
Seres Ferenc, iskolaszéki jegyző. (1612—II —1) 

A sárándi ref. egyház tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom : készpénz, termények, földhaszon-
élvezet és államsegélyben 1000 korona ; tisztességes 
lakás kerttel s a szükséges melléképületekkel. Köte-
lesség : az l—VI. oszt. leányiskola vezetése, ismétlők 
oktatása, ez utóbbiért külön díjazást nyer a község-
től. Kánonikus órákon s lelkész akadályoztatásakor 
istenitisztelet tartása. Ujabb iskola állításával, mi a 
jövő évre terveztetik, a tanítandó osztályokat presbi-
tériumunk határozza meg. Pályázati határidő : szep-
tember 22. Okleveles tanítók vagy tanítójelöltek föl-
szerelt kérvényeiket a ívf. lelkészi hivatalhoz küldjék. 
Állás okt. 1-én foglalandó el. Elek István, ref. lelkész. 

(1613—1—1) 
A tó tpe lsöcz i (Zólyom m.) ev. egyháznál meg-

üresedett kántori állásra pályázat nyittatik, melynek 
javadalma, . havi előleges részletekben, 600 korona, 
novemberben 4 hl. búza, 14 hl. rozs és 200 korona 
készpénz; stólából és offertóriumból 140 korona és 
szabad lakás, kerttel. Pályázhatnak kántori teendők 
végzésére képesített egyének, kik pályázó-irataikat 
szeptember 23-ig Vitális Gyula, ev. lelkész címére 
küldhetik. (1614-1 -1 ) 

Pályázat. A dancsházai ref. egyház lemondás foly-
tán megüresedett kántortanítói állomására pályázatot 
hirdet. Javadalom : 1. lakás (két szoba, konyha mel-
léképületekkel, kert). 2. Készpénz az egyház pénz-
tárából 638 kor. 61 fill. 3 11 kis hold föld. 4. Állam-
segély 144 kor. Korpótlék államsegélyből. Temetési 
stóla. Kötelesség : az I—VI. vegyes iskola tanterv 
szerinti vezetése, kántori teendők végzése, faiskola-
kezelés, presbiteri gyűlési jegyzőkönyv vezetése, káno-
nikus órák végzése. Fölszerelt kérvények szeptember 
21-ig a lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állomás 
választás után azonnal elfoglalandó. Dancsháza (u. p. 
Bihartorda), 1909 szeptember 6. Ballay Aladár, ref. 
lelkész. (1015-1—1) 

A padragi ref. kántortanítói állásra pályázatot 
hirdetünk. Fizetés : lakáson kívül, hatósági becslés 
szerint, különféle címeken 676 korona. Államsegély 
164 korona. Fölszerelt kérvény szeptember 22-ig ref. 
espereshez küldendő, Pápára. Személyesen jelentkezők 
előnyben. Iskolaszék. (1618—I—1) 

A h a n g á c s i (Borsod m.) ref. iskolaszék 1909 okt. 
1-től 1910 jún. végéig terjedő időre helyettes tanítót 
alkalmaz. Fizetése : havonként 70 korona, a téli hóna-
pokra összesen egy öl fa, felvágva, egyszobás lakás. 
Kötelessége : a rendes és ismétlő-iskolások tanításán 
kívül kántori teendők végzése, minden vasárnap egy 
imádság felolvasása a templomban. Jelentkezések a 
hangácsi ref. lelkészi hivatalhoz intézendők, szeptem-
ber 24-ig. (1625—1-1) 
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A já sz fény szarui róm. kath. népiskola első fiúosz-
tályának tanítói állására pályázat hirdettetik. Javadalma: 
a hitközségtől havi előleges részletekben 200 korona. 
Lakbér 200 korona, kertilletmény 20 korona. Állam-
segély 800 korona és a törvényes korpótlék. Kérvé-
nyek szeptember 22-ig bezárólag főt. Iíebrony Kálmán, 
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. (1G21--I — 1) 

Jankahíd községben (Torontál megye) a magyar-
román tannyelvű s a gör. kath. román kántori teen-
dőkkel egybekötött községi tanítói állás az 1909/10. 
iskolai évre ideiglenesen betöltendő. Fizetés : 800 kor. 
és 1 szobából álló lakás. Pályázati határidő : 1909. évi 
szeptember 20. A községi iskolaszék. (1622—I—1) 

Gyakorlott, erős hangú, róm. kath. segédkántort 
keresek, ki minden kántori teendőt önállóan, meg-
elégedésre végez. Fizetése : havi 20 korona, mosás és 
ágyneműn kívül teljes ellátás. H e v e s c s á n y . Petróczy 
József. (1626-1—1) 

Arvamalat ina i róm. kath. kántortanítói állomásra, 
szeptember hó 26-ra pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
tanköteles gyermek után tandíj címén 300 korona, 
államsegély 60 korona, községi pénztárból 126 korona, 
Kapinay-alapítványból 42 korona, minden gazdától 
'/i- pozsonyi mérő árpa, értéke 58 korona 72 fillér, 
7 bécsi mázsa szalma, 7 bécsi mázsa széna, 5 bécsi 
mázsa káposzti, összes értéke 29'50 korona, 12 öl 
puha tűzifa, értéke 56 korona, stóla körülbelül 60 ko-
rona, offertórium körülbelül 4 korona, minden gazdá-
tól '/e pozsonyi mérő zab és '/« pozsonyi mérő bur-
gonya, értéke 101 korona 88 fillér, legeltetési jog 
4 db szarvasmarha számára, értéke 11 "20 korona,, 
szabad lakás és kert haszonélvezete. 1000 koronáig 
törvényesen ki fog egészíttetni. Ezenkívül van még 
újévi kolleda, átlagos értéke 120 korona. Tannyelv : 
magyar-tót. Mikula László, lelkész. Utolsó pósta Alsó-
kubin. (1635-1—1) 

A trencsénhossz i ímezöi (Dlhepole) r. kath. elemi 
népiskoláknál egy újonnan szervezett tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Felhívatnak mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy előírt képzettségüket 
igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványaikat f. 
évi szeptember hó 25-ig az iskolaszék elnökségéhez 
címezve annál is inkább adják be, mert a későbben 
beérkezett folyamodványok figyelembe vétetni nem 
fognak. Javadalmazás : államilag kiegészítendő 1000 
korona készpénzfizetés, 2 öl tűzifa és az újonnan fel-
épített iskolaépület használata,, mely a község köz-
pontjában van és áll egy kényelmes tanterem, folyosó, 
2 elegáns lakószoba, konyha, kamara és ehhez tartozó 
melléképületekből. A megválasztott tanítónő beválás 
esetén mellékjövedelemre is számíthat. A tót nyelv 
tudása megkívántatik. A választás idejéről a pályázók 
későbben fognak értesíttetni. Micsura Rezső kör-
jegyző és az iskolaszék jegyzője. (1638—II—1) 

Az árvát fa lv i (Udvarhely megye) államilag segély-
zett ref. lévita-énekvezérséggel összekötött községi 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Tanítói java-
dalom : 1000 korona, melyből 900 korona államsegély, 
100 korona a község pénztárából Lévita-énekvezér-
ségért külön szerződésileg biztosított javadalmat kap. 
Kötelességei : hat osztályt és ismétlőket tanítani, 
faiskolát kezelni, az egyházi törvényekben és egyház-
község által szerződésileg megállapított lévitaének-
vezéri teendőket — a szerződést előre elfogadva — 
pontosan végezni. Pályázatok, kellőleg fölszerelve, 
1909 szeptember 19-ig alantírt iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Árvátfalva (u. p. Székelyudvarhely), 1909 
szeptember 4. Balázs Dénes, iskolaszéki elnök. 

( 1645 -1 -1 ) 
A sz i ládi evang. tanítói állásra kiírt pályázatot 

(Néptanítók Lapja, 33. szám) szeptember 26-ig meg-
hosszabbítom. Felsőzélle. Adamis Gyula, iskolaszéki 
elnök. (1650—1 - 1) 

A pinkafői (Vas m.) ág. hitv. ev. anyaegyház-
község kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom (részben készpénz, részben termények) : 674 kor. 
40 fill, tanítói és 455 korona 32 fill, kántori, összesen 
1129 korona 29 fill. Pályázatokat szeptember 30-ig 
elfogad Ziennann Lajos ev. lelkész, Pinkafőn. 

(1646-1—1) 
A szekszárdi ref. el. iskolánál a 2-ik sorszámú 

fitanítói állomásra pályázhatnak olyan nőtlen vagy 
családos tanítók, kik 5—10 évi tanítási gyakorlattal 
rendelkeznek. A fizetés 1100 korona, melyből 183 
korona állami segély, ezenkívül törvényes korpótlék. 
Háromszobás lakás, konyha, kamra, pince s két db 
kert. Kötelessége : az I—II. vegyes osztályok s az ált. 
ismétlő-iskolások vezetése. Templomi kanonika-órák 
betöltése. Népénekkar vezetése. Az 1-ső sorszámú 
tanító betegsége vagy távolléte idején, nemkülönben 
a nyári szünidő egyik havában a kántori szolgálat a 
2-ik sorszámú tanító kötelessége. Orgonálásban jártas 
egyének előnyben részesülnek. Családos tanítóknak 
előnyére van az, hogy a városban főgimnázium, polg. 
fiú- és leányiskola van. Az állomás f. évi október 1-én 
elfoglalandó. A folyamodványok Borzsák Endre ref. 
lelkészhez küldendők, szeptember 26-ig. (1649-ÍI-l) 

Az a lacskai ref. iskola kántortanítói állására pályá-
zat hirdettetik. Fizetés : készpénz 827 korona, 12 mé-
ter tűzifa beszállítva, nyolc hold szántóföld, rét és 
négy legelőilletőség. Esetleges korpótlék az állam-
tól, lakás, kert. Az állás október 1-én elfoglalandó. 
A pályázati kérvények szeptember 24-ig hozzám kül-
dendők. Választás szeptember 26-án. Alacska (Borsod 
megye), u. p. Sajószentpéter, 1909 szeptember f . 
Körösi István, ref. lelkész. (1663—1—1) 

Pályázati hirdetés a nyugdíjazás folytán megüresedett 
kustánszeg i (Zala megye) református kántortanítói 
állomásra. Fizetés: 1. lakás, melléképületekkel; 2. föl-
dek, termények készpénzértéke körülbelül 800 korona ; 
3. 1000 koronáig államsegély : 338 kor. Kötelessége : 
a mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása, a vasárnapi 
istenitiszteletnél a kántori teendők és a hétköznapi 
istenitisztelet végzése. Teljesen fölszerelt pályázati kér-
vények 1909 szept. 25-ig a ref. esperesi hivatalhoz 
küldendők Egyházasrádóczra (Vas megye). Állás a vá-
lasztás megerősítése után mindjárt elfoglalandó. Ba-
rabásszeg, 1909 szeptember 7-én. Gáspár József, ref. 
h. lelkész. (1651-1-1) 

Pályázat a nyugdíjazás folytán megüresedett gyula-
vári i református orgonista-kántortaiiítóságra. Java-
dalom : tisztességes lakás, melléképületekkel, kerttel. 
Készpénz, termény s egyéb járandóság címén 637 kor. 
64 fill. Tandíjváltság 280 kor. Nyolcvan növendéken 
felül minden növendék után 3 kor. 50 fill. Négy öl 
tűzifa beszállítva, ' 4 telek szántóföld és legelőilletmény 
(20 hold 1100 ölével», két vékás kenderföld, 169 Q ö l 
szőlőskert, adóját, terheit az egyház viseli. Kötelessége: 
istenitiszteletek; és temetések alkalmával orgonázás és 
éneklés vezetése, I—VI. osztály leányiskola tanítása 
egyházkerületi tanterv szerint, valamint az ismétlő-
iskolás leányok tanítása. A helybeli állami iskolába 
járó református fiú- és leánygyermekek énektanítása. 
Kánonikus órákon, valamint lelkész akadályoztatása 
esetén istenitisztelet végzése. Légátus ellátása az egy-
ház által adandó díjért fitanítóval felváltva. Pályázati 
kérvények szept. 25-ig a református lelkészi hivatalhoz 
küldendők. Próbaéneklésre megjelenők előnyben része-
sülnek Állás okt. 1-én elfoglalandó. Gyulavári (Békés 
megye, póstahely). Egyháztanács. (1659—1—1) 

A. dombelve i (Trencsén m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik szept. 22-re. 
Jövedelme : megfelelő lakás szántófölddel, az 1893. 
évi javadalmazási jegyzőkönyv szerint 1043 kor. 70 
fillér. Kötelessége : osztatlan mindennapi és ismétlő-
iskolát vezetni. Személyes megjelenés szükséges. 
Iskolaszéki elnökség. (1666—1 1) 
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U l m a i (volt határőrvidéki) közs. iskolánál nyugdíja-
zás folytán megüresedett tanítónői állásra folyó évi 
november 1-én kezdődő hatállyal pályázatot hirdetek. 
Az állás javadalmazása : törzsfizetés évi 1200 korona, 
lakbér 200 korona, négy öl kemény hasábos fa (öt-
évi átlagos értéke 160 korona), egynegyed holdnyi 
kert, irodaátalány 16 korona. Az állásra gör. kel. 
szerb vallású és a szerb nyelvet beszélő tanítónő fog 
kineveztetni. Folyamodók szabályszerűen fölszerelt ós 
bélyegeit kérvényeiket — melyhez a magyar honos-
ságot igazoló helyhatósági bizonyítvány is csatolandó — 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézve, a 
verseczi kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez folyó évi 
szeptember hó 29-ig küldjék be. Versecz, 1909. évi 
szeptember hó 6-án. Molnár József s. k., s.-tanfelügyelő. 

(1658—1—1) 
Pályázat a d o m b r á d i református egyház orgonista-

kántortanítói állására,, melynek javadalma : 1. lakás, 
házikerttel ; 2. 1910, azaz ezerkilencszáztíz korona 
készpénz az egyház pénztárából, évnegyedes részle-
tekben előre fizetve. Ez összegből 610 kor. tanítói, 1280 
korona kántori fizetés ; 3. stóla körülbelül 240 kor. 
Kötelessége : 1. az összes orgonista-kántori teendők 
végzése ; 2. a kijelölt osztályok, jelenleg a IV., V., 
VI. fiúosztály tanítása, egyházkerületi utasítás sze-
rint ; :i. egyházi énnekkar alakítása, sikeres vezetése ; 
4. kanonikus órákon s lelkész akadályoztatása esetén 
istenitisztelet végzése. Pályázati kérvények 1909 szep-
tember 24-ig lelkészi hivatalhoz küldendők. Meg-
hívásra próbaéneklés tartandó. Megválasztott tanító 
állását azonnal elfoglalni köteles. Egyháztanács. 

(1660-1 1) 
P e r b á l r a (Pest mellett) magyarul, németül tudó 

tanító kerestetik, ki kántori teendőkben jártas és 
szükség esetén a kántort helyettesíti. Személyes meg-
jelenés előny. Választás: szeptember 19. Állás október 
1-én elfoglalandó. Fizetése : egy polgári évre a község-
től 800 korona, az államtól 200 korona és bútorozott 
szoba. Az eddigi pályázóktól kérünk értesítést levelező-
lapon, reflektálnak-e még ez állásra. (1662-1—1) 

HIRDETÉSEK. 
Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juliay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a 111. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért / i m a Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—2) 

A gyermek első tanítójának, 
Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvének példátlan 
sikerét bízonyítja, hogy legújabban már az ötödik, 
az új tantervhez és utasításhoz alkalmazott kiadása 
hagyta el a sajtót. Kapható / i m a Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. Ára 6 .korona. 

(15r,9—VI—1) 

A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-fé le Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle J)nstless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 2(>/n. szánt 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 1 7 1 - 4 8 - 3 3 ) 

MOGYORÓSSY = 
= = = = = CIMBALOM 
kitüntetve : Budapest 

1896, Pées 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra, 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-üt 71. (934—26—10) 

P Á R T O L J U K A 1 I O N I I P A B X ! 
( p - p r n r*/~i szállítja a miniszterileg ajánlott s 
L 1 cáiííKj\J többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy */i bádogszelence */« klg. 18 m1 ter. kor. 7.— 

, '/« „ •/« , 9 m« ter. „ 3.60 
„ drb isk.-táblamáz-ecset „ 2.— 
, pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 

- Rak asz, szállítólevél „ —.40 
Új m á z o l á s i és v o n a l o z á s l utasítással. 

Greschik Gyula, 
(1526—V—2) L Ő C S É N . 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (208—40—28) 

HARMÓNIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR REZSŐ és TÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítáR. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedniény. (53—52—86) 
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Számolókönyv 
a falusi népiskolák (gazdasági iskola és gazd. 
ism.-iskolák és idegenajkú tanulók számára). 

írta Ricinger Ignác, áll tanító. Kiadja Röttig Gr. 
és Fia Sopronban. A II. o. könyve 50 f, III. o. 50 f, 
IV. o. 50 f, V - V I . o. (gazd. isk., gazd. ism.-isk.) 80 f 
Mutatványt fél áron küldünk. Tanítóknak 15%, könyv-
kereskedőknek 25°/o rabatt. Legcélszerűbb a rendelés 
póstautalványon. Megrendelést a következő címre 
kell küldeni : Ricinger Ignác, áll. tanító, Sopron-
bánfalva. «7.280/190!>. sz. a. engedélyezve tanköny-
vül az cleini népiskolák számára. 

A sok kedvező bírálat közül íme egy (Krug Lajos 
soproni tanító úrtól) : „Ugyancsak Ricingertől jelent 
meg négy számolókönyv is. Vörös fonálként húzódik 
itt is végig a Beszélgetések alapeszméje. Tehát ele-
ven ismereteket nyújt itt is. A nyelvkészség fokozása 
itt is a cél, a gyakorlati irány itt is a biztos siker 
felé mutató mágnestű. Míg a II., III., IV. füzet inkább 
mégis az anyagnak észszerű és ügyes csoportosításá-
val vívja ki elismerésünket, addig az V—VI. osztály 
és ismétlő-iskola számára írt füzet kizárólagosan a 
gyakorlati életet veszi figyelembe. És ez a füzet való-
ban gazdag tárháza az ügyesen összeválogatott jó pél-
dáknak és nincs benne egy sem, melyet nem a gya-
korlati érzék diktált volna. Falusi iskoláknak szánta 
szerző számolókönyveit és mi nem is tudunk hama-
rosan tankönyvet, mely a falusi viszonyokat ily tel-
jesen kimerítő alakban vette volna tekintetbe, mint 
e szerencsés kezű pedagógus; lesz tehát jövőjük stb." 

Ugyanazon szerző „Beszélgetések" c. a magyar be-
széd tanítását megkönnyítő munkájáról szóló hirde-
tést és bírálatot a Néptanítók Lapja f. évi 33., 34. s 
35 számainak hirdetései között talál az olvasó. 1. fü-
zet 30 f, II. füzet 40 f, III. füzet 40 f. A IV. és 
V—VI. o. füzete is megjelenik rövid időn belül. Mu-
tató példányokat fél áron küldünk. Megrendelési cím : 
Ricinger Ignác áll. tanító, Sopronbánfftlva. 

(1532-111-1) 

P I Z I N G E R - féle szab. állitható 
iskolapad 

BUDAVEST, VIII., Nagytemplom-utca 17. 
(753—XI-7) 

1R f n r i n t p r t r e m e k szabásban, elegáns kivitel-
1 J l u l l l l l c l l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férilöltöiiyt, felöltöt vagy télikabátot 

l í r a i i K K F . és T á r s a 
óriszabó-lizlete, VIII. ker., Ilákócíi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 2 0 - 5 2 - 37) 

A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyultés szaktekintélyek által iselismert 

GRAMMA DÖME féle vezérkönyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú 

Iskolákban", melyet a nngymélt. vallás- és közokt. 
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának 
adományozott. (1339—V—4) 

Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam 
kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 4 K. II. kö-
tet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI. 
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése 
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

Továbbá az iskolai költségvetések és számadások 
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen 
kimerítő útmutatást nyújt a Oraiiinia Dönie-Tévely 
László által szerkesztett Űtniutató. Ára 4 kor. 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest, II., Fő-utca 2. 

Ne vegyen zongorát!!! 
(1200-30—6) míg 

legújabb, zongorákról szóió 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

REMÉNYI 
zongora-osztálya, 

Bpest, Király-u. 
ezen lapra hivatkozva in-
gyen és bérmentve küld 
Uj és használt zongorák, é C O O ^ S Î T Œ â O t 
pianinók a legolcsóbbtől a legfinomabbig. Űj zon-
gorák 280 írttól följebb, 30 havi részletfizetésre is. 
Régi piailinók és zongorák újakra becseréltetnek. 

KÉZIMUNKA 
G o b e l i n e k , 
hímzőanyagok és szövetek rendkívüli 
nagy választékban, szabott gyári árak-

ban. Kér jen képes árjegyzéket. 

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény ! 

B É R C Z I 1). S Á N D O R 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 5. sz. 
: S a j á t árúházában . : 

Intézeti kelengyék részére 
hímzett és szövött monogrammok, betűk 
és számok rendkívüli nagy választékban 
raktáron. (16-26—19) 
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Csima István főkántor S S Ä 
szép orgonakíséretii énekköny ve 5 korona a szerző 
özvegyénél, Kiskúnfélegyházán. (1630 —II—1) 

I n f i gyönyörű magyar (lalt 2 szólamra, iskolai szép 
szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I - II. füzet 

1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák 
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló 
(Heves m.). (1629 II—Íj 

Oft magyar népdal, harmónium-átiratban, 3 koro-
náért kapható Lengyel Gézánál, Vízvárott (So-

mogy m.). (1653 - 1 -1 ) 

D a d o i v n r v i n m ï évfolyamra mat.-természettudo-
reudgugiuilll m ányi jegyzeteket elad Szabó Z , 
Nemesnádudvar. (1580—I 1) 

P o p r ó l tanítónő, 4 tanerős iskolától, járási 
llOCl Cl székhelyről bárhová. Cím : áll. tanítónő 
Nagy hal m ágy (Arad in.). (1607- 1—1) 

f ^ i C p - | i A ] áll. igazgató-tanító járási székhelyről, 
^ O ö i 2 tanerős iskolától magyar helyre, 
róm. kath. áll. k.-tanítóval bárhova. Mocsári, Nagysink, 
Nagyküküllő m. (1623—1—1) 

Tnnítnnnt tprocol/ 3 leánykám mellé, kiket 
l d l l l l U U U l K.CICÜOK. a polg. isk. I - I I I . osztá-
lyáról kellene majd levizsgáztatni. Fizetés : meg-
egyezés szerint. Ajánlatok sürgősen Neuschvender 
József nagyvendéglős, Körösladány (Békés megye) 
címére küldendők. (1582—l—1) 

¥ o i * f 4 i * ( i a l r ï A l e g j o l j b , legolcsóbb villamos-
í t <M t « I I »<111. ö v a Galvani . Műhelyemben 
valamennyi természettani készülékek készítését a leg-
olcsóbb árban és a legfinomabb kivitelben elvállalom. 
Nagyszeben, Terezianum II. Krao.-kó István tanító, 
villanyszerelő. (1517 — 11—1) 

K i | gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II. rész) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték 

(II. rész) 2 40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus. 
(1376—VI-3) 

O l t r o G í S l r r t r » - \ t i t a gazdasági és általános 
V c l ö U J V U i l j f V ismétlő-iskolák számára» 

A nm. földm. miniszter úr által rendkívüli jutalom-
ban részesített pályamunka A nm. vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úr által 1611/1899. sz. a. általános 
használatra engedélyezve. Szerkesztették: Kun László, 
Fülöp Sándor és Csath András, kúnágotai tanítók. 
V-ik, az új miniszteri tantervhez alkalmazott kiadás. 
Az ország legtöbb és legnagyobb iskolájában bevezetve. 
75.000 példány forgalomban. Bolti ára 1 kor. 20 fill. 
Tanítóknak nettó félvászonkötésben 1 kor. Kiadja 
Ingusz I. és Fia könyvkereskedő, Aradon. 

(1353 —IV- 4) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 
FEI WEL LIPÓT utóda Iskolapadok, 

Iskolaberende-
zcsek, torna 
készülekek és 
óvodaberende 

zések gyára. 
Kírinatra 
megküldi 

újonnan kl-
adott árjegj-

\ «ékét, l « » j n 
l é « bérmentve. 

» (» —62—81) 

Két fiam mellé, kik jelenleg a III. elemi osztályt 
fogiák n p v p l n t k p r p ^ p k É v i fizetés: -4 U 0 

végezni, I lCYCIUt HCl C o l i n , korona es mosáson 
kívül teljes ellátás. Oly róm. kath., okleveles pályá-
zók, kik a német nyelvet is szóban és írásban töké-
letesen bírják s a zongoratanításban is jártasak, küld-
jék kérvényüket Nagy Gyula uradalmi tiszttartó 
címére, Pátroha (Szabolcs m.). (1571 — I—1) 

?esV1 e^iÍátó"° díjaróssai o k i . t a n í t ó n ő t k e r e s e k 
úii házhoz, három el. iskolás leánygyermek magán-
tanítására. Szeptember hó 25-ig a pályázatok hozzám 
küldendők : Péterffi Gyula áll. tanító, Toroczkó (Torda-
aranyos m.). (1585—1—1) 

Jó családból való, 
szerény igényű nevelőnőt keresek 

6 éves fiú és 4 éves leánykám mellé, ki fiamat az elemi 
1. osztályú vizsgára előkészítené s emellett a háztar-
tásban is segédkeznék. Teljes ellátáson kívül fizetése 
megegyezés szerint. Lengyel Sándor jegyző, Monostor, 
Temes megye. (1544—1 — 1) 

Gyümölcsmagvakat 
friss termés és kitűnő minőségben szállítok. Árjegy-
zék kívánatra. Faragó Béla cs. é.s kir. udvari szállító, 
Zalaegen-zeg. (1516- I - 1) 

Okleveles tanítónő kerestetik 
— aki zongorázni és németül is tud — f. évi októ-
ber 1-től egy III. és egy V. elemi osztályú leány-
tanuló mellé Rumára, egy jómódú polgári családhoz. 
Fizetése teljes ellátáson kívül: havi 60 korona és a 
kis leánykákkal együtt közös szoba. Az útiköltség 
meg lesz térítve. Megkeresések okmánymásolattal, 
fényképpel f. évi szeptember 25-ig Manz Győző máv. 
iskola-igazgatóhoz, Ruma (Szerém vm.) küldendők. 

(15P8 - l - l) 
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elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű föWIlágogitáKsul készséggel szolgálok. 

Részletes könyvár jegyzék ingyen! 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1338—X—4) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkapluitja e lapot minden magyarorszagi népoktatási 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vi l i . KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, i . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

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

A hitoktatás nyelve. 
Az okos konzervatívizmus létjogát 

senki sem vonja kétségbe. Enélkül s em 
nemzeti kultúrát, sem nemzeti ál lamot 
nem lehet elképzelni. De vájjon jogo-
sult-e az a konzervatív álláspont, mely 
nem szolgálja a kultúra érdekeit; mely 
az állam fejlődésében csak a kerékkötő 
szerepét viszi s vak szemekkel olyan 
úton kerget csalóka politikai ábrándo-
kat, melynek végén keserves kijózano-
dásnak szakadékja tátong? . . . 

Ezek a gondolatok tolulnak elibénk, 
midőn a magyarországi oláhok, azaz — 
de capite sit denominatio -— az oláh 
egyházak törvényellenes, űzelmeinek, kul-
túrátlan m agatar tásánakv újabb híreit 
olvassuk. . $ 

Most legutóbb, ' amint minden újság-
olvasó ember tudhatja, azon akadt 
meg a két konzisztórium, hogy a vallás-
és közoktatásügyi miniszter az állami, 
tehát fe l tét len rendelkezési joga alatt 
álló iskolákban a gör. kath. és gör. kel. 
vallástannak magyar n^ ven leendő 
oktatását rendelte el. „Nosza, sírni kezd 
s zokogni" a két egyház: a magyar 
zsarnokságról és barbárságról szóló 
jeremiádok és rapszódiák teszik han-
gossá a „ Revue "-ket és a „ Zeitung" -
okat s a külföld aztán — sok esetben 
hazai közönségünk is — hallván ezt a 
jajgatást, nem is vizsgálja behatóbban 

annak kútfejét, hanem fölül a könnyen-
hivés pegazusára. 

Hazai lapjaink is v a g y minden magya-
rázat nélkül közölték le a félhivatalosok 
híradásait, vagy ha fölvilágosító sorokat 
adtak, azokból sem az idevonatkozó 
tételes törvényeink ismerete nem vi lág-
lott ki, s em a jó szándék nem tűnt ki, 
igazolni a törvényben gyökerező kor-
mányhatósági intézkedéseket. 

A kérdés nem o lyan lényegtelen, 
mint amilyennek sokan hirdetik. N e m 
kisebb dologról van szó, mint arról, 
vájjon a magyar ál lamhatalom a tör-
vény útján be tud-e hatolni az i skola 
termeibe, a gör. kath. és gör. kel. val lás-
tan óráira! Végre tudjuk-e hajtani élő 
törvényeinket, vagy engedjük, hogy az 
„állam", a „törvény", a „nemzet" 
fogalmait az utolsó o láh pópa is csak 
falrafestett ördögöknek tartsa, 

A mi álláspontunk az, hogy a minisz-
térium intézkedése teljesen a meglévő 
törvényes alapokon nyugszik. 

Első bizonyítékunkat az 1868. évi 
XLIV. t.-c. 17. §-ának bekezdő sorai 
szolgáltatják : „Az állam s illetőleg a kor-
mány által már állított vagy a szükséghez 
képest állítandó tanintézetekben a tanítási 
nyelvnek meghatározása, amennyiben erről 
törvény n e m rendelkezik, a közoktatási 
miniszter teendőihez tartozik!' Azt hiszem, 
hogy a törvénynek e szóról szóra idézett 

: ' ßS i l ' 
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szavaiból a vak előtt is világosnak tet-
szik a közoktatási kormány nyelvrende-
letének jogszerűsége. Ám olvassuk el a 
hivatkozott törvény más szakaszait, 
sehol egyetlen szóval vagy írásjellel 
nincs az mondva vagy kifejezve, hogy 
az egyházaknak állami jellegű intéze-
tekben joguk van saját felekezetük 
nyelvét használni. Igenis, annyi van a" 
nemzetiségi törvényben, hogy az egy-
házak egyházi ügyekben használhatják 
saját felekezetük nyelvét, de hogy ez a 
kitétel csupán a pro foro interno terü-
letre értendő, igazolja a fennebb idézett 
szakasz helyes nyomra vezető, ekszkluzív 
kijelentése. De az oláh egyházak érveik 
anyagát leginkább az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 45. §-ából szedik, amelynek ide-
vonatkozó része azt mondja, hogy a 
hit- és erkölcstan tanításáról való gon-
doskodás és az arra való felügyelet a 
hitfelekezetek feladata. Ok ezt úgy értel-
mezik, hogy a hit- és erkölcstan taní-
tásába beleszólni senki másnak n e m 
szabad. Hát ha van a világon szófejtés-
tan, mondat-, lélek- és gondolkodástan, 
melyek segítségével az említett mondat 
helyes értelmét megkaphatjuk, akkor 
azok nem bizonyíthatnak egyebet, mint 
azt, hogy itt a vallásoktatásnak csupán 
a ki által való teljesítéséről van szó. Vagyis 
nem más, mint megállapítása annak, 
hogy a hittant tanítani az egyház emberei-
nek ragu megbízottainak a kötelessége. A 
nyelvkérdést beleolvasni csak a „si nolo, 
non facio" álláspontján lehetséges. 

Második bizonyítékunkat a vallás- és 
közoktatásügyi kormánynak évről évre 
az országgyűléshez terjesztett jelentései 
nyújtják. Ezekben az évi jelentésekben 
valamennyi állami jel legű tanintézet 
magyar tanítási nyelvűnek van jelezve. 
Már pedig, ha indokolt volna az oláh 
egyházak álláspontja, t. i. ho'gy az 
állami iskolában oláh nyelven joguk 
van tanítani, akkor hogyan vehette 
tudomásul ezt a jelentést az ország-
gyűlés ké t háza, mert hiszen így az 

állami intézetek tanítási nyelve nem 
csupán magyar, hanem esetleg oláh-
magyar volna! Ehhez képest lia igaz az 
a mondás : qui tacefc, consentire videtur : 
akkor igaz az is, hogy a minisztérium-
nak ilyen állításokat és adatokat tar-
talmazó jelentése a magyar törvény-
hozás helyeslésével találkozott. Igaz, 
hogy a gyakorlatban az állami iskolák-
ban majdnem az utóbbi esztendőig csak 
oláh nyelven folyt a gör. kath. és gör. 
kel. vallásoktatás, de a magasabb isko-
lákban, mint a tanítóképző-intézetekben, 
a miniszter már előbb is követelte a 
hitoktatás magyar nyelvét. Hogy a tör-
vényt csak ez a minisztérium kezdi végre-
hajtani, az nem lehet érv annak jog-
szerűsége ellen, sőt nekünk olybá tűnik 
föl a rendelet ellen való támadás, mintha 
az említett tényezők a törvény kötelező 
voltát teljességgel perhorreskálnák. De 
hiszen ez nem lephet meg bennünket. 
Az akadékoskodás szemlélésében napról 
napra van részünk. 

Harmadik bizonyítékunk az 1907. 
évi XXVII. t.-c. 18. §-ának a következő 
rendelkezésében van: „Minden oly nép-
oktatási tanintézetekben, melyekben az 
állam nyelve van egyedüli tanítási nyelvül 
bevezetve, ez az állapot többé meg nem 
változtatható." Ilyen népoktatási tan-
intézetek az állami jellegű népiskolák 
is, melyeket a fentérintett miniszteri 
évi jelentések mindig egyedüli magyar 
tanítási nyelviteknek jeleztek s melyeket a 
most idézett törvény értelmében így 
tartanak nyilván az egyes vármegyei 
közigazgatási bizottságok is. Azt pedig, 
hogy a „magyar tanítási nyelvű" kifeje-
zés a hitoktatásra nem értendő, tehát 
azt, hogy nyelvük használatát védő auto-
nóm jogaik a magyarnyelvű iskolák-
ban is érvényesülhet, egyetlen jogforrá-
sunkból sem lehet kimutatni, ez a föl-
fogás csak az oláh túlzók szertelen 
paroxizmusának az égésterméke. 

Nem tekintve azonban azt a körül-
ményt, hogy ezekből a törvényes rendel-
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kezésekből a magyarnyelvű hitoktatás 
bármily csekély mértékben való korlá-
tozása aligha következhetik : íme. a 
kifogásolt miniszteri rendelet a magyar 
kormány békés és konciliáns fölfogásá-
hoz képest még az ilyen világos törvé-
nyes fölhatalmazások után is csak a 
„cum grano salis" mértékével követel. 

Ennyit az igazság érdekében. 
Örülünk, látván, hogy a magyar 

Demosthenesnél szebben beszél — az ő 
régen várt cselekedete . . . 

Kerze Nagy János dr. 

A vallásos erkölcsi nevelés 
alapkövetelményei. 

(Harmadik és befejező közlemény.) 

Irta: Tamás Károly. 
Az élet mutatja, hogy egy közönséges paraszt-

ember látóköre lehet igen kicsiny, de hite 
szilárdabb, jelleme h'ilönb, mint aki a könyvek 
százait szedte be, mert kevés ismeretét a ter-
mészet közvetetlen ismeretéből, a tapasztalat 
útján szerezte : a növény- és állatfejlődés élet-
törvényeiből, a szántóföld és klima ismeretéből, 
a dolgokkal való foglalkozás és utángondolás 
által. Mihelyt az ember eltávozik a természettől 
— és minél messzebbre távozik el tőle — annál 
ingatagabb dolgon épül fel jelleme, vagy pláne 
teljesen eltűnik. A kereskedő karaktere nem 
oly szilárd, mint a földmívelőé, a munkás 
becsületesebb, mint a gyáros, az élet forgatagá-
ban álló tudós érzőbb szívű, mint a szabad-
tudós ; a költő tehetségéből csak úgy lesz költő, 
ha a nép között és a természet ölén él ; a pap-
ból úgy igtzi pap, ha tudománya nemcsak a 
száraz teológiai és filológiai ismereteken épült 
fel, hanem a nép és környezet ismeréséből, a 
velük való együttérzésből, mint amelyek az 
igazi szeretet közvetetlen forrásai. A nagyvárosok 
lakói erkölcstelenek, mert a természet szabá-
lyozó ereje nem hathat rájuk, mert életük 
mesterséges rendszeren épült fel. Istent tehát 
legjobban műveiről ismerhetjük meg. A ter-
mészet Isten müve. Rousseau felismerte a ter-
mészet szabályozó erejét, mindenhatóságát, de 
törvényét rosszul állította fel, midőn az emberi-
séget oly hosszú pálya után vissza akarta vinni 
a természet ölébe. Mi nem azt mondjuk : Vissza ! 
hanem azt: Előre, a természethez ! A paradicsom 
nem utánunk, hanem előttünk van ! Az emberi 
észt és elmét semmi esetre sem lehet mellőzni. 
Megismerés nélkül óriási tévedés, vagy a leg-

sötétebb rosszakarat vallásról beszélni. Nekünk 
ismernünk, tanulnunk kell. Ez természeti törvény 
bennünk. Ismeretet pedig nem a spekulációk 
világában szerezhetünk, hanem ott, ahol a 
teremtés többi milliárdjai végzik munkájukat: a 
természetben. Ott ismerhetjük meg a szépnek, 
az igaznak, a fejlődésnek, az egészségnek prin-
cípiumát, hol az emberi művészet előtt már 
évmilliókkal építőművész volt a rovar, a polipok 
és korallok a tenger mélyein, a durva sziklák 
műalakulatai, a fellegek, mint modelljei a szobrá-
szatnak és építőművészetnek. Nincs világosabb, 
szemléletesebb, behatóbb és könnyebben fel-
fogható isteni kinyilatkoztatás a természetnél. 
Ha az ősvilág vad népeit a természet egyszerű 
megpillantása képes volt behatóbb szemléletre 
kényszeríteni s szívükben egy felsőbb, isteni 
hatalom érzését felébreszteni, mennyivel bizo-
nyosabb ugyanez a hatás a mi gyermekeinknél, 
ide vigyük a gyermekeket Istent megismerni 
és áhítatra hangolni. A felkelő nap tűzkévéje, 
vagy a lenyugvó nap bíborfénye, az ég csillag-
sátora, a magas ormok hókoronája, a mezők 
virágai, a szelíden csobogó patak, vagy az eget 
csapkodó tenger haragja : megtanítják őket 
imádkozni. Meg különösen akkor, ha segít-
ségükre sietünk az ismeretek és érzelmek fel-
költésében. Ha rámutatunk az örökös levés és 
változás nagy műhelyére, hol minden egyes 
nap, a teremtés napja, az Alkotó szempil-
lantása. 

Csak ne bálványimádók vigyék a tanulókat 
e legszentebb templomba. Ne azok, akik csupán 
az észre esküsznek, akik átkutatták a termé-
szetet, felboncolták az emberi szívet s csak 
anyagot s erőt találtak mindenütt, de Istent 
sehol ! Az ilyen tévelygők útvesztőbe viszik a 
kicsinyeket, vagy az ifjúságot. Egész ember kell 
ide. Romlatlan ösztön, romlatlan szív, egész-
séges gondolkozás. Egy kirándulás napfelkelte 
előtt nyári időben; bemutatni az álmodó ter-
mészetet csodás bűvös ébredésével, a hegyek 
mögül királyi fenséggel kibontakozó napot, 
meghallgatni az első madárfüttyöt, mely üdvöz-
letére elhangzik, megszemlélni a némán hódoló 
virágsereget, amint fejecskéiket az ég királya 
felé fordítják : a lélek eltelik oly érzelmekkel, 
amilyent semmi más hatalom előidézni nem 
tud. S ha a lelkek ez ünnepélyei harmóniáját, 
az összedobbanó szívek érzelmét a szeretet 
húrjain át a teremtés nagy szimfóniájába bele-
játszassuk : ha e pillanatban felhangzik az ifjú 
ajkakról az ének : 

„Mindenható, leborulva 
Tisztelettel előtted, 
Lelkesedve, felbuzdulva 
Dicsőítjük szent neved, 

38» 
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Egy porszemben bölcseséged, 
Egy csepp vízben dicsőséged, 
Egyaránt kitetsző nagy : 
Mindenikben jelen vagy. 

A természet, a nagy minden 
A te remek templomod, 
A legkisebb fűszál ebben 
Néked örök oltárod. 
Azért buzgó tisztelettel 
Imádjuk mi hév kebellel 
Szent Űr Isten ! nagy neved, 
Hirdet jük dicsőséged" : 

meg fogják pillantani azt a világot, amit az ész 
önmagára hagyatva hasztalan keres, mind az 
időknek végéig. 

Vagy mutassuk be a természetet gyászában, 
hervadása idején. Vigyük ki tanítványainkat 
késő ősszel egy erdőbe. Figyelmeztessük az 
élet nagy regulátorára, a mulandóságra, hogy 
szívükből a hiúságot, nagyravágyást, gőgöt 
eleve kiirtsuk. Elevenítsük meg, tegyük szem-
léletessé a gyászt előttük, mert semmi sem képes 
a szívet, az érzést annyira mélyíteni, mint az 
elmúlás gondolata. Nézzétek, mily komor, átlát-
hatatlan a szürke ég; nedves, hideg, szomorú 
az erdő ; minden ágán mintha panasz ülne, víz-
cseppek gördülnek alá, mint halk fájdalom-
könnyek : sehol egyetlen élő lény, a merre a 
szem csak elláthat. Elhal a napsugár a sárgult 
lom.bfedelen, elnémult a rigófütty, s a fonnyadt 
és rothadó levelek felett egyetlen virág színes 
fejecskéje sem látható. Minden oly bús. Az 
őszi szél síri dala zúg a hervadó levelek halmai 
felett . . . A természet halott! 

„Oh, a szárnyas idő hirtelen elrepül 
S minden míve tűnő szárnya körül lebeg ! 
Minden csak jelenés, minden az ég alatt, 
Mint a kis nefelejts, enyész." 

íme a kép, a módszer rövid vázlata. De 
nemcsak a nagyszerű, összhangzó jelenségek 
képesek emóciót, ihletet előidézni. Elégséges az 
útszélen levő egyszerű keresztfa is. Egy pár 
szó a nagy eszmékről, az eszmék harcosairól, 
a vértanukról, halálról és feltámadásról, a 
kegyelettől önként megindul az „erkölcsi léleg-
zés", az imádkozás. „Aki pedig egyszer szíve 
egész melegével imádkozott a feszület előtt, az 
többé a szeretet és önfeláldozás képzeletétől 
nem szabadul meg. Aki egyszer az isteni anya 
édes kultuszáért rajongott, aki érezte a szent 
borzadályt a halottak feltámadása és az ég 
örök glóriája előtt, az — azt hiszem — egész 
életére biztosítva van a tagadás démona ellen 
és megingathatatlan hittel fog bízni a jó és 

szép végleges győzelmében." Egy magányos 
sír, vagy a temető egyensúlyba hozza a lélek 
tehetségeit. Miért nem viszik néha az élőket a 
holtakhoz tanulni? A temetőbe, hol „a szemek 
vázái s a világ álorcái lehullanak", hol „a 
szobrok a domború hant elején, mindannyi 
betűi egy isteni lapnak", melynek gondolatai 
a költőt is a sírba s a sírból az égbe ragadták. 
Csak sablont ne csináljunk itt is, esak azt ne, 
az Istenért ! Ne legyen kitűzve az év ez vagy 
az a napja a kirándulásra, vagy pláne a temető 
meglátogatására. Ez profanizálná a legszentebb 
ügyet. De ha a kedvező időben megejtett ki-
rándulás útja a temető felé visz, nem volna 
szabad érzéketlenül elhaladni mellette. Egy ima 
a holtakért, a szív legbelsőbb húrjait szólal-
tatja meg, egy találó költemény egyetlen stró-
fája az öneszmélés soha el nem múló rúgó-
jává lehet. 

„Minden szál fű, virág, melyre tekintek itt, 
Érző szív vala, mely ömlede, mint enyém, 
Minden porszem úgy élt, úgy szeretett, örült, 
Mint e gerjedező kebel!" 

Csakhogy, sajnos, az effélék meglátására 
nincsen már szemünk s még kevésbé szívünk. 
Majálisokat, gyermekbálokat rendezünk inkább, 
hogy az érzékieskedést minél hamarabb szente-
sítsük. Ide juttatott a modern tudomány „ész-
bontó" haladása! Ha hajdan a római prókátor 
az evolúció egyetlen dinamikai faktorát, a 
benső erkölcsi erők disszolucióját látva, joggal 
kiáltott fel : Quousque . . . ? százszorta több 
okunk van nekünk, XX. század gyermekeinek a 
világnak odakiáltani a figyelmeztető szót. 
Mert az ó-világ lakói a természethez mégis 
közelebb állottak. Mi otthagyjuk a legszentebb 
édesanyát, óriási kőhalmok odúiba zárkózunk, 
miket nagy városoknak nevezünk, gyermekein-
ket négy fal közé temetve, döglött bogarak 
hulláiról, kitömött madarak testéről, az élő 
természet egészéből letört ásványdarabokról 
akarjuk megtanítani a természet nagyszerű-
ségére, az Alkotó mindenhatóságára, jobb 
természetünk felköltésére és ébrentartására. 
El vagyunk telve gépek konstruálásával, mely-
től megittasul az ész, megteszi önmagát isten-
nek, de nem vesszük észre, hogy „minden 
állam alapja és talpköve: a tiszta erkölcs", 
gyökerestől kezd kiveszni szívünkből ; hogy 
testünk kétségbeejtően degenerálódik, a fé-
nyesebbnél fényesebb elméletek dacára. Ám ha 
eszünk vert a porba, ő is kell, hogy felemeljen. 
Be kell látnia, hogy ő nem úr, hanem szolga, 
nem parancsolni, hanem engedelmeskedni tar-
tozik. Engedelmeskedni öntudatosan Istennek. 
Neki kell kiadni a mentő szót : Előre a termé-
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szethez, ösztönünk és szívünk nemesebb érzel-
meihez ! Előre az emberré levés mindennél 
nagyobb, bámulatosabb és fenségesebb céljához. 

Látható, hogy aki ez általános, kétségbe-
vonhatatlan, mindenkire egyaránt kötelező tör-
vények tiszteletbentartását, öntudatrajuttatását, 
ápolását és művelését csupán a papok köteles-
ségévé akarja tenni, mennyire nincs tisztában 
az emberiség céljával és missziójával. A vallásos 
élet helyreállításában családnak, iskolának, tár-
sadalomnak, államnak egyaránt részt kell venni. 
Mi csak az iskolával foglalkozunk és e keret-
ben a negyedik feltétellel : a vallás oktatás 
menetével. Bár az előbbi pontban kellett volna 
megemlítenünk, hogy a speciális hittanításon 
kívül az igazi vallásos nevelésnek az iskola összes 
tárgyaira kell támaszkodnia. Minden tanítónak 
egyúttal vallástanítónak is Icell lennie. Vallás-
tanítónak annyiban, hogy Isten neve nélkül 
még a kétszer-kettőt se tanítsuk. Mert a kétszer-
kettő sem a mi találmányunk, hanem ama 
titkos hatalom adománya, akitől származik 
minden jó és tökéletes ajándék. Midőn e tételt 
a pedagógia legújabb irányának, a természetes 
nevelésnek apostolai kimondották a tanítás 
elvéül : egy tanár azt kérdezte gúnyosan : vájjon 
miképen tanítsa a gimnáziumban a matézist a 
vallással egybekapcsolva? Ugy — volt a fele-
let — hogy lia valamelyik tanítványa a magya-
rázat után a feladatot mindjárt nem tudja, ne 
hurrogja, ne szamarazza le, ne szégyenítse meg 
a többi előtt, ne fenyegesse megbukással, hanem 
közeledjék feléje szeretettel s kutassa ki, vájjon 
miért nem tudja, mit nem értett meg a magya-
rázatból ? A gyermek megérzi a szeretetet s a 
cél el van érve, mert a vallás érzelem és 
szere! et. 

Más tárgyról nincs miért bővebben szólnunk 
a vallás szempontjából. Földrajz, történelem, 
természetrajz, irodalom mindegyike imádság, ha 
nemcsak a rideg ész, hanem a szív is benne 
van a magyarázatban. Valóban, ha a tanítóság 
nem siet a papság segítségére, ha az egyes 
tárgyak a kauzalitás fonalán haladva büszkén 
hirdetik az ész mindenhatóságát, ha a legfelsőbb 
okot kicsinylőleg ignoráljuk : a lelkészek minden 
odaadó fáradsága kárba vész. A vallásos neve-
lésnek tehát elsősorban a különféle tárgyakra 
kell támaszkodnia ; gyökerei a reális tárgyakból 
kell hogy a tápszert szívják, különben maga 
a vallásoktatás az alapot nélkülözni fogja ; 
csak szótudomány le;Z a gyermek előtt, s mint 
ilyen, unalmassá válik. Szabály : a vallás ne 
legyen szaktárgy, de egyetlen szaktárgy se 
legyen vallás nélkül. 

Még csak egy pár szót magáról a krisztusi 
történet és tan oktatásáról. Mindenekelőtt 
meg kell jegyeznünk, hogy Isten és Krisztus 

nevét nem szabad igen korán és lépten-nyomon 
használni a gyermek előtt, s neki sem meg-
engedni, hogy ezzel éljen. De távol kell tartani 
minden olyan beszédet, mely a vallás területén 
tiszteletlenség. A második főszempont, hogy a 
vallásóra istentisztelet legyen, ugyanolyan áhí-
tattal, mint a templomban szokott lenni. Hogy 
mivel kezdjük az oktatást, már említettük. 
A gyermeket először meg kell szelídítenünk, 
jámborrá és vallásossá nevelnünk, csak akkor 
jöhetnek a parancsok, mondások, énekek. Ekkor 
könnyen és szívesen tanulják ezeket, mert van 
érzés, minek kifejezést adjanak, és pedig szép 
formában. Az érzés megteremtése az első lépés. 
Az érzelemből fejlődik az ismeret, érzelem és 
ismeretből a szeretet, a szeretetből Isten fogalma. 
A fejlődés e lélektani sorrendjét be kell tar-
tani. Ne azért tanuljanak imákat, zsoltárokat, 
kátét stb., hogy Istent megszeressék, hanem 
azért imádkozzanak, azért énekeljenek, mivel 
már szeretik az Istent. 

A pszichológia törvénye ellen vétünk a szoro-
sabban vett krisztusi tan és történet oktatásá-
ban is. Nem tartjuk be a fejlődés fokait. 
Minden magasabb tan alapja az : eszme. A 
kereszténység a legmagasabb eszmén van fel-
épülve. Csak akkor kellene tanítani, mikor a 
tanulónak legalább sejtelme van az ideáról, fel 
tudja fogni, mit tesz egy eszméért meghalni. 
Ám a krisztusi tanra valójában csak a teljesen 
érett elme képes felemelkedni. Nem kisebb 
elmeerő kell hozzá, mint a legmagasabb művé-
szethez, vagy filozófiához. Melyik 12 —13 éves 
gyermek esze képes ide jutni : „ Szeressétek 
ellenségeiteket" ? Ki meri mondani, hogy a 
biblia bemutatott mélységeit egykoron az isko-
lában felfogta ? Hogy a Krisztus születését, 
életét és halálát egy hétéves gyermekkel is 
meg lehet értetni, abban kételkedni nem lehet. 
Ámde habár a szívet némileg meg is lehet 
indítani, az emóciókat állandóvá nem tehetjük, 
mert az eszme a lélekben még embriójában 
sincs meg, amiből az a veszedelem fenyeget, 
hogy ugyanazon történetnek éveken át való 
hallása a végén megszokottá és unalmassá lesz, 
a kínokkal és halállal szemben érzéketlenné válik. 

Zárótételképen kimondhatjuk, hogy a keresz-
tény tant nem az iskola kezdetén, hanem a 
végén kellene tanítani, mint olyant, mely a 
valódi isteneszmét megkoronázza. Paul de La-
garde a történetet és vallástörténelmet is a 
főiskolákra utalta, mint olyan tárgyat, melyek 
a gyermeki értelemnek felfoghatatlanok. Igenis, 
a gyermekekben fel kell ébreszteni, előmozdí-
tani, ápolni a vallásos érzést, de túl lövünk a 
célon, ha azt hisszük róluk, hogy tudatos 
vallásos életre képesek. Megzavarjuk a termé-
szetes szellemi életüket, ha a legmélyebb vallásos 
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reflexiók extraktumait kész árúképen kínáljuk. 
Ezáltal nemcsak hogy vallást nem adunk 
nekik, hanem ellenkezőleg, amennyiben a szellem 
és kedélyvilág természetes fejlődését zavarólag 
befolyásoljuk, szétrontjuk azt a talajt, melyből 
egykor a tudatos és természetes vallásosság 
egészséges virága fakadna. 

A kolozsvári továbbképző 
tanfolyamról. 

írta : Horváth Lajos. 

Minden, mi új és idegen, bizalmatlansággal 
találkozik a tanügyi életben is, de annál na-
gyobb aztán a buzgóság, ha megkíséreljük a 
tanterv kívánságának pontos teljesítését s lát-
juk a sikert. Sok hiábavaló kísérletezéstől 
mentik meg a tanítót a továbbképző-tanfolya-
mok, melyek évről évre egy sereg tanítót ba-
rátkoztiitnak meg az új eszmékkel s látnak el 
hasznos tájékoztatással. 

A kolozsvári továbbképző-tanfolyam anyag-
ban gazdag, időben, sajnos, rövid volt. A három-
hetes tanfolyamon 8 előadótanár, 13 tárgykör-
ből 87 óra alatt sok értékes dolgot ígért a 
munkabeosztásban. A 87 órából 40 órán felül 
gyakorlati s csak a fele elméleti foglalkozás. 

Örömmel tanulmányoztam a három hét óra-
rendjét is. mely szerint az elméleti ismeretek 
a délelőttökre, a gyakorlatiak pedig a délutáni 
órákra voltak beosztva. Jobban örültem azon-
ban annak, hogy minden második nap délután-
ján a város egy- egy nevezetessége vagy ipar-
vállalatának megtekintése volt tervbe véve. 

Július 5-én, reggel 8 órakor nyílt meg a 
tanfolyam. A tanári kar jelenlétében Orbók 
Mór igazgató nyitotta meg s Gerencsér István 
tanár tartotta az első előadást, a szociálpeda-
gógiából. Az első előadás fényes sikerű volt, a 
többi talán még fényesebb. Valóban, hálával 
tartozunk a miniszter úrnak, hogy fölvette e 
tárgyat a tanfolyamok programmjába s ezzel 
alkalmat adott, hogy a tanítóság egy csoportja 
megismerkedjék a mai társadalom égető kérdé-
seivel. Az előadó tanár eloszlatta a homályt s 
az ellenszenvet a szociálizmus iránt, mert meg-
tanultuk annak történelmi fejlődéséből, hogy e 
kérdések megoldása közös munka s hogy abból 
a tanítóságra nagy és nemes rész vár. Meg-
tanultuk, hogy a széles kalapú, vörös nyak-
kendős, földosztó „szociálista" és a nemes 
emberi célokért küzdő szociálizmus között csak 
kevés közösség van. Gerencsér úr előadásai az 
életből az életnek voltak szánva, s szomorúan 
vettük észre, hogy a 10 óra elfogyott. 

Kiválóan üdvös gondolat volt — sajnos, csak 
gyorsforraló-rendszerrel — a gazdasági szövet-

kezetek és a gazdasági számtartás alapelveinek 
a tanfolyam tárgyai közé való fölvétele. Előadó 
Molnár István dr., ny. főgimnáziumi igazgató, 
a Magyar Gazdaszövetség országosan ismert fel-
ügyelője, ki nagyon kedvesen, humorosan hin-
tette szét az egyesülésben rejlő erkölcsi és 
anyagi erő eszméit. Meg kell immár szüntetni, 
— mondá — azt a „kölcsönös becsapási csere-
viszonyt", mely a falu bankár-boltosa és a nép 
között még mai nap is fennáll igen-igen sok 
helyen. Ezt a tárgyat a tanítóképzőben arra 
hivatott gyakorlati emberekkel alaposan kellene 
tanítani, mert .ez nem fölösleges léghajó-teher 
a fiatalság számára, melytől mielőbb szabadulni 
kíván, hanem ez maga az eleven élet, annak is 
egyik nemes és hasznos ága. 

Reméljük, hogy úgy a szövetkezeti vezető-
körök, mint a kormány is mielőbb gondoskodni 
fognak a jövő tanítói nemzedék ezirányú ki-
képzéséről, mert az ország ereje a falvak ere-
jétől függ, a falvak erejének fejlesztésében pedig 
a tanítóságé az oroszlánrész. A szövetkezeti 
központoknál tudják nagyon jól, értékelik is a 
tanítóságnak ezirányú munkásságát, de maga a 
tanítóság tömege nem fedezte még föl s nem 
ismeri kellőleg e téren a hivatását. De már 
nem sokáig tart ez így. Megnyílik a jövő, a 
tanítóság fölismeri a saját magában és a nép-
jólét fokozásában rejlő hatalmas erőforrásokat 
s e téren való munka lesz az „új honfoglalás" 
s a nép ragaszkodása fogja tanítóit fölemelni 
és becsültté tenni minden más ember előtt. 

A magyar nyelvtanítás módszeréről tar ott 
10 órán át sorozatos előadásokat Molnár Uszkár 
kolozsvári tan.-képzői tanár. Különös tekintet-
tel volt az idegennyel vú iskolákra. Lélektani 
törvényekből vezette le a legfőbb igazságokat 
s meggyőzte hallgatóit arról, hogy csak a 
„direkt" módszer való az elemi iskolába s hogy 
sok fáradsággal, de jóakaró szeretettel foglal-
kozva e tárggyal, megvalósítható minden anya-
nyelvű gyermekek között az új tantervnek ana 
kívánsága, hogv a gyermekek az elemi iskolá-
ban gondolataikat szabatosan tudják szóban és i 
írásban magyarul kifejezni. Nagyon természe-
tes, hogy e „szabatosság" mérlegelésénél nem 
szabad összetéveszteni az elemi isk. tanulót az 
egyetemi tanárral. 

Összeszorított dolog volt az énektanításra 
szánt 4 óra s a természettudományi és mennyi-
ségtani tárgyak tanításában a szociális vonat-
kozások gyakorlati érvényesítése 5 órán át. 

Lehetetlenség még dióhéjban is egyebet el-
érni, a mozgófény képszerű előadások káprázatos 
gyorsaságú lepergetésénél. Pedig előbbinél Zsig-
mond Ferenc, utóbbinál Barabás Endre mindent 
megtettek, hogy feladatuknak megfeleljenek. 
Az utóbbi, t. i. a szociális vonatkozásoknak a 
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tantárgyak keretéből való kiemelése, rendkívül 
fontos. Tanításunkat minden ízében át kell 
járni a szociális vonatkozásoknak s bogy meny-
nyire és mily terjedelemben lehetséges az, azt 
akkor látjuk csak, ha a gyakorlati vonatkozá-
sok külön kiemeltetnek. Akkor látjuk, bogy 
mennyire át kellene dolgozni egész rendszerün-
ket s bogy mindenben és mindenhol az élet 
szükségleteit szolgáló vonatkozások kidomborí 
tása, a tanítás elsőrendű kötelessége. A mind-
inkább nehezebbé váló életre jobban meg kell 
erősítenünk a jövő nemzedéket, mint eddig 
tettük. Erőt és élettudományt kell szerezni már 
az iskolában s ez oly nagy munka, hogy igazán 
csodálatos, hogy miért vesződnek a tanítók oly 
sokat a nem gyakorlati értékű dolgokkal, melyek 
az élettel csak távoli vonatkozásban vannak. Na-
gyon igaz az, hogy a mi gyermekeinknek nem 
sokat használ az, ha tudják a Mont-Blanc ma-
gasságát, de hogy a vasúti menetrendben el-
igazodjanak, arra senki sem gondol. Pedig a mi 
népünkre sokkal fontosabb a vonatok érkezé-
sének és elindulásának, az árú- és anyagszállítás 
módozatainak tudása, előbbrevaló, mint más 
egyéb, az értelmet és emlékezetet terhelő lim-
lom. Ismétlem, hogy e dolgok tárgyalására 
több, sokkal több idő kell. De hálás ik lehetünk 
már azért is, hogy a kezdet megvan. Az élet 
majd továbbfejleszti az eszmét, úgy amint azt 
a szükség kívánja. 

A rajz és kézügyesség tanításával 17—17 
órán át foglalkozott Versényi Gábor és Tarján 
Gyula. Gyermekekké lettünk s őszülő fővel és 
reszkető kézzel rHjzoltunk és gyúltuk: az agyag-
golyócskákat, cukorsüveget, tyúkot, sőt még 
„pólyás-babát" is. 

Agyag és papírmunka (hajtogatás, vágás, 
karton, lemezpapír) voltak a kézimunka tárgyai. 
Az idő repült, repült s mi gyermekes örömmel 
raktuk el az órák végén a készített tárgyakat, 
vagy pedig a városiak nagy örömére cipeltük 
a papírcsákókat, csattogtatókat s más ilyen 
„öreg gyermekek" kezébe illő dolgokat. 

A tanfolyam előadóit sorra megnevezvén, utol-
jára hagytam a gyakorlóiskola érdemes vezetőjét, 
Belle Lászlót, ki fiatalos szívvel és erővel telje 
sítette kötelességét, melyet még a családjában 
előfordult haláleset után is elsőnek tartott min-
den dolgok között. Példát mutatott ezzel min-
deneknek, hogy aki férfi, az állja meg helyét 
és teljesítse kötelességét, érje bármi balsors. 

Itt is kevés volt az idő az alapos munkál-
kodásra. Általában az ilyen zsúfolt tárgyú s 
rövid idejű tanfolyamok csak hiányos ismere-
teket nyújthatnak. Inkább csak arravalók, 
hogy felköltik az érdeklődést az előadott tár-
gyak iránt. Benyomásokat nyernek a hallgatók 

s a tulajdonképeni továbbképzést az illetők 
később maguk folytatják és fejezik be ottho-
nukban. 

Megbecsülhetetlenek azonban a szerzett be-
nyomások is, mert némelyik élénkségével és 
hatásával az egész életre szól. 

Van azonban a tanuláson kívül ezeknek a 
tanfolyamoknak más irányban is haszna. 

Az idei kolozsvári tanfolyamon hazánk min-
den része, tanítóságának minden anyanyelvű és 
felekezetű ága képviselve volt. 

A tanítóságnak tehát egy meglehetős hű ki-
csinyített képe az ilyen tanfolyam. A figyelő 
elme és szem a tanítóra nézve oly igen fontos 
emberismereten kívül az összegyűltektől sokat 
tanulhat az illetők vidékéről, gazdasági, nép-
életi stb. vonatkozásairól. A tanítói közszellem 
fejlődik. Az egyesülés alkalmával a nem-magyar 
anyanyelvű kollégák, talán először életükben, 
tapasztalhatják, hogy magyar pályatársaik sze-
retetreméltóak, finom érzésűek és gondolkozá-
súak s ennek fölismerése részükről szeretetet 
és ragaszkodást ébreszt bennünk. Az egymással 
való érintkezés, szórakozás és dal, mulatság stb. 
nyelve a magyar s így az idő másoyelvű tanító-
társainknak kitűnő gyakorlatul szolgál a ma-
gyar nyelvben. 

Nagyon kár, hogy az internátusokban a szó-
rakozás céljait, szolgáló ízléses játéktermek, 
vagy olvasó- és könyvtártermek nem igen van-
nak, mert ezek a kényelmes és szép benyomá-
sokat nyújtó helyiségek és szórakozások mara-
dandó emlékül vésődnének a bizony sokszor 
nagyon szegény sorsban élő tanító lelkébe. 

Kedves nyári tartózkodási hellyé kellene va-
rázsolni e tanfolyamokat, hol otthont és rokon-
lelkeket, rokonérzéseket találnának a tanítók. 
Megédesítené ez sok pusztai, hegyi vagy más 
falusi lakos tanító egyhangú életét. Szóval, a 
hasznos mellett a nemesen kellemes is művel-
tetnék. Mindenesetre szerencsés gondolat, hogy 
rendesen nagyobb városokban vannak az ilyen 
tanfolyamok, hol látni és iapasztalni való bőven 
akad. 

Mi, alföldiek, nagy szerencsének tartottuk, 
hogy megismerhettük, bár csak futólag, a szép 
Erdély szép fővárosát. Hogy ez a megismerés 
minél tökéletesebb legyen, az első délután meg-
tekintettük a várost s tekintettük, ameddig ott 
voltunk. Nem felejtjük el szép tiszta utcáit, a 
sebesfolyású Szamost. Barátságos, vörösre fes-
tett bádogfedelű házait, régies épületeit s mo-
dern gyönyörű palotáit. 

A tanfolyamon szerzett szép és hasznos isme-
retek mellé kedves emlékül illeszkedik Kolozs-
vár képe s mindenkor örömmel gondolunk a 
benne töltött kedves napokra. 
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Itasítás és gyakorlati tanácsok 
az iskolai séták és kirándulásokra.* 

Utasítás. 
Az iskolai séták és kirándulások célja egy-

részt gyaloglás és szabadban játszással a testet 
edzeni és ügyesíteni, a természet szépségei iránt 
való érzéket felébresztve, a szabad természetet 
megkedveltetni, másrészt földrajzi, természet-
rajzi és néprajzi ismereteket közvetetlen szem-
lélet alapján szereztetni. Végül a természet 
életében lépten-nyomon megnyilatkozó erkölcsi 
igazságok helyes alkalmazásával a tanulót 
erkölcsileg is nevelni, nemesíteni. Ezért minden 
egyes alkalommal a nevelő és oktató cél mellett 
— amennyire a körülmények engedik — a test 
edzésére és ügyesítésére, a hasznos szórakoz-
tatásra és a szív nemesítésére (játékkal, ének-
léssel stb.-vei) is gond fordítandó. 

A kivitelnél a következők lehetnek irányt 
adók: 

1. A séták és kirándulások tervezetét mind-
egyik osztálytanító már év elején, a tanítás 
anyagának felosztása alkalmából állítsa össze. 

2. A tervezetbe felvett időpontok, pl. hó-
napok, hetek nem lehetnek kötelezők, mer t hi- j 
szen elsősorban az időjárástól függ a séta vagy 
kirándulás megtarthatása. Rossz idő esetén tehát 
el is kell halasztani azokat és újabb időpontot 
kitűzni. 

3. A III. osztálytól fölfelé minden osztály-
tanító évenként legalább két kirándulást (egyet 
ősszel és egyet tavasszal) és legkevesebb 8 ( 4 — 4 ) 
sétát tartozik rendezni. A maximum azonban 
évenként 4 (négy) kirándulás és hónaponként 
két-két séta lehet. 

4. Ha az iskola összes növendékei egyszerre 
tesznek kirándulást, azt úgy az iskolaszéki elnök-
nek, mint a kir. tanfelügyelőségnek, továbbá a kerü-
leti szakfelügyelőnek és a tornafelügyelőnek két 
nappal azelőtt előre kell bejelenteni, az egyes 
osztályok sétáit pedig csak az iskola igazgató-
jának. 

5. Első feladat a sétákra és kirándulásra való 
előkészülés. Az útirányt először csak magunk 
jár juk be s állapítsuk meg : 

a) a kivitel legapróbb részleteit, módozatait ; 
h) ingyenkocsi, kedvezményes jegyek (a híd-

pénz előzetes beszedése), esetleg engedély ké-
rése ; pl. a múzeumokba vezető tanítók helye-
sen cselekszenek, ha szükség esetén szakértő 
magyarázókról is gondoskodnak. (Pl. a Fővárosi 
Múzeumban, Aquincumban stb.) 

6. Készítsük elő a növendékeket is a szemlél-
tetendőkre. A megbeszélés alapos legyen, hogy 

* Mutatvány Bardócz Pál : Séták és kirándulások 
című könyvéből. 

séta közben csak egy-két szóval kelljen rámutat-
nunk a megfigyelendő tárgyra, középületekre, 
szobrokra stb., amelyeket azonban a tanulók ala-
posan szemléljenek meg. 

7. Mielőtt indulnánk, lássuk el magunkat a 
kitűzött célhoz szükséges fölszereléssel. így pl. 
földrajzi kirándulások alkalmával vigyünk irány-
tűt, térképet. A természetrajzi kirándulásokhoz 
(állat-, növény- és ásványgyűjtéshez) borszeszt, kis 
ásót, kalapácsot, gyűjtőmappát. A szabadban való 
játékokhoz eszközöket (pl. labdát). Előre nem 
látható sérülések esetére vigyünk kötőszert. 

8. A séta vagy kirándulás alkalmával a tanulók 
könyveiket és iskolaszereiket otthon vagy az osz-
tályban hagyják. 

9. A növendékek az iskolából induljanak és 
oda is térjenek vissza. 

10. A tanulók, ahol lehet hármasával, négye-
sével, esetleg párosával fedezve és folyton csatla-
kozva haladjanak, a sorból való kilépés, valamint 
a lármás beszéd megtiltandó. Az utcák keresz-
tezésénél az akadályok elhárításával kell gondos-
kodni arról, hogy az egész osztály tanulói ve-
szély nélkül, egyszerre mehessenek át. 

11. Egy-két órás sétát havonként egyszer még 
a téli hónapokban (enyhébb napokon) is végez-
hetnek a felsőbb osztályok tanulói. Ha kora 
tavasszal vagy késő ősszel történik kirándulás, 
a tanulók a puszta, hideg földre le ne üljenek. 
Nagy melegben pedig a vízivás csak kellő pihe-
nés és lehűlés után engedhető meg. Szeszes ita-
lok élvezete feltétlenül mellőzendő. A séta, ha 
útközben pihenni nem lehet, ne tartson tovább 
egy óránál. Pihenéssel egybekötve másfél, leg-
feljebb két órára ter jedhet . 

12. A kirándulás tervezete mindig akként 
állapítandó meg, hogy a szegényebb sorsú jó tanulók 
ingyen vehessenek részt benne. Ha az osztályok 
nem nagyon népesek, legcélszerűbb, ha az osztály-
tanítók (pl. párhuzamos osztályoknál) előre meg-
beszélt célból, egyszerre vezetik osztályaikat 
kirándulásra. Szükség esetén lehetőleg az iskola-
szolga is meiijen el. 

13. A szemlélt dolgokról nyert képzeteket 
minden kínálkozó alkalommal egy-két szóval, 
esetleg összehasonlítással ós következtetéssel újí t-
suk fel. Kívánatos, hogy a séták és kirándulá-
sok minden út já t a térképrajzolás szokott jelei-
vel rajzolják le a tanulók. 

14. A séták- és kirándulásokról napló veze-
tendő, a következő rovatokkal : az osztály meg-
nevezése, a növendékek száma, az indulás ideje, 
a séta vagy kirándulás időtartama, az elvégzett 
séták és kirándulások célja és az elért eredmény 
néhány szóval vázolva legyen. Végül egy jegyzet-
rovat. Ezt a naplót a kir. tanfelügyelő és a fő-
városi szakfelügyelő bármikor megtekintheti, de 

1 hónapról hónapra a tantestületi értekezleti jegyző-



3TI. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 9 

könyvbe is be kell írni az elvégzett séták soro-
zatát. 

Gyakorlati tanácsok. 

Mielőtt e fejezetet lezárnók, nem mulaszthat-
juk el, hogy az Utasítás kiegészítéseképen né-
hány röviden összefoglalt gyakorlati tanácsot a 
részletekre is kiterjedően el ne mondjunk. 

1. Figyelmestető. a) A kirándulások főcélja 
a testedzés legyen, mert a fővárosi gyermeknél 
ez minden más szempontnál fontosabb. 

b) A tanulók minél többet gyalogoljanak, 
a közlekedési eszközöket keveset használják. 
A szórakozás lelki örömei ellensúlyozni fogják a 
testi fáradságot. 

c) Nagyobb kirándulásokat tegyünk mindig 
szünet előtti napra. 

d) Nyáron ne menjünk múzeumokba, hanem 
mindig a szabadba. 

e) Arra is gondoljunk, hogy útközben hirte-
len keletkezett zivatar vagy zápor esetén hol 
húzódhatunk meg. 

2. Ruházat. Alsóing mellőzendő. A cipő inkább 
régi, kényelmes legyen, mint ú j és szűk. A jól 
gombolható kabátnak (nagy melegben, menet 
közben levethető, megálláskor felveendő) sok 
zsebe legyen, hogy kézbe ne kelljen csomagot 
vinni. Könnyű sapka, 2 — 3 darab zsebkendő papír-
ivópohár. 

Téli időben pedig lelkiismeretesen vizsgáljuk 
meg, hogy vájjon mindenik tanuló jó cipőben, 
elég melegen felöltözve indulhat-e sétára? A hiá-
nyos öltözetűek a napközi otthonban maradhat-
nak. Általában, téli időben nehogy túlságba vi-
gyük a séták rendezését és nehogy hosszabb 
ideig a hideg mostohaságának tegyük ki a növen-
dékeket. 

3. Êthezés. A kirándulás idejének tar tama 
szerint részletesen meg kell beszélni, hogy mennyi 
é3 milyen ennivalót vigyenek a tanulók, nehogy 
vendéglői régi kenyeret, szalámit stb. kelljen 
vásárolniok. Vagy pedig előre megrendeljük, 
hogy a tanulók csak meghatározott helyen vásá-
rolhassanak ennivalót. Némelykor vízről is gon-
goskodjunk, mert pl. a budai hegyekben nem 
mindenütt találnak vizet. 

4. Költségvetés — különösen ha a környékre 
történik a kirándulás — pontos és mindenre 
kiterjedő legyen. A tanulók figyelme arra is fel-
hívható, hogy otthon tar tot t perselyeikbe egész 
éven át gyűjtsék össze filléreiket a kirándulás 
céljára. (Szegény tanulókról való gondoskodás !) 

5. Egészségügyi szempontok. A tanulók a 
nagyobb kirándulásokat megelőző napon kihallga-
tandók akutjellegű kisebb bajokat (has-, fej-, fog-
fájás, tyúkszem stb.) illetőleg, nehogy a beteges, 
gyönge gyermek kimerülése megzavarja a ki-
rándulás örömeit. Ebből a szempontból a mentő-

szekrény felszereléséből is vigyük magunkkal a 
megfelelő szereket : vazelint, gyapotot, ammoniá-
kot, hintőport, gyomorcseppeket, kockacukrot 
stb. Arra is figyelmeztessük a tanulókat, hogy 
kirándulást megelőző (és követő) napon füröd-
jenek, vagy legalább is jól mosdjanak meg ; 
korán feküdjenek le és reggel lehetőleg meleg 
kávét vagy fölforralt te je t igyanak. 

6. Fegyelemtartás. T i tka : szeretet a tanító 
részéről, bizalom és engedelmesség a tanító sze-
mélye iránt Mindenre kiterjedő figyelem, fő-
leg az evésnél, ivásnál stb. A rendetlenségre 
hajló tanulók mindig a tanító körül maradjanak, 
engedjük meg, hogy minden gyermek azzal a 
társával mehessen, akihez vonzódik ; csak arra 
ügyeljünk, hogy csintalan gyermekek ne kerül-
jenek össze. Az V. és VI. osztály mindig együt t 
vihető tanulmányi sétára, e két osztály tanítói-
nak felügyeletével. Közlekedési eszközök haszná-
latánál : beszállásnál a tanító az utolsó, kiszállás-
nál az első. 

7. Szemléltetés. Minden látnivalót apróra fel-
sorolni lehetetlen. De még az időbeli helyi válto-
sások okából sem volna helyes a túlságos rész-
letezés. Hogy az ismeretgyarapítás céljából mit 
nézessünk meg, azt a kitűzött cél állapítja meg. 
A vezető munkája inkább rámutatás és meg-
figyelésre vezetés, mint aprólékos részletezés. 

8. Természetmegismerés. Ahol alkalom kínál-
kozik, ne mulasszuk el a fizikai jelenségekre is 
felhívni a tanulók figyelmét. Ilyenek pl. a vissz-
hang, forgószél, a felhők különböző formái, a 
felhők közül kitörő napsugár stb. Épülő házak-
nál a lejtők, csigák, emelőgépek szerepe stb. 
Hegyi, lejtős út, serpentin-út (megnyújtott lejtő), 
hegytetőről nagyobb látóhatár stb. re. A Város-
ligetben pl. a körhintán tapasztalható centrifugá-
lis erő, hullámvasút, lengőhinta stb. A Dunán 
az úszó hajók, a vízbehajított kő nyomán kelet-
kező gyűrűhullámok stb. mind alkalmasak arra, 
hogy azokat az emlékezetben természettani 
magyarázat ainkkal rögzítsük. Ha hegyre megyünk, 
fizikai tapasztalat szempontjából igen jó hasznát 
vesszük a rúgós barométernek (aneroid) ; meg-
mutat juk annak állását a hegy tövében (a külső 
mutatót a belső fölé fordítjuk), továbbá a hegy-
tetőn (a barométer alacsonyabb nyomást mu-
tat), végül a hegy lábánál ismét. Megemlítjük, 
hogy a magasságméréseket pontos barométerek-
kel végzik. 

9. Természetrajzi megfigyelések. Lepke- és 
rovargyűjtés * céljából legszükségesebb felszere-
lés : nagyobb vászondarab, hogy megveregetett 
vagy megrázott gályákról a rovarok reáhulljanak; 

* A lepke- és rovargyűjtést mi végezzük, de a 
tanulókat tiltsuk el, reámutatva az állatkínzás ember-
telen cselekedetére, valamint a növények céltalan 
pusztítására. 
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lepkeháló, különböző rovartű, gyűjtőskatulya, 
szélesszájú, parafadugós üveg, éteres borszesz. 

Növény gyűjtésre való legszükségesebb felsze-
relés : zst bkés, acél csíptető, kis ásó, növény-
gyűjtő-wa/jpa, egy csomó szalma- vagy újság-
papír, néhány ív tiszta szűrőpapír, esetleges 
gombagyűjtéshez : doboz. 

Néhány növénynek ideiktatjuk a virágzási 
idejét: Kikeleti hóvirág (febr.—máre.). Ibolya, 
kankalin, mandulafa, kajszínbarack (márc.—ápr.), 
Orgona, tulipán, szilva, cseresznye, meggy (ápr .— 
máj.). Körte-, alma-, dió-, tölgy-, bükk-, gyertyánfa 
(máj.). Gyöngyvirág, borsó, fehér akác, cser-
tölgy (máj.—jún.) . Árpa, búza, rozs (jún.) stb. 

Kövek, kőzetek, kövületek gyűjtése céljából a 
budai hegyek közé tett kirándulások alkalmával 
vigyünk magunkkal kalapácsot. A gyűj töt t pél-
dányok mindegyikét cédulával lássuk el és í r juk 
rá, hogy hol találtuk azokat. (Lásd részleteseb-
ben a Természettudományi Társulat kiadásában 
megjelent Kirándulások zsebkönyvében, továbbá 
a Cserey : Bogár- és lepkehatározó, Növény-
határozó, Gombaisme és Kis Növény gyűjtő és 
Asványhatározóját ) 

10. Térkép. Iránytű. A város területére nem 
kell magunkkal térképet vinni, a szabadba való 
kirándulás alkalmával azonban térkép és iránytű 
legyen mindig velünk. Ezek a kirándulások leg-
alkalmasabbak arra, hogy a tanulók a té rkép 
utáni eligazodást gyakorolják. Ilyen alkalommal 
egyszer-másszor könnyebb vázlatos helyszínrajzot 
is készíttethetünk. 

Az égtájak meghatározására zsebóránk is 
alkalmas. E r r e nézve Moëssard francia őrnagy 
a következő eljárást a jánl ja : „Tartsuk óránkat 
vízszintesen, úgy, hogy a kismutató tes tünk 
árnyékának mutasson. Ha most azt a szöget, 
melyet e muta tó a XII-es számmal alkot, meg-
felezzük: akkor ez a felező vonal észak i rányát 
mutatja." 

Ha az iskolának fényképezőkészüléke van, né-
hány tanulságos és érdekes felvételt minden 
kirándulás alkalmával eszközölhetünk. Ezek évek 
multán szép és hasznos gyűjteménnyé szaporod-
hatnak. 

11. Emlékeztető. A felsőbb osztályok tanulói 
összehajtott írópapírt vagy kétfilléres irkát vi-
gyenek magukkal, hogy tapasztalataikat röviden, 
egyes szavakkal, mondatokkal följegyezhessék, 
esetleg egy-két vonással egyszerű vázlatot készít-
senek. Néhány szó, tökéletlen vonás is élénken 
emlékeztet a látottakra. 

A III. osztálytól fölfelé az összes tanulók 
Kirándulási Naplót vezethetnek, amelybe a 
kirándulásokon szerzett megfigyeléseiket (pl. idő-
járás, hőfok, virágzás stb.) röviden feljegyzik. 
Az V—VI. osztály tanulói pedig már tárgyak 
szerint : pl. földrajzi, történeti , természetrajzi, 

természettani stb. ismeretek címén csoportosít-
hatják szerzett tapasztalataikat. 

Mindezek után egyet ismételten hangsúlyo-
zunk. Ez pedig az, hogy a séták és kirándulá-
sokra az iskolai sokféle tevékenység közepette 
aránylag kevés idő ju t . Hogy pedig ezt a kevés 
időt is minél jobban, intenzívebben felhasznál-
hassuk, ismételten rámutatunk, hogy mindig 
előre határozzuk meg a konkrét, célt, helyet 
stb., a kivitelhez pedig előre történt alapos 
]Megbeszélés, előkészítés után fogjunk. A siker 
titka a tanító lelkesedése és ügybuzgalma. 

H i v a t a l o s rész . 
A rn. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszter ; 

Köszönetét nyilvánította : Marsó Géza apát-
kanonoknak, aki a losonczi róm. kath. felek. el. 
isk. kibővítési költségeinek fedezésére 1100 K-t, 
továbbá dr. Wohl Aladár földbirtokosnak, aki 
ugyanazon célra 1000 K-t, dr. István Vilmos 
püspöknek, aki hasonló célra 300 K-t, dr. Huszár 
Lajos kórházi főorvosnak, aki hasonlóan a jelzett 
célra 200 K-t és Laczek Gyula áll. főgimn. hit-
tanárnak, aki szintén a nevezett célra 2000 K-t 
és a tanítónő fizetésére alapítvány címen 2000 
K-t adományozott; Kálnay Nándor ny. el. isk. 
igazgató, csesztvei földbirtokosnak, aki a cseszt-
vei róm. kath. isk. építési költségeinek részbeni 
fedezésére 2000 K-t adományozott. 

K i t i l t o t t a : „A legújabb és legjobb források 
szerint készített földgömb, magyarította Gönczy 
Pál, kiadja Schotte Ernő és társa Berlinben" 
című taneszközt az 1909. évi 58.701. sz. rende-
letével fogyatékos és elavult tartalma, silány 
kivitele, valamint a magyar közjogba ütköző 
hibái miatt a hazai összes elemi, polgári isko-
lákból, gimnáziumokból, reáliskolákból, tanító- és 
tanítónőképző-intézetekből és egyéb közép- és 
felsőfokú intézetekből. 

Szolgálattételre berendelte: Láng Ferenc 
védenyi áll. el. isk. tanítót a mosonvármegyei 
kir. tanfelügyelőséghez jelen minőségben ; Bauer 
Emil csicsmányi áll. el. isk. tanítót a trencsén-
vármegyei kir. tanfelügyelőséghez jelen minő-
ségben. 

Kinevezte: Nyirathy György oki. tanítót az 
alsóvásárdi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Török 
Géza oki. tanítót a ternovai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Török Sándor oki. tanítót a magyar-
berkeszi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Báczer 
Károly oki. tanítót a kúnágotai-urbán-pusztai 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Walics István 
tószegpaládicsi közs. el. isk. tanítót a büttösi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bokor Miklós oki. 
tanítót a leszkoviczai közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Ungermann József oki. tanítót a berzászkai 
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közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovács Jenőné, 
szül. Szabó Anna kézdisárfalvai róm. kath. el. 
isk. tanítónőt a mádéfalvai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Katona Ilona oki. tanítónőt a nagy-
váradi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kovács 
Ida oki. tanítónőt a gornyalyubkovai közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Bálint 
Lajos széki és Mihalovics Eugén betleni áll. el. 
isk. tanítókat kölcsönösen ; Boronkay Sándor 
kúnágotai-urbán-pusztai_ áll. el. isk. tanítót a 
csongrádi-belterületi áll. el. isk.-hoz ; Barna 
Dezső büttösi áll. el. isk. tanítót a tokodüveg-
gyári áll. el. isk.-hoz ; Unghváry Béla oláhdellői 
áll. el. isk. tanítót a magyarremetei, Both Miklós 
egeresi áll. el. isk. tanítót az oláhdellői, Varga 
János nagypetri i áll. el. isk. tanítót az egeresi, 
Zsigmond Albert perecseni áll. el. isk. tanítót a 
nagypetrii, Kóródy Ferencné, szül. Seregdy Gizella 
sátoraljaújhelyi áll. el. isk. tanítónőt a nagy-
szebeni, Schweitzer Leopoldin temeskovácsi áll. 
el. isk. tanítónőt a sátoraljaújhelyi, ' Brambora 
Karolin magyarremetei áll. el. isk. tanítónőt a 
temeskovácsi áll. el. isk.-hoz ; Földvári Ferenc 
dunabogdányi áh. el. isk. tanítót a mátyásföldi, 
Földvári Ferencné, szül. Diósy E. I. dunabog-
dányi áll. el. isk. tanítónőt a czinkota-ehmann-
telepi áll. el. isk.-hoz ; Mezey Ilona középcsö-
pönyi és Saskóné Mikula Margit daruvári áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Gligor Ferencné, 
szül. Szilágyi Aranka bereczki és Finta Viktória 
sajkásgyörgyei áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
Kovács Gábor magyarberkeszi áll. el. isk. taní-
tót az avasfelsőfalust áll. el. isk.-hoz, Pappné 
Madzsar I rén vetési áll. el. isk. tanítónőt a szat-
márkülterületi , Eisdorférné Szőnyi Ilona avasfelső-
falusi áll. el. isk. tanítónőt a vetési áll. el. isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Butás Szilárd kusiczi (volt határőrvidéki) közs. 
el. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Konrádi Flóris 
hidasi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1440 
K-t ; Kéméndi Vince kecskeméti orsz. tanítói 
árvaházi másodárvaatyának évi 1200 K- t ; Kovács 
Ignác nagypakai róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K- t ; Szandtner János szomajomi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Izsák 
János modori ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1800 
K- t ; Kutwasser Imre nyitraivánkai munkakép-
telen áll. el. isk. tanítónak évi 1340 K - t ; 
Saugiorzán János sajókeresztúri gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 300 K-t ; Luppa Lajos dolányi közs. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1340 K- t ; 
Kerezsán Aurél nagysikárlói gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1100 K-t ; Tóth Sámuel kistokai 
munkaképtelen ref. tanítónak évi 1340 K- t ; 
Kruppa Mihály nagykárolyi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1760 K-t ; Csajoghy József kün-

gősi ref. el. isk. tanítónak ideiglenesen évi 8 0 0 
K-t ; Ferenczy Gyula oroszfai áll. el. isk. tanító-
nak évi 1760 K-t ; Brósz Adolf szepesremetei 
közs. el. isk. tanítónak évi 1340 K-t; Sáringer 
Károly magyarszerdahelyi közs. el. isk. tanítónak 
évi 1780 K- t ; Szendrey Nándor vágújfalui róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Kopp 
Márton szabadkai közs. el. isk. tanítónak évi 
2440 K-t; Erdős Soma spáczai izr. el. isk. 
tanítónak ideiglenesen évi 420 K-t ; Bellán 
András tóthegymegi ág. ev. el. isk. tanítónak 
évi 700 K- t ; Török Miklós szótelke-szentkatolna-
dornai gör. kath. el. isk. tanítónak évi 560 K - t ; 
Osz Salamon uzoni ref. el. isk. tanítónak évi 
1460 K-t; Megyesy Elek kányavári munkakép-
telen róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1440 K - t ; 
Bozzay Mihály vassurányi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1520 K-t ; Szabó Imre tornyos-
pálczai ref. el. isk. tanítónak évi 1340 K - t ; 
Perczel Imre iszkaszentgyörgyi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1460 K - t ; Kulya László kaj-
danói munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1100 K- t ; Siegescu József kernyécsai 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K - t ; 
Keresik Nándor bodonospataki róm. kath. munka-
képtelen el. isk. tanítónak évi 1320 K-t; Erőss 
Samu jolsvai áll. el. isk. tanítónak évi 1 9 6 0 
K-t ; Würth Bencze Gábor zirczi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 2756 K - t ; Vrba Nándor 
dévényújfalusi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1280 K-t; Szabó Gergely hidasi áll. el. isk. 
tanítónak évi 1440 K-t ; Ptyánk György nagy-
károlyi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1 3 4 0 
K-t ; Ziskay Is tván chropói róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1280 K-t ; Pap Sámuel vérvölgyi 
ref. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K-t; Gallasz 
István püspökhatvani róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1460 K-t ; György Ferenc zsipi munka-
képtelen ref. el. isk. tanítónak évi 1280 K - t ; 
Gondi Mátyás kisszőllősi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1460 K-t ; Kovács János madaras-
aljai kincstári kath. el. isk. munkaképtelen 
tanítónak évi 1160 K-t ; Jókövi János fazekas-
zsaluzsányi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1740 
K-t ; Novak Gyula pinczédi ág. ev. el. isk. tanító-
nak évi 1140 K - t ; Szőllőssy Mihály sátoralja-
újhelyi munkaképtelen gör. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1260 K - t ; Selmeczi Imre gelsei munka-
képtelen közs. el. isk. tanítónak évi 1100 K- t ; 
Nyitray József lasztoméri ref. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1460 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Dragea Emil tatárlakai nyug. gör. kath. 
tanító özv. 3 kiskorú árvájának összesen 1 5 0 
K-t ; néh. Esztergályos József mócsai róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Szántó Franciskának az 
1909. évi 68 .340. sz. rendelettel folyósított 500 
K helyett évi 640 K-t. 
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SZÉPIRODALOM. 
Az én iskolám. 

Csupa verőfény it t az élet, 
Tele van üde ragyogással ; 
Fehérfalú, kis iskolámat 
Föl nem cserélném semmi mással ! 

Fehérfalú, kis iskolámban 
Ülnek picinyke csemetéim, 
Nincs az a kincs, melyér t feledném 
Az én édes, apró cselédim. 

. . . I t t ül Veronka, ot t a Ferkó, — 
Mariska — és a többi gyermek, 
Mind, mind egy-egy napfény-darabja 
Az én rajongó nap-szívemnek. 

Ajkuk, szemük csupa mosolygás 
Es arcukon nevet az élet, 
Oly jó l esik szívem tüzével 
Növelni e kis csemetéket ! 

S ha olykor-olykor némelyiknek 
Könyű szökik angyal-szemébe : 
Oly jól esik, ha azt a könyűt 
Letörli ajkaim beszéde ! 

S csilingelő kis csengetyűként 
Ha kérdésemre megfelelnek : 
Az élet minden gyönyörénél 
Nagyobb gyönyör ez a szívemnek . . . 

— Csupa verőfény i t t az élet, 
Tele van üde ragyogással ; 
Fehérfalú, kis iskolámat 
Föl nem cserélem semmi mással ! 

Major István. 

Melyik a szebb? 
Mondjátok meg, melyik a szebb ? 
A pompázóbb, a kedvesebb? 
A színesebb, a gazdagabb ? 
Az éltetőbb, tartalmasabb ? 

A tavasz-e, a friss, a zöld, 
Amely után sóvárg a föld, 
Lombfakasztó, if jú, szende, 
Virágnyitó, játszi, lenge, 
Reménythozó búfelejtés, 
Bűvös-bájos titkos sejtés . . . 
Ez-e a szebb? 

Avagy az ősz a hűs, a bús, 
Mikor a föld színekbe' dús? 
Lombhullató, gazdag, érett, 
Virágtalan, bús enyészet, 
Szenvedélyek múló láza, 
Emlékeknek teli háza, 
Ez-e a szebb ? . . . 

Oh mondjátok, melyik a szebb ? 
A gazdagabb ? . . . a kedvesebb ? . . . 

B. Patak Ilona. 

Hús az erdő . . . 
Bús az erdő, sápadt, beteg, 
Hulldogálnak a levelek. 
A felhős ég ráhajolva, 
Mintha édesanyja volna, 
Úgy siratja. 

E n is, én is beteg vagyok. 
Ki bánja, ha meg .is halok ? ! 
Szegény anyám, ha itt volna, 
Hej , tudom, ő rám hajolna — 
Megsiratna ! 

Borso<li László. 

Alkony. 
Ottfönn a szürke, nyirkos őszi légbe' 
Megreszketett, megáll t a pillanat ; 
És mint egy emlék, se híva, se kérve, 
Váratlanul meglep az alkonyat. 

Az égalj a tüzes naptól kigyullad. 
Lenn tengerzölden izzik, fönn ragyog — 
Emlékek, álmok hívnak, odavonnak, 
A puszta csöndben el is indulok . . . 

A mul t taván lecsapkod a sirály, 
Szél támad és hullámot ver az ár — 
Mért jö t t meg ú j ra ? — Száll az est, sötét. 

Könnyesen, kéken ellepi a tájat. 
S e bús, nehéz és leszakadó árnyat 
Most nem bírom el, érzem, semmikép ! 

László István. 
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Közkatonák. 
írta : Dánielné Lengyel Laura. 

Edit elgondolkozva nézett a vele szemben 
ülő asszonyra. Hagyta, hogy sírjon, zokogjon, 
nem vigasztalta, nem csittította. Szomorúan, 
szelíden, részvéttel nézett reá, aztán gyöngéden 
vállára tette a kezét: 

— Ilonka, hallgass reám egy percig . . . 
A nyugodt, csöndes, résztvevő hangra a síró 

asszony hirtelen letörülte könnyeit és ideges 
haraggal pattant fel helyéről. 

— Ha eljöttem hozzád, hogy megmondjam, 
mit akarok, nem azért jöttem, hogy jóakaratú, 
fensőbbséges tanácsokkal ellássál. Amit te mon-
dani akarsz nekem, azt már én mind elmond-
tam magamnak. Azok az illendőségi, konven-
cionális, sőt morális okok, melyek előtted még 
oly nagy fontossággal bírnak, előttem mái-
mind számba sem vehető semmiséggé törpül-
tek. Ez a félesztendei vívódás, vergődés meg-
semmisítette lelkemben a banalitások, közhelyek 
értékét. Elég volt a szenvedésből, a vergődés-
ből, megyek a magam útján. 

— Akkor hát miért vagy itt nálam? 
Egy kissé riadt, ijedt tekintet volt a válasz. 

Ilonka még nem bírt szólni, a másik asszony 
már folytatta : 

— Tanácsért, útbaigazításért jöttél volna ? 
Nem, ennél te sokkal különb teremtés vagy. 
Meg aztán tudhatod, hogy mi a véleményem 
az ilyesmiről. Az, hogy a tanácsot kérő ember 
rendesen gyönge és korlátolt, a tanácsot adó 
azonban mindig gonosz és lelkiismeretlen. Mert 
egy jó és lelkiismeretes embernek hogyan is 
volna bátorsága ahhoz, hogy a más életébe 
merész kézzel belényuljon. Végre is a magam 
életével azt tehetem, amit akarok, átálmodha-
tom, átsírhatom, vagy átmulathatom, de a másé, 
azé. az idegené; ki a bizalomnak legnyiltabb 
óráiban is elhallgat, eltitkol valamit és rende-
sen olyan valamit, minek legdöntőbbnek, leg 
fontosabbnak kellene lenni elhatározására né a ve. 
Ej, kedvesem, te nem azért jöttél ide hozzám, 
hogy olyasmit keresnél nálam, amiről eleve és 
biztosan tudtad, hogy nem fogod megtalálni. 

— Azért jöttem, hogy megmondjam : elha-
tározásom változhatatlan, megyek a magam 
útján, nem engedem magam feltartóztatni sem 
ócska, sem új frázisok által és sem a szeretet, 
sem a harag nem fog meggátolni abban, hogy 
boldogságomat keressem azon az úton . . . 

— Keressed ? Hát nem vagy biztos benne, 
hogy megtalálod ? Látod, most már be is fejez-
hetnénk ezt a beszélgetést. Nekem alig van 
mondanivalóm ahhoz, amit te mondottál. El-
indulok egy úton, keresem a boldogságot . . . 
Istenem ! azok, kiket igazán egy emésztő, nagy 

szenvedély vezet, azok vakon rohannak előre 
és nem keresgélik a boldogságot, hanem lel-
kükben viszik mint diadalmas, lobogó tüzet. 
Hogy meddig tart, hogy mikor fog kialudni, 
az más kérdés, de mikor elindultak, akkor ott 
volt, velük volt, ragadta, vezette őket. De holmi 
veszélyért, hitvány, vérszegény kis érzésekért 
akarod te elhagyni a családodat, férjedet, gyer-
mekeidet ? 

— Már ezt is jobban tudod nálam, hogy 
mennyire szeretek, mennyire szenvedek ? . . . 

— Jobban tudom, mert beszédedből meg-
állapíthatom a betegség diagnózisát, a láz hő-
fokát, amire te most semmiképen sem vagy 
alkalmas és képes. Hogy házaséleted nem a leg-
boldogabb, azt mindnyájan tudjuk, mentséged 
hát épen megvolna arra, hogy új életet akarsz 
kezdeni és mégis . . . 

— És mégis? 
— Te nem fogod azt megtenni, te nem te-

heted meg, mert abba az új életbe nem visz 
semmiféle komoly, igaz, nagy érzés. Annál meg 
sokkal különb és igazabb teremtés vagy, sem-
hogy szeszélyből, érzelgésből, bosszúvágyból, 
vagy más ilyen alacsony érzés miatt szakadj el 
mindentől, amiben eddig éltél. Hogy ilyen hit 
ványságok miatt zavard meg gyermekeid lelki 
világát. Ha egyszer eljönne az igazi ember, ha 
egyszer megnyilatkoznék az igazi érzés ! De, 
szerencsédre, soha sem fog eljönni, soha sem fog 
megnyilatkozni. 

— Olyan biztos vagy benne ? Hátha holnap 
azt hallod, hogy örökre elhagytam ezt a várost 
valakivel, ki mindennél drágább nekem? . . . 

— Nem fogom azt hallani, mert már akkor 
tegnap elmentél volna, minden esetre előbb, 
mintsem én hozzám jöttél. Mit akarsz nálam? 
Minek jöttél ide ? Tanácsért ? Már megmond-
tam, hogy ezt nem hiszem. Ismersz és előre 
tudhattad, hogy tanácsot nem fogsz kapni tőlem. 
Lelkedben öntudatlanul is élt a remény, hogy 
jó helyre jösz, remélted, hogy megfogom a ke-
zedet és . . . 

— És visszatartasz az örvénytől ? Ha tud-
nád, milyen nevetségesek előttem ezek az ócska 
frázisok. 

— Nem örvényről akartam én beszélni, ha-
nem arról, hogy biztosan remélted, hogy meg-
fogom a kezedet és józan ésszel megmagyará-
zom neked, amit te nem mersz magadnak be 
vallani, hogy a te terved, beszéded új életre 
való készülődésed, mind hazugság, ámítás és 
csalás. Csaltad önmagadat, de lelked mélyén 
mindig érezted, hogy ami rabul ejtett, az nem 
szenvedély, hanem szeszély, mámor, lázadási 
kísérlet s más ilyen alacsonyrendű dolog. Ne 
rázd a fejedet, most még talán szégyenled 
hinni, amit mondtam, egy hét múlva hinni fo-
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god. Ha azt az igazi nagy szenvedélyt látnám 
lelkedben égni, talán én is másként beszélnék, 
de ez nem fog téged megkísérteni soha. 

— Bizonyos vagy benne ? 
— Egészen bizonyos. Csodálatos, hogy még 

nem jöttetek rá arra a nagyon egyszerű do-
logra, hogy úgy a harctérnek, mint az érzel-
meknek varinak hősei és közkatonái. S amint 
nem minden katona Napoleon vagy Cézár, úgy 
rem minden szerelmes Rómeó vagy Otelló. 
A te lelkedben is voltak és lesznek lázadási 
kísérletek, apróbb, nagyobb szenvedések, me-
lyeket eleinte elviselhetetlennek tartasz, de 
melybe előbb-utóbb bele fogsz nyugodni, mint 
ahogy belenyugodtam én is sok mindenbe. 

— Te, akinek élete oly boldog és zavarta-
lan volt? 

— Nincs boldog és zavartalan élet a vilá-
gon. Szenved az olyan ember is, ki nem szaval 
mindig ötödfeles jambusokban. Az én életemben 
is volt forrongás, lázadás, szenvedés, de én 
mindig tudtam, hogy közkatona vagyok és nem 
hadvezér. Te is rá fogsz jönni, hogy az vagy, s 
mire világosan látod, belé is nyugszol. Mert 
szép az elementáris tüzek hevében égni, el-
pusztulni, de azok igszi tüzek, igazi lángok 
legyenek. Ja j annak, ki kalandos álmoktól ve-
zetve, lidércfény után fut s piszkos mocsárban 
fúl meg, gyalázatosan. Látom, te is borz.ongsz 
erre a gondolatra. Menj haza, édesem ! És ha 
még egyszer csúf, gonosz gondolatok kínozná-
nak, jusson eszedbe az ingoványba csalogató 
lidérctűz s a piszkos, gyalázatos mocsár, a sár, 
melyben oly förtelmes dolog elveszni. 

lrodalofii és művészet. 
Iskolai Dalgyűjtemény. 

A mai mellékleten közölt dallamok mindenike 
két szólamra van átírva. 

A kétszólamú kidolgozásnak legszokottabb for-
mája az, hogy maga a fődallam (az ú. n. meló-
dia) a magasabban elhelyezkedő jeliő szólamba, 
a kísérő-dallam pedig a mélyebben elhelyezkedő 
alsó szólamba van téve (szoprán = felső, alt 
- mély). 

Minthogy az egyidőben hangzó két szólam 
együtthangzásokat hoz létre : a kétszólamú ki-
dolgozásnak harmóniai alapja, harmóniai háttere 
van. Ez együtthangzások még nem harmóniák, 
de a legtöbbször már félreismerhetetlenül rá-
mutatnak bizonyos harmóniákra. 

E harmóniai elemeket tartalmazó s együtt-
hangzó hangok hangközöket alkotnak, melyeken 
tehát a hangoknak egymástól való távolságait 
kell ér tenünk. 

Hangköz = hangtávolság, vagyis a hangok ma-
gasságbeli különbözete. Mivel tehát e különbözet 

a hangok magasságára vonatkozik, a hangközök 
melódiai (dallami) elemeket is tartalmaznak. 

A hangközök a gyakorlatban (így a népiskolai 
énektanítás gyakorlati vonatkozásaiban is) kétféle 
formát öltenek, aszerint, amint a hangközt alkotó 
hangok egymást követik, s ez esetben egymás-
után hangzó, melodikus, vagy dallami hangközü-
kül tekinthetők; de alkothatják a hangközt egy-
idejűleg hangzó hangok is, s ez esetben harmo-
nikus, vagyis összhangzati hangközökről van szó. 

P l . : 

a) b) 
-fi . . . . 

fhs 1 -1 
ú „ « — 

a) c—e. e—g— dallami hangközök; 
b) c — e, e — g = összhangzati hangközök. 
A hangközök pontos meghatározása igen régi 

eredménye az akusztikai, elmeleti kutatásoknak. 
Már a bölcselkedésre annyira, hajló, szemlélődő 
és kutató, mindent tudós rendszerbe foglalni 
szerető görögök is matematikai pontossággal meg-

j állapítgatták a hangok egymástól való távolságait, • 
' holott az ő zenéjüknek sem rendszere, sem gya-

korlata a mai értelemben vett harmóniát (több-
szólamú összhangzatosságot) nem ismerte. Azon, 
amit ők harmóniának neveztek, a szép szabá-
lyossággal folyó dallamot kell értenünk, mely 
értelmezés egyáltalán nem foglalja magában az 
együtthangzó hangok hatásait és viszonylatait. 

A mai zenének egyik éltető eleme a harmó-
n ia ; ez adja meg a dallamnak azt a csodálatos 
gazdagságú színezetet, amelynel fogva elragadó, 
mondhatnók, elementáris erővel tud hatni a hall-
gatóra. 

Ara a harmóniák lényegéhez csak a hang-
közök biztos felismerése s pontos megállapítása 
révén juthatunk el s ép ezért alkalomszerűnek 
véljük, hogy mai mellékletünk e kísérőcikkében a 
hangközök meghatározásáról szóljunk néhány szót. 

* 

Kiindult pont gyanánt legcélszerűbb felvennünk 
az ú. n. természetes hangsort, mely a c hang 
magasságára helyezett kemény és (termeszetes) 
lágy hangnem dallamát, illetőleg e hangnemek 
lépcsőinek nevét sorrendben tartalmazza. 

Ez a hangsor a következő : 

. . . P G A H c d e f g a h c' d' e' f g' a' h' . . . 

E hangsornak bármely lépcsőjéhez viszonyítani 
lehet bármely lépcsőt s számszerűleg meg lehet 
állapítani, hogy valamely hanglépcsö hányadik 
az alapul felvett hanglépcsőhöz képest. 

Ez alapon megállapíthatjuk, hogy pl. 
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a c hanglépcsőhöz a d második hang, 
„ „ „ az e harmadik „ 
-, n „ az f negyedik „ 
w T) ff a g ötödik „ 
„ „ „ az a hatodik „ 
„ „ „ a h hetedik „ 
„ „ „ a c nyolcadik 

Ekként az alapul felvett (vagyis első ízben meg-
nevezett) hangot első-nek számítva s hozzászámo-
lás út ján lépcsőnként haladva a második helyen 
megnevezett hangig, bármely hangközt meghatá-
rozhatunk. Az így elért meghatározás szolgál az 
illető hangköz megnevezése gyanánt is, oly módon, 
hogy a rendszámot jelölő ( ik) képzőt elhagyva, 
e rövidített számnevet használjuk fel hangköz-
név gyanánt. A fenti példánál maradva: r — d 
— másod-, c—e = harmad-, c — f — negyed-, 
e.—g — ötöd-, e — a — hatod-, c—h = heted-, 
C—C = nyolcad-hangközt alkot. 

Példák : 
a) dallami hangközök : 

0 
— 

IP* 1 - -w 
Lv_L 1 — — — w 

harmad, negyed. ötöd. 

másod, heted, nyolcad, hatod ; 

b) összhangzati hangközök: 

EpÎ E! . 
harmad, ötöd, másod, negyed, 

-R _ 
M, ~ 
r/Ts L—. 
V- L 

hatod, heted, nyolcad. 
Mivel a hangközök ezen meghatározása a lépcső-

fokok hozzászámlálásán alapszik, ezt a meghatá-
rozást a hangközök mennyiségi meghatározásának 
nevezhetjük. 

Ez a meghatározás azonban nem elégséges s  
nem elég pontos ; ha ugyanis figyelembe vesszük 
a természetes hangsornak azon tulajdonságát, hogy 
a hangsor szomszédos hangjai nem egyforma 
távolságra vannak egymástól, amennyiben az e—f 
és h—c névvel jelölt hangok csak félhangnyi, 
a c — d, d—e, f — g , g — a , a — h névvel jelölt 
hangok pedig egész hangnyi távolságúak: azonnal 
megállapíthatjuk, hogy a természetes hangsorból 
alkotható (egyazon mennyiségi névvel ellátott) 
hangtávolságok is különbözők lehetnek. 

A természetes hangsor szerkezete ugyanis a 
következő : 

1 1 4 1 1 1 ', 1 1 1 1 1 1 1 1 
. . . C D E F G A H e d e ' f g a h~c d' e ' . . . 

A szomszédos hangoknak, vagyis a másodok-
nak nagyobb (egész hangnyi) vagy ki-ebb (fél 
hangnyi) voltából következik, hogy a harmadok 
szintén kétféle távolságúak lehetnek : a nagyobbik 
fajta (c—e, f—a, g — h) két egészhangnyi ter-
jedelmű (vagyis 1 + 1 összetételű), míg a kiseb-
bik fajta (d—f, e—g, a—c, h—d) 1 - j - ! hangból 
áll ; kétfélék a negyedek is, vannak olyanok, 
melyek 1 —j— 1 —[— hangból állanak (c—f, d—g, 
e—a, g—C, a — d, h—e), s van egv olyan is 
(f—h), melynek terjedelme 1 —j— 1 —1— 1 hang ; 
az ötöd szintén kétféle ; 3 egész és 1 fél hang 
(1 —j— 1 —I— 1 - j - -J-) összetételűek, a nagyobbak 
(c—g, d — a, e—h, f—c, g—d, a—e), s van 
egy, melyben 2 egesz és 2 fél hang (1 + 1 
- j- \ • 1.) foglal helyet (h—f); a hatodoknál 
szintén kétféle terjedelmet okoz az, hogy vagy 
csak 1 félhang társul az egészekhez (1 1 
—Î— 1 —l— 1 —I— !), s az ilyenek a nagyobb távol-
ságnak fc—a, f—d, d—h, g—e), vagy pedig 
mindkét félhang helyet foglal a hatod kereteben ; 
ezek a kisebbek (e—c, a — f , h — g ) ; épígy a 
hetedek is aszerint lehetnek nagyobbak vagy 
kisebbek, hogy a félhangoknak csak egyikét vagy 
mindkettejét tartalmazzák ; az előbbiek a nagyob-
bak (c—h, f—e) utóbbiak a kisebbek (d — c, 
e—d, g — f , a — g . h—a;) az összes hangközök 
között csak a nyolcadok egyforma terjedelműek, 
mert valamennyiük egyformán tartalmazza mind 
az 5 egész s mind a 2 félhangot. 

Látjuk tehát, hogy a nyolcadot kivéve, a ter-
meszetes hangsornak minden hangköze kétféle 
alakot ölthet, aszerint, amint terjedelme kisebb 
vagy nagyobb. Ez a hangközöknek minőségbeli 
különbözete. 

E különbözet szabatos megjelölése céljából a 
hangközöket alkotó hangok együtthangzása által 
okozott hangérzetek megfigyelésére van szük-
ségünk. 

Tapasztalati (érzékleti) úton megállapíthatjuk, 
hogy a nyolcadot alkotó hangok együtthangzása 
teljesen egybeolvadó, annyira, hogy bizonyos 
hangrégiókban (pl. az orgona legalsó vagy leg-
felső hangterületén) nem is tud juk hallásunkban 
elkülöníteni a nyolcadtávolságban elhelyezkedő 
hangokat. Ezen han^hatasnál fogva a nyolcadot 
tiszta hangköznek szokás nlvezni, C—c. D—d, 
E — e stb., tehát tiszta nyolcadok. 

Szintén az összeolvadó hangok hatását erezteti 
az az ötöd, melynek összetétele 1 —j— 1 —j— 1 —}— \ 
hang, s az a negyed, mely 1 —f- 1 —— 1 hangból 
áll ; ez alapon ezen hingtávolságokat is t 'szta 
hangközöknek szokás nevezni; pl. c—g, d—a, 
tehát tiszta ötödök, c — f , cl—g tiszta negyedek. 

Az az ötöd, melynek összetétele V- —j— I —|— 1 —|— ! 
hang, egyáltalán nem érezteti a hangoknak azon 
zavartalan egybeolvadását, melyet a tiszta ötöd 
hangoztatásánál érzékelhetünk; az ily terjedelmű 
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ötöd a széthangzás, a hangzavar érzetét kel t i 
bennünk ; ez a félhangnyi különbözet tehát alap-
jellegében változtatja meg a tiszta ötöd hang-
hatását s ettől élesen különbözővé teszi ; minthogy 
pedig az ily terjedelmű ötöd a tiszta ötödnél 
szűkebb terjedelmű, azért szűkítettnek neveztetik ; 
h — f — szűkített ötöd. 

Ép így az a negyed is, melv 3 egész ( l - )- l -)- l ) 
hangból tevődik össze, korántsem oly kellemesen 
összehangzó, mint azok, melyeket fentebb tiszta 
negyedeknek neveztünk ; a félhangnyi különbözet 
i t t is teljesen megfosztja a tiszta negyedet az ő 
nyugalmas, kellemesen egybecsengő hatásától; s 
mert ez a terjedelme a negyednek egy félhanggal 
bővültebb a másiknál : a negyednek ezen fa j t á j á t 
bővített negyednek szokás nevezni ; / '—h — bő-
vített negyed. 

A harmadolnál és hatodoknál egészen más 
jelenséggel találkozunk. Mint fentebb lát tuk, a 
kétfelé terjedelem itt is megállapítható ; de együ t t 
hangoztatvan akár a kétféle harmad, akár a két-
fele hatod hangjait , azt vesszük észre, hogy az 
a különbözet, mely a kisebb és nagyobb fa j t a 
harmad vagy hatod között van, egyáltalán nem 
érinti, nein módosítja, alapjelleg szerint nem 
változtatja meg az összehangzásnak azt a nyugodt , 
kellemesen ható érzetét, mely zavartalanságával 
egyformán kielégít bennünket ; vagyis pl. c — e 
és d—f harmadok, vagy c—a és e—c hatodok 
egyformán összecsengő hangokból állanak, dacára 
annak, hogy terjedelmük, minőségük különböző ; 
ep azért ezen hangközök megnevezésére nem is 
hasznaihatjuk a „tiszta" megjelölést, hanem ter-
jedelmük különbözősége mellett is egyhatásű 
ylapjellegüket véve tekintetbe : egyenlő ér tékű, 
koordinált (egyfokúságot kifejező) elnevezésre van 
szükségünk ; ebből az okból nevezik a természetes 
hangsor nagyobb terjedelmű harmadait és ha-
todait nagy hangközöknek, kisebb te r jede lmű 
harmadait es hatodait kis hangközöknek; t e h á t : 
C—e — nagyharmad: d — f — kisharmad : C—a 
— nagyhatod ; e — C — kishatod. 

Ilyenforma az eset a másod- és heted- hang-
közöknél is, ahol t. i. a félhangnyi hangkülönbözet 
ép úgy nem változtatja meg az illető hangköz 
alapjellegét, mint ahogy a harmadoknál és hato-
doknál láttuk. Amíg azonban a harmadoknal és 
hatodoknál ez az alapjelleg a hangközt alkotó 
hangok kellemes összecsengéseben határozódott, 
addig a másodok és hetedek (úgy kisebb, mint 
nagyobb ter jedelmű formájukban) egyaránt a 
bizonytalanság, az önállótlan-ág, a kibontakozást 
kívánó hangzavar erzetét keltik bennünk : és 
mivel a kisebb és nagyobb terjedelmet okozó 
félhangnyi különbözet e hanghatást nemcsak hogy 
lenvegében nem formálja át, de egyáltalában 
nem is érinti, ép azért i t t is a kétféle minőség 
egymásmellé rendeltségeliez illően koordinált 

(egyazon fokúságot jelentő) hangnévre van szük-
ségünk, vagyis a nagyobb terjedelmű másodot 
és hetedet nagy hangköznek, a kisebb terjedelmű 
másodot és hetedet kis hangköznek nevezzük, 
így : C — d = nagymásod ; e — h — nagyheted ; 
e — k i s m á s o d ; g — / ' = kisheted. 

A hangközök e minőleges megnevezését is 
számbavéve, a természetes hangsorban levő hang-
közök imígy sorakoznak: 

nagymásodok : 

szűkít, ötöd i 

-1H-

nagyhatodok 
—r 

1 a - 1 S 3 - -
r v j j í 

J 1 j 

kishatodok : _ nagy-

hetedek : kishetedek : 

tiszta 

harmadok : kishaimadok : 

tiszta negyedek : 
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Ez a példasorozat azt is mutatja, hogy a ke-
mény hangnemű C hanglétrában a hangközök a 
következőkép helyezkednek el : 

Hangközök: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
az I. lépcsőn n. n. t. t. n. n. t . 
a II. „ n. k. t. t. n. k. t . 
a IIL „ k. k. t . t . k. k. t. 
a IV. „ n. n. b. t.- - n . n. t. 
az V. „ n. n. t. t. n. k. t . 
a VI. „ n. k. t . t. k. k. t. 
a VII. „ k. k. t. sz. k. k. t. ; 

vagyis nagymásod van az I., II., IV., V., VI. 
lépcsőn ; kismásod a III. és VII. lépcsőn ; nagy-
harmad van az I., IV., V. lépcsőn; kisharmad 
a IL, III., VI. és VII. lépcsőn ; tiszta negyed 
van az I., IL, III., V., VI., VII. lépcsőn ; bővített 
negyed a IV. lépcsőn ; tiszta ötöd van az I., II., 
III., IV. V., VI. lépcsőn; szűkített ötöd a VII. 
lépcsőn ; nagyhatod van az I., II., IV., V. lép-
csőn ; kishatod a III., VI., VII. lépcsőn ; nagy-
heted van az I. és IV. lépcsőn, kisheted van a 
II., III., V., VI., VII. lépcsőn; valamennyi lép-
csőn tiszta nyolcad foglal helyet. * 

Ugyanezek a hangközök találhatók fel a (ter-
mészetes, vagyis módosítatlan lépcsőjű) lágy 
a hanglétranemben is, csak lépcsőbeli vonatko-
zásuk más, amennyiben a lágy a hanglétra lépcső 
számait összehasonlítva a vele párvonalas kemény 
C hanglétra lépcsőszámaival, azt találjuk, hogy : 

a lágy 
a hanglétra 
I. lépcsője 

II. „ 
IH- „ 
IV. „ 
V. „ 
VI. » 

VII. 

a kemény 
C hanglétra 

VI. lépcsőjével, 
VII. 

I. n. 
i n . 
IV. v. 

Minthogy a hanglétranemek (skálák) szerkezete 
teljesen egy és ugyanaz, világosan következik, 
hogy bármely létranemet vegyünk is fel alapul 
a hangközök megszerkesztésére, ugyanazt az ered-
ményt fogjuk kapni, amit fentebb a kemény C, 
illetőleg (a természetes) lágy a létranemre vonat-
kozóan kaptunk. Csak a hangnevek lesznek mások, 
de a hangközök minősége s azoknak a hang-
létra lépcsőin való elhelyezkedési viszonya nem 
változhatik. A természetes hangsor alapján meg-
határozott hangközök tehát minden kemény és 
minden (ű. n. természetes) lágy hanglétra hang-
jaiból megszerkeszthetők. 

Vegyük pl. a D hang magasságára szerkesztett 
kemény hanglétrát : 

1 1 ! 1 1 1 ! 
D E Pis G A H eis d ; 
I. II. III . IV. V. VI. VII. VIII . 

ennek kismásodai : fis—-g, eis — d; nagymásodai : 
d—e, e—fis, g—a, a—h, h —eis; k isharmadai : 
e—g, fis—a, h—d, eis—e; nagyharmadai : 
d—fis, g—h, a—eis; tiszta negyedei: d — g, 
e—a, fis—h, a—d, h—e, eis—fis; bővített ne-
gyede : g—ois; tiszta ötödei : d—a, e—h, fis—eis, 
g—d, a—e, h—fis; szűkített ötöde: eis—g; 
nagyhatodai: d—h. e—eis, g—e, a—fis; kis-
hatodai : fis—d, h—g, eis—a; nagyhetedei : 
d—eis, g—fis; kishetedei: e—d, fis—e, a—g, 
h — a, eis—h. 

A hanglépcsők esetleges módosításai által ke-
letkező hangközökről, helyzetük változtatásáról 
— valamint arról, hogy miként szolgálnak e hang-
közök a harmóniák alkotórészei gyanánt — egy 
más alkalommal szólunk. A mondottakhoz csak 
egy megjegyzést fűzünk — ami a kétszólamú 
dalokban előforduló hangközök elemzéséből be-
bizonyítást fog nyerni — azt t. i., hogy a népisk. 
énektanítás fokán az összes hangközök közül 
különösen az összehangzó hangokból eléállók 
nyernek különösen alkalmazást, míg a széthang-
zást okozók csak kivételesen, vagy egyáltalán 
nem fordulnak elő a népisk. használatra szánt 
kétszólamú dalokban. 

A gyermek fejletlen hallóérzéke csak az össz-
hangzó ( = consonans) hangközöket kedveli, a 
széthangzó hangközök ( := dissonansok) inkább 
zavarják, mint gyönyörködtetik a gyermeket. 

Sz. B 

Tanítók tanácsadója. 
H. I. Ntpcsány. A magánszerződés alapján alkal-

mazott tanítók jogviszonyai szerződésük szerint bírá-
landók el. Az alkalmaztatás időtartamára nézve a 
kölcsönös megegyezés irányadó. Ha a magán-iskola-
fenntartó a szerződés pontozatait önnel szemben be 
nem tartotta és kellő kielégítés nélkül bocsátotta el, 
és föltéve, hogy az azonnal való elbocsátásra okot 
nem szolgáltatott, jogos igényeinek kielégítése céljá-
ból a járásbírósághoz kell fordulnia, amely rendszerint 
három havi fizetést szokott megítélni. A magániskolák-
nál működő tanítók járandóságainak kiszolgáltatása 
körül fölmerült vitás kérdésekben ugyanis nem a 
közigazgatási bizottság, hanem a bíróság dönt. — 
A. Gy. Ebocs. Az állam énektanítás céljából külön 
tanítókat nem alkalmaz elemi iskoláknál ; ennélfogva 
az ezen alkalmaztatáshoz fűzött egyéb kérdései tárgy-
talanok. — Sz. Gy. Avsra. A tanítók hivatalaik után 
járó jövedelmeikre nézve az 1875. évi XXIX. t.-c. 27. 
§-a és az 1886. évi XXII. t.-c. 138. §-a alapján a 
községi adótól mentesek. Hogy ennek dacára önt 
tanítói illetménye után mégis megrótták községi pót-
adóval, annak oka csakis a kivetést eszközlő közeg 
járatlanságában kereshető. Tessék az idézett szaka-
szokra való hivatkozással kérni a törlést. — F. P. 
Beregszász. Az államvasutak által Horvátország- és 
Szlavóniában fenntartott elemi iskolák tanítóit a keres-
kedelemügyi miniszter nevezi ki. — P. V. Ktor. A 
felhozott okok nem oly jelentékenyek, amelyek az 
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iskolaszéki választás megsemmisítését vonhatnák ma-
guk után. — E. óvónő. Lehet folyamodni általános-
ságban is, a hely megjelölése nélkül ; de hogy célt 
ér-e ily módon, azt mi nem tudhatjuk. Ha a tanfel-
ügyelőség ismeri működését, akkor ajánlatosabb lesz 
ezúton fölterjeszteni kérvényét. Ha többfelé pályázik, 
a kívánt mellékleteket mindegyik kérvényéhez csa-
tolja. Az esetről esetre megüresedett állásokról csak 
a minisztérium adhatna útbaigazítást. — S. V. H Mi ta . 
Hogy nyugdíjügyében a minisztérium minő álláspontra 
helyezkedik, arra nézve még megközelítő tájékoztatást 
sem nyujthatunk. Azt azonban saját érdekében ajánl-
juk, hogy kellően megokolt folyamodványban mielőbb 
kélje a terhére egyszer már előírt járulékok újból való 
kirovását s közbeeső szolgálatainak beszámítását. Lehet, 
hogy teljesítik kérelmét. — H. 1. Az egyszerre tör-
ténő levonás miniszteri rendeleten alapul; ha tehát 
ettől eltérően, részletekben kívánja a fizetést telje-
síteni, ;iz csak mitiiszt. engedély alapján eszközölhető.— 
Sz. G. Mpnit. 1. A tanító bolti áron csak ott árusít-
hat tankönyveket, ahol nincs könyvkereskedés. Ott 
azonban, ahol könyvkereskedő van. az árusítás tiltott 
dolog s az ez ellen vétő tanító az 1884. évi XVII. t.-c. 
értelmében 100 K-ig terjedhető s elzárásra változtat-
ható pénzbüntetéssel sujtatik. A kereskedelemügyi 
miniszter ugyanebben a kérdésben 5909/1891. sz. a. 
oly értelmű rendeletet adott ki, hogy oly községekben, 
ahol könyvkereskedés nincs, tehát a növendékeknek 
nem áll módjukban a szükséges tankönyveket meg-
szerezni, a könyvek beszerzéséről a községnek kell 
gondoskodni. 2. A tanítói lakás az igazgató-tanítót 
illeti meg elsősorban. Ha ennek viszonyai olyanok, 
hogy a lakást el nem foglalhatja, a gondnokság javaslata 
alapján a tanfelügyelőségnek feladata elbírálni, hogy 
az alkalmazott tanítók közül kinek adassék a lakás. — 
F. I. Mtócz. Tessék az eddigi gyakorlathoz alkal-
mazkodni. — S. 1'. lbély. Ha tandíjak címén nem 
folyik be az az összeg, amely önnek díjlevélileg bizto-
síttatott, aickor az iskolafenntartónak a hiányt föl-
tétlenül pótolnia kell. Azért azonban már nem szava-
tolhat, hogy még a teljesen szegény tanulók is fizes-
senek tandíjat, vagy ha ezek ezt nem teszik, az 
iskolafenntartó térítse meg ebbeli járandóságát akkor 
is, ha a megállapított összeget már behajtotta. — 
K. M. A népoktatási törvények a tanítói lakás helyi-
ségeinek kiterjedését nem állapítják meg. Irányadónak 
lehet venni e tekintetben azokat a méreteket, melyek 
a vallás- és közokt. miniszter által kiadott „Építkezési 
mintatervek "-ben megállapíttattak. Ezen méretek be-
tartása azonban a hitfelekezetekre nézve nem kötelező. 
Bár lakása az állam által épített tanítói lakás kiter-
jedésén alul van, azért a tisztes lakás fogalmának 
mégis megfelel. Arra nincs mód, hogy „hatóságilag" 
köteleztesse az iskolafenntartót más lakás építésére. — 
A. A. JIrdna. A minisztérium nem azért engedélyezte 
a fali olvasótáblákat és szemléltető-képeket, hogy 
azokat szekrényben, zár alatt tartsa, hanem hogy 
azokat, mint az oktatás segítőeszközeit, alkalmazza. 
Az csak nem lehet komoly érv a zár alá helyezés 
mellett, hogy a por mögéjük húzódik. De hogy is 
fordulhat hozzánk tanító ily kérdéssel V — Sell. I . 
Vpácz. 1. A népokt. törvény 80. §-a alapján a köz-
oktatásügyi miniszternek jogában áll ott felállítani 
népoktatási tanintézeteket, ahol azt szükségesnek látja. 
Valamely hitfelekezeti iskolát azonban a miniszter 
csak akkor vesz állami kezelésbe, ha ahhoz az érdekelt 
egyházi hatóság előzetesen hozzájárul. 2. Nincs mó-
dunkban önt útbaigazítani a tekintetben, hogy hol 
vannak tervbe véve új állami iskolák. 3. Ezt a kér-
dését nem értjük. — K. 15. Ha állami vagy másjellegű 
iskolánál tanítónői alkalmaztatást nyer, a férje után 
élvezett özvegyi nyugdíjat változatlanul megtartja. — 

Z. I. M dós. Az utód eljárása teljesen jogos. A fizetés 
kiegészítő részét képező taadíj ugyanis, mint minden 
más egyéb illetméay, nem a tanítási idő tartamára, 
hanem egy évre van megállapítva. Az elhalt tanító 
özvegyét a férje által élvezett illetményeknek félévi 
része, tehát az évi tandíjnak is csak a felerésze illeti 
meg ; az azon időre eső részre, amidőn az utód állását 
elfoglalta, az özvegynek semmiféle igénye nincs. — 

Különfélék. 
Iskolai adókedvezmény. 

a) Az 1868 : XXXVIII. t.-c. .96. §-ában a hit-
felekezeti iskolát fenntartóknak biztosított köz-
ségi iskolai adókedvezmény fennáll 5% erejéig 
a községi pótadóval szemben is, ha a község 
iskolai adót nem ret ki, hanem a községi iskola 
fenntartási szükségletét községi pótadóval fedezi. 
b) A 36. § kedvezményének érvényesítésénél nem 
az összes felekeseti lakosok összesített felekezeti 
adóját kell számítani, hanem csupán a felekezet 
egyes tagjainak a felekezeti iskola fenntartásához 
való egyéni hozzájárulását, viszonyítva egyéni 

állami adójuk összegéhez. 
így ítélt a kir. közigazgatási bíróság 1907. évi 

5320. K. sz. következő határozatában : 0 Felsége 
a király nevében a magy. kir. közigazgatási bíró-
ság S. vármegye törvényhatósági bizottságának 
N. község 1900. évi költségvetése ügyeben 1906. 
évi október 9-én, 333. szám alatt hozott határo-
zatának azon része ellen, mely a n.-i izraeliták-
nak a községi iskola fenntartásához való hozzá-
járulására vonatkozik, N. község elöljárósága által 
beadott panaszt 1909. évi május hó 25. napján 
tartott nyilvános ülésében az 1 8 9 6 : XXVI. t.-c. 
50. S-a alapján tárgyalás alá vévén, következőleg 
ítélt : A magy. kir. közigazgatási bíróság a panasz 
következtében megállapítja, hogy a n.-i izraelita 
hitközség tagjai a n.-i községi iskola 1906. évi 
fenntartási költségekre kivetendő községi adónak 
5%-ot meg nem haladó részéhez csak annyiban 
tartoznak hozzájárulni, amennyiben az izraelita 
hitközség tagjainak az izraelita iskola fenntartási 
költségeihez való egyéni hozzájárulása azok pgye-
nileg számbaveendő adójának 5 % - á t nem meríti 
ki. A községi iskola fenntartására fordítandó köz-
ségi adónak 58/o-ot meghaladó része azonban az 
izraelitákat a többi községi lakosokkal és birtoko-
sokkal egyenlően terheli. Indokok : Az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 36. § a értelmében azok a községi 
tagok és birtokosok, akik a törvényben kijelölt 
kellékeknek megfelelő hitfelekezeti iskolát tarta-
nak fenn, csak annyiban köteleztetnek a községi 
iskola fenntartásához járulni, amennyiben az az 
összeg, amellyel saját hitfelekezeti iskolájuk fenn-
tartásához pénzben vagy terményekben járulnak, 
egyenes adóik öVo-át nem meríti ki. Minthogy 
az iratok azt tanúsítják, hogy a n.-i izraeliták 
népiskolája már 1^40. évtől fennáll, a népiskolai 
törvényben megjelölt kellékeknek megfelel, es 
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hogy annak fenntartásához az izraelita hitközség 
tagjai egyénileg is hozzájárulnak, rá juk nézve a 
36. S-ban körülírt kedvezmény föltételei fenn-
forognak. A népiskolai törvény 35. S-a értelmé-
ben a községi iskola terheinek fedezésére az 
állami adók 5 % - a erejéig kivethető iskolai adó 
szolgál. Minthogy azonban N. község az iskolai 
adó kivetését mellőzte s a községi iskola fenn-
tartási szükségletét a rendes községi költség-
vetésbe állította be és azt az 1886. évi XXII. t.-c. 
129. S-a alapján a községi lakosokra és birtoko-
sokra kivetendő községi adóval kívánja fedezni, 
a jelen esetben a községi adónak a népiskolai 
tprvény alapján kivethető iskolai adónak meg-
felelő százaléka a 36. § rendelkezése szempont-
jából az iskolai adót helyettesíti s annak jellegé-
vel bír, ezért tehát a 36. S-ban megállapított 
kedvezmény az iskola fenntartására fordított köz-
ségi adónak 5°/o-áig szintén érvényesül. Az elemi 
népiskolai oktatás ingyenességéről szóló 1908. 
évi XLVI. t.-c. 4. §-ában is kifejezésre j u t az az 
elv, hogy abban az esetben, ha az iskolai adó ki 
nem vettetik, a községi adónak az az összege, 
mely a községi iskola fenntartására fordíttatik, a 
népiskolai törvény 35. S-ában meghatározott 5°/o 
erejéig kivethető iskolai adót pótolja. Ugyanis az 
idézett törvény 4. S-a az e törvény alapján kér-
hető államsegély tekintetében fenntart ja a nem-
állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a köz-
ségi és hitfelekezeti tanítók járandóságairól szóló 
1907 : XXVII t.-c. 12. S-ának azt a rendelkezését, 
hogy a községnek államsegély engedélyezéseért 
benyúj to t t folyamodványa nem vehető tárgj^alás 
alá," ha a község az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
35. S-a által engedélyezett iskolai adót ki nem 
vetette, vagy ki nem merítette. Kimondja azon-
ban az 1908. évi XLVI. t.-c. 4. S a, hogy ennek 
a föltételnek eleget tesz az a község, mely az 
iskolai adót nem veti ki külön, hanem a községi 
adóba beszámítva, ha igazolni tudja, hogy a köz-
ségi adóból legalább annyit fordít iskolájának 
fenntartására, amennyi a községi tagok egyenes 
állami adója 5%-ának megfelel. De ennek az 
elvnek az alkalmazása a 36. § végrehajtásának 
is egyik elengedhetetlen föltétele ; mer t ha az 
abban meghatározott kedvezmény csak az iskolai 
adóval szemben érvényesülhetne, a községi adó-
val szemben pedig nem, a 36. § rendelkezésének 
végrehajtása bármikor meghiúsítható lenne azzal 
az eljárással, hogy a község az iskolai adót külön 
nem veti ki, hanem a községi iskola fenntartási 
szükségletét községi adóból fedezi. Másrészről azon-
ban a 36. § kedvezménye a községi iskola fenn-
tartására fordított községi adónak csak 5%-áig 
t e r j edhe t ; mert a kedvezmény csakis a 35. § ban 
szabályozott külön iskolai adóra, illetőleg a fent 
előadottak értelmében a községi adónak arra a 
részére vonatkozik, mely az 5 % erejéig kivethető 

iskolai adót pótolja. Habár tehát a községi ön-
kormányzati jognál fogva a községi adóból 5°/o-
nál többet fordít is az iskola fenntartására, az 
5"/o-ot meghaladó többlethez való hozzájárulástól 
a népiskolai törvény 36. S-a senkit nem men-
tesíthet, mert e részben a községi adóhoz való 
hozzájárulás feltételeit már az 1 8 8 6 : XXII. t.-c. 
rendelkezései szabályozzák. A 36. § kedvezményé-
nek érvényesítésénél azonban az izraelitáknak nem 
összesített felekezeti adója veendő számításba, 
hanem a hitközség egyes tagjainak az izraelita 
felekezeti iskola fenntartásához való egyéni hozzá-
járulása, viszonyítva egyénileg fizetett állami adó-
juk összegéhez. Mert a községi iskola fenntartá-
sához való hozzájárulás — történjék az akár 
iskolai, akár községi adó kivetése ú t ján — a 
községi lakosokat és birtokosokat egyénileg ter-
helő kötelezettség. Ezzel az egyéni kötelezettség-
gel szemben pedig a 36. S egyéni kedvezményt 
biztosít azon községi tagok és birtokosok részére, 
akik a törvényes kellékeknek megfelelő felekezeti 
népiskolát tartanak fenn. A 36. S tehát a ked-
vezményben nem a felekezet egyetemét, hanem 
annak egyes tagjait részesíti, a felekezeti iskola 
fenntartására fordított szolgáltatásuk és állami 
adójuk arányában. Ezen indokoknál fogva a jelen 
ítélet rendelkező része értelmében kellett hatá-
rozni. 

— Az első cigányiskola. A Budapesti Hír-
lapból vesszük át a következő sorokat : Hossza-
dalmas előkészületek után szept. 11-én megnyílt 
az első magyar cigányiskola, az aradmegyei Pan-
kotán. Az iskola a község határában, Biris Mitru 
földesgazda házában van. A háztulajdonos szép 
tisztára kimeszeltette a tanteremül szolgáló he-
lyiséget, amely természetesen még fogyatékos föl-
szereléssel fogadta magába a negyvenhat kis ci-
gányfiút. A beírás e hó 11-én tör tént meg. A 
szülőket és a gyerekeket jó előre értesítették a 
nevezetes aktusról. Meglepő az a nagy érdeklő-
dés, amely a cigányok között megnyilvánult. A 
füstösképúek csoportja már reggel hat órakor 
körülfogta az iskolát. CsóJcy Gusztáv, a cigány-
iskola tanítója, írta be a jelentkezőket. Hat óra 
u tán Nóvák Tula tíz esztendős sátoros cigány 
büszkén kiáltozta : 

— Be vagyok írva. Én voltam az első ! 
i Azzal beült egy hátsó padba és délig sem le-

he te t t onnét kicsalogatni. Ezután jöt tek : a Nóvák, 
a Kovács és a Lakatos gyerekek sorai. Ezek szin-
tén beültek a padokba és várták, hogy milyen 
is lesz a tanítás. A tanítás azonban csak másnap 
kezdődött meg. Erre az alkalomra a cigánysorból 
öreg és if jú egyaránt megjelent, egészen meg-
töltötték a termet és az udvart is. Aki nem fért 
be az iskolába, az ablakon szólt be : 

— Az én fiamat tanitsák legelőször, mert úri 
mesterségre akarom adni ! 
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Egyszerre pedagógus lett valamennyi s mind-
egyiknek volt valami megjegyezni valója. Az apa 
szigorú bánásmódot kér t a fia számára, az anya 
pedig síró hangon jelentet te ki, hogy az ő fia 
nincs ám a veréshez szokva, azért ne is bántsa 
a tanító úr. Némelyik különös tehetséget vélt 
fölfedezni a fiában és azt ajánlotta a tanító figyel-
mébe. A tanító kilenc óra után, amíg a gyer-
mekek szépen elhelyezkedtek a padokban, kijelen-
tet te a szülőknek, hogy most már a komoly 
munka ideje következik, s el kell hagyniok a 
helyiséget. De a cigányszülők nem mozdultak. 
Végre Móc Lakatos Ferenc, aki a pankotai ci-
gányok közül legtökéletesebben beszél magyarul, 
távozásra hívta társait, előbb azonban arra kérte 
Csókyt, hogy tanítsa szeretettel a gyerekeiket és 
ők hálásak lesznek. 

— Csak egyet kötünk ki, — mondta — hogy 
ebbe az iskolába, mást, mint cigánygyereket, ne 
vegyenek föl, mert ezt nekünk állította föl a kor-
mány, ehhez hát csak nekünk van jogunk. 

A tanító megnyugtatta őket, s erre elhagyták 
a termet , de nem mentek tovább az udvarnál. 
Óvatosan letelepedtek az ablak alatt és vigyáztak 
a gyerekeikre. Odakint aztán sugárzó arccal hall-
gatták, amint a tanító imádságra taní tot ta fiaikat. 
Megható volt, amint a rongyokba burkol t cigány-
fiúk csillogó szemmel, összekulcsolt kézzel imád-
koztak: „Szeress engem, jó Istenem, szüleimet 
tartsd meg nekem ! Oltalmazzad kis tanyánkat, 
áldd meg, áldd meg szép magyar hazánkat ! " 

— Református elemi iskolák Kálvin 
ünnepélyének programmja. E cím alatt a 
f. évi október hó 31-én, a református elemi nép-
iskolákban megtartandó Kálvin-ünnepélyre Fülöp 
József körmendi ref. lelkész egy kis füzetet szán-
dékozik kiadni, mely tartalmazni fogja az ünne-
pélyen használható megnyitó- és záróbeszédeket, 
a reformáció ismertetését ; közli továbbá Kálvin 
életét s 3 alkalmi költeményt, de ki lesz jelölve 
3 alkalmas ének is. Szóval, egy kész program-
mot ad 15 rövid pontban, melyek mindegyike 
egy-egy növendék által könnyen előadható. A 
füzet ára 50 fillér lesz. A megrendelés csakis az 
ár előzetes beküldése esetén fog elintéztetni. 
Kívánatos lenne a mielőbbi jelentkezés, hogy a 
nyomatandó példányok száma felől a szerző tájé-
kozva lehessen. 

— Iskolaszentelés Fertőhomokon. Fertő-
homok községe mintegy húszezer korona költségen 
ú j népiskolát épített, mely a tanítólakást is ma-
gában foglalja. Az ú j iskola néhány lépésre van 
a templomtól, igen impozáns, szép épület , hosszú 
homlokzattal az utcára. A derék község áldozat-
készsége annyival figyelemreméltóbb, mer t csak 
nyolc évvel előbb építette ú j já templomát, 
amely mintegy nyolcvanezer koronát emésztett 
fel. Az ú j templom mellé most már megépítették 

az ú j iskolát is és azt nagy ünnepiesség mellett 
avatták fel. Az iskola fölszentelését Balics Lajos 
apátkanonok, egyházmegyei főtanfelügyelő végezte, 
Nemess Sándor peresztegi esperes és Bóka József 
hidegségi plébános segítsége mellett. A fölszen-
telést megelőzően szentmise volt a templomban, 
majd ennek befejeztével Balics Lajos a szó-
székről mondott nemes lendületű beszédet az 
iskola és a keresztény szellemű nevelés nagy 
feladatairól. Majd az ú j tanító tet te le a hitval-
lásos esküt. Ezután a beszentelés következett, 
majd Pacséri Károly dr. tanfelügyelő mondott 
igen szép és hazafias beszédet, mire az ünnep 
véget ért. 

— Az Eötvös-alap új számtartója. Az 
Eötvös-alap augusztusi közgyűlése tudvalevően 
elfogadta Sebő Béla eddigi számtartónak lemon-
dását és utasította az elnökséget, hogy a választ-
mánnyal egyetértőleg gondoskodjék e tisztség 
ideiglenes betöltéséről. A választmány legutóbb 
tar tot t ülésén Jtácz József fővárosi tanítót, eddigi 
ellenőrt bízta meg a számtartói teendők ellátá-
sával, az ellenőri tisztséget pedig Gergely István, 
fővárosi igazgató-tanítóval töltötte be. I t t hívjuk 
fel az Eötvös-alap tagjainak figyelmét arra, hogy 
a számtartó nem kezel pénzt s így az Eötvös-
alapnak szánt pénzküldemények nem az ő nevére, 
hanem Tanítok Eötvös-alapja, Budapest címen 
küldendők be. A számtartóhoz egyéb ügyekben 
intézett megkeresések a Tanítók Házába (Buda-
pest, VIII., Szentkirályi-utca 17) intézendők. Be-
lépni szándékozók ugyanide küldik nyilatkozatukat. 

— Miniszteri elismerés. A közoktatásügyi 
miniszter Benedek Vincének, a győri evang. 
egyházközség egyik tanítójának, a tanügy és a 
közügyek terén szerzett érdemei elismeréseül 
évi 200 korona fizetés természetével bíró személyi 
pótlékot engedélyezett. 

— Műkedvelői előadás. A badalói ifjúsági 
leányegylet folyó évi augusztus 15-én műkedvelői 
előadással egybekötött táncmulatságot rendezett, 
mely alkalommal színre került Lampérth Gézának 
„Megjöttek a huszárok" című idillikus vígjátéka. 
Az összes szereplők ügyes játékukkal a nagy 
számban jelen volt vidéki és helybeli vendégek 
teljes tetszését vívták ki. A befolyt jövedelem 
részben a beregmegyei szegény iskolásgyermekek 
felruházására, részben az egyesület alapjához 
adatott. 

Tartalom : A hitoktatás nyelve. Berze Nagy 
János dr. — A vallásos erkölcsi nevelés alapkövetel-
ményei. Tamás Károly. — A kolozsvári továbbképző 
tanfolyamról. Horváth Lajos. — Utasítás és gyakorlati 
tanácsok az iskolai séták- és kirándulásokra. — Hiva-
talos rész. — Szépirodalom : Az én iskolám. Major 
István. — Melyik a szebb ? B. Patak Ilona. — Bús 
az erdő. Borsodi László. — Alkony. László István. — 
Közkatonák. Bániélné Lengyel Laura. — Irodalom és 
művészet. — Tanítók tanácsadója. — Különfélék. 
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Iskolai Dalgyűjtemény. 
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA. 

Lassan. 

Ej 
P 

Fohász. Zoltai M. 
r7\ 

I i i I. I I I I I i I r p I I 
Sze - ress en-gem, jó Is - te - nem ! Szü - lő - i - met tartsd meg ne-kem, 

Harmó-

• í=> I 
Ol-tal-mazd meg kis ta-nyán-kat, Aldd meg, áldd meg szép ha - zán - kat ! 

— .'Tn 

m 

Ol-tal-mazd meg kis ta-nyán-kat, Áldd meg, áldd meg szép ha - zán - kat. 
f rrv I Szabolcska M. -, 1 L 
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GYERMEKDALOK. 

1. Is - te 
se 

r 
2. Oh se - gítsd meg 

nem, Te - rem - tőm ! 
ő - ket, 

Hall - gasd meg i 
Hogy fel - ne - vei 

má - ma t : 
je - nek, 

1. Áldd meg min - den 
2. Hogy majd jó - sá 

r 
jó - val 
god - ra 

i r i i 
A - pá - mat, a 
E n is mól - tó 

2. Dal a madárhoz. 

nyá - inat! 
le - gyek. 

Pósa Lajos. 

Mérsékelve, p mf * r r Fövenyessy János. 

n ^ T T r r 
Keltsd fel, a-mi jó van ben - nem, 

Lassacskán. —*= 

Öli ta-níts meg job-bá len - nem. 
Hetyey Gábor. 

3. Tél i dal. Fövenyessy János, 

t ~~~ N-l 

A - hg kelt fel 

• p 
1 1 L 
a nap, már le - íe - lé 

pa 
í r i i 

lünk, már az est ha j - nal - lik. is - mert 

Î É 

é - ne-kes ma - dár - nak, Más enyhébb ég a - latt, szeb 

• * I 0 

L> P b .1 I 
) vidéken jár - nak. 

Lévay József. 
Felelős szerkesztő : Benedek Elek. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Új népiskolai Értesítő-Könyv. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák 

részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki. 
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható. 
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron 

szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portó mentes iskolai ható-
ságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

A tanítóképző-intézetek figyelmébe. 
A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan mái-

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

P Á L Y Á Z A T O K . 
A tá t i (Esztergom megye) róm kath. iskolaszék 

nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalmazása : ll -388 kataszt. hold 
szántóföld, 2-916 hold rét, 394 Q ö l erdő, melyet 
javadalmazási jegyzőkönyv szerint a hitközség mivel, 
természetben 18'6 hl. rozs, 20 m3 tűzifa váltsága 
120 korona, tandíj a mindennapi tankötelesek után 
160 korona, ismétlősökért 40-korona, községtől 63 ko-
rona, stólából 1200 lélek után mintegy 100 korona, 
alapítványokból 5'72 korona, ostyasütésért 2'52 ko-
rona. Lakás : 2 szoba, zárt konyha, kamra, pince, 
istálló, kocsiszín, 840 [ -öl házikert. Kötelessége : az 
esztergomegyházmegyei róm. kath. népiskolák taní-
tóinak szolgálati szabályzatához alkalmazkodva, a taní-
tói és kántori teendőit felváltott egyszer magyar, 
kétszer német énekléssel pontosan teljesíteni. A kel-
lően fölszerelt kérvények főtiszt. Pehatsek Artúr úi 
iskolaszéki elnökhöz Dorogra, szept. 23-ig nyújtandók 
be. Választás napján, szept. 25-én reggeli 10 órakor, 
a személyes megjelenést saját költségükön az iskola-
szék megkívánja. Az állomás okt. 1-én elfoglalandó. 
Seres Ferenc, iskolaszéki jegyző. (1612—II—2) 

A szekszárdi ref. el. iskolánál a 2-ik sorszámú 
fitanítói állomásra pályázhatnak olyan nőtlen vagy 
családos tanítók, kik 5—10 évi tanítási gyakorlattal 
rendelkeznek. A fizetés 1100 korona, melyből 183 
korona állami segély, ezenkívül törvényes korpótlék. 
Háromszobás lakás, konyha, kamra, pince s két db 
kert. Kötelessége : az I—II. vegyes osztályok s az ált. 
ismétlő-iskolások vezetése. Templomi kanonika-órák 
betöltése. Népénekkar vezetése. Az 1-ső sorszámú 
tanító betegsége vagy távolléte idején, nemkülönben 
a nyári szünidő egyik havában a kántori szolgálat a 
2-ik sorszámú tanító kötelessége. Orgonáld sban jártas 
egyének előnyben részesülnek. Családos tanítóknak 
előnyére van az, hogy a városban főgimnázium, polg. 
fiú- és leányiskola van. Az állomás f. évi október 1-én 
elfoglalandó. A folyamodványok Borzsák Endre ref. 
lelkészhez küldendők, szeptember 26-ig. (1649-II-2) 

Kézimunkatanítónői állásra pályázatot hirdet a siket-
némák ungvár i intézete. Bővebbet az igazgatóságnál. 

(1657—II—2) 

A homonnai nyilvános magán polgári leányiskolá-
hoz zeneszakra képesített, oki. polg. iskolai tanítónő 
kerestetik, ki a német nyelvben tökéletesen jártas. 
Pályázatok Kovács Mária igazgatónőhöz, Homonna 
(Zemplén vm.) intézendők. (1536—II—2) 

A t r encsénhosszúmezö i (Dlhepole) r. kath. elemi 
népiskoláknál egy újonnan szervezett tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Felhívatnak mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy előírt képzettségüket 
igazoló okmányokkal fölszerelt folyamodványaikat f. 
évi szeptember hó 25-ig az iskolaszék elnökségéhez 
címezve annál is inkább adják be, mert a későbben 
beérkezett folyamodványok figyelembe vétetni nem 
fognak. Javadalmazás : államilag kiegészítendő 1000 
korona készpénzfizetés, 2 öl tűzifa és az újonnan fel-
épített iskolaépület használata, mely a község köz-
pontjában van és áll egy kényelmes tanterem, folyosó, 
2 elegáns lakószoba, konyha, kamara és ehhez tartozó 
melléképületekből. A megválasztott tanítónő beválás 
esetén mellékjövedelemre is számíthat. A tót nyelv 
tudása megkívántatik. A választás idejéfől a pályázók 
későbben fognak értesíttetni. Micsura Rezső kör-
jegyző és az iskolaszék jegyzője. (1638—II—2) 

A k i s feketepataki ág. h. ev. anyaegyház kántor-
tanítót keres. Javadalom államsegélyes. Kellően föl-
szerelt kérvények a megjelenéstől számított 7 nap 
alatt alulírotthoz küldendők. Szklenka Gusztáv ev. 
lelkész, Alsósajó (Gömör megye). (1534—I—1) 

A n a g y m e g y e r i izr. népiskola tanítói állást hirdet. 
Fizetés: 1100 korona, lakbér 200 korona. A folya-
modványok szeptember hó 27-ig Bródi Béla tanító 
úrhoz küldendők. (1535—1—1) 

S z e m c s é d községben a „Csehi" községi iskolánál 
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalmazás : fizetés 495 korona államsegély, 505 
korona községi pénztárból fizetve, 80 korona iskola-
fűtési, 40 korona takarítási átalány ; törvényszabta 
szabad lakás és kert. Kötelessége : osztatlan iskola 
mindennapi és ismétlő-iskolások tanítása. Pályázatok 
Kemény Andor iskolaszéki elnökhöz (Felsőireg) nyúj-
tandók be, szeptember hó 28 ig. (1562—1—1) 

Mult, 36. számban hirdetett csarnahói kántor-
tanítói választás október 3-ig meghosszabbíttatik. 

(1687—1—1) 
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Újmalomsok (pósta: Marczaltő) megüresedett II-ik 
tanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom : 1000 
korona, melyből 628 koronát az egyház, 372 koronát 
pedig az állampénztár fizet ; egy bútorozott szoba 
tisztogatással, fűtéssel, valamint kertilletmény. Köte-
lessége : az alsó 3 osztályt tanítani, minden kántori 
teendőt hetenként felváltva végezni. Oki., ág. h. ev., 
nőtlen férfitanítók fölszerelt kérvényeiket szeptember 
28-ig alulírotthoz adják be. Kovács István ev. lelkész, 
elnök. (1594-1—1) 

Pályázatot hirdetek a kerczai református anya-
egyháznál egy orgonistatanítói állásra, melynek java-
dalma 2 szobás lakás, melléképületen s szép gyümöl-
csöskerten kívül 1400 korona, mely föld, termény s 
vegyesek megváltása fejében adatik. Iskolafütésre 2 
öl fa. Orgonálásban jártasság elengedhetetlen. Ez állás 
a törvényben előírt kántori és tanítói kötelezettséggel 
jár s legkésőbb október 1-én elfoglalandó. Pályázatok 
szeptember 25-ig az esperesi hivatal címén Egyházas-
rádócz, Vas megye, küldendők. Kercza, 1909 szept. 5. 
Hodossy Lajos, ref. lelkész. (1619—1—1) 

A s o m o g y v á r i róm. kath. népiskolához egy tanítói 
és egy tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Fizetés 
mindkét álláson : államsegéllyel 1000 korona, egy-
szobás lakás, vagy 100 korona. A természetbeni lakást 
élvezőnek kertilletmény fejében fűtés és tisztogatás ; 
a lakáspénzt élvezőnek 40 korona kertilletmény. A 
férfitanító kántorságban díj nélkül köteles segédkezni, 
ismétlősöket tanítani, a nőtanító pedig az összes leány-
gyermekeket hetenként, két órában kézimunkára ok-
tatni. Határidő: szept. 30. Iskolaszék. (1624 — 1—1) 

A g y ö r g y a r m a t i róm. kath. iskolánál egy osz-
tálytanítói állásra f. hó 25-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 1000 korona, havi előleges részletekben ; 
lakás, fűtés és takarítás. Kötelessége : az iskolaszék 
által kijelölt osztályok tanítása, ismétlők oktatása és 
kántoriakban való segédkezés. Kérvények a róm. kath. 
iskolaszék elnökségéhez küldendők. (Gyarmat, Győr m.) 

(1633—II—1) 
Az őriszentmártoni plébánia-hivatal az oláhczik-

lényi fiókközségben megürült kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Évi 12U0 korona termény- és kész-
pénzfizetéssel. A kérvények szeptember hó 25-ig az 
őriszentmártoni plébánia-hivatalhoz benyújtandók. 

( 1 6 3 6 - 1 - 1 ) 
Bánkút puszta László-majorjában épített községi 

elemi népiskolánál rendszeresített tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalmazása : az 1907. évi XXVI. 
törvénycikk alapján az állami tanítókéval egyenlően 
1000 korona készpénz törzsfizetés, Nagykamarás köz-
ség pénztárából ; az új iskolaépületben 2 szobából, 
konyhából és éléskamrából álló lakás és melléképü-
letek, megfelelő iskolai kert használatával. Köteles-
sége : a hatosztályú elemi iskolai és ismétlő-iskolai, 
valamint a női kézimunka-tanítás. A kellően fölszerelt 
s Nagykamarás község iskolaszékéhez címzett kér-
vények 1909 szeptember 26. napjáig küldendők be. 
A választás szeptember hó 28-án fog megtartatni. 
Az állás 1909 október 1-én foglalandó el. Megjegyez-
tetik, hogy ezen most hirdetett állásban Váczy Ilonka 
okleveles tanítónő egy iskolaévben már működött. 
Baross László, iskolaszéki elnök. Háger András, ideig-
lenes iskolaszéki jegyző. (1639—1—1) 

Kerestetik azonnali helyettesítésre, három hónapra, 
polgári iskolai tanítónő, megfelelő javadalmazással. 
Jelentkezhetni levélben, esetleg bővebb felvilágo-
sításért is, a polgári leányiskola igazgatóságánál, 
Hajdúnánáson. (1642—II—1) 

A csáfordi róm. kath. iskolaszék az oszt.-tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Jövedelme : 1000 korona, 
egy bútorozott szoba, egy öl tűzifa. Pályázhatnak 
férfi- és nőtanítók. Kérvények szeptember 26-ig főtiszt. 
Schneller Jenő isk.-széki elnök úrhoz küldendők Zala-
szentgrótra. (1670—1—1) 

A felsődiósi (Pozsony m.) róm. kath. népiskolánál 
egy újonnan szervezett osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: a községi pénztárból 100 
korona, államsegély 900 korona, kertilletmény 20 ko-
rona, lakás áll egy szobából. Kötelessége : a kijelölt 
osztályt vezetni és az ismétlősöket váltva oktatni. 
A kérvények szeptember hó 24-ig az iskolaszéki elnök-
höz beterjesztendők. (1644—1—1) 

A siklósi izr. hitközség elöljárósága a hitközség 
elemi népiskolájánál megüresedett tanítói állásra 
ezennel pályázatot hirdet. A hitközség ezen állást 
1040 korona törzsfizetéssel és a törvényszerű lak- és 
kertbérilletménnyel javadalmazza, amelyhez még a 
törvényszerű állami fizetéskiegészítés és a netán igé-
nyelhető korpótlék járul. A megválasztott köteles az 
ifjúsági istenitisztelet vezetésénél, valamint a templomi 
énekkarban is közreműködni. Az eddigi működést, 
életkort és családi állapotot feltüntető, kellőképen 
fölszerelt folyamodványok alulírt hitközségi elnökhöz 
címezve, f. évi szeptember hó 30-ig küldendők be. 
Siklós, 1909 szeptember 5. Spitzer Ede s. k., hitk. 
elnök. Singer Géza s. k., hitk. titkár. (1648—1—1) 

Az erdőhegyi (Arad m.) ref. tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : 1000 korona, miből 
900 korona államsegély ; lakbér 220 korona. Köte-
lesség : 111—VI. leányosztályok vezetése, az egyház-
kerület tanterve szerint ; női kézimunka-tanítás az 
összes leányosztályokban. Állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázati kérvények, szabályosan fölszerelve, szept. 
28-ig adandók be a lelkészi hivatalhoz. (1654—I —1) 

A turóczszentmáriai róm. kath. kántortanítói 
állomásra f. hó 26-ig pályázat hirdettetik. Javadalma: 
államsegéllyel 1000 korona, új, szép lakás kerttel és 
gazdasági épületekkel. Kérvények Pillarik István 
iskolaszéki elnök címére küldendők. (1668—I—1) 

A n a g y m i h á l y i (Zemplén vm.) polgári leány-
iskolához okleveles matematikus tanárnőt keresek. 
Fizetés : 1200 korona. A német nyelv tudása szüksé-
ges. Deák István, igazgató. (1669—II—1) 

A korompai (Szepes vm.) egyesületi polgári fiú-
iskola iskolaszéke egy segédtanári (-tanítónői) állásra 
(mathematika) pályázatot hirdet. Törzsfizetés : 1000 
(egyezer) korona, lakásbér 420 korona. Határidő : 
szeptember 30. Kérvények Szuhay József dr., elnök 
úrhoz küldendők. (1672-1—1) 

S z e n t g y ö r g y v ö l g y i (Zala megye) lóm kath. 
kántoitanítói állásra pályázat hirdettetik. Járandósá-
gok : megfelelő lakás, szép gyümölcsössel, 13 hold jó-
minőségű szántó és 2 hold rét. Hivatalos becslés szerint 
620 70 korona készpénz és a termények egyenértéke 
fejében. Ezenkívül minden tanköteles (40) után egy 
szekér fa, melyből a tanterem is fűtendő. Kötelessége : 
az összes tanítói, kántori és hétköznapokon a sekres-
tyési teendők végzése, végül a harangoztatás. Válasz-
tás okt. 14-én. Személyes jelentkezés kötelező. Iskola-
széki elnök: Berger Ignác dr., plébános. (1673-1-1) 

Pályázat Szatmár megye Csanálos községében 
lemondás folytán megüresedett kisdedóvónői állásra. 
Fizetés : évi hatszáz (600) korona, havi előleges rész-
letekben ; természetben való lakás, kettő (2) méteröl 
tűzifa. Kellően fölszerelt kérvények f. évi szeptember 
hó 25-ig bezárólag főtiszt. Rónay István plébános, 
óv.-felügy.-biz. elnök úrhoz küldendők. (1680 — 1 — 1) 

A fa lubattyáni (Fejér m.) ref. ll-odtanítóságra. 
1. Készpénz 1000 korona, melyből államsegély 900 
korona. 2. Kertilletmény 20 korona. 3. Két padlós 
szoba, konyha, éléskamra. 4. A hitközség ad : 1 ágyat, 
1 almáriumot, 4 széket, 1 mosdótálat, 1 asztalt. A 
fizetés hónaponként, előre történik. Kötelessége : az 
I., II., III. osztály tanítása, a dunántúli ref. egyház-
kerület tanterve szerint. A szükséges okmányokkal 
fölszerelt kérvények a nt. ref. esperesi hivatalhoz, 
Balatonfőkajárra (Veszprém m.) küldendők szeptember 
30-ig. (1682—1—1) 
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A váncsod i reform, vegyes (I—II.) oszt. tanítói 
állásra folyó október hó 2-ig pályázat hirdette-
tik. Fizetése : két padolt szobás lakás, konyha, ka-
mara, pince, istálló és kert helyett 300 Q-öl föld-
területen kívül egyháztól 140 korona évnegyedes, 
államtól 860 korona havi előleges részletekben ; egy-
házi jegyzőségért 50 korona. Korpótlék az államtól 
kéretik. Kötelesség : tanításon kívül betegség, hiva-
tali akadályoztatás esetén kántort, esetleg lelkészt 
helyettesíteni. Okleveles tanítók pályázhatnak. Szemé-
lyes bemutatkozás előny. Állomás választás után azon-
nal elfoglalandó és évközben el nem hagyható. Ván-
csod (Bihar in., pósta helyben), 1909 szeptember 12. 
Bethlendy Sándor, reform lelkész. (1681 — 1 - 1 1 

A szajol i (Szolnok megye) róm. kath. iskolánál 
egy fitanítói és egy nőtanítói állomásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazásuk: 900 — 900 korona állam-
segélyből, 100—100 korona egyházmegyei alapokból 
és 20—20 korona kertpótlék. Lakásuk természetben : 
2 szoba, konyha, éléskamra, fásfélszer, a nőtanítónak 
pince. Kötelességük az iskolaszék által kijelölt osztá-
lyokban a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket taní-
tani, templomi és körmenetek alatti istenitiszteletekre 
a tanulókat vezetni, azok i la t t reájuk felügyelni. 
A fitanító köteles a kántori teendők végzésében díj-
talanul segédkezni A kellően fölszerelt kérvények f. 
évi október hó 2-ig a róm. kath. iskolaszék elnöksé-
géhez küldendők. Megválasztottuk állomásukat 1910 
január 1-én tartoznak elfoglalni, mely naptól élvezik 
javadalmazásukat. (1683—1—1) 

A nagykik inda i róm. kath. népiskolánál egy, az 
1907. évi XXVII. t.-c. 2. és 3. §-aiban körülírt java-
dalmazással egybekötött tanítói állás betöltendő. Pá-
lyázati határidő : szept. 25. Róm. kath. iskolaszék. 

( 1684 -1 -1 ) 
Pályázat máramarostécső i ref. orgonista-kántor-

tanítói állásra. Fizetés : egyháztól havi részletekben 
1436 korona, főpénz 33 korona ; legeltetési és kulcs-
jog 30 korona ; temetési stóla 50 korona ; beszállítva 
10 öl fa saját használatára, 4 öl iskolai ütésre ; évötödös 
korpótlék államsegélyből; lakás: 2 szoba, konyha, 
kamra, istálló. Kötelessége : fiúiskola IV—VI. osztályát 
tanítani, templomi éneklést orgonával vezetni, teme-
téseknél kántori, kánonikus órákon, vagy lelkész aka-
dályoztatásakor katedrái szolgálatot végezni. Fölszerelt 
kérvények október 3-ig lelkészhez küldendők ; az 
ekkor tartandó orgonapróbán megjelentek előnyben 
részesülnek (1685—II—1) 

Okleveles tanítónő, ki a német nyelvet bírja, tanító-
vagy nevelőnői alkalmazást keres. Szíves ajánlatokat 
kér : Papp Mária, Gyergyól ibánte lep . 

(1686—1—1) 
A verbócz i ág. hitv. ev. egyház kántortanítójának 

betegség következtében történt 1 évi tartamú ideig-
lenes nyugdíjaztatása folytán ezen állásra pályázatot 
hirdet. A kántori teendőkben való jártasság és a tót 
nyelv ismerete megkívántatik. Állandósításra nagy 
kilátás van. Javadalom : tisztes lakáson kívül 2233 
koronában van megállapítva. Pályázati határidő : 
szeptember 30-ig bezárólag. Az állás október 1-én 
elfoglalható. Verbócz (Nyitra m.), 1909 szeptember 12. 
Slávik Ádám ev. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(1688-1—1) 
A pestvármegyei v i segrádi róm. kath. iskolaszék 

osztálytanítónői állásra pályázatot hirdet Fizetése : 
200 korona állandó lakbér, 200 korona fizetés a hit-
községtől, 800 korona államsegély. Kötelessége : a 
reábízott osztályt vezetni, a gazdasági ismétlő-iskolát 
ellátni. Zenében, énekben jártasak előnyben része-
sülnek. Német nyelv ismerete s személyes megjelenés 
kívánatos. Kellőleg fölszerelt folyamodványok f. évi 
szeptember hó 26-ig a róm. kath. iskolaszékhez címezve, 
a plébániai hivatalhoz küldendők. A választás ugyan-
akkor lesz. (1689—1—1) 

A l i s zkófa lv i evangélikus leányegyház okleveles 
tanítót vagy tanítónőt keres. Az iskola osztatlan, 
a tannyelv tót. Fizetése : kérvényezendő államsegély-
lyel 1000 korona, készpénz- és terményekben ; a kor-
pótlék is az államtól ; szép új lakás és kert. Folya-
modványok szeptember 30-ig Rózsahegyre, az evang. 
lelkészi hivatalhoz küldendők. (1692—II —1) 

Jákóhalmai róm. kath. egyház pályázatot hirdet 
a megüresedett kántori állásra. Javadalma : természet-
beni lakás melléképületekkel, 13 kat. hold 194 Q-öl 
szántóföld, 494 [ -öl kert, 64 véka tiszta búza, 64 
véka rozs, 245 korona 60 fillér készpénzfizetés, 18 
korona deputátum, 3 öl tűzifa. Stóladíj minden aktus 
után 1 korona, a misefundációknak megfelelő oszta-
léka és a temetési búcsúztatok után mérsékelt díj 
szedhetése. Kötelességei : minden néven nevezendő 
kántori teendők végzése, az iskolás gyermekeket a 
szorgalmi időben hetenként egyszer, a serdülő ifjú-
ságot pedig a kijelölt időben egyházi énekre tanítani, 
a tanítók bármelyikét betegség esetén rövid időre 
helyettesíteni. Kérvényekhez oklevél, keresztlevél, 
házassági, nőtlenségi bizonyítvány csatolandó s azok 
október 10-ig Bárdos Pál plébános címére küldendők. 
A később érkezők figyelembe nem vétetnek. A vá-
lasztás október 14-én délelőtt 9 órakor fog megtar-
tatni, melyen a pályázók személyesen tartoznak meg-
jelenni s a próbaéneklésben s orgonálásban résztvenni. 

Jákóhalma róm. kath. iskolaszéke szeptember 
20-tól december 20-ig helyettes tanítói állásra pályá-
zatot hirdet havi 66 korona 66 fillér fizetéssel. Kér-
vények Bárdos Pál, plébános címére küldendők s az 
állás a vett értesítés után rögtön elfoglalandó. 

(1693—1—1) 
Szerény, házias, 23 éves ref. tanítónő alkalmazást 

keres, jeles oklevéllel, kitűnő működési bizonyítvány-
nyal. Sz. Anna Bruck- l i i rá lyhida , vasúti bérház. 

(1694—1—1) 
P á l o s n a g y m e z ö i (Bars m.) róm. kath. kántor-

tanítói állásra szeptember 26-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése 1907. törv. alapján összeírt javadalmi jegyző-
könyv szerint : mint tanító 703 28 korona, mint kán-
tor 378 korona, ismétlő-iskola díja 100 korona, kor-
pótlék biztosítva. Német nyelv tudása szükséges. 
Lakás : 2 szoba, konyha, kamra, faszín, istálló és 
ólak. Schifferdecker Ferenc, plébános. (1696—1—1) 

Az érmihá ly fa lva i ref. egyház egy fitanítói állo-
másra pályázatot hirdet. Fizetése : egyháztól 540 
korona és 27 katasztrális hold homokföld, 244 koiona 
állami fizetéskiegészítés, esetleges korpótlék állam-
segélyből, lakás az iskolaépületben. Kötelessége : az 
első és második osztály tanítása, akadályoztatás esetén 
kántor helyettesítése, ipariskolában külön díjazás 
mellett alkalmazásra számíthat. Kérvények 1 09 októ-
ber l-ig ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Okleveles 
tanítók pályázhatnak. Orgonázni tudók előnyben 
részesülnek. (1697—II—1) 

Zólyommiklós i róm. kath. kántortanítói állásra 
szeptember 29-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
megfelelő lakás melléképületekkel, kert ; készpénz-
fizetés : községtől 32'i'4U korona, beíratási díj 50 
korona, tandíj 430 koiona, stóla 560 10 korona, föld-
haszonbérérték 60'26 korona, terményjárandóságérték 
708'40 korona, szabatália 16 korona, összesen 2147'16 
korona. Kötelessége : összes kántori teendők végzése, 
osztatlan és ismétlő-iskola vezetése. A pályázatok az 
iskolaszékre címezve küldendők. Elnökség. 

(1698-1—1) 
A kézd i szász fa lv i róm. kath. elemi iskolához a 

tanítónői állásra f. évi szeptember 30-ig terjedő időre 
pályázat nyittatik. Fizetése : 1000 korona és szolgá-
lati év szerinti korpótlék, természetbeni jó lakással. 
Pályázatok iskolaszéki elnökhöz záros időben adandók 
be. Kézdisárfalván, u. p. Kézdivásárhely. Jankó Antal, 
iskolaszéki elnök. (1704—1—1) 
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Az o lasz i községi iskolaszék a lemondás folytán 
megüresedett osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalom: 900 korona államsegély, 100 korona az 
iskola pénztárából, 20 korona kertilletmény és egy 
bútorozott szobából álló lakás. Államségély 1910 
január hó elsejével folyósíttatik, megválasztott tehát 
az addig járó törvényszerű fizetést az iskola pénztárá-
tól élvezi. Pályázhatnak róm. kath. férfi- és nőtanítók. 
Pályázati határidő : szeptember 26. Olasz (u. p. 
Szederkény, Baranya megye), 1909 szeptember 12 
Iskolaszék. (1699-1 - 1) 

Bánkesz l róm. kath. iskolaszék pályázatot hirdet 
tanítói állásra. Javadalma : községtől 100 korona, 
államsegély 900 korona, 20 korona kertilletmény és 
egy bútorozott szoba. Gazdasági tanfolyamot végzett 
előnyben és a gazdasági iskola vezetéseért külön 100 
korona fizetésben részesül. Férfitanítók hiányában nők 
is pályázhatnak. Pályázati határidő szeptember 28. 
Biringer János, elnök. Bánkeszi, Nyitra megye. 

(1700—1- 1) 
A c santavér l róm. kath. iskolaszék 2 új férfi-

tanítói és egy ú j nőtanítói állásra pályázatot hirdet. 
Az állások jövedelme egyenként : a községi pénztár-
tól 200 korona, az államtól 800 korona, továbbá a 
községtől lakbér és kertilletmény címén 320 korona, 
azonkívül szabályszerű ötödéves korpótlék az állam-
tól. A férfitanítók közül előnyben részesülnek, akik 
az orgonálásban jártasok. Az első fértitanítói állásra 
megválasztottnak kötelessége lesz szükség esetén a 
kántort helyettesíteni. Megválasztottak kötelesek az 
ismétlő-iskolát díjtalanul tanítani. Pályázati határ-
idő : f. évi október 10. Az állásokat 1910 január l-ig 
kell elfoglalni. A folyamodványok kellőleg fölszerelve, 
a csantavéri róm. kath. iskolaszékhez címzendők és 
főt. Hegedűs Lénárd ker. esperes úrhoz Bajmokra 
(Bács m.) küldendők. (1701 — 1—1) 

Róm. kath., több helyen sikerrel működött és jó 
bizonyítvánnyal bíró nevelő szerény fizetési feltételek 
mellett, elemi iskolai tanulók mellé nevelőül ajánl-
kozik. S z e n t l v á n y tanya, u. p. Nagybecskerek. 
Mészáros Ferenc Sándor. (17u2 - I 1) 

Nagysza la tna ír tvány i evang. iskolánál tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : államsegéllyel 
1000 korona, lakás. Pályázhatnak nők is. Jelentkezni 
lehet október hó 3-ig Blatniczky Pál, körlelkész 
úrnál, Zólyom. (1703—1—1) 

Az óturai ev. egyház Dubrava nevű írtványi tót 
nyelvű iskolájába okleveles tanítót vagy tanítónőt 
keres a kisebb gyermekek oktatására. Fizetése : kész-
pénzben 800 korona, lakás, kert, három öl tűzifa 
hozatallal és aprítással. A készpénzfizetés a jövő év 
folyamán 11 00 koronára lesz kiegészítve. A pályáza-
tok szeptember 30-ig az ev. lelkészi hivatalnak 
Oturán (Nyitra m.) nyújtandók be. (1707—1—1) 

Orgovány község iskolaszéke a kinevezés folytán 
megüresedett pusztai alsóiskolai tanítói állásra pályá-
zatot hirdet Javadalom : 1. 1000 korona készpénz, 
melyből 570 korona államsegély. 2. 800 [ j -öl szőlő-
vel beültetett föld, melynek adóját a községi pénztár 
fizeti. 3 Törvénynek megfelelő tisztességes lakás. 
4. Törvényes korpótlék. 5. Iskola fűttetéséért és ta-
karíttatásáért évi 30 korona. Kötelesség: a minden-
napi vegyes ([—VI. oszt.) népiskola és az ismétlő-
iskola vezetése. Pályázati határidő : szept. 26. Az 
állás azonnal elfoglalandó. Orgovány (Pest m.). Molnár 
Gergely, ref. lelkész, közs. iskolaszéki elnök. 

( 1 7 0 8 - 1 - 1 ) 
A l iptókonszkai ev. leányegyház tanítói állomá-

sára okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : lakás, 
kert, az egyházi tagoktól különféle cím alatt 440 ko-
rona. Az állás elfoglalása után állami segély kérel-
meztetik. Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő : 
1909 okt. 9. Liptószentiván, 1909 szept. 13. Király 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (1709—III—1) 

À l e s z k o v i c z a i községi elemi népiskolánál az újon-
nan szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állo-
más járandóságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 
2. Tisztességes lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven 
szerkesztett, szabályszerű bélyeggel ellátott és a nagy-
méltóságú vallás- és közokt. miniszter úrhoz címzett 
folyamodványok folyó évi szept. hó 2S-ig Krassó-
szörény vármegye közigazgatási bizottságához kül-
dendők be. Lúgos, 1909. évi szept. hó 11-én. Berecz 
Gyula, s. k., F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő. 

(89/h—I—1) 
Irsa (Pest m ) község iskolaszéke pályázatot hirdet 

újonnan szervezett 2 férfitanítói ós 1 tanítónői állásra. 
Javadalmazás: 1. Készpénzben 1000—1000 korona, 
melyből 800—800 korona államsegély. 2. Természet-
beni lakás (2 szoba, konyha, kamra) és '/4 hold kert 
használata. 3. Férfitanítóknak gazdasági ismétlő-iskola 
oktatásáért 150 — 150 korona, a község pénztárából. 
4. Igazgató-tanítónak tiszteletdíj 200 korona, a község 
pénztárából. Kötelessége : mindhárom tanerőnek 2—2 
vegyes osztály tanítása, férfitanítóknak a gazdasági 
ismétlő-iskola vezetése, a tanítónőnek a kézimunka 
oktatása. Pályázók okleveleiket, működési bizonyít-
ványaikat 1909 október 15-ig adják be, később érkezők 
figyelembe nem vétetnek. A választás október második 
felében lesz, mely választást a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr fogja megerősíteni. Az állások 1910 
január 1-én elfoglalandók. Kelt Irsán (u. p. Albertiivsa), 
1909 szeptember 16-án. Margóczy Gusztáv, elnök. 
Raksányi Kálmán, jegyző. (1718 — 11—1) 

A liptószm recsánhoz tartozó Szélporuba ev. leány-
egyház kántortanítót keres. Fizetése : lakáson és ker-
ten kívül 850 korona készpénzben és terményekben. 
Pályázati határidő: f. évi szept. hó 30-ika. Öobrda 
Vladimir, ev. lelkész, Liptószmrecsán. (1719—I—1) 

Az e s z e n y i államilag segélyezett községi tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 800 korona 
fizetés s 200 korona lakbér. (A fizetésnek 1000 koro-
nára leendő fölemelése iránt az eljárás folyamatban 
van.) Pályázhatnak ref. vallású, okleveles tanítók vagy 
tanítónők. Kérvények Hakay Miklós iskolaszéki el-
nökhöz f. hó 30-ig adandók be. Eszeny (Szabolcs m.), 
1909 szept. 14. Iskolaszéki elnök. (1720—1—1) 

G y u g y róm. kath. iskolaszéke szeptember hó 26-ra 
osztálytanítói állásra hirdet pályázatot. Fizetése : 1000 
korona, kert, új lakás : 2 szoba, konyha, kamra, pince, 
kút. Kérvények Kommandingev Vilmos esperes tan-
felügyelőhöz, Lengyeltóti (Somogy m.), küldendők. 
Személyesen megjelenők, kántori teendőkben jártasak 
előnyben részesülnek. (1722—11—1) 

Pestmegyei Pereg községhez tartozó puszta-
bankházi községi iskolához pályázat. Tanítói java-
dalmazás : államsegéllyel 1000 korona; 2 szoba, 
konyha, pince, padlás, kamrából álló lakás és fél kat. 
hold kert. Szabályszerűen fölszerelt kérvények Pereg 
község iskolaszékéhez október 3-ig benyújtandók. 
Tanítani épen úgy tartozik, mint Pereg község bel-
területén működő tanítók tanítanak. Személyesen 
megjelentek előnyben részesülnek. Választás : október 
5-én délelőtt Pereg községházánál. Az állomás október 
15-én elfoglalandó. (1725—I—1) 

Pályázat a tornyospálcza i reform, kántortanítói 
állásra. Javadalom : 1000 korona, melyből 148 korona 
államsegély ; a többi terményből, tűzifából, földhaszon-
élvezetből áll elő ; törvényszerű korpótlék ; lakás 
melléképületekkel, kerttel. Kötelessége: I—VI. osz-
tályú mindennapi és általános ismétlő-iskola tanítása, 
tiszántúli egyházkerületi tanterv szerint j kántori 
teendők kánonikus órákon, valamint lelkész akadályoz-
tatása esetén templomi istenitisztelet végzése. Pályá-
zati kérvények október 10-ig alulírotthoz küldendők. 
Megválasztott tanító állását azonnal elfoglalni köteles. 
Tornyospáicza (Szabolcs), 1909 szeptember 16. Hideg 
József, ref. lelkész. (1727—II—1) 
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Az aba i (Fejér m.) református másodtanítóságra 
férfitanítő kerestetik. Javadalma : államsegéllyel ] U00 
korona készpénz, egy bútorozott szoba, lakás- és kert-
hiány kárpótlásául 20—20 korona. Kötelessége : az 
osztályoknak az iskolaszék beosztása szerinti tanítása, 
orgonista-kántor akadályoztatása esetén helyettesítés, 
minden egyházi munkában tevékeny részvétel. Kér-
vények szeptember 30-ig Kulifay László lelkészhez 
küldendők. Állás 'azonnal elfoglalandó. ( 1726—1—1) 

N y i t r a k r a j n a i államilag segélyzett, tót tannyelvű 
iskolához I. és II. osztály vezetésére tanító, esetleg 
tanítónő kerestetik. Gazdasági iskolát vezetni képes 
tanító rendes tanítói fizetésen kívül 240 korona mellék-
jövedelmet szerezhet. Kellően fölszerelt pályázatok 
nyitrakrajnai lelkészi hivatalhoz szeptember végéig 
küldendők. (1729—1—1) 

HIRDETESEK. 
Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, Vll., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—3) 

A gyermek első tanítójának, 
Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvének példátlan 
sikerét bízonyítja, hogy legújabban már az ötödik, 
az új tantervhez és utasításhoz alkalmazott kiadása 
hagyta el a sajtót. Kapható Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. Ára 6 korona 

( lö^—VI—2) 

l í « l v f n V W l L " ? A l e &Í o b b ' legolcsóbb villamos-
_ I V t l l K U » a l l • öy a Galvani . Műhelyemben 
valamennyi természettani készülékek készítését a leg-
olcsóbb árban és a legfinomabb kivitelben elvállalom. 
Nagyszeben, Terezianum II. Kraotkó István tanító, 
villanyszerelő. . (1547 — II—2) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (208—40—29) 

P Á I t T O l i J U I i . A H O N I I P A R T ! 
C l y i n -»-» p r t szállítja a miniszterileg ajánlott s 
E 1 MJ-U.C-U többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskolatábla-mázat. 
Egy Vi bádogszelence •/« klg. 18 m ! ter. kor. 7. 

7« 9 ma ter. 
drb isk.-táblamáz-ecset 

3.60 
2 . -

„ pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel „ —.80 
— Rakasz, szállítólevél „ —.40 

Új m á z o l á s i és v o n a l o z á s l utasítással. 

(1526—V—3) 
Greschik Gyula, 

L Ő C S É N . 

A z Iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-fé le Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle l)ustles8"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, YI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 1 7 1 - 4 8 - 3 4 ) 

SOGYOROSST 
kitüntetve : Budapest 

1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-
balomra és gramofonra. 
Hegedíiosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-

CIMBALOM 

ter. Mindennemű h a n g g z e r e k kitüntetve, legjobbak, 
her jen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyorossy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Bákóczi-út 71. ( 9 3 4 - 2 6 - 1 1 ) 

Minden tanító készen kapja 
az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óra-
tervét, órarendjét és haladási naplóját, minden 
osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmán-
nál, Dicsöszentmárton. Árjegyzék ingyen. 

(1523—III—3) 

1 í f o r i í l t P l * t l ' e m e k szabásban, elegáns kivitei-
1 J IUI 111 ICI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
izerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

M r a u s - / . ST . T á r s a 
úriszabó-Uxlete, FUI. ker., Rúkóczi-út 69. Vidékre 
mintákat m érték vételi utasítással bérmentve. 

( 2 0 - 5 2 - 3 8 ) 

HAKMÓNIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

P A J K R R E Z S Ő és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X., Oelej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (5S—52—37) 
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Számolókönyv 
a falusi népiskolák (gazdasági iskola és gazd. 
ism.-iskolák és idegenajkú tanulók számára). 

írta Ricinger Ignác, áll. tanító. Kiadja Küttig G. 
és Fia Sopronban. A II. o. könyve 50 f, III. o. 50 f, 
IV. o. 50 f, V—VI. o. (gazd. isk., gazd. ism.-isk.) 80 f 
Mutatványt fél áron küldünk. Tanítóknak 15°/o, könyv-
kereskedőknek 25°/o rabatt. Legcélszerűbb a rendelés 
póstautalványon. Megrendelést a következő címre 
kell küldeni : Ricinger Ignác, áll. tanító, Sopron-
bánfalra. 97.280 190?». sz. a. engedélyezve tanköny-
vül az elemi népiskolák számára. 

A sok kedfező bírálat közül íme egy (Krug Lajos 
soproni tanító úrtól): „Ugyancsak Ricingertől jelent 
meg négy számolókönyv is. Vörös fonálként húzódik 
itt is végig a Beszélgetések alapeszméje. Tehát ele-
yen ismereteket nyújt i tt is. A nyelvkészség fokozása 
itt is a cél, a gyakorlati irány i t t is a biztos siker 
felé mutató mágnestű. Míg a II., III., IV. füzet inkább 
mégis az anyagnak észszerű és ügyes csoportosításá-
val vívja ki elismerésünket, addig az V—VI. osztály 
és ismétlő-iskola számára írt füzet kizárólagosan a 
gyakorlati életet veszi figyelembe. És ez a füzet való-
ban gazdag tárháza az ügyesen összeválogatott jó pél-
dáknak és nincs benne egy sem, melyet nem a gya-
korlati érzék diktált volna. Falusi iskoláknak szánta 
szerző számolókönyveit és mi nem is tudunk hama-
rosan tankönyvet, mely a falusi viszonyokat ily tel-
jesen kimerítő alakban vette volna tekintetbe, mint 
e szerencsés kezű pedagógus ; lesz tehát jövőjük stb." 

Ugyanazon szerző „Beszélgetések" c. a magyar be-
széd tanítását megkönnyítő munkájáról szóló hirde-
tést és bírálatot a Néptanítók Lapja f. évi 33., 34. s 
35 számainak hirdetései között talál az olvasó. I. fü-
zet 30 f, II. füzet 40 f, III. füzet 40 f. A IV. és 
V—VI. o. füzete is megjelenik rövid időn belül. Mu-
tató példányokat fél áron küldünk. Megrendelési cíxn : 
Ricinger Ignác áll. tanító, Sopronbánfalva. 

(1532 —III —2) 
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Tankönyvek 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékmüvek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

tfuuleiinemű fülrilágONÍtáNKJil készséggel szolgálok. 

Részletes könyvár jegyzék ingyen! 

TOLDI LAJOS 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1338—X—5) 
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O r g o n a - R a r i i i ó n i u i i i o k , 

elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 
szállít : 

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udvari szállító, a 
kangfokozó-gerenda, az Ocskai-
és a Rákóczi-tárogató feltalálója. 

B U 1) A p E s T . 
Föiizlet s II., Lánchíd-u.5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Továbbá ajánlja saját gyá-
rában készült, elismert leg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit 
Magyarors/.. Legnagyobb vonós 

és furóhnngszerek gyárit. 
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bér-

mentve. (35—52-38) 
T a n e r ő k n e k k i i l ö n k e d v e z m é n y . 

BÁRD FERENC és TESTYÉRE 
Budapest, Kossuth Lajos utca 4. 

Az ország legnagyobb zeneműkereskedése. 
Vidéki megrendelések póstafordulattal lesznek elintézve. 

Új férll-négjesek : 1. sz. Fráter-nóták (a kecske-
méti dalárünnepen előadva) ; 2. sz. Dóczy-nóták, egy-
egy szám ára, Vezérkönyv, 1 kor. 50 fill., egy teljes 
szólam 80 fill. 

Sarudi Ottó: 
„Száz magyar férfikar" 

című gyűjteménye. Ára 2 kor. E gyűjtemény úgy 
tartalom, mint a szerkezet, összhangosítás és hang-
terjedelemre nézve akként van összeállítva, hogy az 
egyszerű falusi emberekből összeállított énekkarok 
számára egyedüli a maga nemében és különös tekin-
tettel van a nemzeti szellem ápolására és a nép 
erkölcsi nevelésére. Ajánljuk továbbá Lányi Ernő 
Polipkoiiiáját, 100 két-, három-és négyszólamú rövid 
gyakorlat és előjáték, orgona- vagy harmóniumra. Ára 
3 kor. Iskolák : Erney : Zongora-iskola 6 füzetben, 
egy-egy füzet 2 kor. ; Metz : Hegedii-iskola 2 kötet-
ben, egy-egy kötet 3 kor. ; Katona : Cimbalom-iskola 
1 kötetben, ára 6 kor. Ezen iskolák az ország túl-
nyomó intézeteiben be vannak vezetve és az elismert 
legjobbak. (1557—IV-3) 

Mielőtt hegedűt vesz, 
kélje a magy. kir. zeneakadémia házi 
hangszerkészítőjének legújabb képes ár-
jegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva 

ingyen és bérmentve küld : 

R E M É N Y I M I H Á L Y , 
a hangfokozó - gerenda feltalálója, 

Budapest, Király-utca 58. 

Javítások szakszerűen, a legolcsóbb/ 
árak mellett. | 

REMÉNYI hangfokozó-gerendája á l ta l i 
bármely gyengehangú hegedű vagy 
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. (1200—30—7) 
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A magyar nyelv tanítása érdekében. 
A magyar nyelvnek nem-magyarajkúak által látogatott 
iskolákban természetes módon való tanítására legalkal-
masabbnak bizonyult és szaktekintélyek által is elismert 

GRAMMA DÖME féle rezéi-könyv 
„Magyar nyelv tanítása nem-magyar- és vegyesajkú 

iskolákban", melyet a nagymélt. vallás- és közokt. 
minisztérium engedélyezett és több állami iskolának 
adományozott. (1339—V—5) 

Ezen nagykelendőségű gyakorlati vezérfonal nálam 
kapható. I. kötet (I—II. oszt. tananyaga) 4 K. II. kö-
tet (III—IV. oszt. tananyaga) 4 K. III. kötet (IV—VI. 
oszt. tananyaga) 4 K. Az összegnek előzetes beküldése 
esetén a kívánt köteteket bérmentve küldik. 

Ugyancsak nálam rendelhető meg szerzőnek „Házi 
és Társadalmi nevelés" című műve is. Ára 2 K. 

Továbbá az iskolai költségvetések és számadások 
elkészítéséhez és az ezekkel való elbánásra igen 
kimerítő útmutatást nyújt a Gramina Döine-Tévely 
László által szerkesztett Útmutató. Ára 4 kor. 

TOLDI LAJOS könyvkereskedése, 
Budapest, II., Fő-utca 2. 

Horovitz Adolf, Nagyszombatban, melegen ajánlja 
következő rajzfüzeteit : 

."Népiskolai rajzfiizet. 
6 lap, ára 6 fill. Tanítóknak 100 db nettó 4'50 kor. 

Legjobb rajzfiizet. 
8 rajzlappal, ára 8 fill. Tanítóknak 100 db nettó 5 kor. 

Legjobb minőségű rajzfüzet. 
Nagyobb alak, li rajzlap, ára 12 fill. Tanítóknak 

100 db nettó 9 kor. 

Vázlatfüzet kitéphető lapokkal. 
Ezen olcsó és jó vázlatkönyvre a vidéki népiskolának 
nagy a szüksége. Kemény hátlapon, perforált, kiszakít-
ható lapokkal, úgy, hogy az elhasznált lap esetleg 
megőrizhető. 16 vázlatlappal 16 fill., nettó 12 fill. 
24 vázlatlappal 20 fill., nettó 15 fill. Valamennyi 
füzetből mutatvány 40 fill, beküldése mellett (bélye-
gekben is) bérmentve. (1731—Ilí—1) 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7. 
FEIWEL LIPÓT utóda l8kolftpadolí, 

iskolaberende 
zések, torna-
készülékek és 
óvodaberende 

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

ú jonnan ki-
ado t t á r jegy-

Égg /lékét, ingyen 
i{§g§jlgi és bérmentve. 

Csima István főkántor S 2 S & ; t t 
szép orgonakíséretü énekkönyve 5 korona a szerző 
özvegyénél, Kiskúnfélegyházán. (1630—II-2) 

1 0 f t ^ '"yö™ , n a g} ' a r dalt 2 szólamra, iskolai szép 
1UU szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I —II. füzet 
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák 
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló 
(Heves m.). (1629 - II—2) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (655 - 26—9) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mii- és kötszerésznél 
(Bpest, VU., Erzsébet-körút 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú sérv-
kötők, összes betegápolási 
eszközök és kötszerek, has-
kötök, egyenestartók, ortho-
pédiai fűzök és járógépek, 
valamint műláb és műkéz 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20-13) 

M a g y a r szépírás 
a neve ama igen célszerű és legolcsóbb írófüzet-soro-
zatnak, amely Szirmai József nyomán most átdolgozott 
kiadásban megjelent. Minden oldal első sora kaligrafi-
kus előírás — célszerűen fokozatos tanmenet szerint. 

12 szám. Ára pedig : 

csak 3 filler-. 
100 db, vegyesen is, 1'40 K. Mutatványsorozatot 30 
fillér beküldése esetén (bélyegekben is) bérmentve 
küld Horovitz Adolf, Nagyszombat. (1558—III—2) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) B U D A P E S T . (52-17) 
Föttzlet: IV., Magyar-utca 1«. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-ntca 2C. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villámot erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangsze re i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áqegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
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f j | gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II. rész) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték 

(II. rész) 2'40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus. 
(1376—VI—4) 

TcPrÁl állami tanító Alföldről Erdélybe vagy Bán-
UbClCi ságba. Gyönyörű, új iskola és tanítói lak, 
közelében vasút. Cím : L. M. állami tanító, Alsó-
dabas (Pest m ). (1728-1—1) 

A H ü d T O f a l a pályadíjat nyert és engedélyezett 
a . n d a ^ i d - l C l C ev. Bibliai történet ára 50 flliér. 
Szegény gyermekeknek ingyenpéldány. Kapható a 
szerzőnél, Újpesten. (1196-8—7) 

f o a r û l û l / Pesttől félórára j.-székhelyről városi áll. 
Ua t t l t i iCf t tanítónővel. Steindl N., Hőgyész (Tolna 
megye). (1604—1—1) 

M a r v ód M é r n i tudományos műszerek gyára 
i l id l A Gb l U C I t l Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—19) 

P c p r p l azonnal áll. tanítónővel, gyönyörű fekvésű, 
USCl Cl vadregényes vidékről, szép lakással bíró, 4 
tanerős iskolától, járási székhelyről állami tanítónő. 
Cím : „Áthelyezés", Perecsény (Ung megye), poste 
restante. ( 1 6 2 8 - 1 - 1 ) 

I X a l y i képes árjegyzéket tansze-
K" J r | \ l rekről és nyomtatvány ok-

ról ingyen és bérmentve 
Horovitz Adolftól Nagyszombatban. (1434—111 -3) 

Oki. keresztény tanítónőt keresek 
pusztára, két leányom mellé, I. polgári és III. elemi 
tanítására Zongora és német nyelv bírása, tanítása 
megkívántatik. Fizetés : havonta 10 korona és ellátás. 
Ajánlatok : Galgóczy Gézáné, Doboz (Békés megye) 
kéretnek. (1589-11-1) 

Npvplnnnt lrprpspk IL t>olgári' L éa TL elemi 

l l u V C l U l l U l f i e l CaoK. tanítására, zongoratanítás-
sal és perfekt némettel. Baczoni Kálmán, Kerek, u. 
p. Újszentarna. (1631—1—1) 

Okleveles, izraelita tanítót keresek 
négy elemi tanuló mellé. Héber és német nyelv tu-
dása előny. Fizetése : teljes úri ellátás, mosás stb. és 
havonta 50 kor. készpénz. Ajánlatok címe : Neubauer 
Jakab, Kolarócz (Trencsén megye). (1627—I—1) 

Templomi orgonák. 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás mel-
lett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő. Buda-
pest, VII., Fűrész-utca 19. szám. (1705—1-1) 

Iskolai tanterv készítésénél ós beterjesztésénél úgy-
szólván nélkülözhetetlen a félórás leckékre beosztott és 
a műbe már belenyomott teljes szövegű Gramma-Cseh 

Részletes Tanmenet, 
mely a kiadónál, Szalai Ferenc könyvkereskedőnél, 
Kaposvár, üres, megrovatolt ívekkel együtt kapható. 
Ára 3 50 K, 10 üres ívé pedig 30 fill. (1417-III-3) 

Stampay ének- és imakönyve. 
(XVI. kiadás. 256 oldal. 2é oldalas kot'a ingyen.) 

Amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen 
példánnyal kapható Köbölkúton, (Esztergom rn.)jövő 
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz. 

(1551—XX—1) 

Alföldi megyei székhelyen, tanyai p q p -w A "I 
iskolánál működő állami tanító v D O X ü X 
ref. vallású, áll. tanítóval, lehetőleg lakbéres helyre, 
Dunántúlra, Mátravidéken vagy a Szepességen. Nagy 
gyümölcsös és szőlőskert. Vasúti állomás. Lakos Jó-
zsef, Szentes (Nagytőke). (1428—1—1) 

Fontos segédkönyv. 
Aki az írás-olvasás tanításában teljes sikert akar el-
érni, az vegye meg a Remenyik-féle Mintaleckéket. 
Ára 1 K 60 f. Kapható Eperjesen, Földes Samu könyv-
kereskedőnél. (1433—III—3) 

Csinos, díszes 
vászonkötésben jelent meg a „Tanítók Tárcanaptára", 
mely 50 fillér levélbélyeg előleges beküldésével ren-
delhető meg: „Kiadóhivatal, Szatmár, Templom-köz 2." 
címen. (1482—VI —4) 

Tanítók segítsége! 
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg 

kell lenni és már most küldendő föl a kir. tanf.-hez 
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás 
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós isko-
lák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és he-
tekre felosztott Hoffmann-féle részi, tantervezete 1 K, 
órarenddel 1 K 20 f. A I I I - V I . 03zt. egy teremben 
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f, 
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f. 
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, óra-
rendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre kül-
dendő be! Huszár Aladár, Szatmár. (1477-VII-4) 

Nevelőnő kerestetik 
egy III. elemi osztályú fiú mellé. Fizetése : havi 40 
korona és teljes ellátás. Mielőbbi ajánlatok Weisz 
Antal, Csobánka, u. p. Nógrádberczel címre küldendők. 

(1524-11-2) 

Okleveles, izr. nevelönöt keresek 
leányomhoz, I-ső polgári osztály tanítására. Német 
és zongora tanítása föltétlenül szükséges. Braun Lajos, 
Vitézi-puszta, u. p. Gyöngyösmellék. (1588—11—2) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem «a szerkesztőségbe, lianem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalának 

Budapest, 
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám. 

Bidapest. 1909. Nyomatott a m Vir. tud.-egvetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTOSEG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, í . KER., ISKOLA-TÉR 3. 

K é z i r a t o k a t n e m acLniik: v i s s z a . 

Egyetemi iiiternátusok. 
(N.) A tudományegyetem ismét meg-

nyi tot ta kapuit a magyar ifjúság előtt. 
Falai közé fogadja mindazokat, kik 
hivatva vannak arra, hogy majdan a nem-
zet vezetői legyenek. Sokan indulnak el 
nagyratörő reményekkel az érvényesülés 
útjára, de sokan m e g sem közelíthetik 
azokat az ábrándképeket, melyeket fiatalos 
képzeletük oly közelinek rajzolt. 

v egyoti m megnyitása idején azok-
nak megszámlálhatatlan serege jelenik 
meg előttünk, kik a megkezdett pályát 
kénytelenek félbeszakítani. Ezek a tudo-
mány igazi vértanúi. Látják maguk mel-
lett elhaladni kortársaikat, majd előtörni 
a fiatalabb nemzedéket, míg ők hosszabb-
rövidebb erőlködés után vagy kisebb 
hivatalba húzódnak, vagy fokról - fokra 
haladnak lefelé a lejtőn. Az előbbiek 
több-kevesebb lelki fájdalommal bele-
törődnek sorsukba s leggyakrabban ha 57-
nos tagjai lesznek a társadalomnak, az 
utóbbiak lesülyedve az alsóbb társadalmi 
rétegekbe, ellentétek kiélesítői, fölforgató 
törekvések erősítőivé válnak. Bennük az 
állam nemcsak a nevelésükre fordított 
tőkét veszítette el, hanem kibékíthetet-
len ellenséget szerzett, kik a lehetőségek 
és eshetőségek figyelembe vétele nélkül 
izgatnak minden alkotás ellen, mert 
mindenben szerencsétlen sorsuk okozóját 
és sorsfordulásuk akadályát látják. 

Rendkívül szükséges dolog volna vizs-
gálat tárgyává tenni, minő okok idézik 
elő, hogy az egyetemre kerülő ifjúság 
igen tekintélyes része nem végzi el azt 
a pályát, melyre hivatottságot érez. Mi 
a szegénységen kívül legfontosabb ok-
nak látjuk azt, hogy a középiskolai és 
egyetemi rendszer között végtelenül 
nagy a különbség. A középiskolába nyolc 
évig j író gyermek csaknem katonai 
fegyelem alatt él. Az egyetemre kerülő 
ifjú egyszerre teljes szabadságot érez. 
Rendesen kikerül szülei gyámkodása alól 
is s abból a városkából, hol a rokon-
ságnak és az ismerősöknek szinte erkölcsi 
felügyelete alatt ál lott , idegen városba 
megy. A soha sem élvezett szabadsággal 
nem tud élni, úgy érzi magát, mint a 
rabszolga, kit készületlenül ért a fel-
szabadítás. Sok ifjú ennek az áldozata. 

De nem ez az egyet len ok. Hiszen 
néhány átmulatott éjszaka vagy könnyel-
műen tö l töt t hónap után a legtöbb 
emberben fölébred a kötelességérzet s 
tud élni a szabadságával. De nagy a 
számuk a gyengéknek, az ingadozóknak, 
a habozóknak. Ezek a középiskolában a 
folytonos ellenőrzés, a vizsgálati kény-
szer folytán még boldogultak, az egye-
temen azonban nem érzik tanáraik 
ellenőrzését, nem érzik azt a nyomást, 
mely eddig munkára serkentette őket. 
Nógató erő hiányában ellankadnak. Vizs-

ÁLL. POLGÁRI ISK. TANÍTÓKÉPZŐ INT. KÖNYVTÁRA 

Érkezeti : 19 ér __ 
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gálataikat halogatják, míg végre hosszú 
habozás és lelki válságok után elhagy-
ják az egyetemet, hogy növeljék a meg-
hasonlott emberek számát. 

Sokat árt az ifjúságnak az is, hogy 
csaknem valamennyi politikai párt ipar-
kodik megnyerni őket tanainak. Ez nem-
csak a tanulástól vonja el őket, hanem 
ellentéteket ébreszt azok között, kiknek 
együtt kellene dolgozniok. N e m láthatja 
ifjúságunk az igazságot, mert sok dolgot 
már azokon az előítéleteken keresztül 
vizsgál, melyekkel fogékony lelkét eltöl-
tötték. A politikai szereplés nyomán a 
könnyű érvényesülés vágya is fölébred 
azokban, kiknek a tudományokkal kel-
lene foglalkozniok, mielőtt a küzdőtérre 
lépnek. 

Korántsem soroltuk elő azokat az 
okokat, melyek ifjúságunk tekintélyes 
részét pályájukon megakasztják. Nem is 
az volt ennek a rövid cikknek a célja. 
Csak rá akartunk mutatni arra a fenye-
gető veszedelemre, mely gyermekeinkre 
leselkedik, arra a veszteségre, melyet 
az egész társadalom megérez. Ezért 
üdvözlünk örömmel minden alkotást, 
mely arra van hivatva, hogy az egye-
temre lépő ifjúság előtt lehetővé tegye 
a választott pálya elvégzését. Első-
sorban a nyomorúságon kell segíteni. 
A társadalomnak époly érdeke, mint a 
szülőnek, hogy az egyetemre kerülő ifjak 
pályájukat elvégezzék s a pályavégzett 
ifjak ne illuziófosztottan és kimerülten 
induljanak az életbe. Különösen nagy 
fontosságot tulajdonítunk az újabb idő-
ben fölállított internátusoknak. Ezeknek 
hivatását nemcsak abban látjuk, hogy 
ingyen vagy olcsó pénzért kenyeret 
adnak a gondjaikra bízott ifjaknak, 
hanem bizonyos erkölcsi nyomást gya-
korolnak a szilajabb vérmérsékletűekre, 
az ingadozókra, a gyengékre. A falaik 
között tartózkodó ifjúság pedig hatás-
sal lesz az egyetemi közszellemre. Az 
államon, a tanítókon kívül a felekezetek 
is állítottak föl internátusokat. De ezek 

az alkotások még csak igen csekély szá-
mát fogadhatják be hallgatóságunknak. 
Olyan hatalmas internátusra volna szük-
ség ebben a vallási és faji tekintetben 
széttagolt országban, mely felekezeti, faji 
ós osztálykülönbség nélkül nyitná meg 
a kapuit több száz egyetemi hallgató 
előtt. Ebben a kollégiumban nevelkedő 
ifjak megismernék egymást s szeretet-
tel, egymás iránt érzett becsüléssel indul-
nának hivatásuk teljesítésére. Egy ilyen 
nagy internátus nagyon enyhítené az 
osztályok, fajok és felekezetek között 
lappangó és néha nyiltan is kitörő ellen-
téteket. 

A magyar tisztviselők gyermekeik 
számára internátust készülnek fölállítani. 
Nagyon jól tennék, ha a fölállítás előtt 
bizalommal fordulnának az egész magyar 
társadalomhoz, hogy adományaival járul-
jon hozzá az intézmény megvalósításá-
hoz. Mi azt hisszük, a magyar társa-
dalom megértené őket s létre lehetne 
hozni a tisztviselők internátusa helyett 
egy nemzeti internátust. 

Az iskolaorvosi intézmény 
Magyarországon; 

(A XVI. nemzetközi orvoskongresszuson tartott előadás.) 

írta : Juba Adolf dr., az orsz. közokt. tanács tagja. 

Hazánk egyike volt az első országoknak, 
amely az iskolaorvosi intézményt már 1886-ban 
úgy az iskola, mint a tanulók érdekében a 
nyilvános iskolákban meghonosította. Néhai 
Fodor József egyetemi orvostanár, akinek emlék-
szobrát a kongresszus alkalmával leplezték le, 
tette a megfelelő javaslatokat és az akkori 
közokt. miniszter, Trefort Ágost léptette életbe 
a köztiszteletben álló orvos javaslatait. A leg-
újabb időkig mi, iskolaorvosok azokon az ala-
pokon dolgoztunk, amelyeket akkoriban lerak-
tak volt. 

Iskolaorvosi intézményünk némi tekintetben 
eltér a külföldétől, mit röviden megbeszélni 
kívánok. Mindenekelőtt nem minden orvos mű-
ködhetik mint iskolaorvos: erre neki — az 1885. 
évi 48.281. sz. miniszteri rendelet értelmében — 
külön képesítést kell szereznie. A vizsgára (a 14. § 
szerint) csak olyanok jelentkezhetnek, akik a 
budapesti vagy kolozsvári egyetemen szervezett 
három hónapos elméleti és gyakorlati tanfolyamot 
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végighallgatták; kivételesen olyanok is tehetnek 
képesítőt, akik magánúton készültek, de ezek 
nagy vizsgadíjat tartoznak fizetni. A közel egy-
negyed évszázad alatt ilyenkép legalább 800 
iskolaorvos nyert kiképzést, mert mindegyik 
tanfolyamra átlag 20 orvos vehető fel és mert 
a tanfolyamok e hosszú idő alatt legföljebb 
egyszer szünetelnek (Kolozsvárt). Az iskola-
orvosok ilyetén kiképzése sehol sines, habár 
Liéberminn tanár, a budapesti tanfolyam veze-
tője, az első nemzetközi iskolaegészségügyi kon-
gresszuson, Nürnbergben ismertette* és a kül-
földnek melegen ajánlotta. 

Az ígv képzett iskolaorvosok jogosítva vannak 
e címet: „Középiskolákra képesített iskolaorvos 
és egészségtan-tanár" használni (24. §) és állami 
intézetekben csak ilyenek alkalmazhatók. A fele-
kezeti középiskolákban bármelyik gyakorlóorvos 
működhetik ugyan iskolaorvosként, de — nem 
lévén pedagógiai előképzettsége — egészségtant 
nem taníthat. A tényleg alkalmazásban levő 
iskolaorvosok száma — tekintettel a képesítettek 
nagy számára — nem valami túlságos. A 200 
középiskola közül 1904/5-ben, az értesítők sze-
rint, alig több a felénél (118) volt iskolaorvossal 
ellátva; ezek közül néhány nem bírt oklevéllel 
és néhány több iskolánál működött. Iskolaorvo-
sokat találunk még a felsőbb leányiskoláknál, 
továbbá a tanító- és tanítónőképző-intézeteknél, 
ahol inkább mint internátusi kezelőorvosok mű-
ködnek. Beleszámítva a körülbelül 20 iskola-
orvost, kik a fővárosi polgári leányiskolákban 
a kötelező egészségtant mint óradíjas tanárok 
tanítják, anélkül, hogy iskolaorvosi hatáskörrel 
bírnának, végül hozzászámítva a néhány iskola-
orvost magániskoláknál, állítható, hogy a ki-
képzett 800 iskolaorvosnak talán egynegyede, 
200 körül, nyert alkalmazást. A többiek a 
címmel kénytelenek beérni, amely az orvosi 
táblán egészen szépen veszi ki magát, különösen, 
ha a fősúlyt „az egészségtan tanárára" helyezik. 

Pontos adatokat az alkalmazott iskolaorvosok 
számára vonatkozólag talán az iskolaorvosi szak-
osztály titkára, Waldmann dr. tud szolgáltatni, 
aki a hazai iskolaorvosok első összejövetele 
alkalmával (Pozsony, 1907) az összes közép-
iskolák, polgári iskolák és tanítóképzők értesítőit 
átnézte. A nyomtatásban megjelent előadás** 
azonban nem tartalmaz számszerű adatokat és 
az a körülmény, hogy az összejövetel székhelyén, 
Pozsonyban, az izraelita polgári fiúiskolánál 
működő iskolaorvosról — tudtommal az egye-
düli — említést nem tesz, alapos kételyekre 
jogosít, vájjon tényleg eredményhez jutott-e? 

* Über die Aufgaben und die Ausbildung der 
Schularzte. Bericht über den Kongress, I. Band, Seite 
224—247. 

** Egészség, 1907. év, 220—226. oldal. 

A népiskoláknál iskolaorvosok nem működ-
nek, kivéve néhány magániskolát és egy-két 
szász elemi iskolát. A nagyszámú iskolaorvosok, 
akik valahol városban vagy faluban letelepedtek, 
nem voltak képesek az eszmének hívőket sze-
rezni. A közokt. miniszter azt tervezte, hogy a 
nagyobb állami elemi népiskoláknál iskolaorvosi 
állásokat szervez, amikre a gyermek- és szem-
orvosok, továbbá a középiskolákra képesített 
iskolaorvosok előjoggal bírtak (25. §) s akik 
minden osztály után 40—40 korona tiszteletdíj-
ban részesültek volna. Evégből az országos 
közoktatási tanáccsal 25 pontozatból álló sza-
bályzatot készíttetett, melyet 1906-ban (14.523. 
szám alatt) közzétett. De azért iskolaorvosok 
mégsem lettek alkalmazva, mert az iskolaorvosok 
szakosztálya ellene állást foglalt, felhozva, hogy 
jogaik csorbulást szenvednének, ámbátor csak 
középiskolákra lévén képesítve, jogaik a fenti 
rendelkezés által épenséggel kiterjesztettek, 
továbbá, hogy a fizetés csekély, ámbár a közép-
iskolánál alkalmazott orvos, beleértve az egész-
ségtan tanítását, mindössze 400 koronát kap, 
miből levonva 200 koronát a heti 2 egészség-
tani óráért, a 8 osztály mindegyikére voltaképen 
csak 25 korona jut, több osztályos iskolákban 
még kevesebb. Biztos értesülések szerint Buda-
pest székesfőváros nemsokára az összes nép-
iskoláit iskolaorvosi felügyelet alá fogja helyezni, 
s az erre vonatkozó előkészületek már is meg-
történtek. Vájjon azonban ezek az iskolaorvosok 
osztályonként 40 koronánál többet fognak-e 
kapni, nem mondható nagyon valószínűnek. 

Az iskolaorvosok még most is az 1887. évi 
(44.250. számú) részletes Utasítás alapján dol-
goznak, amelyet Fodor József tanár készített 
és amely általában, így Leninscher tanár szerint 
is, mintaszerűnek van elismerve. Bízvást állít-
hatom, mentől többet foglalkozom iskolaegészség-
tannal, annál inkább meggyőződöm ennek az 
utasításnak alaposságáról, különösen a második 
részében, mely a tanulók egészségével foglal-
kozik, míg az első rész (iskolaépület) és a har-
madik rész (az egészségtan tanítása) a kívánal-
maknak kevésbé felel meg. És bár az iskola-
orvosokat külön szaktanfolyamokon képezik és 
bár az utasítások igen jók, az egész iskolaorvosi 
intézmény úgyszólván csak a papiroson van 
meg. A kész iskolaépülettel az iskolaorvos már 
nem tud mit kezdeni; a tanulók egészségére 
vonatkozó rendelkezésekből csak a tornamentes-
ségért folyamodók vizsgálata és az időszakos 
szemvizsgálat szokásos; egynéhány iskolaorvos 
a tanulók többé-kevésbé beható vizsgálatát végzi, 
esetleg az újraoltást is, ami voltakép a hivatalos 
orvosok feladata és alig egynéhány tart heti 
rendelőórát. A tantermek levegőjét 1903/4- és 
1904/5-ben egyetlen orvos sem vizsgálta, a kút 

3 9 * 



F 430 
NÉPTANÍTÓK LAPJA. 3 3 . SZÁM. 

vizét egy vizsgálta (P), bár valamennyi főreál-
iskola (25) részben pompás vegyi laboratórium-
mal rendelkezik. Csupán az egészségtan tanítását 
(rendkívüli tárgyképen) végzik pontosan, habár 
nem egy helyen a heti 2 órából 1 óra lett. 

Liebermann tanár azon ünnepi beszédében,* 
melyet az iskolaorvosok szak egyesületének 10 
éves fennállása alkalmával, 1905 október 24-én 
tartott, ugyanazon szomorú eredményt volt kény-
telen konstatálni, azzal a reménnyel, hogy javulás 
csak akkor várható, ha a helyzet „lehetet-
lenné" vált. 

E szomorú helyzet okai mindenekelőtt az 
iskolaorvosok gyenge fizetésében keresendő. Már 
kezdettől fogva kevés volt a 400 korona. Azóta 
a középiskolák nagy arányban fejlődtek. Kevés 
már a 8 osztályú középiskolák száma, 10—12 
osztály a rendes, sőt a fővárosban kettős gimná-
ziumokkal, 16 osztállyal találkozunk, és az a 
középiskola, melyben nekem van szerencsém mű-
ködhetni, a legnagyobb Szent István birodalmá-
ban, épenséggel 18 osztályú, több mint 1100 
tanulóval. A tanulószám megnövekedésével lehe-
tetlen lett a beteg tanulók könnyű áttekintése, 
és minthogy az utasítások semminemű rendel-
kezést nem tartalmaznak, hogy a tanulóknál talált 
betegségek, káros elváltozások, nekik adott föl-
mentések stb. miként jegyeztessenek fel, a tanulók 
megvizsgálása legtöbb helyütt egyszerűen el-
maradt. 

Kísérlet az állapot javítására két ízben tör-
tént. Míg Fodor tanár fölvetette egy ízben a 
kabinetkérdést : vagy szüntessék be a tanfolya-
mokat, vagy pedig javítsák meg az iskolaorvosok 
fizetését. Az erre kidolgozott javaslatok azonban 
nem léptek életbe : az ő halála és a minisz-
tériumban az ügyosztály vezetőjének elhunyta 
jött közbe. Másodízben az utasításokat egy 
bizottság dolgozta át és annak kívánságára egy 
törzslap lett szerkesztve, mely a tanulót — isme-
retes, hogy minálunk mennyire vándorolnak — 
minden intézetbe és osztályba kísérne; de e 
munkálatokból sem lett semmi. 

Az iskolaorvosok intézményének továbbfejlesz-
tésével elméletileg különösen Liebermann tanár 
foglalkozott föntemlített ünnepi beszédében 
(1905). O következő négy pontban foglalta össze 
követeléseit : 

1. Az egészségtannak rendes, kötelező tan-
tárggyá kell lenni nemcsak a középiskolákban, 
hanem minden iskolában. 

2. Minden iskolát el kell látni azon eszkö-
zökkel, megfelelően fölszerelt dolgozókkal, me-
lyek az egészségtan gyakorlati, szemléltető elő-
adásához szükségesek. 

3. Minden iskolaorvosnak és egészségtan-

* Egészség, 1906. év, 23—29. oldal. 

tanárnak rendes tanárnak kell lennie, olyan 
fizetéssel, mely az anyagi gondoktól ment életet 
biztosítja és lehetővé tegye azt, hogy egyedül 
magasztos feladatának élhessen. 

4. Az iskolaorvost és egészségtantanárt olyan 
helyzetbe kell hozni, hogy mindannak, amit az 
iskolaegészségiigy érdekében szükségesnek tart, 
a gyakorlatban érvényt is tudjon szerezni. 

Tehát hivatalnok — iskolaorvos, aki orvosi 
gyakorlattal egyáltalán nem foglalkozhatnék — 
volna kívánatos, teljesen eltekintve az 1. és 2. 
pontoktól, melyek vele semmiféle azonos össze-
függésben nem állanak és melyeknek az iskolák 
jelenlegi szervezete keretében részben meg lehet 
felelni, részben meg is feleltek. Tudtommal e 
javaslat megvalósítására komoly, döntő lépések 
nem tétettek. Abban az előadásomban,* melyet 
a II. nemzetközi iskolaegészségügyi kongresz-
szuson (London, 1907 augusztus) tartottam, 
tapasztalataim alapján és elméleti okokból hatá-
rozottan állást foglaltam a hivatalnok-iskola-
orvos ellen. Még kevesebb visszhangra talált a 
tanár úr egy másik eszméje, hogy az iskola-
orvos, nagyobb jövedelem elérése végett, a torna-
oktatást is vegye át. E kezdeményezés bízvást 
elejtettnek tekinthető. 

Abból a körülményből, hogy hivatalnok-iskola-
orvossal komoly kísérlet nem történt, a közokt. 
minisztériumnak szemrehányás egyáltalán nem 
tehető. Ellenkezőleg, minden magyar közokt. 
miniszter, elsősorban a jelenlegi, Apponyi Albert 
gróf és államtitkára, Molnár Viktor, minden 
törekvést legmelegebben támogatnak, melytől 
az iskolaegészségügy előbbrevitele várható. Leg-
jobb bizonyíték az a tény, hogy nekem, az egy-
szerű iskolaorvosnak, lehetővé tétetett, hogy 
Szent István koronájának legnagyobb közép-
iskolájában, a VII. kerületi István-úti állami 
főgimnáziumban, mint iskolaorvos működhessek, 
minden intézkedési jog nélkül, egy ideiglenes 
szolgálati szabályzat alapján, melyet most min-
den irányban gyakorlatilag kipróbálunk. Ha 
sikerül nekem bebizonyítani, hogy a legnagyobb 
középiskolában orvosi gyakorlatot is folytató 
orvos a kívánalmaknak megfelelhet, akkor a 
hivatalnok-iskolaorvos szükségessége magától 
elesik. A fizetés 3520 koronát tesz ki, kiszá-
mítva az előirányzott heti szolgálati órák alap ján. 

Ez az iskolaorvosi szolgálat az első, a lefolyt 
1908/9. tanévben három irányban iparkodott 
a kitűzött célnak eleget tenni. A célt nemcsak 
a tanuló megvédése az iskolábajárás, a tanulás 
és a tanulók felhalmozódása folytán keletkező 
ártalmakkal szemben, hanem a tanuló egészséges 
fejlődésének megfigyelése, a bárhonnan eredő 

* Schularzt ein Haupt- oder Nebenamt ? Zeit-
schrift für Schulhygiene, 1908. 



3TI. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

ártalmas befolyások kiderítése és lehetőleg meg-
szüntetése, a tanulók nevelése higiénikus élet-
módra. Tehát nem általános iskolaegészségügyet 
akarunk űzni, hanem lehetőleg egyénit. Anélkül, 
hogy bővebb elméleti fejtegetésekbe bocsátkoz-
nám, azt tartom, az államtól az a jog el nem 
vitatható, hogy úgy a saját, de különösen a 
tanuló érdekében is az ifjúság célirányos fejlő-
dését ellenőrizheti. A megelőző tanácskozásokon 
az intézet igazgatóján, Timár Pálon kívül Szűcs 
István dr., miniszteri titkár vett részt. Az iskola 
tanári kara törekvésemet a legnagyobb elő-
zékenységgel és odaadással támogatta. 

A teendőknek első része az iskolaépületre 
vonatkozik, melyet bízvást higiénikus minta-
épületnek mondhatunk. Kényelmes lépcsők, igen 
széles, világos folyosók, mindenekfölött nagyon 
a legtávolabbi zugokban is világos tantermek, 
kifelé nyíló ajtókkal, melyeknek megvilágítá 
sára a villanylámpákra a délelőtti oktatás 
alatt soha sem szorultunk. Vízáthatatlan 
doloment-padló, alacsony nyomású gőzfűtés, 
kürtők a rossz és az előremelegített friss 
levegő el-, illetőleg bevezetésére, buktatható 
ablakok, kis ablakokkal téli szellőzésre, kiegé-
szítik a berendezést. Nagy tornaterem, részben 
svéd tornaszerekkel, óriási udvar játéktérnek, 
amely azonban még nincs rendezve, szolgálják 
a testi nevelést, ámbátor a városliget is fel-
használható, amelyre tekint az épület homlok-
zata. (A téli úszást olcsó jegyek átengedése 
által egy magánvállalat tette lehetővé.) E nagy 
előnyök mellett elesnek a hátrányok, melyek 
szintén elkerülhetők lettek volna, ha tapasztalt 
iskolaorvos véleményét kérték volna és melyek 
részben még megszüntethetők : a túlnagy plus 
disztanciás padok, az elégtelen alkalom ivásra 
és kézmosásra, az a körülmény, hogy a felső-
ruháknak csak egy része kapott helyet a folyosón, 
míg a maradékot az osztályokba kell behozni 
stb., főleg pedig a túlzsúfoltság. 

Szükséges azonban e díszes épületet oly álla-
potban tartani, hogy a romlott levegő, a fűtés, 
a por, az árnyékszékek stb. a tanuló egészségét 
ne csorbítsák. A tisztaság ellenőrzésére minden 
vasárnap tisztasági szemlét tartottam és minden 
helyiséget, a legfélreesőbb zugáig, végignéztem, 
különösen a fűtőtesteket, köpőedényeket, padokat. 
A fűtés ellenőrzésére minden osztályban egy 
tanuló hőmérőt kapott, melynek háromszor (8, 
10 és 12 órakor) leolvasott adatait egy füzetbe 
jegyezte: ilyenkép lehetővé vált a fűtőtestek 
nagyobbítása vagy kisebbítése, a szükséghez 
képest. Minthogy az épület még nem volt ki-
száradva, a hőmérsék 16° C körül ingadozott. 
A levegő jónak bizonyult úgy télen, mint nyáron ; 
a. szelepek megfelelő beigazításáról gondoskod-
tam. A számítások szerint a szellőztetés két-

szeres levegőcserét biztosított és a szaglóérzék 
alapján a levegőt nemcsak én, hanem Szabó 
Sándor dr., helyettes tiszti főorvos is jónak 
találta; a szénsav meghatározása fölöslegesnek 
bizonyult. A tisztaságot a tanulók barátságos 
buzdításra a legnagyobb lelkiismeretességgel 
űzték, még 12 órakor is alig lehetett papír-
darabokat a folyosókon, padok alatt találni. 
Gyümölcs, zsíros ételek behozatala megtiltatott. 
Rendet tartott az ifjúság a saját egészsége érde-
kében. Rövid felvilágosítás a por ártalmáról a 
tüdőre, a tisztátalan klozettek befolyásáról a 
tífusz és kolera terjesztésére, teljesen elégséges-
nek bizonyult. 

E rövid magyarázatok átvezetnek a teendők 
második részére, mely az egészségtan tanítására 
vonatkozik. Ez oktatást, a nemi bajokra is ki-
terjedőleg, a két VII. osztály kapta, heti 2—2 
tanórában. Erre a nem kötelezett tantárgyra az 
ifjúság "A-a, 40—40 tanuló jelentkezett. Mint-
hogy egészségtani szertár még nem áll rendel-
kezésre, mer azt, amelyet a közokt. minisztérium 
anyagi támogatásával a párisi világkiállításra 
(ezüstérem) és a londoni magyar kiállításra 
készítettem, régebbi szolgálati helyemen maradt, 
az oktatás nem lehetett olyan szemléltető, mint 
szerettem volna. Az általam nagy kedvvel már 
régebben űzött kirándulásokat azonban foly-
tattam, körülbelül 10, egészségtanilag fontos 
közintézményt mutatva be, milyenek a csator-
názás, vízvezeték, közvágóhíd, tejcsarnok, tüdő-
betegek szanatóriuma stb. A többi osztályok is 
részesültek időnként egészségtani előadásban, 
őket különösen érdeklő tárgyról ; így az I. osz-
tálybeliek a viselkedésről otthon és az iskolában, 
a későbbiek a cigarettázásról, sportról, koleráról, 
mely épen Oroszországban terjed ; a felsőbb 
osztálybeliek a pályaválasztásról, a gümőkórról, 
a VIII. osztálybeliek a nemi bajokról. En távol-
ról sem osztom azok nézetét, kik szerint e fel-
világosítással az érettségi utánig kell várni. 
Tapasztalataim szerint ekkor a felvilágosítás 
legtöbbször már késő. Az ilyen előadásoknak 
száma összesen 21-et tett ki. 

A teendők legfontosabb része azonban a 
tanulók egészséges fejlődésének ellenőrzése volt. 
Minden lehető módot felhasználtam a beteg-
ségek és elváltozások kiderítésére. A tanév elején 
kikérdeztem és tanáccsal elláttam azokat, akik-
nek szemükre vagy fülükre volt panaszuk, kik 
beszédhibában szenvedtek ; a szemüveg számát 
följegyeztem, úgyszintén azok nevét, akik torna, 
rajz vagy szépírás alól mentességet kértek és 
kaptak. Jegyzékbe vettem az internistákat, 
kosztosokat, vasúton járókat. A kosztosok lakás-
viszonyait tanulmányoztam, mindannyit megláto-
gattam (egynek kivételével), és ahol a körül-
mények megkívánták, az igazgató útján segí-
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tettünk. A megrovás, ha a tanuló könyveit, 
ruháit stb. rendben nem tartotta, a dicséret 
ellenkező esetben sokkal többet használt, mint 
órákat kitevő prédikáció az iskolában. 

Minden tanuló orvosi tanácsot kérhetett 
naponta az óraközi szünetekben. Rendelést elv-
ből nem adtam, kivéve a baleseteket, sebeket, 
orrvérzést stb., de utasítást, hová forduljanak, 
sőt szegény tanulóknak ajánlást is klinikai, fog-
klinikai stb. rendelésekre. Különösen Sturm dr.-
nak, a fogászati klinika tanársegédének tar-
tozom nagy hálával, hogy tanítványainkat 
délutáni kezelésre rendelte be. Ilyenkor a tanár 
urak által a küldött tanulók is megvizsgáltattak, 
nemkülönben azok is, kiknek igazolványai az 
óramulasztásokról magyarázatra is szorultak. 
E mulasztási igazolványokat az arra kijelölt 
tanulók hetenként beszállították, és ha oly el-
változásokat találtam, melyek gyógyíthatók, 
így fejfájás, rendetlen szék, orrvérzés, fogfájás 
stb., ezek gyógyítását rendeltem el és ellen-
őriztem, ami a fő, szükség esetén azokat a 
tanulókat, kik nagyon sokszor mulasztottak, 
lakásukon is meglátogattam, amihez a törvény 
(1876. évi 14. törvénycikk 34. §-a) a jogot 
megadja. Néhány tanulóról kisült, hogy iskola-
kerülő és a többieknek így elment sttól a 
kedvük. 

E célnak, a betegségek korai felismerésének 
szolgáltak minden osztály torna-és szépírás j'ráinak 
rendszeres látogatása, havonta egyszer, aminek 
eszméjét még Fodor tanárnak köszönhetem. 
Minden tanulót évente négyszer mértem súlyára 
és testhosszára, és hét ízben mellbőségére ki-
és belégzéskor. Végül ebben az első esztendő-
ben a tíz alsó osztály tanulóit megvizsgáltam 
bőrbetegségekre, fogakra, nyaki mirigyekre, a 
mellkas angolkórjára, a gerincoszlopra és az 
adatokat a tápláltságra és vérállapotra vonat-
kozó adatokkal együtt feljegyeztem. Szükség 
esetén azonnal megadtam az utasításokat, sok 
esetben magukat a szülőket figyelmeztettem az 
elváltozásokra, akik meghívásainknak kész-
ségesen megfeleltek. A következmények vázo-
lásával, jóindulatú rábeszéléssel, valamennyi 
szülőt sikerült a vérszegénység, az orrsebek 
gyógyítására, a fogak tömésére stb. rávenni. 
Orvosi kezelésben, mint említettem, a tanulókat 
csak kivételes esetben részesítettem, rendesen 
azonban az iskolaszolgákat és azok családjait, 
ami az iskola érdekében történt. 

Minden feljegyzés, minden mulasztás, fertőző 
betegség, mentesség stb. a tanuló törzslapjába 
— az iskola főkönyvébe — vezettetett be. E 
munka az első évben felette terhes volt, mert 
kb. 1000 tanuló törzslapját kellett kitölteni. 
Csupán azokét nem töltöttem ki, kik ebben az 
évben érettségit tettek, különben 1100 törzs-

lapot kellett volna kitölteni. E munkával a 
kongresszus megnyitásakor készültem el. A leg-
közelebbi tanévben csak az új tanulók törzs-
lapjait kell majd kitölteni, és ha e törzslap 
minden iskolanemben meghonosodnék, akkor 
csak az I. osztály tanulóiról kellene ezt meg-
tenni, míg a többi új tanulókét a tavalyi iskolá já-
tól lehetne egyszerűen bekérni. 

Rendkívüli irodalmi munkák a lefolyt tan-
évben lehetetlenné tették, hogy az adatokat 
feldolgozzam, a kimutatásokat stb. összeállítsam ; 
remélem azonban, hogy e részletes munkát a 
tavaszi iskolaegészségügyi kongresszusnak be 
fogom mutathatni. A legközelebbi tanévtől kezdve 
— minthogy a legtöbb törzslap feje már ki 
van töltve — gyerekjáték lesz valamennyi fel-
jegyzést bevezetni, statisztikát és kimutatást a 
tanév végéig elkészíteni. 

A kérdésre, vájjon e sokoldalú teendőkre 
mennyi idő kellett, részletes feljegyzéseim alap-
ján a következő felvilágosítást adhatom. A tanév 
alatt az iskolaorvosi működés, szeptembertől 
kezdve június hó végéig, 10 hónapban összesen 
878 órát tett ki, ehhez hozzájött a nyári szün-
időkben átlag napi két óra (=124 óra), összesen 
tshát 1000 munkaóránál valamivel több. A ki-
mutatások elkészítésére, a jelentés megszerkesz-
tésére legalább még 50 — 60 munkaóra számí-
tandó. 

A most kezdődő iskolaévben naponta 10-től 
l-ig, sőt 2-ig, tehát minden délelőtt 3—4 óra 
hosszat szándékozom az iskolában időzni, vasár-
nap délelőtt 2 órát, délután pedig hetenként 
4 órát az egészségtan tanítására és naponta 
1—2 órát a tanulók meglátogatására fordítani. 

A tanulók fejlődésével való beható foglal-
kozás jó eredményei máris mutatkoznak és 
remélhetőleg statisztikailag lesznek a következő 
években kimutathatók. Abban az elégtételben 
máris részesedem, hogy a tanulók cselekvésem 
célszerűségéről meg vannak győződve és min-
den tekintetben bizalommal viseltetnek irántam. 

Azzal a kívánsággal, hogy hasonló irányú 
munkálkodás a főváros és ai ország többi 
közép- és elemi iskoláiban lehetővé tétessék, 
hogy a beható iskolaorvosi szolgálat módozatai 
tovább kidolgoztassanak, a jobb jövő reményével 
befejezem jelentésemet az iskolaorvosi intéz-
mény jelenlegi szomorú állapotáról. Minden 
ilynemű törekvést — arról mindenkit biztosít-
hatok — a közokt. minisztérium mindenkor 
legmelegebben támogatni és előmozdítani fog. 

Tapasztalataim és a külföldi állapotok tanul-
mányozása alapján a következő tételeket állít-
hatom fel : 

1. Minden közép , elemi iskolának stb., egy-
szóval minden iskolának szüksége van tapasztalt, 
jól fizetett, nem hivatalnok orvosra, mint 
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iskolaorvosra, aki különösen a tanulók egész-
séges testi fejlődésével foglalkozzon, közép-
iskolákban az egészségtant is tanítsa. 

2. Minden tanulóról törzslap állítandó ki, 
mely őt osztályról osztályra, iskoláról iskolára 
kövesse, egészen az érettségiig. 

3. A tanfolyamok az iskolaorvosok kikép-
zésére fölöslegesek ; ahelyett megfelelő előkép-
zettségű orvosok, nevezetesen gyermek- és 
szemorvosok, elismert iskolaorvosok mellett, 
gyakorlati szolgálatot tegyenek és azután 
vizsga letevésére köteleztessenek. 

A jövő iskolája — munkaiskola. 
írta: Pataki Béla. 

Világgá indult egy nagy új elv: a munka-
tanítás. Támadták, lenézték, de foglalkoztak 
vele s az első tűzpróba kiállása után a meg-
valósítás módozataira, a részletek kidolgozására 
került a sor. A munkatanítás épületén lelkesen 
dolgoztak s dolgoznak a rajongó munkások s 
közben szinte feledésbe megy az eszme föl-
vetője. 

A munkán fölépítendő iskolának a gondolata 
Seidel Róbert zürichi egyetemi magántanártól 
származik. A mi fogalmaink szerint furcsa, hogy 
egyetemi tanár a népiskola kérdéseivel foglal-
kozik. Ennek az a magyarázata, hogy Seidel 
előbb munkás, majd kereskedő és néptanító volt, 
s jól láthatta az emberiség előhaladásának in-
dítékát. 

Seidel Róbert a tavasszal itt járt nálunk és 
előadást tartott az eszme érdekében. 

Kárhoztatja a mai iskolázást, mert egyoldalú. 
Nem nevel, csak tanít. Ismereteket nyújt, szinte 
készen, a kapott tartalmat, formákat jól be-
gyakorolja, illetve emlékezetünkbe vési, s aki 
emlékezetét teletömte — h i gondolkodás nél-
kül is — e tanításokkal, annak kitűnőségét 
igazolja az iskola. A tanításnak e módjából 
fakad a sok kiváló tanulónak tehetetlensége, 
gyámoltalansága az életben. E fonák helyzeten, 
valamint a mai tanítási rendszerből való sok 
bajon segíteni ígérkezik a munkatanítás, mely 
szociális és pedagógiai szempontból egyaránt 
fontos. 

Régebben a család összes szükségleteit a 
családtagok állították elő, ki ezt. ki amazt. így 
volt ez a kézműipar korában. A kézműipart az 
olcsóbban, gyorsabban és tökéletesebben termelő 
gyárüzemek mindjobban háttérbe szorították, 
s ezzel párhuzamban csökkent a család által 
otthon készített javak száma. A szükségleteket 
fedező családtagok között szerepelt a nagyob-
bacska gyermek is, ki koián részt vett a közös, 
produktív munkában, önkénytelenül is nevelődött 
a hasznos, de játékszerű munkával. Fizikuma 

fejlődött, nem volt tétlen ülésre kárhoztatva, 
morális érzéke helyes alapokon sarjadzott, ér-
telme edződött s a közös munka az összetarto-
zandóság érzését és a szépérzékét ápolta. Ujabb, 
meg újabb tett-megnyilvánulásokra serkentette. 

Ma, a gyáripar korában a munkában való e 
hasznos részvétel nagy nevelőerejétő), sőt még 
a látásától is meg van fosztva a gyermek. A 
külföld ipari államaiban a cipőt, ruhát, zsemlyét 
a gépek és emberkezek sokasága csinálja ; min-
denik egy porcikát, de senki az egészet elejétől 
végig. A mai szemléltető, de nem dolgozó is-
kolában a tanulók passzív szereplők ; igazi 
nevelést pedig csak aktivitással, munkával ér-
hetni el. Ezért be kell vinni az iskolába munka-
tanítást. Még pedig a kézimunka legyen a taní-
tás középpontja, s így egyben megoldódik az 
iskola nagy feladata: a nevelés-tanítás. 

A munka harmonikusan nevel. Neveli az 
egyén fizikai, értelmi, morális, szociális és esz-
tétikai lényét. 

A gyermeknek fejlődnie kell, ennek útja szer-
veinek, izmainak, idegeinek folytonos_ gyakor-
lása. Erre kényszeríti életösztöne. Es a hat 
esztendős gyermek, ki egy pillanatig sem tud 
nyugton lenni, csak mikor holtra fáradt, üljön 
úgy a padban négy órán át, mint a cövek? 
Figyeljük meg önmagunkat, tudunk-e mozdu-
latlanul maradni valamely érdekes felolvasáson ? 
Hisz mi már komoly és fejlett felnőttek va-
gyunk ! Mozgás, szüntelen gyakorlás vezet a 
fejlődéshez, s aki ezt megakadályozza, a gyer-
mek ellen vét. 

Nézzük, mivel tölti otthon az iskolába ke-
rülő csöppség az idejét. Játszik, dolgozva ját-
szik. Váltsuk valóra a sokszor emlegetett elvet : 
„a meglevő erőket kell tovább ápolni", s dol-
gozva játsszék az iskolában is. Ctelekvésvágyát 
nem megbénítani, visszafejleszteni, de nevelni 
és növelni kell. Ennek csak egy a módja : a 
munka. Adjunk a kezébe agyagot, papírt, ke-
mény papiroslemezt, később fát és vasat: fog-
lalatoskodjék a kertben. Persze arra legyen 
gondunk, hogy magában kárt ne tegyen. Apró 
karcolás, vágás — katonadolog, no meg a bot-
lások nagyohb figyelemre kényszerítik, s rövi-
desen megtanul bánni a szerszámokkal. S milyen 
boldog, ha szabadon dolgozhat a fúróval, ha 
kalapáccsal munkál, ha fáradságának a gyü-
mölcsét látja. Megnő az ereje, bátorsága, ma-
gához való bizalma. Produktív munkán edzi az 
izmait, idegeit. Az ilyen gyermek nem lesz hal-
vány, az ülésből származó más bajokat sem 
fogja ismerni. Amit lát, minden érdekli, mint 
az alkotót, mint a munkást. Minden beszédessé 
válik ; szól az agyához, megfigyel alaposan, 
hogy a látott kedves játékot elkészíthesse ; szól 
az érzéseihez, az érzések végtelen sokaságú ská-
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Iájához ; szól az akaráshoz, tettre sarkalva azt. 
Ily szellemű séta, játék, munka : látószemü, gon-
dolkozó, érző, egészséges embert nevel. A munka 
ilyen tanításához finom érzésű, a célt soha 
szem elől nem tévesztő ember kell. A kény-
szernek ott nyoma se legyen. 

Lássuk, hogyan fejleszti a fizikumot a mai 
iskola. Beparancsolja egész délelőttre a padba 
a „kis, eleven ördög "-öt, kiadja a jelszót: 
„karba!", „hátul kulcsolj!", „csönd!" és „ide 
vigyázz!". Oraközökben megeheti az uzsonná-
ját, zajt ne csapjon, ne mozogjon, hogy port 
ne verjen. Ezekben senki sem láthatja a fizi-
kum nevelésit. Hát ott a torna — mondják. 
Húsz óra elmélet mellett heti két órában torna! 
Az a szerencse, hogy csak fél napot töltenek az 
iskolában és némileg pótolhatják a mozdulat-
lanságot, megadhatják természetüknek, ami 
az övé. 

A mai iskola tanít, tanít, tanít. Értelmi ne-
velés tekintetében bizonyára semmi kívánnivalót 
sem hágy — gondolhatná az ember. Sajnos, a 
dolog máskép van. Akkor tanítja az „i"-t, „á"-t, 
mikor a játék a gyermek mindene és úgy, hogy 
sokszor kell a figyelmet erősebb szavakkal és 
eszközökkel e'övarázsolni. A tanítás alapja 
— Pestalozzi szerint a szemléltetés. A szem-
léltetés szükséges, hasznos. De ki tanult meg 
zongorázni nézelődéssel. Nemünk egész kultú-
rájának, az ember milliónyi alkotásának forrása 
a munka, mely sokszor rombol is, bogy a meg-
építés mikéntjére rájöjjön (a gyermek felvágja 
lova hasát kíváncsian a belsejére). A munka 
az érzékek legjobb iskolája és olyan éles meg-
figyelővé tesz, mint semmi más. Az ilyen szer-
vekkel munkálkodás által szerzett tudás nem 
fáraszt és nem ismeri a túlterhelést, csak az 
örömet a játékból lett munkán. Ez a munka 
nevel határozottságra, önállóságra, képessé tesz 
arra, hogy a társadalom hasznos paránya legyek 
és érvényre juttassam mindig és mindenben 
egyéniségemet, tudjak és merjek újítani és 
előbbre vinni embertársaimat. 

Egyre hangzik a panasz : gyönge lábon áll 
az erkölcs, nincsenek már jellemek (kiváló, er-
kölcsileg ideális jellemek). Ezért az iskolát, tár-
sadalmat egyformán okolják. Hogyan ápolja a 
morális érzéket nranap az iskola ? Prédikál, el-
mond szép meséket. Mint a jó magvető, az 
erkölcsi igazságok hintésén fáradozik. Ez is 
kell és jó. De sokkal hatásosabb a morális 
érzés kultiválása, tettekre indítása. A mai isko-
lában ez lehetetlen. A mai iskola munkátlan, 
betűfaló molyokká tesz, pedig mitsem tevésből 
jó sohasem fakadt. Henyese'g és gonoszság 
testvérpajtások. 

Szociális érzésünk is beteg. A kézimunka 
messze-messze következik a szellemi után, meg-

vetve, lenézve. („Inasnak adunk, ha nem ta-
nulsz" — mondogatják.) Aki már csinált egy 
kis agyaglábast, aki készített már zsámolyt, 
tisztelettel nézi a fazekast, az asztalost, minden 
munkást, nem dobálja el az anyagot, értékeli a 
műben a tudást, az alkotóerőt. Embertársának 
tekinti az ilyen a cipészt is, közösséget érez, 
testvérének tart minden dolgozó embert. Meg-
teremti a munka a föld minden emberét fel-
ölelő nagy testvériséget. 

A művészetben való eltévelyedéstől óv meg 
a kézimunka. Michel Angelo szobrai mind a 
maguk nyelvén szólnak. Mert saját kifejezés-
módja van a kőnek, agyagnak, fának. Mindig 
helyénvaló kifejezést alkalmazni csak az tud, 
ki munkával hozzáférkőzött. 

A rajzot — mint elvontabbat — mindig 
előzze meg az alakító, képző munka. 

A család már nem munkaközösség, a gyárak 
elzárt kolosszusok, a produktív munkára pedig 
szükség van. Részeltetné benne sok szülő a 
gyermekét, de műhely, szerszámok, anyag, hozzá-
értés nélkülözött, csak vágyakban élő drága-
kincsek. Nagy, gazdag uraknál nem ? Igaz, ott 
meg az ambíciót fokozó gyermekpajtások hiány-
zanak. Pedagógiai okok mellett ezért is kell az 
iskolában helyet foglalnia a munkatanításnak. 
S ez meg is lesz a jövő haladottabb államá-
ban, midőn a munka lesz a becsülés fokmérője. 

Az eltévelyedtek megmentése. 
(Második országos patronázs-kongresszus.) 

írta : Lakatos Lajos. 

Alig zárultak be a nemzetközi orvoskon-
gresszus ajtai, újabb kongresszus : a II. országos 
patronázs-kongresszus tartotta üléseit a főváros-
ban, az Akadémia dísztermében. Az ember-
szeretet nevében jöttek össze az ország minden 
tájékáról a kongresszus tagjai, hogy tanács-
kozzanak azoknak a szerencsétleneknek sorsá-
ról, akiket a társadalom kitagadott, mert vét-
keztek. A humanizmus agitátorai a patronázs-
kongresszus tagjai, kik a megtért bűnösöket 
akarják pártfogásukba venni a társadalommal 
szemben. Mert a társadalom kegyetlen és 
boszuálló azokkal szemben, akik ellene vétkeztek. 
A bűnöst, aki megbűnhődött: nem fogadja 
vissza többé. Kitagadja, üldözi a börtönviselt 
embert a börtön falain kívül is. A patronázs 
pedig megvédelmezi az üldözöttet, a kitagadot-
tat. Enyhíteni igyekszik azoknak az ütések-
nek az erején, amellyel a társadalom a börtön 
falai közül érkezőket fogadja. Küzdeni, harcolni 
a társadalmi előítéletek ellen nem könnyű és nem 
is hálás feladat. Szembeszállani szinte az egész 
világgal, majdnem hiábavaló erőlködésnek lát-
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szik. De azok az emberek, akik ennek a mozga-
lomnak az élén állanak, kitartanak a küzde-
lemben s a szép és nagy célnak megnyerték 
a legjobbakat és a legelőkelőbbeket. 

Az első kongresszus óta, amely két eszten-
dővel ezelőtt volt Pécsett, a patronázs ügye 
nagyot haladt Magyarországon : ma már körül-
belül ötven egyesület fejt ki nagy munkát a 
bűntettesek gyámolítása s a züllésnek és bűnbe-
esésnek kitettek megmentése érdekében. A 
második kongresszus még az elsőnél is nagyobb 
lendületet adott a patronázs-ügy további fejlő-
désének, amennyiben ráirányította a társadalom 
ügyeimét erre a nagyjelentőségű mozgalomra 
s közreműködésre serkenti mindazokat az érdek-
lődőket, akik eddig csak azért maradtak távol, 
mert nem igen voltak tisztában a patronázs 
céljaival. 

Valamikor a rabsegélyezésről egészen más-
képen beszéltek, mint most. Az állami és társa-
dalmi munkának a mostoha része volt a rabok 
sorsával való törődés. Aki egyszer belekerült 
abba az épületbe, ahová egybeterelték a társa-
dalomból kiközösítettékét, az nem jött többé 
vissza, az nem tudott soha partra jutni. A 
társadalom, az ügyesebb, a hatalmasabb és a 
büntetlenségével fenhéjázó, büszke volt. Meg-
vetette a vétkest, a nem vétkest is, ha az ő 
igazságával összeütközésbe jutott. Es aki egy-
szer, egyetlen-egyszer megcsúszott — pedig 
milyen könnyű megcsúszni — azon keresztül-
gázoltak az utánuk következők. Hiába kapá-
lódzott, hiába akarta magát visszadolgozni a 
szigorú erkölesűek közé, — nem lehetett. Az 
alkalmi bűntettest szinte belekényszerítették a 
visszaesésbe, hajszolták folyton és belebuktatták 
újra a bűnbe. 

Mindnyájunknak rokonszenve odaszáll azok 
felé az érzőlelkű emberek felé, kik a patronázs-
mozgalmat Magyarországon meghonosították 
és elterjesztették. De különös örömmel kell 
üdvözölnünk a patronázs magyar apostolait, 
akik frissen, fiatalon hozták közénk ezt az új 
szépet. Most, amikor nálunk is terjed és tért 
hódít a modern kriminológiának ez a produk-
tuma, még Amerikában is iij és el nem kor-
hadt a patronázs intézménye. A tudományos 
világ csak nemrég ocsúdott fel abból a forra-
dalomból, amely a ma tételes büntetőjogát 
összeomlással fenyegette és csak nemrég mult 
el az ideje annak, hogy a forradalmi elemek 
közül a patronázs, a bűntettesek társadalmi 
megsegítése, megtörte az ócska kódexek rideg-
ségét. A büntetőjog a tágabb értelemben vett 
kriminológia, sőt még maga a társadalomtudo-
mány is hullámzik még mindig a nagy lökés-
től, melyet a patronázs-mozgalom megindulása 
okozott, és íme, azt kell észrevenni, hogy a 

magyar társadalom ebből a szempontból nézve, 
része lett a kultúrtársadalmak nagy együttesé-
nek. Magyarországon a patronázs-mozgalom 
ép olyan magas fokon áll, mint Európa bár-
melyik államában. Rést ütött a Csemegi-kódex 
drákói ridegségén és belekerült jogpolitikai 
tényezőnek a törvénybe is. A büntető novella 
már érvényre emelte a kriminalitások elleni 
küzdelemnek ezt az ú j fajtáját és ezzel egy 
nagyszabású, mély szociális fejlődésnek az útját 
nyitotta meg. 

A patronázs tulajdonképen társadalmi akció, 
a társadalom tevékenysége azoknak a gyöngék-
nek az érdekében, akik elestek az életúton. 
Vagy talán inkább: a börtönútakon kívülálló 
társadalomnak a munkája azokért, akik ott 
sápadnak a magasablakú cellákon belül. Társa-
dalmi akció ez, egységes, kasztnélküli, liberális 
és egyetlen szempontú : embereket lát és embe-
rekért küzd. Szerencsétlenekért,^ bűnbebukot-
takért, sárban fetrengőkért, nyomorban elkínló-
dottakért. Semmiféle megkülönböztetést bűn-
tettesek között — a felsegítés szempontjából — 
a patronázs nem tesz. Nem néz semmit, csak 
az embert. És mondja : Aki elesett, fölemelem. 
Aki meginog, támogatom. Aki éhes volt, táplá-
lom. Aki cellában ült, kihozom onnan. És 
akinek az arcára bevágta a barázdáit a börtön 
élet, azt vis?em ki, a szabad levegőre, a szabad 
életbe. 

A mostani kongresszus főleg három kérdéssel 
foglalkozott. Első volt ezek között a rabsegítő-
egyesületeknek patronázs- egyesületekké való 
átalakításának kérdése, továbbá az a kérdés, 
hogy mily eszközökkel volna legcélszerűbben 
kiterjeszthető a patronázs-egyesületek munkás-
sága az erkölcsi romlás veszedelmének kitett, 
vagy züllésnek indult gyermekek és fiatalkorúak 
megmentésére. A második tárgy a patronázs-
munkásság vezérelveinek megállapítása a züllés 
veszedelmének kitett vagy erkölcsi romlásnak 
indult fiatalkorú leányok, illetőleg a nőrabok 
érdekében. Harmadsorban azzal a kérdéssel 
foglalkozott a kongresszus, hogy melyek a leg-
alkalmasabb eszközök arra, hogy a szabaduló 
raboknak elhelyezése még büntetésük kitöltése 
előtt biztosíttassák s számukra tisztességes 
munka szerzése megkönnyíttessék. 

A magyar néptanítóság kétségkívül szíve 
mélyéből van áthatva a patronázs eszméjének 
magasztosságától és nagy jelentőségétől s a 
nemes ügy diadalra juttatása dicső munkájából 
szíves készséggel, odaadó buzgalommal veszi 
ki a maga részét, mert vájjon ki juttathatná 
méltóbban érvényre az isteni parancsot: „Sze-
resd felebarátodat, mint tenmagadat !", mint a 
nép oktatója és nevelője, ki a nép, az isten-
adta nép lelkével, szívével egybe van forrva. 
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fiyengetehetségű gyermekek 
a népiskolában. 

írta: Hercsuth Kálmán. 

Minden tanítóember előtt ismeretes tény az, 
hogy a népiskolát évről érve néhány olyan 
gyermek hagyja el, aki itt egyáltalában nem 
tudott célt érni. A szülők és a tanítók minden 
fáradsága hiábavalónak bizonyul sa legenyhébb 
megítélés mellett is örökké az alsó osztályok-
ban foglalnak helyet. Oka ennek az, hogy 
ezek a gyermekek egy könnyebbfokú gyenge-
elméjűségben szenvednek, ami lehetetlenné 
teszi számukra a normális tehetségű gyerme-
kekkel való haladást. Tudományos szempontból 
tekintve, ezek az ú. n. határesetek, amennyiben 
sem az idiótákhoz (hülyékhez), sem pedig a 
normális emberekhez ne.n sorolhatók. Épen 
úgy, mint az idiótáknál, nálunk is bebizonyít-
ható az agykéregben előállott rendellenesség 
(abnormitás), ez azonban nálunk nem olvan 
súlyos, mint az előbbieknél. Mi gyengetehetségű 
(debill) gyermekeknek nevezzük őket, amennyi-
ben a tapasztalat szerint okkal-móddal oly-
annyira kiképezhetők, hogy az élet későbbi 
folyamán önállóan fenn tudják magukat tartani. 
Természetesen nem a népiskolában, mert hiszen 
ennek a feladata az általános népművelés, nem 
ptdig az egyes individiumok szakoktatása. 

Hazánkban is, mint egyáltalában a müveit 
népeknél mindenütt, örvendetes haladást tapasz-
talhatunk a gyógypedagógiai oktatás ez ágánál 
is ; de az eddig elért eredmény mégsem olyan, 
hogy a gyengetehetségű gyermekek szakokta-
tásáról egyáltalában nem kellene szólanunk. 
A szakkörök egybehangzó véleménye az, hogy 
ezeket a gyermekeket külön iskolákban az 
ú. n. kisegítő iskolákban kell oktatnunk, vagy 
legalább is külön kisegítő-osztályokban. Ehhez 
azonban elsősorban sok pénz és kellő számú, 
erre a szakra képesített szakember kell. Ez-
időszerint egyikkel sem rendelkezünk s' épen 
azért meg kell elégednünk a haladásnak mai, 
lassúbb állapotával is. Ha ezeket a gyerme 
keket mind meg akarnók menteni, hazánk 
minden egyes nagyobb városában fel kellene 
állítanunk egy-egy kisegítő-iskolát, minden 
egyes nagyobb községben pedig legalább egy-
egy kisegítő-osztályt. De mit csináljunk addig, 
amíg ezeket az ideális állapotokat el nem 
érhetjük ? Össze lehet-e azt emberi mivoltunk-
kal egyeztetni, hogy ezeket a szegény embere-
ket veszni engedjük, hogy a testileg, erkölcsileg 
züllöttek számát szaporítsák?! Nemzetgazda-
sági érdekeink is megkívánják azt, hogy védel-
münkbe vegyük őket ott és úgy, ahol és ahogy 
az módunkban áll. Ha nincsen kellő számú 

kisegítő-iskolánk és osztályunk: akkor istápolja 
őket a lehetőséghez képest a népiskola. 

Mielőtt azonban ez istápolás módjáról szóla-
nék, röviden vázolni óhajtom e gyermekek 
általános helyzetét. Az abnormitás okairól ez-
úttal nem szólok. A népiskola, mint mái-
említettem nem e/.eknek a gyermekeknek való. 
A kellő számú kisegítő iskola hiányai folytán 
azonban mégis csak ide kell szorulniok, ha 
más miatt nem is, hát a közoktatásügyi tör-
vény rendelkezései következtében. Ez nem vál-
hatik sem a népiskola, sem pedig az illető 
gyermekek előnyére, amennyiben évről évre 
visszamaradnak s megesik, hogy még abban a 
korban is, amidőn az iskolát már el kellene 
hagyniok, még mindig az ABC-s könyvvel 
bíbelődnek. Lehet, hogy az iskola elvégzésekor 
tudnak bizonytalanul olvasni s talán ujjaik 
segítségével számolni is valamicskét; de ebben 
azután ki is merül az ő tudásuk. Legtöbbnyire 
azonban ez a kicsiny szellemi kincsük is el-
kallódik az élet ama nyomorának hatása alatt, 
amely őket állandóan kíséri. Szellemi életük 
sivársága egy-egy ilyen individium alapos meg-
figyelése után egész tisztán áll előttünk. Az 
élet küzdelmeihez való alapos előkészítésükről 
a népiskolában szó sem lehet. Ott állanak 
azután a népiskolát elhagyva, anélkül, hogy az 
élet következményeit igazi mivoltukban fel 
tudnák fogni s- azoknak legalább részben is 
megfelelni. 

Ehhez járul még az is, hogy a népiskola 
szervezeténél fogva nem gyakorolhat reájuk 
kellő nevelői hatást. Az ő sivár szellemi helyze-
tüket csakis a szakember képes azonnal fel-
ismerni s épen ezért évek hosszú során át ott 
ülnek a népiskolában, ahol őket csupán restek-
nek, hanyagoknak tekintik : a tanításban nem 
vesznek, de nem is vehetnek aktív részt s 
önhibájukon kívül még arra sem képesek, hogy 
az iskolában csendesen viselkedjenek s nyugod-
tan üljenek. Milyen hatással lehet az ilyen 
gyermek lelkületére az az állandó lelki nyomás 
és tusa, hogy cselekedeteivel soha sem tudja 
tanítója dicséretét és megelégedését kivívni, 
illetőleg kiérdemelni ! Hozzájárul ehhez az ő 
szerencsés, normális tehetségekkel megáldott 
iskolatársainak állandó gúnyja és ingerkedése, 
sőt az a folytonos rossz bánásmód, amiben öt 
a felnőttek is részesítik. Az a tompa szellemi 
tehetetlenség és tétlenség, azok a sanyarú viszo-
nyok, amelyek között az ilyen gyermek él, mind 
olyan mozzanatok, amelyek megértetik velünk az 
ő jelleme kialakulásának lehetetlenségét. 

Legtöbbször azonban még eléggé tűrhető 
sorsuk van az ilyen gyermekeknek addig, amíg 
az iskolát látogatják. Az ő tulajdonképeni 
szenvedéseik csak az iskola elhagyása után 
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kezdődnek. A tanteremben az iskola szabályai 
és fegyelme mentik meg őket tanulótársaik 
durvaságaitól és csábításaitól ; mihelyest az 
iskolát elhagyják s az életbe lépnek, védtelenül 
ki vannak a lelketlen embereknek szolgáltatva. 
Ezt kikerülniük nem lehet, mevt hiszen ők is 
kénytelenek — a mindennapi kenyeret meg-
szerzendő — dolgozni. Persze ők ipart nem 
űzhetnek, mert hiszen nehezen akad olyan 
iparos, aki őket valamelyes mesterségre meg-
tanítaná. A sajnálatra méltó debilleknek ilyen 
módon nem marid más hátra, mint a leg-
durvább, legnehezebb munkával megkeresni 
mindennapi keserves betevő falatjukat ; de ez 
is csak addig áll módjukban, amíg ebben a 
munkakörben is nem akad ügyesebb vetély-
társuk. S ekkor nem marad, számukra egyéb 
hátra, mint a vándorbot. így vánlorolnak 
azután egyik helyről a másikra, munka, kenyér 
után. 

Igazán nem szabad sokszor azon csodál-
koznunk, hogy az ilyen emberek elzüllenek s 
mindig mélyebben és mélyebben sülyednek 
úgy testileg, mint erkölcsileg, annyira, hogy 
legtöbb esetben a fegyházakban, vagy pedig 
az országúton végezik be sokat zaklatott éle-
tüket. Azok az erkölcsi hibák, amiket bennük 
lépten-nyomon láthatunk és megfigyelhetünk: 
a jellemszilárd ággal nem bíró individium hibái, 
aki könnyen elbukik erkölcsileg, mert csekély 
ítélőképességénél fogva könnyen elcsábítható. 
Ha ilyen embereket látunk, sajnálkozva mond-
juk, hogy meg kellett volna őket menteni; 
mert bár észbeli tehetségük csekélyebb, de 
azért mégis fejleszthető. À kisegítő-iskolákban 
ki lehet a gyengetehetségü gyermekeket képezni 
annyira, hogy kenyerüket meg tudják keresni 
s nem válnak a társadalom terheivé. 

Mit tehet e szerencsétlenek érdekében a 
népiskola s annak tanítója? Rendszeres szak-
oktatásban nem részesítheti ugyan, de azért 
figyelemmel lehet s kell is lennie irányukban, 
s amennyire az idő engedi, foglalkoznia is kell 
velük. Ami azonban a legfőbb, meg kell hogy 
védje őket a többi gyermekek gúnyjától és 
üldözéseitől. Magyarázza meg távollétükben a 
tanító a többi gyermekeknek azt, hogy e 
szerencsétlen iskolatársaikat ne bántsák, ne 
űzzenek belőlük gúnyt; magyarázza meg nekik 
azt a kétségbeejtő helyzetet, azt a nyomasztó 
lelkiállapotot, amelyben ezek a szerencsétlen 
iskolatársaik élnek ; ébresszen tanítványai szívé-
ben szánalmat irántuk. Ezzel nemcsak a nor-
mális gyermekek lelki világát nemesíti, hanem 
könnyít az iskola eme szerencsétlenem annyiban 
is, hogy nemcsak ő, hanem normális tanít-
ványai is támogatni fogják őket. Az így nevelt 
növendéksereg az élet későbbi folyamán is 

egészen máskép fog felőlük gondolkozni és 
gondoskodni, mint az olyan, amelynél ezt a 
tanító meg sem kísérli. Az iskolában tanúsítson 
irántuk a tanító türelmet és jóindulatot. A 
nekik nyújtandó tananyagot redukálja, ameny-
nyire csak lehet, de azután azt a keveset 
végezze el a legnagyobb lelkiismeretességgel. 
Az ilyen gyermek szüleit — akik maguk is 
gyakran félreértik gyermeküket — oktassa ki 
a tanító arra, hogy milyen bánásmódban része-
sítsék őket. Ennyit megtehet a népiskola taní-
tója a gyengetehetségű gyermekek érdekében, 
anélkül, hogy ezzel akár önmagát terhelné 
túl, akár pedig normális tanítványait meg-
rövidítené. 

Amennyiben gyermekét illetőleg minden 
szülő elsősorban annak tanítójához szokott 
fordulni: nagyon kívánatos volna az is, hogy 
a tanító tudjon különbséget tenni a gyermekek 
abnormitásainak fokozatai között akkor, ha 
ezeknek valamelyes intézetbe való elhelyezésé-
ről van szó. Ne fordulhasson elő az olyan eset, 
hogy az idióta (hülye) gyermeket a kisegítő-
iskolába, a gyengetehetségűt pedig a gyenge-
elméjűek iskolájába utasítsa. 

Az állam időközönként nyári tanfolyamokat 
rendez népiskolai tanítók részére, ahol ezeknek 
módjukban áll a gyermeki lélek abnormitásai-
val megismerkedni. Ezeken a tanfolyamokon 
nem válnak ugyan kész szakemberekké a 
tanítók, de minden esetre elsajátítanak annyit, 
hogy annak alapján tovább fejleszthetik ez-
irányú tudásukat s az esetben, ha ilyen gyer 
meket visz hozzájuk a sors, nem mint teljesen 
laikusok, hanem mint részben tájékozott peda-
gógusok kezdhetnek hozzá a mentő munkához. o o 

Hivatalos rész. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: Teleki László 
gróf nagybirtokosnak, aki a sorostélyi újonnan 
megnyílt áll. el. isk. részére 512 K értékű isko-
lai fölszerelést adományozott. 

Kinevezte: Kabány György oki. tanítót a 
sebeséri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Duma 
János oki. tanítót a ternáva- brutunai áll. 
el. isk.-hoz rendes tanítóvá ; Czakó Gyula, 
Geng Márton, Thuránszky Zsigmond, Kiss 
Károly, Hoffmann Márton, Pálmai Károly, 
Thiel Bernát, Mihalik Kálmán oki. tanítókat a 
jászberényi-külterületi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tókká; ílliniczky János oki. tanítót a morvaőri 
és Szmékálnr Szitta Mária stepanói oki. róm. 
kath. tanítónőt az alsóveszteniczi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Kohári Ilona oki. 
tanítónőt a miavai áll. el. isk. hoz r. tanítónővé ; 
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Missuray Viktória oki. tanítónőt az ürniényházai, 
Svarba Júlia oki. tanítónőt a dunabogdányi áll. 
el. isk. hoz r. tanítónővé ; László Anna és Pat-
termunn Ida oki. tanítónőket a hajdúdorogi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Balázs Janka és 
Schnitzer Janka oki. tanítónőket az izaszacsali 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Kulcsár Ilona és 
Schonstein Erzsébet oki tanítónőket a mura-
csányi áll. el. isk.-hoz r. tanítónőkké ; Szabó 
Margit oki. kisdedóvónőt a kudsiri Il ik sz. áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Pálinkás 
Béla győrgyárvárosi és Haller János czakóházai 
áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Joó György 
sebeséri áll. el. isk. tanítót a hatvani áll. el. isk.-
hoz ; Szmékál János morvaőri áll. el. isk. tanítót 
az alsóveszteniczi áll. el. isk.-hoz; Juga László 
és Juga Lászlóné izaszacsali áll. el. isk. tanítót, 
ill. tanítónőt a felsőszelistyei áll. el. isk.-hoz ; 
Michna Mihályné miavai áll. el. isk. tanítónőt az 
óturai áll. el. isk.-hoz; Jankovics Mária ürmény-
házai áll. el. isk. tanítónőt a dunabogdányi áll. el. 
isk.-hoz. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Strauszné Daszkál Istvánka weidenthali (v. határ-
őrvidéki) közs. isk. tanítónőt; Eremics Stanisa 
mozsori közs. isk. tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott: Barinka József 
trencsénfogasi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1140 K-t; Gazsó József alsómotesiczi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Hirschfeld 
Ödön munkaképtelen zentai izr. el. isk. tanító-
nak évi 1000 K-t; Bontïla Romulusz munka-
képtelen jankahidi gör. kel. román el. isk. tanító-
nak évi 900 K-t; Möhler János vörösmarthi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1996 K-t; Béres 
István megyei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1660 K-t; Kordos Endre méznevelői ág. ev. el. 
isk. kántortanítónak évi 1440 K-t; Boreczky 
János agyagospataki munkaképtelen gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Csiszár Béla 
nagypalli róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1140 
K-t ; Pap József szalóki ref. el. isk. munkakép-
telen tanítónak évi 1400 K-t; Horváth Gyula 
nagysitkei róm kath. el. isk. tanítónak évi 1460 
K-t ; Dobrovits Miklós győrszentiváni róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Kovács József 
szemerei ref. el. isk. tanítónak évi 740 K-t; 
Perényi József dági róm. kath. el. isk. munka-
képtelen tanítónak évi 1380 K-t; Csernok Pál 
szepesszentgyörgyi ág. hitv. ev. el. isk. tanító-
nak évi 1340 K-t; Bus István szigetmonostori 
ref. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; Bartalis 
József abafájai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1460 K-t; Bózsa Péter polgárdii ref. el. isk. 
tanítónak évi 2000 K-t; Gyurin Lyubomir czre-
pajai (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanítónak 
évi 1800 K-t; Szedlárik László móriczföldi áll. 

el. isk. tanítónak évi 1520 K-t; Kardos György 
szamosdobi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 
K-t; Pogonyi Bertalan demjéni munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1160 K-t; 
Róka Illés tömörkényi munkaképtelen áll. el. 
isk. tanítónak évi 1220 K-t; Pomikala Mihály 
andrásii róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1400 
K-t; Glatt Ferenc magyarszéki munkaképtelen 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t; 
Pálfi, Miklós érmihályfalvai ref. el. isk. tanítónak 
évi 1440 K-t; Weinberger Hermin tokaji izr. 
el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 620 K-t; 
Zalai Béláné szül. Okenfusz Auguszta mohácsi 
magánóvónőnek évi 700 K-t; Tomcsányi Jánosné 
szül. Czukrász Róza mátyásföldi áll. el. isk. 
tanítónőnek évi 1420 K-t ; Zaitsek Szeréna 
salgótarjáni társulati el. isk. tanítónőnek ideig-
lenesen évi 740 K-t; Tarnói Lajosné szül. 
Stinner Ilona szobotisti áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 1320 K-t; Török Luciánné szül. Rókay 
Gabriella brassó-bolgárszegi áll. óvónőnek évi 
580 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Ruber Alajos szádalmási nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Mikulka Máriának évi 
660 K-t, 5 kiskorú árvájának összesen 550 K-t; 
néh. Ligeti György mándoki nyug. róm. katb. 
el. isk. tanító özv., szül. Csoór Kornéliának évi 
410 K-t, 5 kiskorú árvájának összesen 341 K 
65 f-t; néh. Oláh Péter tiszaborkúti áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Galgóczi Gizellának évi 640 
K-t, 3 kiskorú árvájának egyenként 106 K 66"/3 
f-t, együtt 320 K-t, mindössze 960 K-t; néh. 
Bertalan István nyug. bokodi ág. ev. el. 
isk. tanító özv., szül. Kar.say Zsófiának évi 
300 K-t. 

Árvaliázba való fölvételét elrendelte : 
néh. Montskó Tivadar hunfalvi róm. kath. tanító 
Vilma és Gyula nevű szülőtlen árváinak a kecs-
kemétibe ; néh. Kovács Imre gyulai közs. polg. 
isk. íanító József nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Bachraty Sándor szokolóczi tanító József 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Radulovics 
Joakim borlovai közs. el. isk. tanító Kornélia, 
Plóra és Melánia nevű árváinak a kecskemétibe ; 
néh. Molnár Pál pándi ref. el. isk. tanító Katalin 
nevű árvájának a kecskemétibe ; néh. Jonásk 
János pokolvalcseli közs. el. isk tanító Péter és 
Livius nevű árváinak a kecskemétibe ; néh. Rúzsa 
Endre nyíregyházai ág. hitv. ev. el. isk. tanító 
Jenő és Imre nevű árváinak a kecskemétibe; 
néh. Fekete Károly madarasi róm. kath. el. isk. 
tanító Gizella nevű árvájának a kecskemétibe ; 
néh. Puskás Jenő gyergyóalfalvi áll. gazd. isk. 
tanító Lajos nevű árvájának a kecskemétibe. 
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SZÉPIRODALOM. 
Hamupipőke. 

Esti csöndbe, halk homályba 
Valaki nótád zongorázza. 
Szívemre hull minden szója, 
Mint sok kinyílt, puha rózsa. 
Mintha sok-sok fényes lepke 
Szállna felém ringva, lengve 
S szivárványos, finom szárnyak 
Almodásba ringatnának. 

A lelkem minden gazdagsága 
Virággá lesz az esthomályba : 
Tündérvárban várlak, várlak 
Tündérlánynak, királylánynak. 
— S látom : jössz már messze, messze . . . 
Kéklik szemed nefelejtse, 
Körülfátylaz, csipkéz téged 
Szelidséged, fehérséged. 

Mint egy pihegő, gyönge lepke, 
Kis kezed itt van már kezembe. 
Félő gonddal, selymes-lágyan 
Végigsimítok hóruhádon. 
Kék szemedbe belenézek, 
Súgok titkos, halk meséket. 
S elsuhanunk szállva, szállva . . . 
Mesebeli szép világba. 

Tavaszba' járunk . . . Érzed, édes ? 
A nap sugára körülfényez. 
Száz ibolya bókol feléd, 
Száz nefelejts nyitja szemét. 
Most fonódik szívünk álma, 
Verőfényes ifjúsága. 
S örök tavasz édessége, 
Jön a szívünk szentélyébe. 

Aranysugárba fürdik a róna. 
Figyelünk csacska pacsirtaszóra. 
Virágok közt, egymás mellett 
Érzünk örök, mély szerelmet. 
Körülvesz édes, boldog álom, 
Kezem fejedre koronát fon. 
Az első csók ajkunkra száll 
S egymásnak ad minket a nyár. 

Jönnek mámoros, gazdag órák, 
Szívünket fénnyel teleszórják. 
S minden percért rovást vésnek 
Szívünkbe az elszállt évek. 
S amint egyszer szembenézünk, 
Nem tüzel már a nézésünk. 
S elszomorgunk fejlehajtva 
Oszidői hangulatba. 

Észre se vesszük : Lassan tél lesz. 
Fejünkön csöndben ezüst dér lesz. 
Megtörőben szemünk fénye, 
Ifjúsága, büszkesége. 
Megrokkanva, kályha mellett 
Atérzünk egy nagy szerelmet 
Szomorúan, bús kettesbe . . . 
S ránk borul a téli este . . . 

Hamupipőkém, olyan szép ez ! 
Hamupipőkém olyan szép lesz ! 
. . . S mintha árnyék szállna innen, 
Magam vagyok. Senkim sincsen. 
Csak egy nóta nagy varázsa 
Ejtett újra álmodásba. 
S titkos gyászba, búba esve 
Talál ismét rám az este. 

Finta Sándor. 

Petőfi és a biblia.* 
írta: Oláh Gábor. 

Arany Jánosnak nyelvére, erkölcsi fe l fogá-
sára, sőt képzeletére is nagy hatással volt a 
biblia. Nyelvének méltóságot és sa já tságos ódon 
pat inát , erkölcsi fe l fogásának nemes igazlátást , 
képzeletének analógiák ú t ján építő képgazdag-
ságot adot t . Petőf i költészetében csak a képze-
let társ í tó j á téka m u t a t j a a legnagyobb könyv 
hatását . Úgy látszik, az iskolában tanul t bibliai 
tör ténetek alakjai , jelenetei t ámadnak fel egész 
pályáján keresztül, különösen hazafias köl temé-
nyeiben. Az iskolai taní tás ha tására m u t a t az, 
hogy a használt bibliai képek közül a l eg több 
ószövetségi, még pedig Mózes és a Bírák köny-
véből való ; az újszövetség természetesen Jézus 
felséges alakjával , a Golgo ta t ragikus szomorú-
ságával éget t be ki törülhetet lenül ebbe az örök 
izgékony képzeletbe. A visszaemlékezésnek itt, 
a könyvbeli, i rodalmi ha tások kikutatásánál 
érezzük nagy szerepét a fantázia gyűj tő és meg-
ta r tó munká jában . 

A paradicsom képe, az első emberek idilli 
boldogsága, hová vinné ezt a mindig célra 
ju tó fantáziát , ha nem a szerelemre? Szendrey 
Jú l iáér t vívott harcá t az első p á r ember sor-
sához hasonl í t j a : „Elűztek tőled, szép parad i -
csomkertem, de nem angyal , aki ott őr t állt 
előtted." J á n o s vitéz is úgy szeretne élni I lus -

* Részlet a szerzőnek „Petőfi képzelete" című nagy-
érdekű tanulmányából, amely épen most jelent meg 
a debreczeni Csokonai-kör kiadásában és amelyet 
lapunk más helyén bővebben ismertetünk. 
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kajával, mint Ádám és Éva a paradicsomban. 
Aki örökre búcsúzik a meg nem nyert leány-
tól, oly céltalanul vág a világba, mint ősapánk, 
mikor a paradicsomból kiűzték. Mikor a színé-
szettől elválik, olyasmit érez, mint amit a pa-
radicsom küszöbén almát evett ősünk érezhetett. 
A hóhér kötelé-nek a hőse is, mikor elveszti 
kedvese szerelmét, ezt mondja: „Róza felém 
fordult, és reám szegzé szemét . . . ilyen tekin-
tettel űzte ki az angyal Ádámot és Évát a 
paradicsomból". Gedő Simon a felesége ajtaja 
előtt vont karddal áll és rettentően, mint a 
paradicsomot őrző angyal. 

Az örök embergyilkolás ösztönét Kain és 
Ábel sorsával példázza. Mikor a földön még 
csak egy pár ember volt, már megölte egyik 
a másikat ; majd ha a világ végén megint csak 
két ember lesz a föld határán : ők is bizonyo-
san egymásra rontanak. — A csillagokat egy 
keserű téli éjszakán Abelszívek fölfecesent vé-
rének látja Petőfi. A számkivetett Szabadság 
úgy bujdokolt sokáig, mint a gyilkos Kain. 
A Kazinczy emlékét meg nem becsülő Szép-
halmot a nemzetszégyen Kain-bélyegének kiáltja. 

Azután Noé, Mózes, Józsué, Illés, Sámson 
alakja lesz nála egy-egy kép hordozójává. So-
kat csalódott édesanyjáról mondja: kiküldözte 
reményeit, mint a galambját Noé, de teljesülés 
zöld ágával egy sem jött vissza. Gyermekkora 
emlékeit el nem felejtheti az ember, legyen bár 
Matuzsálem élete. Egy kopasz színész a bibliai 
Elizeus prófétát juttatja eszébe. Vesztett csaták 
után a magyarságot így buzdítja kitartásra: 
„Induljatok százezrével, miljomjával a szolga-
ság Egyiptomából a szabadsági Kánaánba, mint 
Mózes népe hajdanába! Nekik volt, van nekünk 
is Istenünk, ő fog vezetni tűzoszlop képében, s 
az ellenség kiomló vére lészen a vörös tenger, 
melyen átmegyünk." Egy villanással ragadja 
össze azt az egész képsort, amely Izrael kivo-
nulását festi és fordítja szabatos párhuzammal 
át a magyarság sorsára. Ugyanezt a képet még 
egyszer használja a XIX. század népeinek jel-
lemzésére : pusztában bújdosunk ma is, mint 
hajdan Mózes népével bujdosott; Mózeséknek 
egy Istenküldötte lángoszlop volt a vezérük, 
újabb időkben a költőket rendelte az Isten 
ilyen lángoszlopoknak, hogy vezessék a népet 
Kánaán felé. A kiskunokhoz intézett levelében 
bibliai példával hányja szemükre kislelkűségü-
ket: „A zsidók hajdan Mózes idejében az Isten 
helyett egy aranyborjút imádtak, de ti még 
lejebb sülyedtetek, ti egy ólomszamarat imád-
tatok." (Valami Szluha nevű kapitányt.) Egy 
menyasszony emlékkönyvébe azt írja : ha Józsué 
volna, megállítná most a napot, időt fölötte, 
hogy örökké ilyen boldog lehessen. A maga 
lelkét Illés prófétának mondja, ki az égbe száll 

a dicsőség lángszekerén. Mikor sokat bosszant-
ják, azzal fenyegetőzik, hogy a fűzfapoéta áll-
kapcáját leszakítja és ellenségeit, mint Sámson, 
ezzel a szamárcsonttal veri agyon. A királyok 
ellen lázadó népekben a düh Sámson-ereje bir-
kózik. Becsületességgel lehet csak leparittyázni 
a monarchiát, mint Dávid tette Góliáttal. 

Az újszövetségből a kereszthalált halt Messiás 
alakja lép be Petőfi költészetébe, mint a leg-
nagyobb fájdalmak és a megistenülés szimbó-
luma. A nem viszonzott szerelem gyötrelmét 
úgy hordja, mint az Istenember a keresztfát, 
melyre aztán fölfeszítik. A Messiás nevet Petőfi 
teszi meg először a magyar költészetben az 
emberiség megváltó szellemeinek szimbólumául ; 
utána hányan és hányféle vonatkozásban hasz-
náltuk azóta ! Petőfi úgy látja, hogy a világon 
mindent kereszttel fizetnek : aranykeresztet tűz-
nek a királyok az alattvalók mellére, a föld-
mívesnek búzakeresztet oszt a természet, a meg-
váltókat fakereszt illeti. Maga nevében is 
mondja : az emberiség javáért akarja föláldozni 
mindenét, legyen bár tetteiért a díj egy ú j 
Golgotán egy ú j kereszt. II. Endre alatt úgy 
szenvedett az istenadta magyar nép, mint Krisz-
tus a keresztfán. A hóhér kötélé-nek a hőse 
szintén ezt a képet festi magáról! „Lelkem ki-
szenvedett, keresztre húzta a fájdalom, és lett 
körülötte sötétségnek sötétsége, mint Golgotán, 
mikor az Isten fia feszíttetett meg." Jézus éle-
téből kiragad még néhány mozzanatot Petőfi 
képzelete. Az 1848-iki februári francia forra-
dalomról írja, hogy az egyszerre Parisban ter-
mett, onnan kikergette Lajos Fülöpöt, mint 
Krisztus a kufárokat Jeruzsálem templomából. 
Csapó Etelka emléke úgy kíséri, mint a három 
napkeleti királyt a betlehemi csillag. 

Jézus példázataiból is támadnak képalkotá-
sában hasonlósági elemek. Az élet gyönyörű-
ségeit olyan kiapadhatatlanoknak vallja Petőfi 
egyszer, mint a bibliai olajos korsót, amelyből 
hiába öntöttek ki, mindig újra megtelt. Az 
1848-as idők demokratikus levegőjében elkiáltja 
a nagy bibliai szót: „Beteljesült az írás jóso-
latja : egy nyáj, egy akol. Egy vallás van a föl-
dön: szabadság!" A szabadszállásiakhoz írt leve-
lében Krisztus megbocsátó igéjét veszi szájára : 
„Ti ellenséges kezet emeltetek rám, én baráti kezet 
nyújtok tinektek. Követem a szentírást, mely azt 
mondja : „ Aki kővel hajít utánad, hajítsd vissza 
kenyérrel." Jézus példázatát a végítéletről 
Petőfi egy nagy világszabadságharc képében 
látja, mikor a háború Istene döntő viadalra 
kihívja a világot ; két nemzet áll ekkor szem-
ben egymással : a jók és a gonoszok. „Ez lesz 
az ítélet, melyet ígért Isten, próféták ajkai 
által." Ausztria elpusztulását Jeruzsálem el-
pusztulásához hasonlítja; földönfutók lesznek 



NÉPTANÍTÓK LAPJA. 15. SZÁM. 

császárai, h iába mossák kezeiket a Poncius 
Pi lá tusok ; félmeztelenül verik ki őket a föl -
emelkedet t alat tvalók, min t a tűzbardos angyal 
Ádámot , É v á t a paradicsomból . E g y Arany 
Jánoshoz í r t levelében m o n d j a : „S í r j és ja jgass , 
mint a pusz tu ló Je ruzsá lem." Júdás -ö römnek 
bélyegezi a konzervat ívek hűhójá t azután a 
győzelem után, amit nem ők, hanem a meré-
szek nyertek. 

A bibliából vet t k é p e k jórésze hazafias köl-
teményeiben fordul elő. Pe tőf i ezzel mintegy 
tovább viszi a X V I . század m a g y a r énekmon-
dóinak azt a törekvését , hogy nemze tünk sor-
sát szakadat lan pá rhuzamban lát tassák Izrael 
népének soisával. E z t t a láu a könnyebben 
ér thetőség, az erösebb ha t á s céljából te t te ő 
i s ; mer t bizonyos, hogy a magyar nép kép-
zeletében legkönnyebben a jól ismert bibliának 
képei tá rsu lnak azokkal a rokon hazai hely-
zetekkel, amelyekkel í rók, köl tők meg a k a r j á k 
rázni fantáz iá já t és érzéseit. 

K ö n y v e s h á z . 

* Oláh Gábor: P e t ő f i k é p z e l e t e . (A Cso-
konai-kör tulajdona. Budapest, Franklin-társulat, 
1909. 1 — 296. 1. Ára 4 korona.) 

Aki bizalommal tekintett Oláh Gábornak költői 
és írói fejlődése elé, annak nagy elégtételül szol-
gálhat a fiatal szerzőnek legújabb munkája, amely-
ben mint kész tudós, mint széles olvasottságú 
irodalointörténetíró és mint boncoló elméjű 
esztétikus áll előttünk. Sajátságos mü a Petőfi 
képzelete, amelynek párját alig ismerjük a magyar 
irodalomban és amelyhez leginkább Riedlnek élesen 
elemző Arany Júnos-át hasonlíthatjuk. Tulajdon-
kép Petőfinek csak egy oldalról való vizsgálata, 
de azért benne van az egész Petőfi ; látszólag 
lélektani fejtegetés, de azonfelül, jobban mondva, 
aközben ad élet- és jellemrajzot, stilisztikai és 
verstani magyarázatot, esztétikai ítéleteket, köl-
tészeti párhuzamokat. S adja mindezt világos, 
érthető nyelven, amelynek tőzsgyökeres magyar-
ságát szívesen olvassuk, gyakori költői lendüle-
tében gyönyörűségünket találjuk. 

Oláh Gábor bizonyára szerelmes Petőfibe, mert 
csak szerelmestől telik annyi fáradság, hűség és 
lelkiismeretesség, amennyit a szerző erre a mun-
kára fordított. 

Hogy Petőfi képzeletével megismerkedjék és 
bennünket megismertessen, kiszedte Petőfi minden 
művéből, versből és prózából, a pár soros dalból 
és a terjedelmes Apostolból, az egyszerű úti 
levélből és A lióliér köteléből, valahány hasonlat, 
kép, tropus-féle csak található volt bennük. Ezt 
az óriás anyagot azután rendszerezte, csoportosí-
totta a természet és az emberi élet legfontosabb 
jelenségei és mozzanatai szerint. Egyik fejezetben 

ott olvassuk, hogy Petőfi milyennek látta, mihez 
hasonlította pl. a napot, egyszer a délibábba sze-
relmes ifjúhoz, másszor országából száműzött és 
véres koronáját leejtő királyhoz. Másik fejezetből 
megtudjuk, hogy Petőfi miként gondolkozott pl. 
az istenségről, a sorsról, hogy nevezi a sorsot 
egyszer urának, parancsolójának, másszor félénk, 
csaholó, a bátraktól megszaladó ebnek. Már csupán 
a kepeknek ez az összeállítása, a hasonlatoknak 
ez a csoportosítása egy nagyszerű kaleidoszkóp, 
egy fényes mozaikmű, amelynek minden kövecs-
keje Petőfi lelkének kincsesbányájából került elő. 

Azonban a képek kiszedése és csomókba, 
mondjuk, boglyákba rakása száraz és talán nem-
csak a szerzőt, hanem az olvasót is fárasztó 
munka volna, ha Oláh Gábor bele nem viszi a 
maga lelkét és tudását. Oláh Gábor akkor emel-
kedik hivatásának tudományos magaslatára, midőn 
a költő képeit meg is magyarázza, hol emberi 
lélek általános törvényeiből, hol Petőfinek sajátos 
belvilágából, sokszor a magyar föld és nép ural-
kodó sajátságából, gyakran magának a költőnek 
élete körülményeiből, egyéni természetéből. Ha 
Petőfi a magyarok istenéről beszel, akkor ő is 
követi a régi néphagyományt, de mikor „Az 
apostol"-ban úgy tünteti föl az Istent, mint aki 
hideg méltóságban ül egi trónusán és aki meg-
repedt sziveknek vérével festi újra meg újra 
királyi székének kopott bíborát, akkor ebben a 
képben a királygyűlölő, a zsarnokság ellen küzdő 
Petőfinek az eredeti egyéniségét kell felismernünk. 
Oláh Gábor majdnem minden egyes képet visszavisz 
eredetére s idevágó fejtegetései ha nem mindig 
találók is, rendkívül érdekesek és elmemozdítók. 

A szerző még a magj'arázó munkával nem 
elégszik meg. Úgy véli, — s e véleményében 
osztozunk — hogy Petőfi képzelete csak akkor 
áll előttünk teljesen megvilágítva, h.i összeveti 
a legkiválóbb magyar költőkkel, sőt a világiro-
dalom legnagyobb alkotó szellemeivel. Ha Petőfi 
zsarnokot lát a télben, aki jármát a kirabolt fold 
nyakára teszi, akkor Oláh Gábor megszólaltatja 
Aranyt és Vörösmartyt, hogy hát ők milyennek 
is látják a telet ; Vörösmarty szerint a tél el-
borzad zordon művétől és bánatában megőszül ; 
Aranynál az öreg tél egy sír ormán pihen ősz 
hajával. Hasonló párhuzamokat állít össze Olah 
Gábor Csokonaiból és Tompából, azonkívül 
Byronból, Heinéből és kivált Shakespeaieből, de 
a népköltészetről sem feledkezik meg. E pár-
huzamok egyrészt Petőfinek a nagy világszelle-
mekkel való közösségét bizonyítják, másreszt 
rámutatnak Petőfi teremtő fantáziájának eredeti-
ségére, önállóságára is. 

Oláh Gábor könyve sok tanulságot és legalább 
annyi gyönyörűséget okozhat minden olvasónak. 
Aki kevésbé ismeri Petőfit, az e mü segítségével 
beletekinthet a költő lelkének legmélyére; de ha 
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még oly jártas valaki Petőfiben, az is szívesen 
fogadja a költőnek e legszebb oldaláról való be-
mutatását, az is folytonos gyönyörűséget talál 
az elmés magyarázatokban és meglepő egybe-
vetésekben, amelyek világosabbá, igazán tudatossá 
teszik Petőfiről való felfogását. 

Az újabban fellendült Petőfi-irodalomnak nagy 
nyeresége s talán legfigyelemreméltóbb terméke 
e mű, amelynek megírásáért a szerzőt dicséret, 
kiadásáért pedig a debreczeni Csokonai-kört el-
ismerés illeti. A csinos kiállítású kötet a Franklin-
társulatnál jelent meg, de kapható minden könyv-
kereskedőnél és a Csokonai-körnél is. 

— K—t. 
* J e g y z ő k ö n y v . (A Budapesten, 1909 szept. 

hó 10. ós 11-én tartott II. országos patronázs-
kongresszus iratai.) 

A gyöngék, a védtelenek, az elbukottak újabb 
időben fokozottan vonták magukra a társadalom 
figyelmét. A védelmükre alakult és alakulófélben 
levő egyesületek arra mutatnak, hogy a tökéle-
tesedés felé haladunk. Az emberi összetartozás 
érzése évről évre erősödik. A nyomor és bűn 
ellen indított hadjárat ugyan még nem mutattak 
föl na..'y sikereket, de most vetjük meg az 
alapját azoknak az intézményeknek, melyek néhány 
esztendő mú?va éreztetik hatásukat. 

Minden olyan egyesület alapítása örömmel 
tölti el lelkünkig, mely arra van hivatva, hogy 
a gyöngéket és elesetteket támogassa. Kétszeresen 
örvendünk annak, ha a részekre tagolt magyar 
társadalom összeforrasztó intézményét is láthatjuk 
az újonnan alapított egyesületekben. 

A nem régen megalakult patronázs-egyesületre 
is nagy hivatás vár. Reméljük, hogy benne az 
újabban nyilatkozó társadalombontó törekvések ! 
ellensúlyozóját kapja a magyarság. Szeptemberi 
kongresszusának közzétett jegyzőkönyvével még 
lesz alkalmunk foglalkozni. Most csak annyit 
jegyzünk ineg, hogy a kongresszuson a legérde-
kesebb és legégetőbb kérdéseket több oldalról 
világították meg. A főbb kérdések a következők 
voltak: 1. Mikép kellene a jelenlegi rabsegélyző-
egyeaületnek címét és alapszabályait megfelelően 
átalakítani abból a célból, hogy ezek az egyesü-
letek a patronázs-munkásság teendőit kigzéles-
bített hatáskörben is végezhessék? Mily eszkö-
zökkel volna legcélszerűbben kiterjeszthető az 
újra szervezendő patronázs-epyesületek munkás-
sága az erkölcsi romlás veszélyének kitett, vagy 
züllésnek indult gyermekek és fiatalkorúak meg-
mentésére ? 2. Melyek a patronázs-munkásság 
vezérelvei a züllés veszélyének kitett, vagy 
erkölcsi romlásnak indult fiatalkorú leányok, 
illetve a nőrabok érdekében? -3. a) Melyek a 
legalkalmasabb eszközök arra, hogy a szabaduló 
rabok elhelyezése még büntetésük kitöltése előtt 
biztosíttassék és számukra tisztességes munka 

szerzése megkönnyíttessék ? b) Mily eszközökkel 
lehetne a patronázs-tevékenységre szoruló fiatal-
korúak elhelyezését megkönnyíteni? 

* Mértan . (A népiskolák V. és VI. osztályai 
számára, valamint az ismétlő-iskolák használatára 
írták Bittenbinder Miklós és Dékány Mihály, 
áll. tanítóképző-intézeti tanárok. Ara 40 fillér. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
69 .261 /1909 . szám alatt kelt rendeletével az 
ismétlő és elemi népiskolák számára tankönyvül 
engedélyeztetett. Budapest. A M. kir. tudomány-
egyetemi nyomda tulajdona. 1909.) 

Végre egy népiskolai mértan, mely teljesen a 
tanterv és utasítás szellemében készült. Talán 
különösnek tűnik föl e kijelentés, mert hiszen 
minden könyvnek abban a szellemben kell ké-
szülnie, úgy is készülnek. De azért ahány könyv, 
mégis annyiféle. A szerző hol itt, hol ott tesz 
sokszor az ügy érdemére nézve talán jogos el-
térést. Bittenbinder és Dékány mértanukat a 
legpontosabban simították a tantervhez. Könyvük, 
mely mintegy száz oldal tartalmú, négy részből 
áll. Az első rész az V. osztály anyaga, a második 
rész a VI. osztályé, a harmadik rész az ismét-
lősöké, míg a negyedik a mértani rajzolás anyagát 
adja, nyolc oldalon. Mindkét osztály elméleti 
részét az igazán könnyed érthetőség, világosság 
jellemzi. A szerzők nem bocsátkoznak mértani 
definíciókba, hanem gyakorlati szempontból meg-
világítva nyújtják a mértani tényeket. A gyer-
mekek környezetéből választják azokat a tárgyakat, 
amelyeken észrevétetik a mértani alakot. Minden 
tétel feldolgozása után példákat talál a tanuló. 
E példák szintén a gyakorlati életből valók, 
különösen az iparosok munkaköréből, míg szám-

! talan olyan példa van köztük, melyek a gyer-
meket a cselekvésre késztetik (agyagmunkák). 
A függelékül odacsatolt mértani ábrák gyönyörű 
fametszetben készültek s nagyban emelik a 
könyvecske értékét. Az egés-z könyv ízléses, 
igazán csinos megjelenésű, mely méltán sorakozik 
az egyetemi nyomda többi kiadványához. 

Bittenbinder és Dékány mértana gyakorlatias-
sága és világosságával erős lépéssel viszi előbbre 
a mértantanítás ügyét. {/. A . 

* Bács-Boűrog vármegye. (Az országos 
monográfia szerkesztő-bizottságának felügyelete 
alatt és a bácsbodrogvármegyei helyi munka-
társak közreműködésével szerkesztette Borovszky 
Samu dr. Második kötet.) 

Kifejtettük már több ízben, hogy a tudomány-
nak az adatok tömegére van szüksége. Míg 
tudósainknak azon kellett elvérezniük, hogy adatok 
után kutassanak, a magyar tudomány nem halad-
hatott nagy léptekkel előre. Mióta a munkások 
kicsiny csapata megszaporodott, mind több és 
több adat kerül napvilágra. Az úttörők százai 
hordják össze az anyagot. 
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Ezzel a gondolattal lapozgattuk azt a hatalmas 
kötetet, mely az ország egyik legnagyobb és 
legérdekesebb vármegyéjét ismerteti. A tudomány 
bármelyik ágával foglalkozó forrásnak használ-
hatja, a politikus, a közigazgatás embere pedig 
alaposan megismerheti belőle az országnak ismét 
egy nagy területét. 

A kötet könnyen áttekinthető. Beosztása körül-
belül olyan, mint a többi vármegyékről írottaké. 
Először Bács-Bodrog vármegye történetével is-
mertet meg bennünket. Ez három részre oszlik. 
Az első fejezetben a vármegye őskorát ismerteti 
Gubitza Kálmán. A másodikban a vármegye tör-
ténetét a legújabb korig adja elő Reiszig Ede dr. 
A legújabb kort a harmadik fejezetben tárgyalja 
Móricz Zsigmond. A következő fejezetekben az 
egyházak történetével ismerkedünk meg. Majd 
utána közetkezőkben a vármegye közoktatás-
ügyéről, vízszabályozásáról, mezőgazdaságáról, 
állattenyésztéséről, erdőgazdaságáról, iparáról, 
kereskedelméről van szó. E fejezeteket követi 
az irodalmat, tudományt és művészetet ismertető 
szakasz. Végül pedig a vármegye nemes családjait 
mutatja be Reiszig Ede dr. 

Tanítók tanácsadója. 
V. V. Klbény. 1. Az állam a legszükségesebb tanesz-

közökkel csak a vagyontalan községek vagy hitfele-
kezetek iskoláit látja el. A szegénység a járási főszolga-
bíró által igazolandó. Ezenfelül az iskolaszék folya-
modványához csatolandó a meglévő és a hiányzó 
taneszközöknek külön-külön kiállított kimutatása. A 
folyamodványt legcélszerűbb december hó elején a 
tanfelügyelőséghez fölteijeszteni. 2. Amint soraiból 
kivehettük, fizetése államsegélyből egészíttetett ki. Az 
ekképen nyert összegeknek a magasabb nyugdíjigénybe 
való beszámításáért, amint azt már sokszor tudattuk 
e helyen, nem kell folyamodni, mert a beszámítás és 
a nyugdíjilletékek kivetése hivatalból történik. — 
P. I. A blget. Sokszor tudattuk már, hogy az ingyenes 
népoktatásról szóló törvény hatálya a községi és hit-
felekezeti elemi iskolákat illetően csak 1910 szept. hó 
1-én lép hatályba. Az annak idején kiadandó Utasítás 
a kárpótlás engedélyezése iránt követendő eljárásról 
tájékoztatni fogjt. — U. K. Nrbé. 1. Az özvegy el-
halt férje legutolsó fizetését, amelyhez hozzászámítandó 
a korpótlék is, kapja félévi járandóság címén s ezen 
összegből nem köteles a segédtanító díjához hozzá-
járulni. 2. Az elhunyt férj által fel nem vett, de ese-
dékes illetmény felől a hagyatéki bíróság rendelkezik.— 
Tanító. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
Kerekegyháza. A kir. államkincstár tulajdonát képező 
iskolai területen lévő fák, cseijék, szőlőtőkék stb. a 
tanító eltávozásakor még akkor sem vihetők el, ha 
azokat a tanító ültette. Az ez ellen vétők a 6332 1901. sz. 
miniszteri rendelet értelmében fegyelmi vétséget kö-
vetnek el és az okozott kár megtérítésére kötelezhetők. 
Ebből az is következik, hogy utódja nem kényszerít-
hető arra, hogy a befektetett összeget részben vagy 
egészben megtérítse. — Mária. 1. Fizetési könyvével 
igazolja a községi elöljáróságnál, hogy a IV. oszt. 
kereseti adót a kifizető hivatal havonként levonja. 
A betegápolási, megyei és útadó címén kivetett ösz-
szeget meg kell fizetnie. 2. Tessék közvetlenül az illető 
egyesülethez fordulni ; közelebbi cím nem szükséges. — 

P. S. Llzsna. Az Utasításnak azon rendelkezése, amely 
szerint az adóhivatal az államsegélyeket postautal-
ványon portómentesen tartozik az illetékeseknek meg-
küldeni, kifejezetten fizetéskiegészítési és korpótlék-
államsegélyekre vonatkozik. Az ezekről kiállított 
nyugtatványok beküldése is portómentesen eszközöl-
hető. Az ön által felhozott esetre vonatkozóan ren-
delkezést nem ismerünk ; megtehetik azonban azt, hogy 
az Utasítás fönnebbi rendelkezésére való hivatkozással 
a kifizető hivatalt kérik a portómentes kezelésre. — 
K. M. Ebg'őcz. 1. Hogy az illető tankötelesek iskolai-
lag hová tartoznak, azt nem mi, hanem a tanfelügyelő-
ség van hivatva megállapítani. 2. Ha az iskolaszék 
más tankötelesek fölvételét elhatározza, annak nem 
az a következménye, hogy a tanítói fizetés emeltessék, 
hanem az, hogy az ily tanulók szülei az iskola fenn-
tartási költségeinek viselésébe bevonassanak. — 
A. 1. B. Egy „kis falusi disputa" tisztázása végett a 
következő közérdekű (?) kérdéseket intézi hozzánk : 
„iskolai ünnepélyek alkalmával az asztalnál ki ül, a 
gond. elnök, vagy az igazgató ; szabad-e a gondnok-
sági üléseken dohányozni ; szabad-e a gond. elnöknek 
vizsgálat folyamán tízóraizni menni ?" és még több 
ehhez hasonló kérdést. Ha van ráérő idejük, hát csak 
disputáljanak tovább is ily, állítólag közérdekű kér-
dések fölött, bár okosabb dolgokkal foglalkozhatnának 
önök is üres óráikban : azt azonban ne kívánja tőlünk, 
hogy mi, kiknek üres órájuk alig akad, szintén részt 
vegyünk disputájukban s az önéhez hasonló komoly-
sággal foglalkozzunk azzal. — Zptend. Ha a község 
felhatalmazása alapján járt el, akkor lehetne igénye 
költségei megtérítésére; ha azonban saját jószántából 
költekezett, nincs rá mód, hogy igényének a községgel 
szemben érvényt szerezzen. — G. F. A polg. iskolai 
tanítóképzőbe való fölvétel ügyéről az utóbbi időben 
többször írtunk. Szíveskedjék utánanézni. — S. 31. 
Btvros. 1. Az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tár-
gyában kiadott Utasítás 2. §-ának utolsó pontja szerint 
a természetben adott lakást és tartozékait a fenntartó 
köteles használható állapotban, illetve jókarban tar-
tani. Ezen kötelezettség természetesen magában foglalja 
a lakás belső részének megfelelő karban való tartását is. 
Az csak nem szorul különösebb magyarázatra, hogy 
a lakáson szükséges helyreállítási munkákat nem a 
haszonélvező, hanem a telekkönyvi tulajdonos tartozik 
teljesíteni. Ha a lakást az iskolafenntartó nem tata-
roztatja, akkor tessék a közig, bizottsághoz fordulni 
panaszával. 2. Az iskolaszék előzetes hozzájárulásával 
fölvehet másvallású növendékeket is. — V. B. Xyailony. 
Az Utasítás 12. §-a világosan megjelöli, hogy a tanítói 
fizetés bizonyos részét képező ingatlan jövedelméből, 
illetőleg haszonbérösszegéből az összes adók levonandók. 
Ezekhez tartozik a vízszabályozási adó is, már ha ezen 
adó fizetésére nézve az iskolafenntartóval szemben 
kötelezettséget vállalt. Mert ha e tekintetben kötele-
zettség nem terheli, akkor ezen adót sem kell önnek, 
hanem a telekkönyvi tulajdonosnak fizetni és ebben 
az esetben a javadalmi jegyzőkönyv új megállapításánál 
ez a tétel, mint levonandó összeg, nem szerepelhet. — 
C. E. Apta. Ön megütközik afölött, hogy a magán-
iskola fenntartójának iskolai ügyekre kirendelt helyet-
tese a beírt tanulók vallás és osztály szerinti meg-
oszlására vonatkozó kimutatást, továbbá az órarendet 
bekívánta. Egyúttal törvényellenesnek jelzi ezen el-
járású. Igaz ugyan, hogy az illető kívánságának telje-
sítése nem alapul törvényes rendelkezésen, aminthogy 
a törvény nem is terjeszkedhetik ki mindennemű apró-
lékos dologra, azonban a bekívánt adatok beszolgál-
tatása hivatalos kötelessége, amely alól hiába akar 
kitérni. Csak nem akarja kétségbe vonni az iskola-
fenntartó azon jogát, hogy iskolája viszonyairól tájé-
kozódjék ? — V. I. Lbczfő. Kivételesen még egyszer 
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közöljük, hogy a közig, bíróság 372 190?. sz. ítéleté-
ben kimondotta, hogy a magasabb fizetés szempont-
jából az ideiglenes vagy helyettesi (állandó helyettesi) 
minőségben töltött szolgálat, szolgálati időhöz kötött 
jogigényeknél, rendes tanítói szolgálatnak tekintendő. 
Az illetőnek tehát a megjelölt időben joga van a maga-
sabb fizetésre. — Tanítónő, Ptilva. Minden ok nélkül 
még abban az esetben sem kap szabadságot, ha helyet-
tesét saját költségén díjazza. — 1). Ii. Smrós. Sze-
rintünk a kérdéses megadóztatásnak nincs törvényes 
alapja. Tessék a kivetést a pénzügyigazgatósághoz 
megtolebbezni. — (I. V. Hzest. Szinte hihetetlen, hogy 
oly hosszú idő óta fennálljanak oly állapotok, aminőket 
ön levelében leír ; sajnos azonban — dacára kétségbe-
ejtő helyzetének — mi sem tudunk mást ajánlani, 
minthogy a tarthatatlan helyzet megszüntetését ismé-
telten szorgalmazza, és ha eredményt nem tapasztal, 
forduljon panaszával közvetlenül a minisztériumhoz. — 
]!. T. K. Olyan vezérkönyvet nem ismerünk, mely 
az V—VI. osztály összes tárgyaira nézve adna útba-
igazítást. Osztályok vagy tárgyak szerint külön-külön 
vezérkönyvet kaphat. Forduljon eziránt bármely 
nagyobb könyvkereskedéshez. — H. G. Haranyos. 
A kath. iskolákra vonatkozó összes utasítások és nyom-
tatványok a Szent István Társulatnál szerezhetők be. 
Szíveskedjék kérdésével odafordulni. — S.A. Dpataj. 
Az illető hitoktató eljárásának bírálatába mi nem 
bocsátkozhatunk. Ha a gyermeket hittanból osztályozta, 
önnek ezt el kell fogadnia és az illető tanulót bizo-
nyítványa alapján a megfelelő osztályba beírnia. Meg-
jegyezzük még, hogy erre a gyermekre, ki nyilvános 
iskolába járt, az önök magán vizsgálati szabályzata nem 
alkalmazható, mert ott nem magánvizsgálatról, hanem 
csupán a hittani osztályzatról van szó. — Hitközségi. 
Az államsegélyt a hitközség kapja s a tanító nevére 
folyósíttatik, mindaddig, míg az illető iskolánál mű-
ködik. Tanítóváltozás esetén az űj tanító nevére kérik 
a folyósítást. A nyugtatványt az iskolaszéki elnökkel 
alá kell íratni. — II. I. Az osztálytanító kötelea mind-
azokat a naplókat vezetni, melyek osztályára vonat-
koznak. — Sz. !.. Kántorképesítés dolgában szíves-
kedjék a bajai állami, vagy a kalocsai kath. tanító-
képző-intézet igazgatóságához fordulni, ott meg fogják 
adni a szükséges felvilágosítást. — Érdeklődő. Az 
Eötvös-alap temetkezési segélyt biztosító osztályának 
ezidőszerint több mint 2000 tagja van. Hogy érdemes-e 
belépni, ítélje meg abból, hogy rövid fennállása óta 
a temetkezési osztály több mint 10.000 K-t fizetett 
ki az érdekelteknek. Belépési szándékát jelentse be 
az Eötvös-alap titkári hivatalában (Budapest, VIII., 
Szentkirályi-utca 47, II. em.). — Hmv. A város azon 
határozata, amely szerint az elemi iskolák számára 
kijelölt faiskolaterületet csak azon időig adja át, míg 
a gazdasági népiskola megnyílik, nem kifogásolható, 
mert a gazdasági népiskola gyakorlati területét okta-
tási célokból az elemi iskolák is igénybe vehetik. — 
Ii. I. Szdbos. A tanító részére adott területen levő fák 
(gyümölcsfák) használata a tanítót megilleti ugyan, 
egyébként pedig az ingatlan telekkönyvi tulajdonosa ren-
delkezik azokkal. Vagyis csak ez intézkedhetik kivágatá-
sukról és értékesítésükről. Fönirebb ismertetjük a 
közokt. miniszternek erre vonatkozóan kiadott rendel-
kezését. — G. A„ Xdvecz. 1. A község minden esetre 
köteles az iskolába be nem iratkozott tankötelesek 
összeírása alkalmával fölmerült kiadásait megtéríteni, 
föltéve, hogy az erre vonatkozóan kiadott Utasítás 
13. §-ában megjelölt módon eszközöltetett a felszá-
mítás. A napidíj összegét az Utasításban foglalt ren-
delkezés alapján a thtósági közig, bizottság előzően 
már bizonnyal megállapította, ennél többet tehát nem 
kívánhat. Az előfogatot a község köteles rendelkezé-
sére bocsátani. Minden esetre az lett volna a leghelye-

sebb, ha a munkálattal való megbízatás előtt a közs. 
elöljárósággal rendezi a díjazás kérdését is. De ha 
már ezt nem tette és a község mérsékelten felszá-
mított költségeit teljesen nem akarja megtéríteni, 
forduljon eziránti panaszával a főszolgabíróhoz, esetleg 
pedig a thtósági közig, bizottsághoz. 2. Az elöljáróság 
a tankötelesek névjegyzékét a tanévet megelőzően 
köteles az iskolaszék rendelkezésére bocsátani. 3. Az 
iskolába be nem írt tankötelesek összeírását kis- és 
nagyközségekben, a községi elöljáróság megkeresésére, 
fegyelmi eljárás terhe mellett köteles az elemi iskola 
tanítója teljesíteni. — C. P. Dzna. Az 1007. évi 
XXVII. t. c. 33. §-a szerint bármilyen jellegű nép-
iskolánál magyarnyelvű és csak olyan nyomtatvány-
minták használhatók, amelyek a vallás- és közokt. 
miniszter által megállapított összes rovatokat tartal-
mazzák. E nyomtatványminták magyar nyelven töl-
tendők ki. Fennáll azonban az iskolafenntartónak az 
a joga, hogy a nyomtatványokat a magyar nyelv 
mellett hasábosan a megállapított tannyelven is ki-
tölteti. — S. A. Ksaly. Évi 1000 K fizetése után 
helyesen rovatott meg évi 10 K kereseti adóval. Az 
útadó fizetésének kötelezettsége alól csupán az állami 
tanítók vannak fölmentve ; a betegápolási pótadót 
azonban ezekre is kivetik. K. F. Tinnye. Csak azt 
a szolgálatát számítják nyugdíjba, melyet oklevél bir-
tokában töltött a tanítói pályán. 

Különfélék. 
Polgári iskolai magánvizsgák. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
mult évi 145.100. számú rendelete sok félreértésre 
adott és ad alkalmat országszerte, miért is szük-
ségesnek tartom a következőket közölni : 

Sérelmesnek találták úgy a szülők, mint a 
tanférfiak, hogy a megbukott tanulók csak fél 
év múlva javíthatják ki elégtelen jegyeiket. Kü-
lönösen kellemetlen volt ez az intézkedés azon 
növendékekre, kik a tanév végén buktak meg. 
E tanulók a rendelet szerint csak karácsonykor 
javíthatták volna ki rossz jegyeiket, miáltal igen 
sokan egy teljes évet vesztettek volna, mivel az 
új tanévben elégtelen bizonyítvánnyal sehova sem 
iratkozhattak volna be tanulmányaik folytatása 
végett. 

A b . . . i kir. tanfelügyelő fölterjesztésére mi-
niszterünk sietett rendeletének e pontját oda-
módosítani, hogy a karácsonykor 1 — 3 tárgyból 
megbukott magántanulók a húsvéti terminusban, 
míg a tanév végén megbukottak szeptember ele-
jén javíthatják ki elégtelen jegyeiket. 

A miniszter úr folyó évi május hó 12-én 
47.197. sz. a. kelt rendeletében csak azt kötötte 
ki, hogy a javító vizsgálatokon működő vizsgáló-
bizottságnak is az elnöke a tanfelügyelő vagy 
helyettese legyen. 

Az országszerte felhangzó többi panasz teljesen 
tárgytalan, mert azokat a fenti rendelet nem tar-
talmazza, azt csak belemagyarázzák, illetve félre-
értik legtöbb helyen, még a tanférfiak is. 

í gy felemlítik, hogy a túlkorú, de jó tanuló 
osztályt nem ugorhat, mert szeptemberben nincs 
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magánvizsga. A 145.100. számú rendelet csak a 
magántanulók vizsgálatát szabályozta, és így a 
rendes tanulók semmi néven nevezendő jogát sem 
érintette, úgy ezt sem. Igen is lehet szeptember-
ben a rendes tanulónak osztályt ugró vizsgálatot 
tenni, a miniszter engedélye alapján. 

A másik belemagyarázott sérelem, hogy a nép-
iskola V. vagy VI. osztályú bizonyítványa alapján 
nem íratkozhatik be a növendék a polgári iskola 
I. vagy II. osztályába rendes tanulónak. Ez sem 
igaz. Most is tehet a növendék felvételi és tan-
tervkülönbözeti vizsgálatot, mint azelőtt, és a 
tantestületnek azon jogát nem érinti a fenti ren-
delet, hogy ezentúl is maga állapítsa meg, hogy 
az ily növendékek mely osztályba vehetők fel. 

(<Hh) 
Irodalmi pályázat az „Országos Ifjúsági 

Madárvédő-Liga" szervezése tárgyában. Midőn az 
Országos Állatvédő-Egyesület két évvel ezelőtt 
az ország néptanítóihoz és néptanítónőihez inté-
zett első felhívásában az „Országos Ifjúsági Ma-
dárvédő-Liga" eszméjét fölvetette és a mozgalmat 
megindította, beérte azzal, hogy az új intézmény-
nek úgyszólván csak körvonalait állapította meg, 
abban a föltevésben, hogy a részletek a gyakor-
lati alkalmazás folyaiíán fognak kialakulni. A 
Liga kétévi fennállása alatt több, mint 150.000 
iskolásgyermek lett a Liga tagjává. Epen ezért 
elérkezettnek tartjuk az időt arra, hogy a Liga 
szervezésének és állandó működésének módjára 
nézve a részletekre is kiterjedő útmutatásokat 
juttassunk a tanítóság kezébe. Evégből az „Or-
szágos Állatvédő-Egyesület" nyilt pályázatot hir-
det oly dolgozatok megírására, melyek az „Or-
szágos Ifjúsági Madárvédő-Liga" szervezésének 
következő kérdéseire nézve nyújtanak tájékozást. 
1. A Liga fogadalmát már az első elemi osztályba 
sorozott 0 éves gyermekkel, vagy később is, és 
melyik osztálybeliekkel tétessük le ? 2. A Liga 
jelentőségének magyarázata, a fogadalom letétele, 
aláírása, a tagsági jegyek kiállítása és a jelvé-
nyek kiosztása egyidőben, vagy más-más alka-
lomkor és a tanév mely időszakában volna meg-
ejtendő. 3. A Liga célját előbbre viszi-e a jel-
vények terjesztése ? 4. Ha igen, akkor tekintettel 
arra, hogy a Liga-j el vények darabonként 10 fillér 
költségének előteremtése sok esetben nehézséggel 
jár, a cél érdekében minő eljárás lenne köve-
tendő '? 5. A fogadalom azok által a gyermekek 
által, akik a fogadalmat már egy előző évben 
letették és eszerint a Ligának tagjai, minden 
újabb tanévben megújítandó-e, és pedig a tanév 
elején, vagy mikor ? Ez alkalommal a tagsági 
jegyek felmutatása kérendő-e ? 6. A Liga tag-
jainak nyilvántartása az aláírt és. a fennálló 
gyakorlat értelmében az iskolában megőrzendő 
fogadalmi jegyek betűsoros elrendezése alapján, 
esetleg minő más módon eszközlendő ? 7. Ha 

egyik másik tanuló a letett fogadalmat meg-
szegné, minő eljárás lenne követendő ? 8. A Liga 
céljának és jelentőségének érdekében az előző 
kérdések által ki nem merített irányban minő 
más intézkedések volnának javasolhatók ? A fel-
sorolt pontozatokra kiterjedő dolgozatok az alul-
írt egyesülethez (Budapest, IX., Ernő-u. 11—13) 
f. évi nov. 15-ig, névaláírással és a lakóhely 
megjelölésével küldendők be. Az öt, leginkább 
megfelelő dolgozat 20 — 20 korona tiszteletdíjban 
fog részesülni. Bírálókul az Országos Állatvédő -
Egyesület K. Nagy Sándor, budapesti kir. tábla-
bíró és Vadasy József, nagyváradi községi isk. 
igazgató urakat kérte fel. A bírálat eredménye 
ugyancsak e lapokban fog közzététetni. Budapest, 
1909. évi szeptember 10-én. Országos Állatvédő-
Egyesület. 

H í r e k Fogarasbó l . Fogaras vármegye köz-
igazgatási bizottságának szeptember havi rendes 
ülésén a kir. tanfelügyelő jelenté, hogy a töres-
várvidéki iskolaügy rendezése iránt megindított 
tárgyalásokat eredményesen befejezte, az érdekelt 
gör. kel. hitközségek által kiállított s az illetékes 
egyházi főhatóság által is jóváhagyott szerződést 
a miniszter úrhoz fölterjesztette elfogadás végett, 
amely szerződés elfogadása esetén a törcsvári 
központi háromtanerős gör. kel. el. iskola be-
olvad a kéttantermes törcsvári áll. el. iskolába ; 
a vármegyei földrajz megfelelő keretben való 
tanítását alkalmas kézikönyv kézreadatása által 
már biztosította, mivel a Lampel-cég elfogadta 
kiadásra a Kodrea György, alsóucsai áll. el. isk. 
igazgató által írt földrajzot, de szükséges még, 
hogy ezen kézikönyv mellett a tanításhoz a vár-
megye térképe is, megfelelően nagyítva, kiadas-
sék ; a faiskolakertek megfelelő ellátása érdekében 
a faiskolakezelő tanítókhoz körlevélben utasításo-
kat intézett ; Zernest község az áll. el. iskola 
IV. tanterme és a II. áll. óvoda részére 11 ezer 
koronáért alkalmas épületet vásárolt, Ósinka köz-
ség pedig a közs. el. iskola haladéktalan szerve-
zését egyhangúlag elhatározta ; Berescu János, 
fogarasi gör. kel. el. iskolai tanító, lapszerkesztő 
ellen izgatás vétsége miatt a marosvásárhelyi kir. 
törvényszék vizsgálóbírója, Enescu János, pesterai 
gör. kel. el. iskolai tanító ellen pedig hatóság 
elleni erőszak bűntette miatt a brassói kir. ügyész-
ség a vizsgálatot bevezette ; Udriste Adrián, opra-
kerczisórai gör. kel. el. iskolai tanító részére 
400 korona államsegély utalványoztatott ; meg-
látogatta a fogarasi községi, a törcsvári és a 
zernesti állami óvodát, s mindhárom óvodában a 
legszebb eredményt tapasztalta. A közigazgatási 
bizottság a kisvajdafalvai gör. kel. tanítói fize-
tésnek államsegéllyel való kiegészítése iránt be-
nyújtott kérést hivatalból visszautasította, ellen-
ben az almásmezői és a felsőárpási gör. kel. el. 
iskolai tanítói fizetéseknek államsegéllyel való 
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kiegészítése iránt benyújtott kérvényeket pártoló-
lag terjesztette föl a miniszterhez ; a kerczi ág. 
hitv. ev. el. iskolánál segédtanító alkalmazása 
iránti kérést elutasította ; végül a kir. tanfel-
ügyelő jelentése alapján megkereste a vármegye 
törvényhatóságát, hogy a vármegye térképének 
az iskolai tanításhoz szükséges nagyított és szí-
nezett alakban való kiadására és az összes vár-
megyebeli iskoláknak ingyenes elláthatására 800 
koronát biztosítson a vármegye háztartásának 
keretében, a vármegye kir. tanfelügyelőjét pedig 
megbízta, hogy a kiadásra vonatkozólag szerezzen 
be ajánlatokat a cégektől s azt annak idején 
majd terjessze elő. 

— Kitüntetett igazgató-tanító. Megérde-
melt kitüntetés érte Szmetana Nándor, paráczi 
igazgató-tanítót. Szmetana ugyanis oly szép sike-
reket ért el az analfabéták oktatása körül, hogy 
az Országos Közművelődési Tanács őt az első 
díjjal, százötven korona pénzjutalommal tüntette 
ki. A pénzdíj a Tanács elnökének, Károlyi Mi-
hály grófnak egy levele kíséretében érkezett, 
amelyben kifejti, hogy a pénzjutalommal csak 
elismerésüket akarták kifejezni Szmetanának, mert 
fáradhatlan tevékenységét érdeme szerint hono-
rálni úgy sincs módjukban. 

— Ünnepelt tanító. Száz Ferenc, veszprémi 
ref. tanító nyugalombavonulása alkalmából lélek-
emelő búcsúzási ünnepély folyt le f. hó 6-án 
délelőtt a ref. templomban, melyet az ünnepélyre 
összegyűlt közönség zsúfolásig megtöltött. Az 
ünnepélyt Bernjén Márton szívhez szóló imája 
vezette be. Az egyházmegye tanítótestülete dísz-
közgyűlését Balassa Kálmán elnök nyitotta meg, 
majd pedig Bott Miklós tanító üdvözölte nyuga-
lombavonult kartársát, ki mint tanító és mint a 
társadalomnak tevékeny tagja, példányképül szol-
gált. A tantestület nevében, amelynek 30 éven 
át elnöke volt, értékes díszalbumot nyújtott át, 
melyben az egyházmegye tanférfiainak arcképei 
vannak, s kívánta, hogy a félszáz évre terjedő 
fényes, sikeres és áldásos pályafutás után még 
sokáig élvezhesse a csendes és boldog nyugal-
mat. Bernjén Márton lelkész a veszprémi ref. 
egyháztanácsnak, iskolaszékének és közönségének 
nevében üdvözölte az ünnepeltet és köszönetet 
mondott azért a 22 évi hűséges és sikerekben 
gazdag tanítói működésért, melyet az ünnepelt 
a veszprémi ref. iskolában s mint orgonista és 
kántor az anyaszentegyházban kifejtett. 

— Tanítók névmagyarosítása. Belügy-
miniszteri engedéllyel június hóban a következő 
tanítók magyarosították meg nevüket : Bácsik Fe-
renc, bányafalvi elemi iskolai tanító Istvánfi-ra ; 
Máthei Emilia Mária, kisbudaki állami tanítónő 
Máté-ia, ; Klancsek Ernő, tápiósápi tanító Kele-
csényi-re ; Schürnpeck Alfonz, szaluki állami elemi 
iskolai tanító Surányi-ra és Oána Zénó, fornádiai 

állami tanító Ónodi ra ; július hóban : Aschenbren-
ner Ferenc, hosszúhetén.yi néptanító Major-ra; 
augusztus hóban : Adler Ágnes, budapesti magán-
tanítónő Karvaly-ra. (T. S.) 

— Halálozások. Földi Jenő, kir. tanfelügyelő, 
a resiczabányai kir. tanfelügyelői kirendeltség 
vezetője, f. évi szeptember hó ltí-án, hosszú és 
kínos szenvedés után meghalt. — Szegheő Lu-
kács Dániel, nyug. állami isk. igazgató f, évi 
szeptember hó 17-én, élete 66-ik évében, Mező-
kászonyban elhúnyt. — Szamkó József, Tar köz-
ség róm. kath. kántortanítója f. évi szeptember 
hó 15-én, életének 56-ik évében elhúnyt. — 
Szontseh Lenke, kincst. isk. tanítónő folyó hó 

I 17-én, életének 49-ik, tanítói működésének 29-ik 
évében, Aknasugatagon elhúnyt. Áldás emlékükre! 

Szerkesztői üzenetek. 
K. (Az ók.) A legnagyobb jóindulattal sem mond-

hatunk egyebet cikkecskéjéről : egyáltalán nem értet-
tük meg. Nem valószínű, hogy bennünk van a hiba. — 
K. F. (Ősz.j Gyenge szárnypróbálgatások. — Sty. 
Kívánsága szerint lesz, ha t. i. a mi szerkesztésünk 
idejében sorra kerül. — R. (Meddig tart ez így?) 
Megérdemli a közlést, bár erről a témáról már sok-
szor írtak. Alkalmilag sorát ejtjük. — Sz. (Az első 
csalódás.) Nagyon szép. — K. S. Mind a. három vers 
gyenge. — V. (Gyötrő probléma stb.) Prózában is, 
versben is még a kezdet kezdetén van. — M. (A köz-
ségi járulékokról.) Sorra kerül. — Idealista. Legelső 
próbálkozásnak elég sikerült. Megérdemli a bíztatást. — 
A. (A tamító mint mentő.) A Mentő-egyesület adott ki 
az első segítségről olyan kis füzetet, aminőt ön 
javasol. — Egyébként az orvosok dolgát — az első 
segítségen tál — nem végezheti a tanító. — Gy. 
(Alkoholizmus az iskolában.) Alkalmilag sorát ejtjük. — 
A. (A megtért.) A gondolat jó, de a vers kevésbé. 
A cikk sorra kerül. — lí. (Kőből épült nagy ház . . .) 
Sikerült. — >t. (Levél Firenzéből.) Ha csak lehet, 
helyet szorítunk neki. — >'. (A tanító és szülők az 
elemi iskolában.) Elég jó, de közleményeink nagy 
tömege miatt nem keríthetünk sort rá. Cikkekkel 
kevésbé elárasztott lap talán közölhetné. — F. (A 
jövő tornája.) Másutt megjelent cikket csak nagyon 
kivételes esetben közlünk. — A. (Pályázatok.) A cikké-
ben említett visszásságok közismeretesek, azokat el-
enyésztetni nem lehet. Ha meg is állapodnak itt-ott 
már a pályázat előtt a, tanító személyében, a pályá-
zatot mégis csak ki kell hirdetni. — (*. (Szeged.) Csak 
a különösen jók. — L. (A felmenő rendszer.) Lehetőleg 
október folyamán sorra kerül. — Sz. (Krizantenum.) 
Hangulatos kis vers, de a verselése fogyatékos. — E. 
(Október 6.) Erről a napról vagy nagyon szépen, vagy 
sehogy. Nem vált be. — Feriz. Ez már egészen 
kedvünk szerint való. Érdekkel íísérjük további fej-
lődését. 

Tartalom : Egyetemi intemátusok. (N.) — Az 
iskolaorvosi intézmény Magyarországon. .Tuba Adolf dr. — 
A jövő iskolája — munkásiskola. Pataki Béla. — 
Az eltévelyedtek megmentése. Lakatos Lajos. — 
Gyengetehetségű gyermekek a népiskolában. Heresuth 
Kálmán. — Hivatalos rész. — Szépirodalom : Hamu-
pipőke. Pinta _ Sándor. — Petőfi és a biblia. Oláh 
Gábor. — Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lapot minden magyarországi népoktatási 

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vlll .KER., BKRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

•Kéüiratoltat nem a.d miit vissza,. 

Zord idők. 
( — ó — ) Évezredek óta vívja harcát 

az emberiség a természet erőivel. Ebben 
a szakadatlanul folyó, kitartó küzdelem-
ben lépésről lépésre halad előre. Ma már 
fölismerte és meghódította azokat az 
erőket, melyek előtt ősei babonás tiszte-
lettel hajoltak meg. Ma már rátette 
lábát azokra a területekre, melyekről 
sokáig azt hitték, hogy örökre el vannak 
zárva a halandók előtt. Az emberiség 
ellenségeinek száma is fogyóban van. 
Betegségek, melyek végigszáguldottak a 
világon, hogy megtöltsék kétségbeeséssel 
és siralommal, ma összetörve, erőtlenül 
állanak meg az eléjük állított gátak előtt. 
S a nagy eredményeknek még csak a 
kezdetén vagyunk. Megoldhatatlanoknak 
látszó problémák a szemünk láttára oldód-
nak meg, elképzelhetetleneknek tartott 
találmányok és vívmányok új területeket 
nyitnak meg a haladás számára. 

Mindez az általános kultúra gyümölcse. 
N e m egyetlen, koronként feltűnő, meg 
nem értett, vagy megkövezett lángész 
dolgozik az emberiségért, hanem egy 
légió a munkások száma. A kultúra közép-
pontjai te lve vannak kísérletező állomá-
sokkal s a megértők tapsa, a bölcsek 
tanácsa, a sikerült kísérletek nyomán 
járó dicsőség erősítik munkájában a tudást, 
tökéletesít ik a találmányt. 

A kereszténység valaha szorosan össze-

forrasztotta a népeket. Testvér volt az, 
ki magáévá tet te a nemes eszméket, 
ellenség, ki n e m fogadta el Krisztus taní-
tását. A kereszténység nem veszített 
erejéből, de a népek féltékenységét és 
gyűlölködését nem tudja ellensúlyozni. 
A közös célok, a közös érdekek ta lán 
közelebb fogják hozni az emberiséget 
egymáshoz. N é h a legalább úgy tűnik fel 
nekünk, h o g y egységes az egész emberi 
faj, egységesnek látszik, mikor lázas 
érdeklődéssel lesi egy-egy kísérlet ered-
ményét, vagy kitörő lelkesedéssel üdvözli 
a sikert aratót. Miniha a kereszténység 
eszméinek megvalósítását siettetné a 
tudomány és haladás. 

Minden életrevaló népben hatalmas 
energiatömeg van. Szerencsésebb népek 
arra fordítják energiájukat, hogy meg-
valósítsák azokat az eszméket, melyekért 
lelkesülnek, másrészt energiafölöslegükkel 
újabb v ívmányokat és találmányokat 
hoznak létre. Ezek a szerencsés országok 
úgy tűnnek fel, mintha sugároznék belőlük 
az alkotásra vágyó, a munkát kereső, 
teremtő erő. 

A magyar nemzet is életrevaló. A ma-
gyar fajban is megvan az életre hivatott 
nemzetben levő energiatömeg. De ezt az 
energiát évszázadok óta arra kell fordí-
tania, hogy fennállását biztosítsa. És ez 
végtelenül szomorú. Magyarország óv-
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hosszú válság el nem sorvasztotta, azt 
csak a magyar faj szívósságának és annak 
köszönheti, hogy idők folyamán hosszabb-
rövidebb pihenőt tarthatott . Ekkor össze-
szedhette erejét; nem arra, hogy n a g y 
alkotásokat hozzon létre, hanem csak 
arra, hogy készüljön a jövendő küzde-
lemre. 

Nekünk azt az erőt, melyet szeren-
csésebb fajok a tudomány előbbrevitelére, 
új energiát kölcsönző alkotások létre-
hozására fordítanak, arra kell használ-
nunk, hogy védekezzünk. Nálunk azokat 
a férfiakat, kik hivatva volnának gondo-
latokat termelni és eszméket megva ló -
sítani, megbénítja, kimeríti, megőrli 
magáért a nemzet fennmaradásáért foly-
tatott harc. 

Míg mi szomorúan merengünk akörül -
mények-okozta keserves sorsunkban, a 
világ szerencsés népei rohamléptekkel 
haladnak előre. A l e nem kötött energiák 
országaiban mindenre jut erő. Repülő-
gépek tarkítják a levegőt ,hajók indulnak 
ismeretlen vidékek felé, gyárak emel-
kednek s tesznek virágzóvá és vagyo-
nosakká előbb még kopár területeket, 
míg nálunk bizonytalanság és nyugtalan-
ság kedvetleníti az embereket, bénítja 
az akaratot, öli csírájában a vágyakat 
és vállalkozási kedvet. 

Ismét bizonytalan napok elé megyünk. 
Senki sem tudja, mit hoz a jövő. A sors-
tól nem kívánunk egyebet , csak o lyan 
körülmények közé jussunk, hogy az év-
századok óta csaknem állandóan lekötöt t 
energiák felszabadulhassanak s ne l egyen 
arra kárhoztatva a magyar, hogy minden 
erejét a lkotmánya védelmére kelljen for-
dítania. 

A fajok nem állhatnak meg fejlő-
désükben. A megállás már hanyat lást 
jelent. Az el nem foglalt területekre a 
folyton haladó fajok gyermekei te leped-
nek, a m e g nem szerzett szellemi és 
anyagi tőke bosszút áll azokon, kiknek 
meg kel lett volna szerezniök. A magyar 
fajban sok az ősi energia. Évszázadokig 

a legellenségesebb körülmények között 
is fenn tudta magát tartani. A béke 
rövid ideig tartó éveiben sikerült ez ősi 
energiát tápláló, nemzetfenntartó intéz-
ményeket is létesíteni. Ezek meg fogják 
a nemzet é letét védelmezni viharos na-
pokban is. De szomorúság fogja el az 
embert, ha arra gondol, hogy a nagy 
alkotásoktól, az irodalomtól, tudománytól 
és művészettől mennyi erőt, mennyi 
embert * ragadott el az örökké gyötrő 
bizonytalanság. 

A pálya kezdetén. 
írta : Mfrrítz Júlia. 

Ügy el tudom nézni, mikor a fészkét elhagyni 
készülő madárfiók szárnyait próbálgatja . . . 
Meglibbenti kétszer, háromszor, megint csak 
abbahagyja. Kémlel, kutat, tekintget az isme-
retlen világba, majd félénken bújik meg az első 
zörejre, vissza, a puha,- pelyhes fészekbe. 

Édes, kicsi Mariskám, félénk kis madaram, 
té is ezt cselekszed mostan. Te is ilyen kiröp-
penni készülő madárka vagy. Késziilődöl messze 
idegenbe, próbálgatod vájjon a szárnyaid föl-
bírnak-e? 

Azok a szárnyak ! Azok a te hófehér, angyal-
tiszta szárnyaid, amelyek leányságod glóriás 
alakjához úgy hozzáillenek. Ezek a szárnyak 
vittek föl arra a magaslatra, hogy ellentétben 
a mai léha, mulatni, élvezni akaró világgal, 
komoly munkának szentelve magadat, szerényen 
elhúzódtál könyveid közé s gyűjtögetted — mint 
a méh — fáradságos munkával a tudást, az 
ismeretet — mások számára. 

Eddig a poézis s most jön a próza. Te pedig 
azt hitted, úgy-e, hogy ez mindvégig az marad. 
Tanítónő lettél, mert ez a pálya, ez a hivatás 
olyan ideális, olyan poétikus. Másokat tanítani ! 
Milyen magasztos, milyen fölemelő ez. A holt 
anyagból művészi szobrot alkotó kéz munkája, 
a tenger mélyéből ezer veszéllyel fölhozott 
drágagyöngy, a durva kőből kiválasztott nemes 
érc mind semmivé törpül, ha arról van szó, 
hogy a szunnyadó lelket öntudatra ébresszük. 
A teremtés legendájának megismétlődése, az 
alkotó gyönyöre, a szellem győzelme az anya-
gon — ez hevítette lelkedet, nemde, mikor elha-
tároztad, hogy tanítónő léssz. Ez késztet most 
is arra, hogy elhagyva a szülői házat, a barát-
ságos meleg otthont, szerető testvéreket, ide-
genbe menj megkezdeni az isteneknek való 
munkát. 

Nem túlzok, midőn erről a sokak által le-
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nézett pályáról azt állítom, hogy emberfölötti, 
szinte héroszi tulajdonságokat igényel attól, ki 
azt méltóképen kívánja betölteni. Isteni türe-
lem, szeretet, lemondás kell hozzá. Aki ezeket 
az erényeket nem viszi magával útravalóul, az 
ne is induljon el ezen a pályán ; aki ezeket az 
erényeket nem egyesíti magában, az csak bito-
rolja a tanítóaevet. A régi latin közmondás, azt 
hiszem, ezekre illik leginkább, de hát velük 
szemben jogosult is az istenek haragja. 

Tudom, hogy erre a kopott bölcselkedésre 
fölényes mosollyal felelsz s azt fogod mondani : 
„fölösleges szószaporítás, tudom én ezt jól". 
Bocsáss meg, ha kétségbe merem vonni e me-
rész állítást s azt felelni : nem tudod. Nem 
tudja egyikünk sem. Nem tudjuk, mert embe-
rek, tehát gyarlók vagyunk. Túlbecsüljük erőn-
ket, túlbecsüljük magunkat. Vagy hol van az 
az ember, akinek a méltatlanság, a hálátlanság 
növelte szívében a szeretetet? Hol van az az 
ember, akit a gúny nyilai meg nem sebeztek, 
aki ezekkel a mérgezett nyilakkal szelíd és 
türelmes tudott maradni? Hol van az az em-
ber, akinek a sanda gyanú, az oktalan vád 
könnyet nem facsart volna szeméből? Hol van 
az az ember, akinek a lenézés, a kicsinylés nem 
szorította ökölbe a kezét s végül hol van, akit 
a becsületén ejtett orvtámadás hidegen hagy ? 

Igaz, ezek általános emberi vonások és min-
den pályán közösek. Kijut belőle mindenki szá-
mára. De míg mindenki visszatorlással élhet, 
a tanítónak ezt tenni nem szabad. Pedig talán 
neki kétszeresen fá j mindaz, amivel bántják, 
holott egyszer sem érdemelte. Itt kezdődik e 
hivatásnak a tragikuma, mert — mint a leg-
több tragédiában — a hős itt is legtöbbször 
elbukik. Kevés azoknak száma, akik a szeretet, 
türelem és lemondás erényeivel úgy fölvértezik 
magukat, hogy csak egy szelíd mosoly minden, 
amivel a támadásokat fogadják. Te is tanító 
vagy és Lozzá nő. A támadásokban tehát kétsze-
resen is részed lesz. Nem ismered a világot, 
nem ismered az embereket s kétkedve fogadod 
e sorokat. Nemesen érző s gondolkodó lelked 
sehogyan sem tudja megérteni, hogy miért 
bánthatnák azt, ki senkit sem bánt, aki mind-
egyre a mások boldogulásán fárad. 

Úgy szeretném, ha soha sem értenéd meg. 
Úgy szeretném, ha veled kivétel történnék, 
aminthogy ezt hajlandók is vagyunk hinni ön-
magunkról mindaddig, míg csak nem tapasz-
taljuk, hogy rajtunk is beteljesedett a végzet. 

De ma még csak azt tudod, azt érzed, hogy 
idegenbe mégysz. De hiszen családban leszel, s 
azok bizonnyal jó emberek, gondolod. Termé-
szetesen, a maguk módja szerint. Van két kis-
gyermekük, azokat fogod tanítani, mert nem 
akarják, hogy a többi gyermekekkel együtt 

járjanak iskolába. Ez már figyelemreméltó vo-
nás, de nem baj. Tehetik, mert gazdagok. A 
szalonban egy nagyon előkelő assszonyság 
fogad, aki hangsúlyozza, hogy családtagnak 
fognak tekinteni. Te nagyon hálásan fogadod 
e kijelentést s boldog volnál, ha egy szíves 
csók pecsételné meg az új rokonságot. Mily 
jól esnék az idegenben s mennyivel bizalma-
sabbá válnék rögtön a viszony. De ott van a 
szalonban — te csak most veszed észre — egy 
kissé elhízott, de azért szintén nagyon előkelő 
úriember, a papa is. Belépted óta folyton vizs-
gál tetőtől talpig, amit te szintén nem vettél 
észre, de őnagysága igen. Most előlépve, vissz-
hangként ismételi őnagysága szavait, biztosítván, 
hogy családtagként fognak bánni veled. Te 
most már nem igen bánod, hogy az imént 
óhajtott rokoni csók nem következett be. Majd 
elővezettetnek leendő védenceid, neked az új 
rokonság szerint legalább is kistestvéreid. Eze-
ket már szabad, sőt kell is összepuszizni, mert 
különben rögtön konstatáltatnék a nevelői sze-
retet hiánya. A két kis penészvirág — fiú és 
leány — jobb ügyhöz méltó buzgalommal 
igyekeznek letörülni a csókok helyét, s miután 
kárba vesztek a mamának kézcsókra intő szem-
forgatásai — világos jeléül a fonomimika cél-
talanságának — siettek kámforrá válni, nehogy 
rögtön áldozatul essenek holmi nevelői hatá-
soknak. 

Ezek után a szobaleány elvezet szobádba, 
ahol a gyermekekkel együtt fogsz majd aludni. 
S miközben mindent megmutogat és elmagya-
ráz, olyan fölényt tanúsít veled szemben, hogy 
önkénytelenül is respektálni kezded, amit ő majd 
ki is fog aknázni, bizonyos lehetsz felőle. Oda-
lenn, a cselédszobában már is úgy beszél rólad, 
mint egyenrangú személyiségről. Ezt persze te 
majd csak később tudod meg. 

Mikor magadra maradsz, eszedbe jut az el-
hagyott édes otthon, az igazi kistestvérek, akik 
semmiképen sem hasonlítanak az újakhoz — 
és megjelenik az első könnycsepp, amit sietve 
törülsz le, nehogy valaki meglássa. 

Este a vacsoránál, ahol vendégek is vannak 
jelen, már bátran családtagnak tekintheted ma-
gadat, mert észre sem vesznek s így ráérsz 
kitapasztalni, hogy védenceid az ételneműek 
mely fajai iránt tanúsítanak rokon- és ellen-
szenvet. 

Vacsora végeztével pedig újabb fonomimikai 
jelek közbenjöttével tudtodra adatik a vissza-
vonulás, és te mégysz a gyermekekkel, míg 
onnanbelülről még sokáig kihangzik a vidám 
mulatság zaja. 

A két gyermek aztán, mikor úgy-ahogy si-
került jól alkalmazott mesék és játékok révén 
bizalmat kelteni magad iránt, beszélni kezd 
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— korukat meghaladó érettséggel — neked 
különösnek tetsző dolgokat a liáz belső életéből. 
Ekkor aztán kitárul előtted is az élet a maga 
prózai valóságában s látni fogod mindazt a 
szenvedést, ami e pálya választottjaira vár. S 
ha mindezek ellenére is vonz egy titkos hata-
lom ellenállhatatlanul — akkor csak menj. Menj, 
vissza sem nézve, meg sem állva, mindig csak 
azon az úton. Ez az út egy tisztább, jobb 
világba vezet, az eszmények világába. Ide el-
jutni csak szenvedések árán lehet, — de te 
el fogsz jutni, én tudom. 

Azok a hófehér szárnyaid juttatnak el, me-
lyekkel most próbálgatod a röpülést ki a fé-
szekből. 

* 

Édes, kicsi Mariskám, félénk, kis madaram, 
bocsáss meg, hogy ilyen sötét képet rajzoltam 
neked arról a pályáról, melyre te annyi nemes 
ambícióval léptél. Adja Isten, hogy a valóság 
s/.ebb, derültebb legyen. De félek, nem lesz az. 
Én már ismerem a világot s az embereket. Én 
már rég járom ^ azt az útat, amelyre te most 
készülsz lépni. Én nem mondhatok neked mást, 
mint hogyha majd nagyon fáj az élet, ha 
majd bántanak az emberek és jól esnék ki-
sírnod a tőlük büszkén és féltve rejtegetett 
könnyeket, akkor jöjj el énhozzám. Ne mondj 
semmit, én megértem azt úgy is. Nem foglak 
vigasztalni banális szavakkal — sőt lebeszélni 
sem foglak. Miért is tenném ? Hiszen jómagam 
is, — bár száz sebből vérzem — ha újra kel-
lene kezdeni az életet, újra csak tanító lennék. 

A szorgalomidő és a szülők. 
írta: Kohányi Gyula. 

Kóródy Miklós a Néptanítók Lapja 35. szá-
mában fölveti a kérdést, hogy miért kell 
minden iskolában reggel 8 órakor kezdődnie a 
tanításnak s miért kell mindenáron július és 
augusztus hónapokban tartani a szünidőnek. 
Legyen szabad érdekes fejtegetéseit valamivel 
tovább fűznöm. 

Előre kell bocsátanom, hogy a kérdés egy-
általában s e lapok hasábjain sem új. Pár évvel 
ezelőtt Elek Gyula kolozsvári áll. el. isk. igaz-
gató vetette fel e lapban a Téli szünidő kér-
dését, ami akkor hosszabb vitára is adott alkal-
mat; 1904 május havában pedig Kozma, Ferenc, 
Kolozs vármegyének ma már nyugalmazott kir. 
tanfelügyelője, a Berzeviczy Albert dr. akkori 
közokt. miniszter által az ő neve alatt ismert 
tanítófizetési és revíziós törvényjavaslat tárgya-
lására egybehívott ankéten a szorgalomidő be-
osztásának egészen ú j rendszerét vetette fel, 
mely akkor általános feltűnést, sok oldalról 

aggodalmat, de egyik legilletékesebb helyen, a 
földmívelésügyi minisztériumnak az ankéten meg-
jelent képviselőjénél élénk rokonérzést keltett. 
Ezt a javaslatot Kozma Ferenc a Kolozs-
vármegyei Tanítótestület 1904. évi őszi köz-
gyűlésén bővebben kifejtette s annak alapján 
a közgyűlés feliratot is küldött egyenesen az 
országgyűléshez, hogy az akkor már oda be-
nyújtott törvényjavaslatnak a szorgalomidőre 
vonatkozó rendelkezése módosíttassák, még pedig 
úgy, hogy erre nézve a határozathozatal joga, 
a közokt. miniszter felülbírálatának fenntartása 
mellett, a törvényhatóságok közigazgatási bizott-
ságaira ruháztassák, hogy így a helyi viszonyok 
szerint a szorgalomidő az ország különböző 
helyein különféleképen legyen megállapítható. 

A törvényjavaslat visszavonásával, termé-
szetesen, ez a javaslat is lekerült a napirendről. 
Igaz, hogy a Kolozsvármegyei Tanítótestület 
ezzel a határozattal nem érte be, hanem a 
Kozma-féle eredeti javaslatot kiadta a köröknek, 
tárgyalás végett. Ez a tárgyalás konkrét ered-
ményre eddig nem vezetett, amiben sok része 
van annak, hogy épen Kolozs vármegye egyes 
vidékeinek viszonyai nagyon is elütnek egy-
mástól. Ügy tartom azonban, hogy most, mikor 
más oldalról a kérdést újra megbolygatták, 
fölelevenítése nem lesz fölösleges. 

A javaslat lényege az volt, hogy a tanköte-
lezettségnek mai mindennapi és ismétlő-tanköteles 
korra való tagozódása helyett legyen annak 
tartama 10 év, a 6-tól a 16 ik év betöltéséig, 
s ennek első felében, azaz 11 éves korig jár-
janak a gyermekek iskolába nyáron, második 
felében pedig télen. Azonnal, amint az eszme 
fölmerült, nyomában kait az első ellenvetés a 
törvényjavaslat előadója részéről, azzal, hogy 
pedagógiailag nehezen valósítható meg. 

Szerzője azonban nem engedett s fél évvel 
később részletesen is kifejtette írásban az ő esz-
méjét. E sorok írója akkor azt a kérdést vetette 
fel, hogy miként képzelhető ennél a rendszernél 
a héthónapi szünidő alatt az öthavi tanítás 
anyagának megrögzítése, s akkor nem kaptunk 
rá kielégítő feleletet, különösen a kisebb gyer-
mekeket illetőleg, mert a nagyobbak könyvtárak, 
vasárnapi előadások stb. útján könnyen meg-
tarthatók a művelődés mezejének taposott útján ; 
ámde az idő erre is maga adta meg a feleletet. 
A tanyai iskolák az ő rövid szorgalmi idejükkel 
jóformán most sem tesznek egyebet, mint ennek a 
Kozma-féle tervnek a téli felét hajtják végre s 
bizony a nyári öt hónapon át sokkal többet felejt-
het a gyermek, mint a téli hét alatt, s mégis van-
nak tanyai iskolák elég szép számmal, amelyek 
legalább is megfelelő «redményt muimtnak, bár-
mely mérték alkalmazásával is. Az pedig világos 
és bővebb magyarázatra nem szorul, hogy, ha 
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a mai népiskola 3 — 4 osztályának anyagát 5 
évre toljuk ki s az osztatlan iskola egy osztályát 
kivesszük a tanteremből, a megmaradt tanuló-
sereg a redukált egyévi anyagot öthavi pontos 
iskolázás esetén legalább is annyira képes lesz 
megemészteni, s mivel a gyermekeknek ez a 
csoportja télen szünetelne, mikor úgyis a szobába 
szorul s olvasni-írni már úgyis tud, szinte el-
képzelhetetlen, hogy a téli napok unalmát ne 
szellemi szórakozással igyekezzék elölni. 

Fölmerült még egy fontos érv: a tanköte-
lezettség meghosszabbításának nehéz volta. Nos, 
azóta ez a kérdés is meg van oldva, mert a 
gazdasági népoktatásról, valamint az iparoktatás 
új rendjéről szóló törvényjavaslatok egyaránt 
kimondják, hogy abban az esetben, ha a tanuló 
három év alatt a gazdasági, illetve ipari nép-
iskola teljes három évfolyamát akár előképzett-
ség, akár szorgalom hiánya miatt nem végezte 
el, a gazdasági népiskolába még egy évig, tehát 
16 éves koráig, az iparostanonc-iskolába pedig 
a tanfolyam teljes bevégzéséig járni köteles, sőt 
a gazdasági törvényjavaslat rendelkezései á folyó 
évi szeptember 1-én életbeléptetett új állami 
iskolai gondnoksági utasításba már be is vannak 
iktatva. Ekként a tanköteles kor a 16. életév 
betöltéséig már ki van terjesztve s így e szor-
galomidő ú j beosztásának ez az akadálya is el 
van hárítva. 

Fontos kérdés azonban, hogy az így meg-
változtatott szorgalomidő mellett mennyi ideig 
legyen a gyermek, illetve ifjú naponként isko-
lában. Erre nézve elsősorban is lássunk egy kis 
számítást. Ma a népiskola alsó osztályaiban 
20-nál, a felsőkben 25-nél több nem lehet a 
heti órák száma, az ismétlőben pedig télen 7, 
nyáron 5 hetenként az ú j utasítás értelmében, 
valamint az iparostanonc-iskolai szervezet szerint. 
A szorgalomidőt a mindennapi iskolában 30 
hétre téve, ez kitesz hat év alatt, átlag 22 órájával, 
3960 órát, a téli öt hónap alatt, 20 hetet véve 
7 órájával, négy év alatt 560 órát, összesen 
tehát 4520 órát. Ezzel szemben a Kozma-féle 
javaslat szerint öt éven át 5 nyári hónapon 
keresztül, 20 héten át bőven elég volna heti 
20 — 20 óra, ami kitenne 2000 órát s további 
öt éven át, 5 téli hónapon keresztül szükséges 
volna heti 25 — 25 óra, ami kitenne 2500 órát, 
tehát a különbség minimális és az a csak nyári 
időben végezhető, tehát tényleg akkor is vég-
zendő gazdasági gyakorlatokra számított heti 
2 — 2 órával teljesen el is volna tüntethető. 

Ezt az időt akár hat-, akár ötnapos szorgalmi 
hetekre beosztva, igen egyszerűen lehetne a 
helyi viszonyok szerint idomítva kezelni. S itt 
meg kell állnom, bár a kérdés tárgyalása szinte 
kikívánkozik ennek a cikknek a keretéből. 

Az egyhuzamban való tanítás ügyét értem 

ez alatt, amire Kórcdy Miklós utolsó cikkében 
szintén célozott s abban olyan dolgokat ír, 
hogy — engedjen meg — tapasztalataim alapján 
nem tudom elhinni. Először is hangsúlyozom, 
hogy a tanyai iskolákban a nyári félévben a 
legtöbb helyen egész nap, a téli félévben vagy 
csak délelőtt, vagy pedig délben csak egy órai 
szünetet adva, csak a kora délutáni órákban 
tanítanak. Pedig ott nem 2 órakor mennek haza 
a postások, mint Pécsett, hanem igaz, hogy a 
tanyán a havas úton alkonyatkor nehéz volna 
több kilométer távolra elereszteni magukban a 
gyermekeket, nyáron meg a délután szabad 
gyermek otthon munkára fogható. De hát ha 
ezekért tehetünk kivételt, nem igényelhetik ezt 
vájjon a postások is?! 

Nos, Kolozsvárt 1908 januárban megpróbál-
tuk az állami elemi iskolákban, megjegyzendő, 
hogy ott a középiskolák délután is tanítanak, 
holott a postások, vasutasok, pénzügyi és megyei 
tisztviselők, minden esetre még egy csomó bank 
emberei s talán még mások is csak délelőtt 
vannak hivatalban. S mi történt? A közép-
iskolák tanárai a gondnokságban teljes erővel 
ellene fordultak, s mikor az épen akkor történt 
tanfelügyelői változás folytán az új tanfel-
ügyelő elfoglalta helyét, ő — a minisztériumtól 
nyert direktíva alapján — alig egyhónapos 
gyakorlat után az egyhuzamban való tanítást 
beszüntette. Pedig ma a dolog úgy áll, hogy 
mikor a gyermek otthon van, az apja, sőt sok-
szor az anyja is hiányzik, s mikor ezek haza-
mennek, a gyermek már ismét iskolában van. 
Nem csoda ilyen körülmények között, hogy 
immár a család felbomlásának szociológiai folya-
matáról komoly, sorozatos előadásokat tartott 
egy ifjú társadalmi tudósunk, pedig bizony, ha 
valaha Franciaország megért egy misét, talán 
a magyar családi élet is felér egy kísérlettel az 
egyhuzamban való tanítás terén. 

De hagyjuk ezt most, térjünk vissza oda, ahol 
elhagytuk. Ma ott vagyunk, hogy a zsúfolt 
iskolák miatt a tanulóknak csak egy igen cse-
kély hányada jut el az élet tudományát tanító 
Y. és YI. osztályba, akkor, ha a Kozma-féle 
javaslat elve megvalósul, egy-egy tanító növen-
dékeinek száma papíron megmarad ugyan, de 
tényleg felényire száll alá, mert két csoportban 
fogja őket részint télen, részint nyáron tanítani ; 
s mivel ma a tanköteles kor utolsó harmadára 
az óráknak csak 12°/o-a jut, pedig ekkor a leg-
fejlettebb a tanulók értelme, addig az új rend-
szerben ugyanarra az időre az óráknak teljes 
egyharmada esnék. 

Szinte beláthatatlan az a perspektíva, amit 
a tanköteles kornak ez a beosztása mutat s én 
azt hiszem, hogy ez a lehető legkönnyebben 
most volna megoldható, mikor a gazdasági nép-
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oktatásról s az ipartörvény módosításáról szóló 
törvényjavaslatok tárgyalás alatt, illetve előtt 
állanak. Erintettem már, hogy a Kozma-féle 
eszmét az ankéten a földmívelési kormány kép-
viselői fogadták a legkedvezőbben. Nem csoda, 
mert annak életre keltése valóban a gazda-
közönségnek, a földmíves-népnek volna leg-
nagyobb hasznára. Gyermeke 10 éves korától 
a nyári két hónapon át teljesen az övé volna, 
heti egy pár gazdasági gyakorlati órát leszá-
mítva, amit szintén könnyen lehetne úgy sora-
koztatni, hogy a gyermekek két csoportban, 
csak 2—2 hetenként jelennének meg az iskola 
gyakorlóterületén, s ezenkívül a kisebb gyer-
mekek szorgalomidejét is könnyen lehetne úgy 
beosztani, hogy a legszorgosabb s tőlük is 
munkát váró gazdasági munkálatra idején, pl. 
palántaültetés, szüret, kukoricatörés stb., ők is 
kapjanak pár napi szünetet. 

Ez a rendszer a falusi néppel az iskolát határ-
talanul megkedveltetné, hiszen mióta a szabad 
gazdálkodási rendszer terjedni kezd, a népnek 
egyik legnagyobb hátráltatója gazdasági előhala-
dásában épen a tankötelezettség ; a havason úgy, 
mint a síkságon, különösen a tanyavilágban. 
Ma már nincsenek közös legelők, hanem az a 
szegény 10 holdas gazda, sőt sokszor csak bérlő, 
ezen a kis területen kénytelen úgy a búzaterme-
lésnek, mint az állatlegeltetésnek helyet szorítani, 
ez utóbbira jóformán csak az útak szélén jutván 
hely. S ezt a szűk helyet ki őrizze meg úgy, 
hogy róla az állat tilosba ne menjen, ha nem 
a 8—10 éves, tanköteles gyermek; és pedig 
nemcsak a mai nagy szünidőben, hanem kora 
tavasztól késő őszig. Csoda-e, ha a paraszton 
nem fog az iskolamulasztási bírság?! Sokkal 
többet ér neki otthon a gyermek, mint az ötször 
két hét alatt 15 koronára emelkedhető bírság-
pénz; ezt amannak érdekében szívesen fizeti, s 
ki vallja kárát ? A gyermek és szülő épen úgy, 
mint az iskola. Volt alkalmam úgy a gyalui 
havasok oldalán, mint az alföldi tanyákon ennek 
igazságát tapasztalni bőven. 

Maradna még egy érv: a városi gyermekek, 
az intelligens szülők s a középiskolára elő-
készítés kérdésével hogyan volna ez a rendszer 
összeegyeztethető. Szerintem könnyen. Bővebb 
magyarázata szintén kirí e cikk keretéből, mind-
össze annyit mondok tehát: az egyhuzamban 
való tanítás nem a társadalmat bontaná meg, 
hanem csak egységesebbé tenné, a föntemlí-
tetteken kívül azért is, mert még nagyobb kör-
ben tenné általánossá az egyhuzamban való 
munkát, s ahol ez lehetetlen, ott a mai ismétlő 
terhétől megszabaduló tanítóság könnyen segít-
hetne délutáni otthonok, aféle gyermekkaszinók 
létesítésével ; a középiskola pedig fölvenné a 
gyermekeket ötévi elemi oktatás, egy önmagá-

ban teljes keret elvégzése irtán s nem volna 
kénytelen, mint ma, minden tárgyat újra kez-
deni, s a mai első két év anyagát a jobban 
előkészített tanulókkal könnyen elvégezné egy 
év alatt. 

De mindezekről s a még hozzájuk tartozó 
egyebekről — más alkalommal. 

A népiskolai énektanítás 
főbb kérdései. 

— N é g y k ö z l e m é n y . — 
írta: Seprődi János. 

A népiskolai énektanítás rendezésében és fej-
lesztésében legnagyobb érdeme a múltban Bar-
talus Istvánnak, jelenben kétségkívül Sztaiikó 
Bélának van. 

Bartalus István mint tanár, író és tankönyv-
készítő, legelső és legbuzgóbb munkása vo'.t 
Magyarországon az öntudatos, rendszeres ének-
tanításnak. Első volt, aki a népiskolai ének-
tanításnak nagy fontosságát nevelési, tudo-
mányos és nemzeti szempontból fölismerte s 
írásaival és tankönyveivel igyekezett annak 
úgy a felsőbb, mint az alsóbb körökben híve-
ket szerezni. Első volt, aki a népiskolai ének-
tanítás egész mezejét át tudta tekinteni s 
Heinroth rendszerének eredeti fölfogásával, 
mondhatnók: megmagyarításával, olyan kezde-
ményező lépést tett, amely az egyetemes ének-
tanítás terén is számottevő, nálunk pedig a 
legszebb eredménnyel, elemi énekoktatásunk 
messze kiható föllendülésével kecsegtetett. 

Sajnos, de ma már egész határozottan meg 
lehet állapítani, hogy Bartalus jószándékú törek-
véseinek alig lett valami látható eredménye. Ha 
mindent összeveszünk is, alig több annál az álta-
lános benyomásnál, hogy a népiskolai énektanítást 
nem lehet, nem szabad tovább akkori nyomorú-
ságos helyzetében hagyni s hogy lehetőleg az 
értelmes, öntudatos, hangjegy szerint való taní-
tás felé kell törekedni. Nagy dolog ez is, de 
semmi esetre sem áll arányban sem azzal a 
jóakarattal, sem azzal a pedagógiai érzékkel, 
mellyel Bartalus a magáévá tett és éles ésszel 
egyszerűsített Heinroth-féle rendszert tanköny-
veiben keresztülvitte s azokat általában az 
életnek, a tanítóságnak átadni kívánta. Mert 
bizony a legfőbb cél elérése: a rendszer elter-
jedése és annak alapján a hangjegy szerinti 
tanítás és éneklés a népiskolában és a nép 
fiai közt mindmáig csak kegyes óhajtásnak 
maradt. Egy pár szórványos esettől eltekintve, 
jóllehet Énektanító Vezérkönyvei és Éneklő 
Ábécéi közkézen forogtak (legalább papiroson: 
a tanmenetekben és tankönyvkimutatásokban), 
maga a tanítás maradt a régi, rendszertelen, 
hallásutáni emlézésnek. 
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És vájjon mi volt az oka ennek a siker-
telense'gnek ? 

Akikkel csak beszéltem erről a dologról, 
mindnyájan azt a rendszert hibáztatták, melyet 
Bartalus átvett és javított s azt a módot, 
ahogyan kivitte. Annyi kétségtelen, hogy maga 
a rendszer népiskolai tanításra igen elvont s 
épen azért nehezen érzékelhető. Még igazabb, 
hogy e rendszer keresztülvitele sokkal tudo-
mányosabb részletességgel s fárasztóbb alapos-
sággal történt, mint amennyit a népiskola meg-
kíván és megbír. A legfőbb ok azonban itt is, 
mint Bartalus másirányú munkásságánál, abban 
van, hogy megelőzte a maga korát, vagy helye-
sebben: rendszerével nem a maga idejében 
lépett fel. 

Ez a tragikus vonás Bartalus tudományos 
életének minden főbb mozzanatában ott van. 

Magyar zenetörténeti munkásságában tehet-
sége az összefoglaló, elmélkedő irány felé vonta, 
amikor a tárgy szükséglete szerint a száraz 
adatgyűjtés lett volna rendjén. Népzenei gyűj-
tése is arra az időre esik, amikor még külföl-
dön sem volt kellőleg tisztázva a népiesség 
fogalma s így annál kevésbé lehetett nálunk 
ismeretes a népköltési adalékok gyűjtésének 
célja és módszere. A Heinroth-féle énektanítási 
rendszer is helyén lehetett Németországban, de 
nálunk mindjárt ezzel kezdeni, a régi hallás 
utáni tanítással egyszerre olyan gyökeresen 
szakítani, bizony csak időelőtti próbálkozás 
volt. E rendszer kivitelére nem volt akkor 
nálunk előkészítve sem a tanulóság, sem a 
tanítóság. * 

Egyben mégis szerencséje volt Bartalusnak. 
Akadt tanítványai közt egy, aki tanszékével 
együtt átvette tőle s szívén hordozta a népiskolai 
énektanítás gondolatát és gondját. Aki jobban 
számolva a körülményekkel és lehetőségekkel, 
emberileg szólva, a lehető legjobban oldotta 
meg a magára vállalt feladatot. Akinek mun-
kásságában, mint minden emberében, találunk 
ugyan bírálni valót, de ez is csak az ismert 
közmondást igazolja: Rómát sem egy nap alatt 
s nem is egy ember kezével és eszével épí-
tették. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a népiskolai ének-
tanítás jelenlegi tanterve és a hozzá adott 
utasítások egészében a Sztankó Béla tudomá-
nyát s körültekintő pedagógiai érzékét dicsérik. 
Ezzel az ének a többi népiskolai tantárgy kö-
zött megkapta az őt megillető helyet. Ha igaz-

* Hogy mennyire nem számolt Bartalus az adott 
helyzettel és a jelen körülményeivel, legjobban iga-
zolja az a kicsiség, hogy művét eredetileg a mái-
elavult szoprán-kulcsba írta s csak hivatalos bírálói 
nyomására tért vissza a hegedű-kulcshoz* (L. Ének-
tanító Vezérkönyve I. évf. Budapest, 1898. 24. 1.) 

ságosak akarunk lenni, meg kell mondanunk, 
hogy ez a hajdan nevezetes, de több század óta 
elhanyagolt tantárgy, t. i. az ének csakis ezzel 
a munkálattal jutott vissza ismét arra a magas-
latra, melyen valaha állott s melyet a többi 
népiskolai tantárgy nagyobb része századok óta 
megszakadás nélkül megőrzött és folyton ma-
gasabbra emelve tovább fejlesztett. 

Ha a legújabb népiskolai tanterv vaskos és 
minden tekintetben alapos, hasznos kötetében 
összehasonlításokat teszünk, csak megelégedés-
sel nézhetünk az énekre, amely végre valahára 
megszűnt csupán hézagpótló mulatság lenni s 
hála Istennek, elvesztette exotikus helyzetét és 
színét, amely miatt senki sem vette komolyan. 
Kiemelkedett a játékok lealázó sorából (mert 
hiszen csak többet ér azoknál) s ha az éneket 
a tanító továbbra is olyan tehernek fogja 
tekinteni, amelyet legkönnyebben rázhat le 
magáról, a tanuló pedig ezután is minden 
helytelenkedését az énekórán bonyolítja le, 
ezért a tantervet okolni többé már nem lehet. 

De a legjobb tanterv is holt tőke marad, 
ha a benne foglalt elvek és igazságok hússá, 
vérré nem válnak a gyakorlati életben. A tan-
könyvek azok a vasúti vonalak, amelyek a 
tantervben elraktározott értékeket a szélrózsa 
minden irányában elszállítják és forgalomba 
hozzák. Nem okvetlenül az a legjobb tankönyv-
készítő, aki a legtöbb tantervet készítette ; ez 
két különböző foglalkozás, amely különböző 
arravalóságot tételez föl, amely nem zárja ugyan 
ki egymást, de bizony ritkán található együtt. 

Ez a szerencsés eset a Sztankó Béláé, akinek 
tankönyvei a tantervnek egyszersmind leghűbb 
közvetítői. Később elő fognak kerülni tankönyv-
írói munkásságának nevezetesebb sajátságai ; 
most csak annyit említek, hogy a népiskolai 
énektanítás egész mezejére, minden ívszletére 
kiterjedő gonddal dolgozott s nem csupán a 
tervezetet készítette el, de az alaptól a tetőig 
minden téglát, minden gerendát maga faragott, 
maga épített. 

Kezdte az első osztálynak szánt Szöveg-
könyvvel s végig ment a népiskola minden 
osztályán; kitérést is tett a fő- és székvárosi 
népiskolák kedvéért s ha jól emlékszünk, vala-
hol ígéretet tett osztatlan népiskolák számára 
való tankönyv iránt is. Majd folytatta a kiépí-
tést a tanító- és tanítónőképző-intézetek szá-
mára írt Énekiskoláival. 

Ez utóbbiaknak IV-ik és utolsó része csak 
most jelent meg.* Vaskos kötet, amely xígy 

* Teljes címe : Énekiskola tanító- és tanítónő-
képző-intézetek számára. IV. rész. (Vezérkönyv a 
népiskolai énektanításhoz.) Szerkesztette Sztankó 
Béla, állami tanítóképző-intézeti tanár. Budapest, 
Franklin-Társulat. 1909. 8°. VIII + 351 1. Ára 5 K. 
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külsőleg, mint belsőleg az egyszerű tankönyv-
nél jóval magasabb igénnyel lép föl. Benne 
nemcsak a tanítóképzők IV. osztályának tan-
anyagát (az énektanítás módszertana) találjuk 
meg, de úgyszólván összefoglalója, betetőzője 
ez a kötet a népiskolai énekoktatás egész terü-
letének. Szüksége van rá nemcsak a negyedéves 
növendéknek, de minden énektanítónak, ha tár-
gyával öntudatosan, céltudatosan akar elbánni. 

Fölvilágosítást kap e könyvből az ének élet-
tani és lélektani vonatkozásairól (Első rész), 
vagyis gyakorlatiasabb érzékkel szólva : az 
énekoktatás egészségügyi oldalairól. Tanulságos 
lesz áttekintenie az énektanítás százados fejlő -
dését (Második rész). Igen jó hasznát fogja 
venni a Harmadik részhen található tanmenet-
mintáknak. Végül a Negyedik rész útmutatóul 
fog szolgálni az énektanítás legkényesebb kér-
désében, a különböző módszeres eljárások ön-
tudatos megítélésében és alkalmazásában. 

Mi is úgy tekintjük Sztankó Bélának e leg-
utóbb megjelent munkáját, hogy ő azzal a 
tantervben megalapozott népiskolai énektanítást 
csakugyan betetőzte. Készen van tehát most 
már az egész épület s látható és vizsgálható 
egész mivoltában. Most tűnik ki igazában, 
hogy alap és építmény fedik-e egymást? S 
míg tiszteletre ébreszt hatalmas arányaival, 
szinte csábítólag kínálgat: nézzük meg, nincs-e 
kifeledve valami belőle s elég erősen összevág-
nak-e az eresztékek? 

Valóban, nem tartjuk egészen haszon nélkül 
való fáradságnak: e könyv kapcsán összeállí-
tani, fölemlegetni és lehetőleg megbeszélni a 
népiskolai énektanításnak mindama főbb kér-
déseit, melyek akar természetüknél, akár a mi 
különleges helyzetünknél fogva érdemesek a 
figyelembe vételre s amelyek elől sem az elmé-
let, sem a gyakorlat embere (tudós az egyik, 
tanító a másik) csak úgy könnyedén ki nem 
térhet. 

A könnyebb áttekintés és megértés kedvéért 
mondanivalóimat csoportokba szedem. 

1. A népiskolai énektanítás célja. Az ének 
is, mint minden más tantárgy, elsősorban álta-
lános emberi, vagyis nevelési célt szolgál, ami 
nemcsak nem zárja ki a szűkebbkörű nemzeti 
célt, de jól felgondolva, vele összeesik. 

Minden egyén (gyermek és felnőtt) az álta-
lános emberit csak a maga speciális nemzeti 
mivoltán keresztül érezheti meg s az általános 
emberi fölfogáshoz csak a maga különleges 
helyzetének megértése után juthat el; mert a 
fejlődésnek ez a természetes útja s az általá-
nos emberi tulajdonképen semmi egyéb, mint 
a legkiválóbb és legértékesebb egyéni, nemzeti 
vonások egyesülése, egybegondolása. Épen 
ezért tehát, nemcsak szabadsága, de egyenesen 

kötelessége ápolni, fejleszteni minden egyénnek 
és így minden nemzetnek azokat a speciális jó 
és értékes tulajdonokat, melyek birtokában van-
nak ; mert ezzel s csakis ezzel szolgálhatja az 
általános emberit, az egész emberiség magasz-
tos célját: a haladást, tökéletesbülést% 

Olyan egyszerű, világos dolog. És mégis 
hányan nem értik ! Apáczai Cseri János, a 
tudomány és tanítás nagy magyar bajnoka, 
250 évvel ezelőtt kimondta ezeket az igaz-
ságokat s vájjon ma is elmondhatjuk-e, hogy 
vérünkké váltak ? A nevelés általános gondolata 
Széchenyi óta tüzetesen foglalkozik vele, de 
hogy az egyes tantárgyak a tanterv keretein 
belül, a maguk részletes kivitelükben meny-
nyire szolgálják ezt a nemzeti gondolatot, azon 
bizony, sajnos, még ma is elmélkedhetünk. 

Az ének és zene pl. olyan természetű tárgy, 
amely szinte önként kínálkozik általános emberi 
(nemzetközi) szolgálatokra; ezért még ma is 
elterjedt, közönséges nézet, hogy tanításában 
nemzeti célt és vonást keresni fölösleges, sőt 
az általános emberi szempontjából tisztára káros. 
De régóta tudva van az is, hogy nálánál job-
ban, sikeresebben egyik sem munkálhatja a 
nemzeti célt. Hangja, mondjuk rossz szóval : 
közege, mindenki előtt érthető ugyan, akár 
csak valami eszperanto-nyelv, de azért még 
sem szól mindenkihez egyformán ; mert a tar-
talma, az érzés és hangulat minden nemzet 
körében más és más és elvégre is ez a lénye-
ges s nem a levegő, amely az érzést és hangu-
latot hangokon szállítja. 

Az éneket is tehát, mint minden más tár-
gyat, nemzeti szolgálatba kell állítani, mert 
csakis úgy lehet igazi fejlesztője, előbbvivője 
az általános emberi műveltségnek. Ezt a gon-
dolatot a leghatározottabban, minden alkuvás 
nélkül, az énekre nézve csak a legújabb nép-
iskolai tanterv mondta ki s ez is annak a 
tantervnek egyik leggyönyörűbb vonásai közé 
tartozik. A kimondásával pedig már csakugyan 
nem lehetett tovább várnunk, hiszen az is 
kimondhatatlan kárára volt nemzeti művelt-
ségünknek, hogy eddig vártunk vele. 

A forradalom előtt lenézett műtermék volt 
a népdal s irodalomban, társadalomban, iskolá-
ban az érzékeny 3A-es, G/s-os német dalok ural-
kodtak. A forradalom leverése után a nemzet 
passzív ellenállásával szerencsésen visszaverte 
mindenütt, az iskolában is a németesítő törek-
vést, csak épen a zeneművészetben és ének-
tanításban maradt alul. 

A felsőbbfokú zene-énekoktatást idegenné 
tették azok a magyarul sem tudó zenetudósok 
és zenetanítók, akik Liszt előtt s még inkább 
utána, azon zászló alatt indítottak ellenünk 
hadjáratot, hogy a magyar zenét magasabb 
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műformák szerint kell fejleszteni. A népiskola 
területét pedig elöntötték a Fröbelféle gyer-
mekkertekből kiáradó vizenyős német dalok, 
amelyek leszivárogtak egészen a nép legalsóbb 
rétegéig s az eredeti, tiszta magyar műveltség 
fejlődésének többet ártottak, mint egy-egy 
kisebbarányú tatárbetörés. 

Eszem ágában sincs a Fröbel-féle gyermek-
kerteket a maguk egészében kárhoztatni, de 
bizony ez is tanulságos példa, hogy a csak 
úgy nyersen átvett és a nemzet jelleméhez 
nem idomított, azt számba nem vevő idegen 
intézmény majdnem annyit árt egyfelől, mint 
amennyit használ másfelől. 

Mert vájjon a nemzeti szempont figyelmen 
kívül hagyásával el lehet-e érni azokat az álta-
lános emberi, nevelési célokat, melyeket a 
különböző tantervek ősidők óta az ének elé 
kitűztek ? Lehet- e pl. a magyar gyermek ke-
délyét növelni, érzés-világát gazdagítani, erkölcsi 
fölfogását nemesbíteni, egy szóval : lehet-e 
nevelni idegen dalokkal, amelyek sem vele-
született alaptermészetének, sem örökölt faji 
sajátságainak meg nem felelnek? 

Mélyen meg vagyok győződve, hogy a ma-
gyar gyermeki lélek igazi, természetes táplálé-
kát csakis abból' a talajból merítheti, amelyen 
született, amely őt körülveszi s amelyet majd 
felnőve, neki magának művelnie kell, hogy 
megélhessen. 

Ha a magyíir gyermeknek idegen táplálékot 
adunk, amely az ő alaptermészetével, kiala-
kulandó jellemének csíráival ellenkezik — és 
mily nagy a különbség a magyar és német 
lélek között ! — mindenképen rosszul járunk. 
Mert két eset lehetséges. Vagy nem veszi be 
a nem neki való táplálékot s ez esetben taní-
tásunk hiábavaló volt. Rosszabbul járunk 
azonban, ha beveszi, mert azzal őt megrontjuk, 
lelki fejlődésének rendes, természetes menetét 
megzavarjuk s többé-kevésbá kiforgatjuk őt 
abból a lelki egyensúlyból, mel} öröklött és 
veleszületett tulajdonságainak s az őt körül-
vevő környezetnek az eredménye s így élheté-
sének, megélhetésének is legfőbb föltétele. 

Hamis tudomány tehát azoké, akik azt hir-
detik, hogy a zeneművészetben és ének-zene-
tanításban fölösleges, sőt káros a nemzeti szem-
pont emlegetése, mivel összesítés helyett szét-
darabolásra vezet. Ez alatt a cégér alatt árul-
ták századokon keresztül a latin nyelv hasz-
nait s e jelszó miatt fejlődtek ki oly lassan a 
nemzeti nyelvek és irodalmak. Ami pedig épen 
az énektanítást illeti, nagy tévedés azt hinni, 
hogy az éneket lehet és úgy kell tanítani, 
mint a mennyiségtant vagy a csillagászatot: 
elvontan, a nemzeti érzés belevonása nélkül. 

A magyar tanítóság semmi esetre se üljön 
föl ennek a tanításnak, mert nincs több böl-
cseség benne, mint azokéban, akik a nemzetet 
és hazát elavult fogalomnak hirdetik. 

2. A népiskolai énektanítás anyaga. A cél 
meghatározásából önként következik, hogy a 
népiskolában magyar dalokat kell tanítani. Ki 
kell onnan szorítani minden idegent s a magyar 
gyermeki lelket nem szabad megzavarni egyet-
len olyan dallam-sorral sem, melynek szövegé-
ben és ritmusában idegen hangulat és érzés-
világ tükröződik. 

Ez nem azt jelenti, hogy nekünk véglegesen, 
a tanítás felsőbb fokozatain is légmentesen el 
kell zárkóznunk minden idegentől. Mert hiszen 
az idegent nekünk is ismernünk kell, hogy 
tőle a miénket megkülönböztetni tudjuk s 
értékelni is igazán csak akkor tudjuk a mién-
ket, ha ismerjük a másét. De erre csak a 
középiskolában és a vele egyfokú tanításban 
kerülhet sor. Valamint idegen nyelvet tanítani 
a népiskolában nevelési és nemzeti szempont-
ból egyaránt képtelen gondolat : ki kell irtani 
a népiskolai énektanítás anyagából mindama 
dallamokat, dalokat, melyeknek magyarsága 
vagy legalább magyar eredete kétségen fölül 
nem áll. 

E tekintetben is legkiválóbbak a Sztankó 
Béla tankönyvei. Amint a tanterv célzatai után 
joggal is várhattuk, gondosan került minden 
idegenséget s ami sokkal többet jelent: tele 
vannak tankönyvei szemenszedett régi és jelen-
kori magyar dalokkal, amelyeket nemcsak a nép 
gyermekeinek s nemcsak tanítási szempontból 
kell ismernie, de amelyeket ismerni kell min-
den müveit embernek. 

(Folytatása következik.) 

Lapszemle. 
(Osztályozás. Érzelmi nevelés a tantervben. Iskolai 
orvos a főváros népiskoláiban. Első erdei iskolánk. 
A tanítóegyesületi élet pangása. Népiskolai indexre 

került kifejezések.) 

Nagy a jelentősége a tanulmányi rangfokozat-
nak. Iskolai forradalmakat támaszt a tanév végén 

• és új társadalmi alakulások talpköve az iskolai 
i életben a tanév elején. Mégsem foglalkoznak 
! vele a maga érdeme szerint, de foglalkoznak vele. 
; Némelyek gyilkos szándékkal. Különösen azok, 
! kik pedagógiai szempontból szükségtelennek vall-
I ják az érdemjegy mai rendszerét. „ . . . Az osztá-

lyozásra pedagógiai szempontból egyáltalán semmi 
I szükség sincs", így nyilatkozik Benedek Emma 

a „Család és Iskola" 13. számában. Nyilatkoza-
tának éle az osztályozás mai rendszere ellen 

J irányul. Ez csak arra való, hogy az ismeretek 
súlyát mérlegelje és számot adjon róla a tanulók 
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hozzátartozóinak. Eljárásunk veszedelmesen egy-
oldalú és a legjobb akarat mellett is elég gyak-
ran igazságtalan. Rá is cáfol az élet lépten-
nyomon. Mégis messzemenő jogokat származtatunk 
belőle. Helyes ez? Helyes, nem helyes, egyhamar 
nem remélhetünk gyökeres átalakítást. Addig is 
sürgethetünk holmi javítást egy és más irányban. 
Nevezett cikkíró egyelőre azt kívánja, hogy elé-
gedjünk meg csupán annak kimutatásával, „hogy 
az illető tanuló vagy jól vagy közepesen, vagy 
sehogy sem tudja a dolgot". A schnepfenthali 
iskolában nem ismerik a misztikus noteszt. „Ha 
a gyermek felelt, osztályzatát egy erre szánt 
osztályzati lapra vezetteti. E lapot a hét végén 
az igazgató veszi át és szombaton este az össze-
gyűlt tanulók előtt kihirdeti a heti munkálkodás 
eredményét." („Magyar Népiskola, 36. sz., Szé-
kely Eugénia ismertetése.) Ez a módosítás ugyan 
nem jelent sokat, de ez is valamicske. A székes-
fővárosi tanítók buzgón tanácskoznak az osztályo-
zás kérdéséről. Hisszük és óhajtjuk, hogy ez 
meghozza a szerencsés megoldást. Akkor lesz 
szerencsés megoldása, ha megfelel a pedagógiai 
szempontoknak. Sokan vannak, kik a pedagógiai 
szempontok kifejezése alatt leginkább az erkölcsi, 
az érzelmi nevelés érdekét értik. Talán Edel-
mann Rezső is, ki azt ajánlja a „Nemzeti Iskola" 
36. számában, hogy az érzelmi nevelést is illesz-
szük a tanterv keretébe. Azt kérdezi: „Fölös-
leges lenne-e, ha a tanterv osztályonként egy-egy 
rovattal megtoldódnék, melyben az erkölcsi ne-
velés, az érzelmi élet egyes fázisai mint elérendő 
cél tűzetnének ki, minden esetre szoros össze-
függésben a kijelölt tananyaggal?" 

Tudjuk, hogy a pedagógiai szempontok az egész 
ember harmonikus nevelését célozzák. Ennélfogva 
azt is tudjuk, hogy a testi nevelés ép olyan 
fontos, mint az erkölcsi és értelmi. A testi nevelés 
főfeladata az egészség megóvása, az erők foko-
zása. Ez a meggyőződés indítja a székesfőváros 
közoktatási osztályának vezetőjét, hogy meghono-
sítsa Budapest népiskoláinál az iskolaorvosi intéz-
ményt. „ . . . A közoktatásügyi osztály javaslatot 
fog tenni legközelebb a törvényhatóságnak, hogy 
megfelelő díjazással több elemi népiskolájánál már 
e tanévben is alkalmazzon képesített iskolaorvo-
sokat, kik mellett oki. tanítónők és óvónők gon-
doskodnának arról, hogy a beteg iskolásgyermek 
az adott utasítás alapján gyógyíttassék." („Köz-
oktatás", 2. szám.) 

Közegészségi tekintetben felette örvendetes és 
áldásos új intézet alapításáról tudósít a „Gyer-
mekvédelem" 9. száma. Ez az intézet első erdei 
iskolánk. Szombathelyen nyílt meg a tüdőbeteg-
ségre hajlamos, szegény tanköteles gyermekek 
számára. A délkeleti fekvésű épület az erdő szé-
lén és nem az erdő sűrűjében áll, mert a beteges, 
gyenge szervezetnek nem az erdő árnyékára, 

hanem verőfényes és napsütötte tisztására és 
pázsitjára van szüksége. A tanév május 15-től 
október 15-ig terjed. Az iskola, az első osztály 
elhagyásával, osztatlan öt osztályból áll. Szerve-
zete megfelel a városi iskolák szervezetének. Min-
den osztályba 9 —10 gyermek vegyesen vétetik 
fel. Tanítás után a két nem külön van. A tanítás 
napi két-három óráig tart, de egyfolytában csak 
20 — 20 percig, utána 5 — 1 0 perces szünet kö-
vetkezik. A heti órák összege 20. Minden egyes 
tárgyat osztályonként három csoportban taníta-
nak. Míg egyik osztály tanul, a többi csendesen 
foglalkozik. Jelenleg 20 internátusi és 30 exter-
nátusi növendéknek nyújt nyári otthont az erdei 
iskola. 

A pedagógiai szempontok gyorsabb tempóban 
érvényesülnének, ha nem hiányoznék valami. Erő-
teljesebb vérlüktetés szakegyesületi életünkben. 
„A mi saját körünkben, a tanítóegyesületekben 
bizony már enged a buzgóság, a kitartás ; külö-
nösen akkor, lia még tagsági díjat is kell fizetni." 
„Az idősebb kartársak visszahúzódnak a zajos 
gyűlésektől, a fiatalabb, értékes erők megriadnak 
a hordók koogásától s másutt keresik tudásuk 
és akaraterejük érvényesülését, s a bizalomtól 
megtisztelt vezérek lesik mandátumuk leteltét, 
hogy becsülettel visszavonuljanak s másoknak 
adják át a küzdőteret." („Magyar Népiskola", 
36. szám, Mg. tanévi beköszöntője.) ü g y sejtjük, 
hogy tanítói közéletünk egyik vezéralakja írja e 
sorokat. Bizonyára kellemes meglepetés lenne reá 
nézve, lia a beköszöntött tanév tényei rácáfolná-
nak. Nagy kedvünk volna e fordulathoz más 
reményt is fűzni. Többek között azt, hogy több 
pedagógiai szellemet lehelnének tankönyvíróink 
műveikbe és több pedagógiai szellemet keresné-
nek bennük kollégáink. Ez esetben nem talál-
kozhatnánk olyaii kifogásokkal, minőket egy, kü-
lönben jóravaló laptársunk közöl. Tiltakozik a 
következő kifejezések ellen, melyek túlhaladják 
— szerinte — az V. osztály értelmi fokát: „ön-
kéntelen, rónáin, tűnődve, verejtéke áztatta, ter-
mékenyítette, anyaföld, idomtalan, fejlődöttebb, 
írásos emlék, meghódította, műveltebb, világhó-
dító, tartomány, aknázta ki, természeti kincs, 
élvezzék a műveltség áldásait, nagyszerű alkotásai, 
népvándorlás, nyers, durva tömeg ereje, ellent-
állani, jóllétben elbizakodott, teste elpuhult, mű-
veletlen, sodorta, felsőbb hatalom, a világ meg-
hódításával bízta meg, végtelen, hódolt, világverő, 
különféle fajok egységes birodalmat alkottak, 
összeomlott, egybeolvassza, egységes nemzetté for-
málja, állandó hazát alkotni. A Gondviselés ezt 
a nagyszerű munkát a magyar népre bízta s a 
magyar nép ezt dicsőségesen el is végezte." Eze-
ket a kifejezéseket egy tankönyvírónk használta, 
kinek — kritikusunk szerint — az a bűne, hogy 
neves író. — m a . 
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SZÉPIRODALOM 
Közöny. 

Máté ev. XI. 29. X. 38. 

Rideg közöny nyila ha megsebez, 
Kötözd sebeidet, de el ne csüggedj . . . 
Minden idők hibája az, sötét 
Árnyként suhan a multakon keresztül . . . 
. . . Méregkehely bölcs Szokrátesz kezében ; 
Athéné szónoka, Demoszthenesz, 
Nagy Róma szellemóriásai : 
B jlcs Cicero, Ovidius, a költő ; 
A „Luziád'" írója, Camoës ; 
Byron, Angolhon lánglelkű fia, 
A vagy Dante, a legnagyobb olasz, 
Száműzve lettenek, — s íme a honra, 
Mely őket oly hálátlanul taszítá 
Alá ölébül,"»— áradott sugár 
Dicsfény, babérövezte homlokukról ! 
(Parányiságunk elhomályosul 
Dicsfénybe vont nevök előtt, miként 
A nap tüzében a kicsinyke csillag . . .) — 
— Tovább vonul az árny . . . Bú, szenvedés, 
ínség, nyomor, mellőztetés, kudarc 
Sötét kísértete vezéreli 
A mult időkbe tévedő útast . . . 
Galileit, a lángeszű tudóst, 
Rousseaut, Racinet, Frankhon két nagy fiát, 
Gúny és kudarc kedvetlenítik el ; 
A „Paradise Lost" nagy mestere 
Fényből bukott alá s vakon, n3romorban 
Zengi örökbecsű, nagy énekét ; — 
Shakespeare, az angol óriás, honában 
Méltó elismerésre nem talál; — 
A németek nagy dalnoka nyomorban, 
Idegen ég alatt sorvad halálba ; 
S amíg Cervantes élve eltemetve, 
Bénán fejezte bé nagjr alkotását, 
Coméniust, a nagy emberbarátot 
Ide s tova sodorja sors szeszélye, 
S küzdelmes élte alkonyára sem 
Dereng a nyugalom szelíd sugára ! . . . 
. . . S magyar Parnassusunk szent ligetében 
Oh, hány nemes bolyonga tört kebellel ? 
S hány hű szív omlott sírja jégölébe 
Csalódottan, szegényül, meg nem értve ! ? . . . 

Szalay Gyula. 

T a v a s z i l e v e l e k . 
írta: Kiss Menyhért. 

I. 
Kedves Erzsike! Hosszas hallgatás után al-

kalmatlankodom e levéllel, ne haragudjon érte. 
Maga nagyon okos leány és tudja jól, honnan 
fúj a szél Azonban tévedne, ha azt hinné, 
hogy én kizárólag azért keresem fel ez instáló-
írással, hogy valamihez eljussak a maga aranyos 
barátsága segítségével, s különben rá sem he-
derítenék arra, hogy az én diákkori, bolondos 
barátném megelégedetten éldegél valahol a 
Szamos partján. Nem, drága Erzsók, ezt nem 
szabad föltennie. Külföldi útamból elröpített 
tömérdek képeslapom a tanúim, hogy maga a 
világ legelső és legaranylelkűbb barátja, hogy 
emelkedetten fejezzem ki magamat : mint a férfi 
és nők közt létezhető barátság oltárképe él a 
szívemben. Igen, drága barátom, tudja, hang-
súlyozom, aláhúzom, fennen hirdetem: Erzsike 
az én egyetlen barátom . . . 

Most e bevezetés után kissé elsötétedik a 
láthatár. Lássa, lássa, Erzsike mikor a fönti 
sorok kigömbölyödtek tollam alól, még játszi 
verőfény csókolgatta a lelkemet, s szívemben 
vidáman csipogott a jókedv madara. De már 
kiröppent, elsuhant, eltűnt. Nincs, nines. Reá-
gondolok, Tündére, s olyan vagyok, mint egy 
szeptembervégi nap. Es bár szeretnék kifutni a 
borongás ködéből, s nem óhajtom gyötörni élete-
met a szomorúság tarlóján : még sem tudok szaba-
dulni tőle. Mindig eszemben van, s önkénytelenül 
gondolok rá, akkor is, ha nem akarom, akkor is, 
ha keresem erőszakkal, józan ésszel a feledést. 

Erzsóka, a maga fellegjáró, rímpengető, ál-
modozó barátja beteg, nagyon beteg, amint az 
írásaiból is tudhatja, de elárulom a kulissza 
mögött történteket: a valóságban még bete-
gebb, mint ahogy azt a művészet elmés és 
színpompás ruhában és kecses formák között 
kifejezésre juttatja. Mi itt a teendő, kedves, 
mit kell cselekednie, hogy épkézláb, egészséges, 
hasznos polgára legyen a hazának a gyermek-
kori, kedves cimborája ? Azt — szinte látom föl-
csillanó, csudaszép fekete szemeiből — jól tudja 
az én Erzsikém, aki Tünde lelkének kapuján 

j szabadon ki-, bejár, s ez a jövésmenés azért is 
fontos, mert Tündének magán kívül épenséggel, 
s igen helyesen, egyetlen más barátja sincs. 
Tehát beszélnie kell vele. Meg kell tudnia, 
hogy mért duzzog oly nagyon és mi bántotta 
meg érzékeny lelkét? Az-e, hogy tavaly előtt 
ott lenn a falucskában kissé hidegséget szimu-
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láltam? Hogyne, mikor órasza'mra, set napról 
napra a legnagyobb kitartással flörtölt hol a 
csupaszképű monostori gazdásszal, hol a fiatal 
lévitával. Hiszen látnia kellett, mennyire bán-
tott, sőt lesújtott, kétségbeejtett ez a lelketlen, 
szívtelen játék. Pedig az első találkozás a nagy 
országúton, mily igaz, bensőséges és fölemelő 
volt. „tígy-e nem tudta, öcsém, hogy Tünde 
itt van?" kérdezte a kedves nagybácsi, tőlem. 
„Nem én," feleltem, ámbár mindig minden 
lépésének tudom előre az útját. Valahogyan 
megérzem a szívemmel, aztán az apróbb rész-
leteket megírják a jóbarátok, az igaziak, akik 
kevesen vannak, de hál' Isten, még vannak, 
úgy-e, drága Erzsók? 

Na, ne vessen haragos szemeket rám, rögtön 
befejezem. Aztán hosszabb ideig nem találkoz-
tunk, csak egy évre rá, véletlenül. Engem más 
mezőkre csábított az élet, és véletlenül egy 
fényes hotel éttermében megpillantottam. Azon-
ban az alatt az idő alatt is éreznie, tudnia, ol-
vasnia kellett, hogy lelkem folyton az ő ábránd-
alakjával, lélekkínzó magatartásával tépelődik. 
A vasútnál mégis „soha többé"-vei búcsúzott. 
Én azonban nem hiszek e „soha többé"-nek. 
Nem, mert közben történt valami. Egy fiatal 
úr elhatározta, hogy udvarolni fog, szerelmet 
vall és megkéri a kezét. Minden külsőség meg-
volt e percben, csillogott, villogott és én figyel-
tem ; hogyan viseli magát Tünde. Abból, hogy 
e lombikban hirtelen felforralt szerelemnek nem 
hitt, láttam, hogy komoly, mélylelkű leány, 
akit nem a sors vezet céltalanul, hanem aki 
maga irányítja s saját sorsát. Boldoggá tett 
ez a csődbe ment szerelmi kísérlet. Tünde 
megnőtt, fölényes, igéző, káprázatos egyéniséggé 
lépett elő. Ezt keresem én . . . 

De azóta . . . csönd, csönd, csönd. És hiába 
mosolyognak rám itt, a legpompásabb társasá-
gokban a legszebb leányszemek hiába szövik-
fonják fejem fölé a szép asszonyok, a szerelem 
szivárványos hálóját, én mindig Tündére gon-
dolok. Erzsike, sok minden történt köztünk, 
azaz, hogy semmi sem történt köztünk sok 
időn át, de mégis azt szereti az ember, aminek 
története van . . . 

Tehát szánjon meg és ne sajnálja a teáját, 
meg a befőttjeit. És sürgönyözzön. Megsebbzett 
szívével köszönti kézcsókoló barátja : 

Barta Barnabás. 
II. 

Kedves Barna ! Tünde hallani sem akar ma-
gáról. Tünde egyszerűen hátbarúgta (hogy 
erős szóval mondjam) a maguk úgynevezett 
közös emlékét. Azt hiszem, ismét az irodalom-
mal rontotta el az ügyét. Egy kellemetlen vers, 
vagy mi . . . az is igaz, hogy azután kellemes 

verset is követett el, de Tünde erősen hatása 
alatt áll a kellemetlennek. Lássa Barna, ekkora 
léha és csacsi maga . . . Csak már egyszer fel-
hagyna azzal az irodalommal ! Akinek komoly 
és szép hivatása van, meg olyan tehetsége is, 
mint magának, az járjon a börzére és kössön 
üzleteket és ne olvasson föl irodalomtörténeti 
tanulmányokat a Kisfaiudy-Társaságban. Ezt 
nem én mondom, hanem a Tünde papája, aki 
komoly üzletember és a gyára neki minden 
gondja. Először amiatt a novella miatt volt 
baj, ahol az elbúj dosás történik, pedig Tünde 
előadása szerint erről soha szó sem volt, s ahol 
huszonhétszer kiírta a nevét. Hiszen én értem 
magát, Barna. En és más leány boldogok len-
nénk, ha kétszer kinyomtatnák a nevünket a 
lapban. És maga úgy gondolta: csak örvend-
het egy leány, akit szeretek, ha minden gon-
dolatom az ő szépségét muzsikálja. S most, 
tudja, az egyik tánti fölvetette azt az eszmét: 
a Barta Barnabást minden áron ki kell dobni 
innen. Mert moit még kisebb műfajban énekli 
meg a közte és Tünde közt állítólag történ-
teket. Később regényekben és színdarabokban 
fogja a világ elé tálalni a házi perpatvart és 
családi összeütközéseket. Nem. Egy ilyen em-
berhez nem lehet adni úri leányt feleségül. 
Egy ilyen éhenkórász skribler valósággal kom-
promittálja a famíliát! 

Barna, ne ijedjen meg, mindezt a tánti du-
ruzsolja. Mi, fiatal leányok, lázas gyönyörűséggel 
olvassuk a maga írásait. Es büszkék vagyunk 
a manupropriájára. A Tünde nem tud dönteni. 
A szíve, az magáé. De az esze, meg a tánti, 
papa, mama, az egész családi konzorcium maga 
ellen elöntött. így hát ő alkotmányos úton-
módon aláveti magát a többségi felfogásnak. 
A papája egy kövér orvost erőszakol ; a mama 
egy világfi ügyvédet ; mások egy hadbíró kapi-
tányt, szőkét, császári és királyi kamarást. 0 , 
szegény, vergődik a válogatásban és szeretné, ha 
leégne a papája gyára, hogy látná, hányan kérnék 
meg akkor a mai kérői közül. Maga, barátom, 
amilyen bolond, bizonyosan megkérné. Ezt az 
én okos fejem onnan sejdíti, mert amint hal-
lom, maga a Lipótvárosban agyonbecézett ga-
vallér, de mégsem ragaszkodik oda, ellenben 
engem üldöz a Tündének szánt szerelmesleve-
lekkel! A teás napom e hó 15-én. Ha szerel-
met nem vall és komoly marad, elvárja a 
maga üdvöskeszállító barátnéja: 

Erzsólca. 
III. 

Kedves Barnabás ! Köszönöm a premiérjére 
szóló meghívást. A családban betegség volt, 
nem mehettünk fel. De a jövő héten megnéz-
zük. A darabot mindenki dicséri. Egyben a 
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gyors előrelépéséhez is gratulálok. S most 
figyeljen ide : itt nálunk nem volt soha senki 
magának ellensége. Senki, senki. De mégis. 
Maga volt a saját maga ellensége. A képzelődő, 
folyton rémeket látó, költői lelke. De már szét 
oszlottak a felhők. A boldogságot is meg kell 
érdemelni. A jövőheti viszontlátásra ! Köszönti : 

Tünde. 
IV. 

Az anyós levele egy régi barátnőhöz : 
Kedvesem ! Egy éve, hogy Tünde férjhez 

ment Barta Barnabáshoz, az ismert íróhoz. Nincs 
jobb férj a világon. A leányaidat csak magyar 
írókhoz add férjhez stb. Csókol a világ leg-
boldogabb anyósa: 

Kelemenné. 

Tanítók tanácsadója. 
L. I. 0 . L. 1. Az állami iskolai Utasítás. 2. Az iskola-

széki tagtól megkívánja a törvény, hogy legalább 
írni-olvasni tudjon. Aki még ennyit sem tud, nem 
lehet az iskolaszék tagja, annál kevésbé elnöke. 3. Ha 
a tanuló betöltötte 12. életévét, nem kötelezhető arra, 
hogy továbbra is a mindennapi iskolába járjon, ámbár 
a VI. osztályt nem végezte is el. — 11. N. Kvár. A 
145.100/1908. sz. miniszteri rendelet csupán az addig 
szokásban volt magánvizsgálatokat korlátozza, és pedig 
annyiban, amennyiben az elemi népiskola V. és VI. 
osztályabeli bizonyítvány alapján a polgári iskola II. 
és III. osztályának tantárgyaiból magánvizsgálat nem 
engedélyezhető. Szabályszerű és sikeres fölvételi vizs-
gálat alapján azonban az elemi iskola V. vagy VI. 
osztályát végzett tanuló a polgári iskola II., illetve 
III. osztályába rendes tanulóként ezentúl is fölvehető. 
Ha tehát az elemi iskola V. osztályát végzett növen-
dékét magánúton készíti elő a polgári iskolára, akkor 
a polgári iskola I. osztályának tárgyaiból szabályszerű 
s a követelményeknek mindenben megfelelő magán-
vizsgálatot kell tennie. — K. M. lJliid a. A népokt. 
törvény 36. §-a kimondja, hogy azon községi tagok 
és birtokosok, kik a törvényes követelményeknek meg-
felelő hitfelekezeti iskolát tartanak fenn, csak akkor 
kötelezhetők a községi iskola fenntartásához hozzá-
járulni, hogyha azon összeg, mellyel saját hitfelekezeti 
iskolájuk fenntartásához pénzben vagy terményekben 
járulnak, egyenes adóik 5°/o-át ki nem meríti. — 
L. M. Smkút. 1. Attól függ, hogy az illető minő más 
állami szolgálatba lép át? Mert ha valamely állami 
tanító pl. tanfelügyelőséghez neveztetik ki, vagy pedig 
tanári szolgálatba lép át, megelőző szolgálata a nyug-
díj szempontjából természetesen beszámít ; az utóbbi 
szolgálatnál mind a két minőségben töltött idő ará-
nyosan, megfelelő hányadok szerint. Arra is vannak 
esetek, hogy a tanítói szolgálatot a számvevői szakon is 
beszámították. 2. Arra nézve, hogy a főváros környé-
kén mely állami iskoláknál fognak új állások szervez-
tetni, felvilágosítást nem adhatunk. Valószínű, hogy 
annak idején pályázat lesz kihirdetve. — M. I. Név-
telen levelekre nem válaszolunk ; magánügyeket érintő 
kérdésekre különben is csak akkor felelünk, ha leve-
lezőlapot vagy bélyeget küldenek be olvasóink. — 
K. L. Gyugy. 1. Az ág. ev. és reform, egyház tanítói 
a fizetés fejében haszonélvezett földek után járó egyenes 
adókat a kincstárral szemben nem tartoznak megfizetni. 
Erre a volt pénzügyi közig, bíróság 360/1885. sz. a. 
kiadott határozatával az egyházközségeket kötelezi 

Ha azonban a tanító és az egyházközség között kötött 
magánjogi szerződés alapján e teher viselését a tanító 
magára vállalta, az egyház a tanítóval szemben ki-
elégíttetheti magát. A róm. és gör. kath. tanítók 
ugyancsak az említett bíróság 778/1886. sz. határozata 
értelmében az érintett adókat maguk kötelesek fizetni. 
2. Hivatalos Közlöny előfizetési ára egész évre 6 K. 
Havonként kétszer jelenik meg. Megrendelhető a 
Franklin-Társulatnál, IV,, Egyetem-utca 4, vagy a 
Lampel-cégnél, VI., Andrássy-űt 21. 3. Tessék bármely 
könyvkereskedőhöz fordulni. 4. A község a hitfele-
kezeti iskola fenntartásához adott segélyt csak akkor 
vonhatja meg, ha közs. jellegű iskolát állít. Azon acímen 
semmi esetre sem, mert az iskolai épületet javítják. 
Tessék a közig, bizottsághoz fordulni e kérdésben. — 
Fiatal tanító. Helytelen, sőt megrovandó kartársának 
az az eljárása, hogy anyagi előnyök okából a magasabb 
osztályba fölvett tanulókat a vezetésére bízott alsó 
osztályban visszatartja s a tanév végén, mint magán-
tanulókat, levizsgázza, holott arra ön volna hivatott. 
Azonban egyedül az iskolaszék segíthet ezen a különös 
gyakorlaton, miért is szíveskedjék oda fordulni annak 
jövőben való megszüntetése iránt. — D. Gy. Nboly. 
Ha a kérdéses állással csupán énektanítás kötelezett-
sége van egybekapcsolva, alig hisszük, hogy az 
orsz. tanítói nyugdíjintézet kötelékébe fölvegyék. — 
X. A magán polgári iskolák felállítása tekintetében 
követendő eljárás a 99.000/1908. sz. a. kelt rendelettel 
szabályoztatott. Valamennyi részletére e helyen ki nem 
terjeszkedhetünk. Megjelent a Hivatalos Közlöny mult-
évi 17. számában. — Fel. tanító. Elégséges, lia a 
tanítói oklevelét mellékeli ; a girnn. bizonyítvány csa-
tolása mellőzhető. Az életrajz hitelesítésére nincs 
szükség. 2. A pedagógium igazgatója : Wangel Jenő. — 
V. A. Kpvár. A tanulóknak együttes ismétlő-oktatása 
az állami és községi iskolákban tiltva van. Arról nincs 
tudomásunk, hogy a hitfcl. iskolák egyházi főhatóságai 
adtak-e ki e tekintetben megszorító rendelkezést. — 
Z. I. Amlék. Az ismétlő-tankötelesek oktatása minden 
tanítónak époly szoros feladata, mint a mindennapi 
tanköteleseké. Hacsak a javadalmi jegyzőkönyv meg 
nem állapítja, azért külön díjazást kívánni nem lehet. — 
R. K. Aszd. 1. A 21. életév betöltése előtti szolgá-
lati évek a nyugdíjjogosultság szempontjából, a tanító-
kat illetően, nem számítanak. 2. Az évötödös korpót-
lékra igényt ad azon szolgálati idő, amelyet a tanító 
szabályszerű képesítéssel az állomás végleges elfog-
lalásától megszakítás nélkül eltöltött. — F. L. A tan-
és fölvételi díjak kárpótlásául adandó államsegély, ha 
ezen díjak nem tartoznak tanítói javadalomhoz, csak 
annyi lehet, mint amennyi az illető iskola 1905/6 — 
1907/8. tanévi költségvetésében bevételként előirá-
nyoztatott. Képtelenség föltenni is azt, hogy a fél-
tandíjat fizetők után teljes tandíjkárpótlást kapjanak. — 
Hys. Azt hisszük, hogy személyi pótlékát meg fogja 
tartani. De hát miért nem várja be fizetésének a folyó-
sítását, mikor a mi véleményünk e kérdésben irányt-
adó úgysem lehet. — Törekvő. 1. A nyugalmazott 
tanító, tanítónő vagy óvónő csak akkor kérhet újból 
alkalmaEtatást, ha szolgálatképességót a legutolsó 
állomására nézve illetékes nyugdíjbizottság megálla-
pítja s a határozatot a minisztérium jóváhagyja. Az 
már azután más kérdés, hogy állami szolgálat esetén 
a minisztérium visszahelyezi-e állásába ? 2. Áthelyez-
tetése ügyében nem nyilatkozhatunk. — Sz. E. Tzflva. 
A magániskola tulajdonosai jövedelmeik után III. osz-
tályú kereseti adó alá tartoznak. A tanítók községi 
adózásáról e helyen már nagyon sokszor szóltunk. 
2. Igen. — Pusztai. Uj javadalmi jegyzőkönyv föl-
vétele mellőzhető. Az iskolafenntartónak a korpótlékok 
kiegészítésére és a harmadik korpótlék engedélyezésére 
vonatkozó határozatát tessék kérvényéhez csatolni. — 
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Kr. S. (Jymos. Ha bizonyítékai vannak arra vonatr 
kozóan, hogy évekkel ezelőtt használaton kívül helye-
zett tanítói lakást a község ki nem javíttatta s így 
az közbiztonsági szempontokból most még sokkal 
veszélyesebb, akkor a tényállás megismertetésével for-
duljon a járási főszolgabíróhoz s kérje a használhatatlan 
lakás hatósági bezáratását. Ha ez megtörténik, a közig, 
hatóság kötelezni fogja a községet megfelelő lakbér 
kiszolgáltatására. Ehhez nincs szüksége önnek ügy-
védre, aminthogy az ügy maga sem tartozik a járás-
bíróság illetőségi körébe. — B. L. Nem lehet magán-
tanuló. — F. (Jy. Mpod. Amennyit lapunk szűk kereté-
ben a polg. iskolai tanképesítésről elmondhattunk, azt 
e helyen már több ízben kimerítettük. Mindenre ki-
terjedő tájékoztatást különben csak akkor nyerhet, 
ha az erre vonatkozóan kiadott szabályzatot és a tan-
tervet megszerzi. 

Könyvesház. 
* A gyermekvédelem főirányairól. (írta : 

Reicher Henrik dr. Fordította : Kemény Ferenc. 
Az Országos Gyermekvédő-Liga kiadása.) 

Mindazok számára, kik gyermekvédelemmel fog-
lalkoznak, vagy a gyermekvédelem iránt érdek-
lődnek, nélkülözhetetlen ez a kis füzet. Reicher 
Henrik dr., a bécsi egyetemen a gyermekvédelem 
magántanára, röviden megírta mindazt, amit az 
ókortól kezdve mai napig a világ művelt álla-
mai az elhagyott és az erkölcsileg veszélyeztetett 
gyermekek érdekében tettek. 

A befejezésben azt hirdeti, hogy a gyermek-
védelemnek legfelsőbb egységes vezetésre van 
szüksége. „Angliában — írja — máris erélyesen 
hangoztatják azt a követelést, mely a gyermek-
védelem részére külön minisztert kíván. A gyer-
mekek elleni kegyetlenségek megakadályozására 
alakult nemzeti egyesület, mely a király védnök-
sége alatt áll s szervezetét. az egész országra 
kiterjeszti, azt vallja, hogy immár elérkezett az 
ideje annak, hogy az összes ügyek, melyek a 
birodalom gyermekei életére és egészségére, ne-
velésére és törvénykezésére vonatkoznak, közvet-
len rendeltessenek a kormánynak egy olyan osz-
tálya alá, melynek élén egy felelős vezető áll. 
Ezt a javaslatot azzal a szükségszerűséggel okol-
ják meg, mely a fentemlített célokra rendelt 
pénzek elszámolását, alkalmazásuknak eredményes-
ségét, valamint tapasztalatok gyűjtését és egy-
séges értékesítését illetőleg fennáll. Minthogy ez 
a kereskedelemben, közlekedésben és mezőgazda-
ságban előforduló értékekre máris megvan, egy 
önálló szakminisztériumnak szervezése az állam 
legbecsesebb tőkéjére, az embernek nevelésére és 
fejlesztésére épenséggel nem mondható fölösle-
gesnek. Egy ilyen miniszter, akinek kötelessége 
volna, hogy állandó érintkezésben legyen a ha-
sonló célokért küzdő testületekkel és egyénekkel, 
bizonyára az egész nemzetnek értékes szolgálato-
kat teljesítene." 

Magyarországon az újabb időben nagyon sok 
történt az elhagyott gyermekekért, de hogy csak 

megindultunk és nem nagy részét tettük még 
meg az útnak, mutatja az, hogy Angliában mái-
gyermekvédelmi minisztérium felállításán vitat-
koznak. 

* H é t krajcár . (Elbeszélések. írta: Móricz 
Zsigmond. A Nyugat kiadása. Ára 3 korona.) 

A magyar falu népe nagyot változott. A csen-
des nyugodalom helyét a létért küzdők tábora 
foglalja el, a mozdulatlanság és megelégedettség 
birodalmába betört az élet, hogy magával vigye 
a kultúrát, az igényeket, az új vágyakat és érzel-
meket. A gyengéket készületlenül találta a for-
dulat, megölte csendes otthonukat s megindította 
őket a városok és idegen világrészek felé. 

Az irodalom sokáig nem vett erről tudomást. 
A régi magyar falu hagyományos alakjait rajzolta 
még akkor is, mikor azok már eltűnőben vannak, 
vagy el is tűntek. Csak újabban rajzolják a for-
rongó, érzelmekben és gondolkodásban átalakuló-
ban levő falut. 

Mikor Móricz Zsigmond könyvét kezünkbe vet-
tük, azt reméltük, hogy néhány új típussal fogunk 
megismerkedni. Azt reméltük, hogy bemutatja a 
modern falut örömeivel, reménységével és nyo-
morúságával együtt. Feljogosított bennünket erre 
az, hogy a Nyugatnak, a modernséget hirdető 
Nyugatnak kiadásában jelent meg a könyve. 

Móricz Zsigmondtól nem azt kaptuk, amit vár-
tunk. A modern falu új típusait hiába kerestük 
könyvében. De ezt nem szemrehányásképen mond-
juk. Elvégre az író nem tehet arról, ha munkája 
jogosulatlan reményeket és vágyakat támaszt 
bennünk. 

Az új falu, az új falu népe helyett a régi 
falunak néhány örökké élő és igaz típusát mu-
tatja be Móricz Zsigmond. Falusi emberek ezek, 
kiknek érzelmei és gondolatai közösek a mieink-
kel, csak szabadabban és erősebben nyilatkoznak. 
Egy idegen csoport lelki világának rajza he-
lyett megkaptuk a magunkét, abban a formában, 
amilyenné lenne vagy lett volna, ha hasonló 
körülmények közé jutnánk, vagy jutottunk volna. 
Ezért hatásosak rajzai és elbeszélései. Egyiknek-
másiknak akkora felköltőereje van, hogy rég el-
feledett képek, jelenetek és emlékek támadnak 
hatásuk alatt új életre. 

Különösen sikerült „Márkus" című rajza. Egy 
elöregedett vidéki papnak és a vén egyházfinak 
tökéletes rajza. A színek elevenek, a kép tiszta 
és világos. Csak egyetlen foltot ejtett rajta. Bán-
tólag hat az olvasóra, mikor a vén harangozó val 
azt mondatja: Márkus, poltron ember vagy. „A 
cica meg a macska" című novellájában is jól 
megrajzolja a szerelemre vágyó ember lelkiálla-
potát, de a novella végén olyan valószínűtlen 
helyzetet teremt, mely kiábrándítólag hat. Abban 
az elbeszélésében, melynek Sustorgós, ropogós 
tafotába címet adott, szakít a hagyományokkal. 
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A sokáig nemesnek és ideálisnak rajzolt parasztot 
mint önző és hajlíthatatlan embert mutatja be. 

Móricz Zsigmond jó elbeszélő. Talán lesz ereje 
arra, hogy a forrongásban levő mai falut is meg-
rajzolja. 

* A k i s t u d ó s o k . (A magyar ifjúság számára 
írta: Wagner János, aradi állami tanító képző-
tanár. Mühlbeck Károly rajzaival és négy színes 
melléklettel. Budapest, 1909. Singer és Wolfner 
kiadása, Andrássy-út 10.) 

Akik ismerik Wagnernek pár év előtt meg-
jelent Kis kertészek című munkáját s akik élvezni 
tudták ebben a végtelen kedvesen megírt mun-
kában azt a keresetlen egyszerűséget, amellyel 
az édesapa megismerteti kis gyermekével a kis 
kertésznek a munkáját, munkája közben a körü-
lötte levő madarakat, bogarakat, az méltán várta 
Wagnertől a folytatást. Nos, ez a folytatás meg-
jelent. 

A kis tudósok ban a félegyházi és verseczi két 
jóbarát írja meg s többször személyesen talál-
kozván, mondja el egymásnak természetrajzi ta-
pasztalatait. A delibláti homok tövében, Verse-
czen lakó Józsi növényt gyűjt. A félegyházi 
Bandi gyerek a bogarakat szereti. A két jóbarát-
nak e munkájuk közt szerzett tapasztalatait pedig 
Wagner annyi közvetlenséggel, oly mesteri egy-
szerűséggel írja le, hogy a felnőtt sem tudja 
letenni a könyvet, míg ki nem olvasta. 

S ha tanítóember veszi kezébe a könyvet, meg-
talál benne minden gyakorlati utasítást, amely-
lyel kis tanítványaival meg tudja szerettetni a 
természetet. Megtalálja benne a növény gyűjtése, 
szárítása, gondozása, küldése körüli eljárást ; meg-
találja a bogarak, lepkék kikészítéséhez szükséges 
tudnivalót; s talál benne sok, igen sok kedves 
mozzanatot az állatvilág sajátos társadalmából, 
melyet ügyesen tanításába szőve, igazán élveze-
tessé teszi a gyermekek előtt a természetrajzot. 

Wagner könyve igazán típusa a magyar ifjúság 
számára írandó könyveknek. 

A munka értékét nagyban emelik Mühlbecknek 
nem csupán piktor-, hanem pedagógiai szempont-
ból is igen értékes rajzai. 

Az egész munka kiállítását tekintve, a 3 ko-
rona ár méltányos, s legigazabb érzésem alapján 
mondom, hogy Wagner könyvének minden ma-
gyar család asztalán ott kellene lennie ! 

Úrhegyi Alajos. 
* Negyedszázad . (írta : Scossa Dezső. Singer 

és Wolfner kiadása.) 
Valami sajátságos varázsa van a múltnak. A 

jelen testi-lelki nyomorúságát szenvedő ember 
szívesen pillant vissza s gyönyörködik azokban 
a képekben, melyek a valóságban és közelről 
tekintve nem voltak szebbek vagy tökéletesebbek 
a mainál, de az elcsüggedt léleknek mégis pihe-
nést s megnyugvást adnak. Már maga az el-

múlással járó édes-bús hangulat jólesik. Ezért 
olvassuk szívesen azokat a munkákat, melyek a 
multat támasztják új életre. 

Különösen most olvassuk szívesen. Érezzük 
mindnyájan, hogy lezártunk egy korszakot, mely-
nek alakjai többé nem támadhatnak új életre. 
A magyar társadalom régi alakjait elsodorta az 
élet, megszülettek s kialakulóban vannak az új 
magyar társadalom tipikus alakjai. 

Scossa Dezső emléket akart állítani a csak 
most lezáródott korszaknak. Nem kérdezzük, igaz-
ságos-e ez az emlék, vagy nem. Sokkal közelebb 
vagyunk az elmultakhoz, minthogy igazságosan 
megítélhessük. Ez a jövő dolga. Mivel azonban 
minden letűnő korszak egy csomó értéket is 
ragad magával a semmiségbe és maga a mult 
bánatos hangulatot ébreszt, nem csodálkozhatunk, 
hogy Scossa Dezsőnek is sikerült az elmúlás 
édes-bús érzését feltámasztani bennünk. 

Különösen azoknak a novelláinak van hatá-
suk, melyekben a multat rajzolja, anélkül, hogy 
szembeállítaná a jelennel. E szembeállítást az 
olvasónak kell elvégeznie. Ha ezt az író teszi, 
nagy hibát követ el, mert vagy az erkölcsbíró 
szerepét tölti be, vagy igazságtalan a jelennel 
szemben. Elbeszélésének hatását minden esetre 
rontja, mert állításai és összehasonlításai gyakran 
kihívják az olvasó ellenmondását, míg ha meg-
maradt volna a történet elmondásánál, az olvasó 
lelkét eltöltötte volna bánatos, merengő hangu-
lattal. 

Scossa több novellájának hibája a múltnak és 
jelennek éles szembeállítása, a mult föltétlen 
dicsérete, a jelen kisebbítése. A legtöbb ember 
pedig nem kívánja vissza a multat, csak szívesen 
elmereng rajta s letüntetve bizonyos dolgot, pusz-
tulására is fájdalmasan gondol. 

Scossa kedvesen adja elő történeteit, és sokkal 
nagyobb hatást érne el, ha a tanító és nevelő 
célzat ritkábban és gyengébben törne elő művei-
ből. Az irodalmi alkotásnak fel kell szívódni a 
lélekbe, hogy alkalomadtán életre támadjon és 
cselekvéseinket irányítsa. Az olvasó által levont 
tanulság maradandóbb és erősebb, mint az, melyet 
az író hirdet. 

* T a n í t ó k Évkönyve . (Tanítók, tanítónők, 
lelkészek, nevelők, tanítónövendékek és a nép-
nevelésügy minden barátjának használatára, az 
1909/10. iskolaévre. Szerkesztette: Wohlmutli 
Ernő. Budapest. Kiadja a Szent István Társulat. 
1909.) 

Mint tavasz jövetelén a megtérő fecskét, úgy 
fogja üdvözölni a kath. tanítóság a Szent István 
Társulatnak ezt a zsebkönyvalakú kiadványát, 
melyet minden kath. tanító ingyen kap meg 
felettes egyházmegyei hatósága, vagy egyszerű 
jelentkezésre a Társulat igazgatósága útján. Iro-
dalmi részében a sort ProJiászka Ottokár, Székes-
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fehérvár püspöke nyitja meg a jövő tanítójáról 
elmondott beszédével, melyben a jobb jövőt a 
jobb tanítótól várja. Nem vádolja a jelen nem-
zedéket, a múltról is elismeri, hogy voltak ügy-
buzgó, tetterős, sőt a maiaknál is jobb tanítók, 
de ma fokozottabb szükség van az egységesebb, 
kultúrálisabb tanítóra, akinek nevelésétől függ a 
jövő generációjának sorsa. A jövő iskolája a 
küzdelem jegyében áll. Küzdelem az ideálokért, 
a jobb életviszonyokért. Utána a kath. tanítók 
nemesszívű pártfogója, Zichy Gyula gróf, a pécsi 
egyházmegye püspöke értekezik a modern kor-
szellemről és az egyház tanítói jogáról, hang-
súlyozva, hogy az egyház nem hatalmat keres, 
mikor az iskolát magáénak vallja, követeli, hanem 
a szellemet védi, vindikálja : Krisztusnak, az örök 
igazságnak soha el nem múló és győzni hivatott 
isteni szellemét. A következő cikk írója, Giess-
loein Sándor dr. az erkölcsi nevelés jelentőségét 
hangsúlyozza. A kiváló szociológus szerint is az 
erkölcsi nevelésnek nem szabad bemagolandó sza-
bályokból állania, hanem szóval és tettel a szívre 
kell hatást gyakorolnia. Arendt Ernő a nevelés-
tudomány fattyúhajtásait ostorozza. Elítéli a 
túlzott és egyoldalú szellemi intellektuálizmust, 
az erkölcsi nevelés elhanyagolását, a vallásnélküli 
nevelést, a gyermek egyéniségének, valamint a 
szellemi munkának túlbecsülését a testi munkával 
szemben stb. Igen kedves Izsóf Alajosnak tárca-
szerű kis elmefuttatása is, mely „Hála Istennek, 
tanító vagyok" címen a tanítói hivatás felmagasz-
talása. Ember Károly lovag a kath. tanítóknak 
imént jóváhagyott fegyelmi szabályzatát ismer-
teti. Drei sz iger Ferenc a népiskolai könyvek 
illusztrációjáról, Sződy Szilárd a mintázásról az 
iskolában, Öveges Kálmán egy nagy hibáról: 
a fiatal tanítóknak a városok felé törekvéséről 
ír. Kiegészítik a gazdag cikksorozatot Wohl-
muth Ernő : Régi célok — új irányok, Mihályfi 
Akos dr. : A néptanítók apostolkodása, Huszár 
Károly : A tanítók szociális hivatása, Schütz An-
tal dr. : Foerster a fegyelmezésről, Rovó Lajos : 
Alapvetés a nyelvtanításban, Keményffy K. Dá-
niel: A kath. autonómia és az iskola, Kóródy 
Miklós : Községi takarékpénztárak, Horváth E. 
János : Nagy Budapest kicsiben és Farkas Zsig-
mond folytatásos cikke a természetes élet- és 
gyógymódokról. 

A Tanítók Evkönyvének hivatalos és vegyes 
rovata közli a jövő évi iskolai könyvjegyzéket, 
az iskolai hatóságok címtárát, óraterveket, a nép-
iskolai és tanítói könyvtárra, valamint a Szent 
István Társulatra vonatkozó tudnivalókat. A való-
ban becses zsebkönyvet, melynek szerkesztése 
Wohlmuth Ernő ügyességét, szép kiállítása pedig 
a Szent István Társulat áldozatkészségét dicséri, 
minden kath. tanító bizonyára örömmel fogja 
üdvözölni. (szk.) 

Egyesületi élet. 
-f- A Sopronvidéki róm. kath. néptanító-

e g y e s ü l e t ezévi közgyűlését m. hónapban tar-
totta Sopronnyéken, mintegy száz tag jelenlété-
ben. Lehrter Mihály elnök, soproni elemi isk. 
igazgató tartalmas beszéde nyitotta meg a köz-
gyűlést. MajdBalogh János felsőpulyai kántortanító 
számolt be az orsz. kath. tanítógyűlés lefolyásá-
ról és annak eredményeiről. Káth József soproni 
tanító az egyesület évi munkásságát ismerteti 
főjegyzői jelentésében, melynek végén közli, hogy 
az egyesületnek jelenleg 5 tiszteletbeli, 8 alapító 
és 15 0 rendes, összesen tehát 163 tagja van. A „ Locs-
mándi esp. ker. tanítóegyesület" csatlakozását a 
közgyűlés örömmel fogadja, egyrészt, mert az új 
tagokban értékes gyarapodást szerzett, másrészt, 
mert az egylet működésének magas színvonalát 
bizonyítja, hisz a csatlakozók leginkább haladásuk 
érdekében léptek soraik közé. Köszönetet kapott 
Páder Rezső prépostkanonok, ki 40 koronát ado-
mányozott pályadíjra. Az idei tétel címe: „Ho-
gyan készítsük elő a III. osztály tanulóit az 
ősszel rendezendő kirándulásra és hogyan beszél-
jük meg a kirándulást a rákövetkező földrajzórán". 
Erre 4 mű érkezett be. A bírálóbizottság jelen-
tésének felolvasása után a közgyűlés kiadja a 
díjakat. Első díjat (60 K) nyert Káth József 
soproni tanító ; a második díjat (40 K) ifj. Höt-
tinger János kaboldi, a harmadikat (20 K) 
Skerlán Gyula soproni tanító kapta, Reuter 
Ágost alsópéterfai kántortanító pedig dicséretben 
részesült. Az első mű szerzője felolvasta munká-
ját, melyet a közgyűlés a legnagyobb érdeklő-
déssel hallgatott meg. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy az iskolamulasztások lanyha elbírálásának 
megszüntetése céljából föliratot készít, hogy a 
bírságok szigorú behajtása keresztülvitessék. A 
jövő közgyűlés helyéül Sopronkeresztúr községet 
jelölték ki. 

Irodalom és művészet. 
* Az é n m ú z s á i n . E cím alatt adja ki Csite 

Károly a fővárosi lapokban megjelent elbeszélé-
seinek válogatott gyűjteményét. A kötet csinos 
kiállításban a Franklin-Társulat magyar irodalmi 
intézet nyomdájából kerül ki. Megjelen folyó évi 
október hó közepén. Előfizetési ára 3 korona, 
mely összeget lehetőleg október 15-ig a szerző 
címére (Körmend, Vas megye) küldjék a meg-
rendelők. A szerző, kinek néhány kedves tárcája 
e lapban jelent meg, könyvét Benedek Eleknek 
ajánlja. 

* Kérelem a zongora játszók hoz. Meg-
kérettünk e sorok közlésére: „A magyar nemzeti 
zene műformáit és sajátszerűségeit" szándékozom 
megírni ós ezért hazafias tisztelettel fölkérem a 
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zongorajátszók közül azokat, akik cigányos mo-
dorban vagy naturalista-módon játszanak, hogy 
a magyar nóta játékmodorát, zamatos, szenvedé-
lyes karakterét ne hagyják elveszni, elrejtve az 
ismeretlenség homályában, hanem akár kótába 
foglalva, akár az általuk használt magyaros fu-
tamokat, átmeneteket stb. ismertetve, örökítsék 
meg. Ha más népek nemzeti zenéje oly saját-
szerűségeket tüntet fel, ami faji karakterüket 
büszkeséggel tölti el, a magyar is joggal köve-
telheti, hogy zenéjét, a délibábos rónák csapongó, 
sírva vígadó nótáit, a magyar lassú és friss 
csárdás játékmodorának nemzeti jellegét egész 
Európával elismertessük és az utókor számára 
megmentsük. Kéziratokat, kótákat vagy szíves-
ségből átengedett saját szerzeményeket méltóz-
tassék címemre (Erdős Tivadar tanár, Besztercze-
bánya) küldeni. Hisz minden városnak megvan a 
maga nótaköltője és cigánya, aki a dalt meg-
zenésíti. Ne hagyjuk elveszni nemzeti kincseinket ! 
Gyűjtőknek megküldöm viszonzásul: „ Uj ésbrilláns 
zenei hatások a zongorajátékban" című nép-
szerűen megírt és hangjegymintákkal ellátott 
művemet. 

Hivatalos rész. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : Lieszkovszky 
Perencné szül. Bucsányi Terézia és Kecskeméthy 
Jánosné szül. Bucsányi Erzsébet irsai lakosok-
nak, akik az Irsa községhez tartozó Mikebuda-
pusztán építendő közs. isk. részére 600 Qj-öl 
területű s mintegy 3000 K értéket képviselő 
telket adományoztak. 

K i t i l t o t t a : az „Istoria patrici si elemente 
din istoria universala tractata dupa metodul 
biografic in dona curcuri concentrice pentru 
scolalele poporale Editunea a VI a revarata de 
Joan Dariu. Editura librarici Ciurcu Brassó 
1908" című tankönyvnek úgy régebbi, mint 
újabbi kiadásait, f. évi szeptember hó 22-én 
89.246. sz. a. kelt rendeletével a magyarországi 
összes elemi népiskolákból. 

K i n e v e z t e : Zellény Kálmán segédárvaatyát 
Ií-ik árvaatyává, Mihály falvi József segéd-
árvaatyai teendőkkel megbízott el. isk. tanítót 
pedig segédárvaatyátá a kecskeméti orsz. tanítói 
árvaházhoz ; Richter Antal oki. tanítót az ős-
csanádi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kovács 
István oki. tanítót a koháryházai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Greczmajer Károly magyarszerda-
helyi közs. isk. tanítót a helpai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Gellért Gyula érköbölkúti ref. tanítót 
az érdengelegi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nagy 
Sándor oki. tanítót a macsolai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá; Jakab Lajos rakottyási Emke-taní-

tót a csíkrákosi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Laffersz Sándor oki. tanítót és Czékus Gabriella 
oki. tanítónőt a rimatamásfalvai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Emmer Gábor oki. 
tanítót és Gseliák Ottilia oki. tanítónőt a nyitra-
újlaki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; 
Timon Margit oki. tanítónőt a budakeszii, Sáska 
Erzsébet oki. tanítónőt a ruttkai áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Rettegi Júlia oki. tanítónőt 
a nagyalmási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Paulinyi Lenke oki. tanítónőt a korponai áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Barcsai Emma oki. 
tanítónőt a királykegyei áll. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé ; Rózsa Ilona oki. tanítónőt a lapusnicseli 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; Konkoly Thege 
Ilona oki. tanítónőt az aranyosmaróti áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Kontur Antónia oki. 
tanítónőt az aradszentmártoni áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Pap Etelka oki. tanítónőt az óbor-
lovényi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Gály Vilma oki. tanítónőt a dalbo-
seczi (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé ; Szathmáry Irma oki. tanítónőt az óbrézsai 
(v. liatárőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kovács Katinka oki. tanítónőt a lapusniki (v. 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Gyarmathy 
József tanítóképző-intézeti gyakorló-isk. tanítót 
az aradi áll. el. isk.-hoz ; Klein Ferenc szele-
vényi réti-tanyai áll. el. isk. tanítót a szelevényi 
belterületi, Biró Géza szelevényi belterületi áll. 
el. isk. tanítót a szelevényi istvánházi-tanyai, 
végül Tóth József szelevényi istvánházi-tanyai 
áll. el. isk. tanítót a szelevényi réti-tanyai áll. 
el. isk.-hoz ; Vámosi Nagy Lajos szatmárnémetii 
külterületi és Grigássy János sóháti áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen; Kovács László fakerti 
áll. el. isk. igazgató-tanítót és Szegfű Lajos 
ópécskai áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Pianovszlcy Károly farkasrévi áll. el. isk. tanítót 
a lonkai, Petrics Gusztáv lonkai áll. el. isk. 
tanítót az irhóczi, Lonkay Sándor irhóczi áll. 
el. isk. tanítót a farkasrévi áll. el. isk.-hoz; 
Guti István hosdáti áll. el. isk. tanítót a tisza-
borktti áll. el. isk.-hoz ; Siposs Gyula koháry-
házai áll. el. isk. tanítót a szobotiszti áll. el. 
isk.-hoz ; Fábián László bójabirczi közs. isk.-hoz 
berendelt áll. el. isk. tanítót a nagyalmási áll. 
el. isk.-hoz ; Szántó Mária ruttkai áll. el. isk. 
tanítónőt a budakeszii áll. el. isk.-hoz ; Szőke 
Kornélia nagyecsedi és özv. Dolezsálné szül. 
Riszner Ludmilla losonczapátfalvai áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen ; Pappné Madzsar Irén 
szatmári II. sz. külterületi áll. el. isk. tanítónőt 
a szatmárnémetii belterületi áll. el. isk.-hoz ; 
özv. Jurás Józsefné szül. Antal Berta német-
écskai és özv. Némethy Józsefné szül. Szluha 
Kornélia apai áll. kisdedóvónőket kölcsönösen ; 
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Hickl Róza óturai áll. kisdedóvónőt az óteleki 
áll. kisdedóvodához. 

Nyugdí ja t u ta lványozo t t : Thassy József 
lucskai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1660 
K-t; Munteán Aurél János muszkai gör. kel. 
el. isk. tanítónak évi 960 K-t; Schön Adolf 
nagyváradi izr. el. isk. tanítónak évi 1960 K-t; 
Pap Ágoston mezőtóháti gör. kath. el. isk. 
tanítónak ideiglenesen évi .540 K-t ; Tliolt László 
Vendel rózsahegy csernovai róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1220 K-t; Muszta Kornél zöldi 
közs. el. isk. tanítónak évi 960 K-t; Horvátovich 
János alsószelii munkaképtelen róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Geiszlinger Jakab 
rábasömjéni róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1460 K-t; Linder Lajos újvásári ág. ev. el. 
isk. tanítónak évi 1020 K-t; Szieber Ferenc 
magyarkimlei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1480 K-t; Andresz Jakab zsámbéki róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1400 K-t; Déváid József 
perhupai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1160 
K-t; Hagovszky József hernádfői r. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1460 K-t; Dukács János gálszécsi 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t; 
Vizsolyi Ferenc sároskisfalusi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1100 K-t; Trattner Lipót domb-
rádi izr. el. isk. tanítónak évi 1400 K-t ; Elein 
Márton debreczeni orth. izr. el. isk. tanítónak 
évi 740 K-t ; Csapli István mezőlaki ág. hitv. 
ev. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; Földi 
Tamás hubói ref. el. isk. tanítónak évi 1040 
K-t; Csajda István trencsénrákói róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1340 K-t; Bécsy Istvsn kele-
nyei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1 4 6 0 K-t ; 
Herbst János selmeczbányai ág. ev. el. isk. kántor-
tanítónak évi 1760 K-t; Ergovits Timotheus 
perlaszi (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanító-
nak évi 1 6 0 0 K-t; Vincze Ferenc melegföldvári 
ref. isk. tanítónak évi 1280 K-t; Spacsek Antal 
nagysziklási róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1460 K-t; Vigyikán Lőrinc apateleki gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1280 K-t; Géliák László 
hernádtapolczai (teplicskai) róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1040 K-t; Gáspár János monos-
béli róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1280 K-t; 
Orosz Bálint nyírmegyesi ref. el. isk. tanítónak 
évi 1400 K-t; Murin görömbölyi gör. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1460 K-t; Halmai János 
esztergomi közs. el. isk. tanítónak évi 2360 K-t; 
Náp Gábor ráskai gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 880 K-t; Butár Gyula szőllőscsigeréli gör. 
kel. el. isk. tanítónak évi 1260 K-t; Joanovits 
Gyula zsenai gör. kel. el. isk. tanítónak évi 
1020 K-t ; Komlósy Antal paksi közs. el. isk. 
tanítónak évi 1180 K-t; Castiglione Hermin 
szilágybagósi áll. isk. tanítónőnek évi 1760 K-t; 
Valjenth Miklós zsolnabánfalvai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1080 K-t; Blaskovits Pál 

sziládi ev. el. isk. tanítónak évi 620 K-t; Belicza 
Fülöp alsódubováni róm. kath. el. isk. kántor-
tanítónak évi 1080 K-t; Koka Miklós putnai 
közs. el. isk. tanítónak évi 840 K-t; Vajda 
(Weisz) József aradi izr. tanítónak évi 680 K-t ; 
Szentgyörgyi Béla magyarcoók-szelőczi róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1100 K-t; Pélle György 
királyii gör. kel. el. isk. tanítónak évi 780 K-t; 
Izsák János alsósarkadi ref. el. isk. tanítónak 
ideiglenesen évi 1400 K-t; Schmal József róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1080 K-t; Marx 
Pál nádi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1260 
K-t; Csik János bobai ág. hitv. ev. el. isk. taní-
tónak évi 1460 K-t; Negrila Lázár nagyszebeni 
gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1860 K-t; Filusz-
tek János vágszerdahelyi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 980 K-t; Boszinszky András nol-
csói ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1000 
K-t ; Bartoss Pál váczi róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1700 K-t; Báter József nagytormási 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t; 
Ihriszky Sándor felsőrépási róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 760 K-t; Schwartz Pál Ágoston 
relyói róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1140 
K-t ; Sima Mihály rakaczai gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1660 K-t; Pávuk Antal alsó-
sáradi gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; 
Szerencse József egri róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 2476 K-t; Posztör Károly dunapataji 
ref. el. isk. tanítónak évi 1200 K-t; Zettel János 
miserdi ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t. 

V é g k i e l é g í t é s t u t a l v á n y o z o t t : Sertie Ká-
rolyné, szül. Taubler Adelgunda miskolczi ref. 
polg. isk. tanítónőnek 2000 K-t; Berreck Gabriella 
iglói ág. hitv. ev. polg. leányisk. tanítónőnek 
1000 K-t; Virányi Gyuláné, szül. Lakos Katalin 
volt debreczeni magán el. isk. tanítónőnek 
1200 K-t. 

Különfélék. 
Thaly K á l m á n ha lá la . 

Thaly Kálmán, a kuruc világ tör ténet í rója , 
meghal t . Az ő halálát az egész nemzet gyá -
szolja. Az ő soha nem pihenő, ' lelkes agitációja 
mozdí to t ta meg a mai nemzedék lelkiismeretét 
s ennek az agi tációnak a dicsőséges eredménye, 
hogy ma a nagy fejedelem és bújdosó társai-
nak hamvai hazai földben nyugszanak. 

Pozsonyban helyezték örök nyugalomra a 
kurucvilág tör ténet í rójának hamvai t . A f ü g g e t -
lenségi p á r t nevében Apponyi Alber t gróf köz-
oktatásügyi miniszter mondot t gyászbeszédet, 
mely mély ha tá s t te t t a je lenvol takra s melynek 
ha t á sa nem múlik el a rava ta l me l l e t t : az 
egész nemzet lelke szólalt meg e beszédben. 

í m e a gyászbeszéd: 
Ki ne állana megrendítve e ravatalnál, mely 
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egy darab magyar történetet takar le és visz a 
sír nyugalmába a feltámadás reményében? Igen 
is, egy darab történetet, mert Thaly Kálmán azt 
a történetet, melyet felkutatott és megírt, annyira 
átültette sokak lelkébe, hogy azt úgyszólván újra 
átélte, annak érzelmi világából vett irányítást, 
abból táplálkozott. így lett a Rákóczi-korszak 
történetírójából függetlenségi politikus, mert más 
nem lehetett, és ezért volt a függetlenségi hit-
vallás nála több, mint tiszta politikai meg-
győződés. Ez a hitvallás egy szerves tulajdon-
sága volt, amely nélkül Thaly Kálmánt el sem 
tudjuk képzelni, és így van az, hogy a független-
ségi párt, bár távolról sem akarja az országos 
gyászt pártkeretekbe szűkíteni, mégis külön részt 
kér e gyásznap ünnepéből. Mert ez a halott neki 
több, mint elvtárs és hű barát, Thaly Kálmán 
neki egy szimbólum. Természetes, hogy a szim-
bólumokat nem lehet a gyakorlati élet napi 
követelményeinek mértékével mérni. 0 maga is 
így fogta fel helyzetét és hivatását. Meg akarta 
őrizni a léleknek azt a tökéletes összhangját és 
egyöntetűségét, amelyet a tényekkel való küz-
ködés, sajnos, el nem tűr, és ő ezt az egyöntetű-
séget megőrizte anélkül, hogy kárhoztatta volna 
azokat, akiknek a gondviselés kötelességévé tette, 
hogy eszményeik megtagadd a nélkül számolja-
nak a lehetőségekkel, sőt támogatta, védte, fedezte 
nehéz munkájukat, elvhűségének megtámadha-
tatlan vértezetével. Tette ezt épen azért, mert 
tudta a történetet, mert tudta különösen annak 
a Rákóczi korszaknak történetét, mely magában 
foglalja nemzeti tragédiánknak minden egyes 
vonását. Van ott hősiesség, vértanúság és van 
árulás, van az elbizakodottságnak s a csüggedés-
nek váltakozása, van magasztosan hű barátság, 
sírig való hűség és van pártoskodó visszavonás ; 
van fejedéimi jóindulat is, mely épen csak az 
utolsó néhány lépést nem hídja megtenni a 
nemzet tökéletes megértéséig ; de e néhány lépés 
elmaradása miatt eredménytelen a többi, ami 
megtétetett. Ezért meddők a felbuzdulások, ered-
ménytelenek a győzelmek, kétértelműek a ki-
békülések. A felbuzdulás lelohad, a győzelmek 
ki nem használhatók és minden kibékülés újabb 
összeütközés csíráját hordja magában. így mennék 
a dolgok évszázadok óta. Történetünk szinte 
kétségbeejtő egyformasággal ismétli meg önön-
magát. És még sincs okunk kétségbeesni. Ha 
a nemzeti előrehaladás és lehanyatlás, a békés 
és a küzdelmes állapotok, a szabadság és az el-
nyomás korszakának hullámzásán keresztül meg-
vonjuk az egyenes átlag-vonalat, úgy ez a vonal 
határozottan fölfelé haladó irányt mutat. A 
haladás lassan, rémítő er ipazarlással történik, 
de biztos és feltartóztathatatlan, amint biztosak 
és feltartóztathatatlanok a szerves élet törvényei. 
E törvények pedig egy végpontot jelölnek meg 

biológiai szükségszerűséggel fejlődésünknek, azt, 
amelyet velük összhangzóan hazai törvényünk 
ekkép fejez ki: Hungaria est regnum inden-
pendens, nulli alteri regno vei populo subnexum. 
Válságaink csírája csak akkor pusztul el, mikor 
a dolgok kiirthatatlan természetének követel-
ményei teljesülnek. E törvény utógondolat nélkül 
való teljes gyakorlati érvényesülése által mily 
nagy lesz az a fejedelem, mily fényes koronája, 
mily biztos uralkodása, mily hatalmas birodalma 
és mily dicső emléke, aki egy históriai elhatáro-
zással, válság nélkül valósítja meg azt, ahova a 
történet különben a válságok kiszámíthatatlan 
sorozatán keresztül fog eljutni. De vájjon meg-
feleltem-e feladatomnak, midőn Thaly Kálmán 
ravatalánál kevesebbet ő róla és többet eszmé-
nyeinek sorsáról beszéltem ? Eléggé magasztaltam-e 
drága halottunkat, felújítottam-e gyászoló barátai 
előtt az ő tiszta, nagy harmonikus alakját ? Úgy 
hiszem, igen. Lehet-e nagyobb magasztalás, hogy 
a halott, úgy mint az élő, ezeket az eszményeket 
juttatja eszünkbe, hogy mellette ezek gondolatától 
meg sem szabadulhatunk. 0 így szeretné, ha még 
élne, és bizonyára arra intene, hogy halála gyászá-
ban vezérgondolat legyen a nemzeti élet örök 
törvénye. E törvénnyel szívünkben búcsúzunk el 
tőled, drága halott, e törvénnyel együtt őrizzük 
emlékedet. Akik az életben veled találkoztak, a 
tisztelet és elismerés mellett szeretetük egész 
melegével adóznak e szép, lélekemelő emléknak. 
De élni fog az késő utódaink körében is, míg 
csak magyar lesz, aki a nemzet történetéből 
merít útmutatást és erőt a nemzet jövőjének 
megmunkálására. 

— A g r ó f A p p o n y i A l b e r t é s Tót l i J á n o s 
a l a p í t v á n y r a a gyűjtés igen szép eredménnyel 
folyik. Eddig a tanítók 1200 koronát küldtek a 
bizottsághoz (Nagy Lajos igazg.-tanítóhoz, Vesz-
prémbe). A legtöbbet a beszterczenaszódmegyei 
g. kel. és g. kath. tanítók küldtek. A legtöbbet 
(301 korona) Kecskeméthy László mezőtúri ref. 
ig.-tanitó gyűjtött. Nagyobb összeget adtak a 
tanítókon kívül: 'Túrkevei takarékpénztár 50 kor., 
mezőtúri ref. egyház 100 kor., Mezőtúr város 
100 kor., Dévaványai takp. 153 kor., Dévaványa 
főjegyzője, Erdélyi Kálmán pedig a tanítók iránti 
rokonszenvét azzal mutatta ki, hogy egymaga 
170 koronát gyűjtött. Számos tanfelügyelő, tanító 
és tanítóegylet fölhívására a gyűjtés ez év végéig 
elhalasztatott, tekintettel az őszi gyűlésekre. 

— „A. n é p i s k o l a i é n e k t a n í t á s főbb kér -
d é s e i . " Bá r örömmel tapasz ta l juk , hogy a 
Néptanítók Lapja r i t ka iskolában hever fel-
vága t lanul s a lapnak r i t ka cikke m a r a d olva-
satlan, mégsem t a r t j u k fölöslegesnek, hogy külön 
is fe lh ív juk a figyelmet a r ra a nagybecsű tanul -
mányra , melyet Seprődi Jánosnak , a kolozsvári 
ref. kol légium jeles t a n á r á n a k tol lából vau 
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szerencsénk közölhetni a népiskolai énektanítás 
főbb kérdéseiről. E z t az alapos és művészi 
gonddal megírt tanulmányt minden taní tónak 
el kell olvasnia, mert nagy gyakorlat i haszonnal 
és lelki gyönyörűséggel já r az olvasása. 

— J ó P a j t á s . A Néptanítók Lapja olvasói-
nak szíves figyelmébe ajánljuk a Jó Pajtás 
című gyermekujságot, melynek első száma most 
jelent meg. Ezt az újságot — mint már jelez-
tük — a Franklin-Társulat adja ki, e társulat 
régi jó hírnevehez méltó ambícióval s nagy 
áldozatkészséggel. Szerkesztője Sebők Zsigmond 
ez a finomlelkű író, ki méltán szerzett nagy 
népszerűséget a gyermekvilág körében is, külö-
nösen Maczkó ú r utazásával. Az újság főmunka-
társa Benedek Elek, ki ezentúl egyedül 
ebben az újságban mesél az apró embereknek 
s ebbe ír ja a serdülő if júság részére elbeszélé-
seit. A magyar íróvilág színe-java csatlakozott 
hozzájuk s így nyugodt lélekkel mondhat juk, 
hogy oly újság kerül a taní tóság kezébe, 
melyet j ó szívvel a jánlhat a szülők és gyer-
mekek figyelmébe. Ama benső viszony, mely e 
lap szerkesztője és a tanítóság között az évek 
során át szövődött, feljogosít arra a kérésre, 
hogy szíveskedjenek az újságot a m a g u k köré-
ben terjeszteni s megkönnyíteni a nemescélú 
munkát azzal, hogy közöljék a kiadóhivatallal 
az oly szülők nevét, akiknek családjában 6 — 
12 éves gyermekek vannak s akiknek anyagi 
helyzete lehetővé teszi, hogy gyermeklapra 
előfizethessenek. Emellet t bizonyára számít-
hatunk arra is, hogy mindazok, kik olvasóink 
közül kedvet és képességet éreznek arra, hogy 
a Jó Pajtás t a r ta lmát gyarapítsák, szívesen 
vesznek részt a szerkesztők munkájában. A 
Jó Pajtás előfizetési ára egész évre 10 korona 
s mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal (Budapest, VI., Egyetem-utca 4.). 

— Az írói é r d e m e l i s m e r é s e . A székes-
főváros tanácsa Havas István írót és elemi is-
kolai tanítót irodalmi működése alapján a polgári 
iskolához helyezte át. Hasonló érdemeiért került 
annak idején Móra István a székesfővárosi és 
Palágyi Lajos a hódmezővásárhelyi polgári isko-
lához. Festetich Géza gróf tanügyi tanácsos ezzel 
újabb bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy a 
székesfővárosi oktatásügy hivatott vezére, ki a 
polgári iskola intenzívebb fejlesztését is a pro-
grammjába vette. 

— I s k o l a s z e a t e l é s . Szany község róm. kath. 
iskolájához még két új tantermet építtetett s azt 
a törvény követelményeinek megfelelően fölsze-
relte. Az új tantermek ünnepélyes megáldása 
szept. 8-án történt. Az építés és fölszerelés 
12 ezer koronájába került a községnek. A jelen 
tanévben az 5-ik, jövőben pedig a 6-ik tanítói 
állás is szervezve lesz. 

— Halá lozások. PodhradszkyLajos író és tanár 
a kolozsvári Karolina kórházban, életének 46-ik, 
tanári működésének 24-ik évében elhunyt. — 
Szeglieő Lukács Dániel mezőkászonyi nyug. á'l. 
isk. igazgató áldásos életének 60-ik évében el-
hunyt. — Fútó József tanító, a túrkevei ref. 
egyháztanács tagja és aljegyzője élete 42-ik évé-
ben elhunyt. — Tahy Istvánné, szül. Petráss 
Irma állami tanítónő életének 41-ik évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. — Grrübeldingerné 
Túry Flóra pusztaporgányi kézimunkatanítónő 
életének 46-ik évében elhunyt. —• Barcsfai 
Király Berta, kiérd, óvónő életének 60-ik évé-
ben a wien-steinhofi gyógyítóintézetbeii elhunyt. 
Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. 
Beszél a fejfa. Tanító, aki ellopott fejfát tüzel fel 

' és annak a lángjánál ír szerelmes verséket, lelki-
; furdalásait pedig morfiummal akarja elaltatni... ugyan 
I hogy jutott ilyen képtelen történet az eszébe '? — 
• L. J. (Tanítók a kaszárnyában.) Jobban kellene meg-

írni, hogy használhassuk. — Sz. J. (Két sírhalom' stb.) 
Nagyon gyönge versek. — M. lí. (Isten veled.) „Nem 
érzed-e a halottszaggal telt levegő nyomasztó hatását?" 
Ez a verssor egyike a legszebbeknek, amiket valaha 
olvastunk. — B. Á. B. (Hozzád.) Gyönge. — Zs. K. 
(Október G, Boldogság.) Nagyon taposott útakon jár 
mind a két vers. — G. J. E. (Őseim, sírja stb) Kedves 
kis versek, válogatunk közülök. — Lygia. A téma jó, 
de nem egész új és a megírása csak ügyes dilettánsra 
vall. — R. R. É. Két kevésbé sikerültnek kivételével 
besoroztuk a verseket. - K. L. (Őszi estén stb.) Egyik 
sem üti meg a mi mértékünket. — V. K. (Oszi hangok 
stb.) Elég szépen folyó versek, de semmi egyéni érzést 
nem találunk bennük. — T. Sz. G. L. Nem közölhető. — 
Y. J. (Csalódás.) Sok kedvesség, egyszerűség van a 
megírásában, de a történet annyira mindennapos, hogy 
csak a legnagyobb művész tudná eredeti és érdek-
keltő módon feldolgozni. — I . J. (Borús és zimankós 
stb.) Egyik sem közölhető. — G. A vers tartalma is 
jelentéktelen, formája pedig — nincs. — H. t . (Őszi 
napfényen.) Kedves. Jön. — F. A. (Itt, a kicsik közt.) 
Sorra kerül. — 11. li. Nem közölhető. — Por. Nem 
jelentékeny versek, de formájuk ügyessége, hangjuk 
közvetlensége megérdemli a bíztatást. — H. A. E. 
(Gyásznap ) A vers nem üti meg a mi mértékünket. — 
N. Á. A Cigány halála nagyon gyönge; a 1iákóczi 
sikerültebb, de az sem elégít ki bennünket. — Tanító. 
Formátlan és tartalmatlan versek. — A becsület. Szín-
telenül megírt történet. — B. M. (Tíz vers.) Egyiket 
sem használhatjuk. Hogy rövid idő alatt „kellett" írnia 
ezt a sok verset, azt nem lehet mentségül föléjük 
írni. Arról, hogy más lap közölne-e hasonló verseket, 
nem nyilatkozhatunk. Minden lapnak más a mértéke, 
más az a színvonal, melynek elérésére törekszik. 

Tarta lom: Zord idők. f -ó—.) — A pálya kez-
detén. Móritz Júlia. — A szorgalomidő és a szülők. 
Kohányi Gyula. — A népiskolai énektanítás főbb 
kérdései. Seprődi János. — Lapszemle. — Szépiro-
dalom : Közöny. Szalay Gyula. — Tavaszi levelek. 
KissMenyhért. — Tanítók tanácsadója.— Könyvesház.— 
Egyesületi élet. — Irodalom és művészet. — Hiva-
talos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KEOLOPP A L F H É D . 

Gyermekmunkások. 
írta : Kemény Ferenc. 

Századunk a munka jegyében született és 
abban él; ez az az érték, amely ma széltében 
uralkodik. A teljesített munka mennyisége és 
minősége az a döntő elem, amely egyének és 
népek rangját és sorsát meghatározza. Ennek 
a szociológiai és etikai tételnek jogosultságát 
és végérvényességét természettudományi (fizikai) 
alapon is beigazolhatjuk. 

Epenséggel nem csodálkozhatunk tehát azon, 
hogy a munka fogalma a nevelő-oktatásban is 
polgárjogot nyert: a munkára való nevelés a 
modern pedagógiának egyik vezérelve s nem 
csupán a kézimunka-tanításban (női és szlöjd), 
az ügyességekben (rajz, mintázás) és a tor-
nában (mint testi munka) nyilatkozik meg, 
hanem bizonyos reális tudományágaknak gya-
korlat'i tanításában is (fizikai és vegytani gya-
korlatok). 

Amilyen üdvös és jogosult ez a pedagógiai 
irány, ép oly kétes és veszélyes az a mind-
jobban terjedő áramlat, mely a kiskorúaknak 
keresetre irányuló munkáját illeti. Jegyezzük 
meg nyomban, hogy ez utóbbi probléma csak 
felerészben pedagógiai s a másik, talán nagyobbik 
fele a közgazdaságra és a társadalomra tar-
tozik s mint ilyen, egyik szerves és legfon-
tosabb részét teszi a pozitív és aktív értelem-
ben vett modern gyermekvédelemnek. „Helyes 
és sikeres gvemekvédelemről csak ott lehet 
szó, ahol a gyermekmunkát és ennek egész-
ségtelen fattyúhajtásait minden téren fel-
kutatjuk és kiírtjuk". Amíg tehát itt nem 
csinálunk rendet, hiábavalók a legideálisabb 
szólamok, mert itt kezdődik a gyermek jogos 
és kötelességszerű nevelésének elsikkasztása, 
ez a gyermekek erkölcsi és testi züllésének 
melegágya. 

Ha az ember az államnak legbecsesebb 
tőkéje, akkor ezzel a tőkével csínján kell bánni, 
mert ha időnek előtte és túlságosan kamatoz-
tatjuk — értsd, ha a gyermekek munkaerejét 
lelketlenül kizsákmányoljuk — magát a tőkét 
támadjuk meg helyrehozhatatlanul. Ennek 
tudandó be azután, hogy nincsenek értel-
mes, jól kiképzett szakmunkásaink s ezeknek 
helyét már a gyermekmunkában elsatnyult, 
nagyobbára selejtes napszámos-nemzedék tölti 
be. A gyermekmunka ellenőrzése tehát, is-

mételjük, az állam legfontosabb feladatainak 
egyike. 

A dolog nem mai keletű. Már Pestalozzi, 
a nagy gyermekbarát, feljajdult a keresetre 
kényszerült gyermekek nyomorán s panaszolja, 
hogy alig ismer rá azokra, akik néhány év 
előtt még vidámak, frissek és egészségesek 
voltak, most pedig a pamutszövőgyárak fojtó 
levegőjében s rossz táplálkozás révén, a nyomorú-
ságos kereset kedvéért, testben-lélekben meg 
vannak mérgezve. 

A csepeli gyári katasztrófa szomorú aktu-
alitást kölcsönöz tárgyunknak. A belügy-
miniszter és az Országos Gyermekvédő Liga 
megbízásából írta meg a nemzetközi orvos-
kongresszus alkalmára Chyzer Béla dr. „A 
gyermekmunka Magyarországon" c. könyvét, 
mely 122 lapnyi terjedelemben, a Liga kiadá-
sában és költségén jelent meg és époly mély, 
mint hiteles bepillantást enged ebbe a párat-
lanul időszerű kérdésbe. „Feladatom tárgyává 
ép azt tűztem ki — írja — hogy kikutassam 
azon foglalkozási ágakat, amelyekben a gyer-
mekek munka tekintetében szülőik vagy mun-
káltatóik által ki lesznek zsarolva." Hogy 
Chyzer dr. régóta foglalkozik ezzel a tárggyal, 
tudjuk és kitűnik könyvének ügyes és ki-
merítő beosztásából. íme a főbb fejezetek : 
A munka hatása a gyermek szervezetére. A 
gyermekmunka gazdasági okairól. A korai 
pénzszerzés hátrányai. A különböző foglal-
kozások káros befolyása a gyermekekre. A 
gyermekmunkás keresménye. A különböző 
gyermekfoglalkozások. Házi-ipar. Kereskedelem. 
Mellékfoglalkozások. A gyermekmunka szabá-
lyozása és védelme (85—98. lap ; egyike a leg-
sikerültebb fejezeteknek, mely áttekinthető 
összefoglalásban tárja elénk a kérdés lényegét 
és mai állapotát hazánkban). Összefoglalás. 
Gyermekvédelmi törvények a külföldi álla-
mokban. Az új magyar ipartörvény ter-
vezete. 

A begyűlt és feldolgozott anyag két bő 
forrásból fakadt: a tanítók bevallásaiból és a 
kir. iparfelügyelők jelentéseiből. A szerző az 
ország különböző vidékeire vagy 700 kérdő-
ívet küldött szét (szövegét lásd a 8. lapon) és 
azoknak közel felerészét kapta vissza, ami, 
ismerve az ilyen vállalkozás hálátlan voltát, 
valóban fényes eredmény. Mégis feltűnő, hogy 
Budapestről, ahol pedig annyi az intézet, csak 
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8 elemi népiskola szolgáltatott adatokat: az 
Elemér-, Omagy-, Felsőerdősor-, Lövőliáz-, 
Murányi-, Hungária-, Angol-utcai és a Verseny-
téri iskola. 

A szerző, hogy erejét és munkáját a szét-
forgácsolástól és a túlbőségtől megóvja, egy-
előre a gyermekmunkásoknak csak két kate-
góriájára szorítkozott: az iparostanoncokra és 
a mellékfoglalkozást űző iskolaköteles gyerme-
kekre. Majd ha kutatásait, az adatgyűjtést és 
feldolgozást folytatja, kívánatosnak tartjuk a 
középfokú intézetek tanulóinak bevonását is, 
akiknek, mint ismeretes, jó része írásmunká-
val (címírás, másolás) és korrepetálással van 
elfoglalva. 

Örömmel jegyezzük fel, — hisz a nyilvá-
nosság előtt és a sajtóban oly ritkán kínál-
kozik erre alkalom — hogy Chyzer dr. őszinte 
meleg barátja a tanítóknak, akiknek munkáját 
általában s közreműködésüket ebben az irány-
ban különösen nagyratartja. Ennek nyomaival 
a könyv minden lapján találkozunk, ezt erő-
sítette előttem élőszóval és lelkesedéssel, ez 
törekvéseinek alapfeltétele, könyvének alap-
hangja. „Az adatok gyűjtésében, a káros 
következmények megfigyelésében a tanári és 
tanítói kar bizonyult a legodaadóbb és leg-
alkalmasabb munkatársnak. . . a gyűjtött ada-
tok gazdagsága és érdekessége arról tett 
tanúságot, hogy a magyar tanári és tanítói 
kar a kérdés fontosságát felfogta s mindent 
elkövet, hogy annak megoldásához a maga 
részéről is hozzájáruljon" (5. lap) ; majd is-
mét : „ Az adatgyűjtés sikere csak úgy lesz 
biztosítható, ha ezt a munkát a tanítói kar 
vállalja" (86. lap). Híven ezen meggyőződéséhez, 
személyesen látogatott el több székesfővárosi 
elemi iskolába, ahol szabad értekezlet és fesz-
telen beszélgetés keretében ismertette és ked-
veltette meg törekvéseit a tantestületekkel. 
Minthogy tudomásom szerint Bárczy dr. polgár-
mester és Festetics gróf tanácsos is melegen 
érdeklődnek ezen ügy iránt, a jövő sikerének 
és előkészítésének érdekében azt ajánlanók a 
derék szerzőnek, hogy igyekezzék eszméit egy 
vagy több tekintélyes tanító-egyesületbe be-
vinni, ahol egy csapással a tanítók és tanító-
nők százait sikerül majd neki megnyerni 
ennek a fontos szociálpedagógiai akciónak. Az 
egyesületek pedig igen jól tennék, ha ezt 
a tárgyat már eleve felvennék idei munka-
programmjukba. 

Könyvünkhöz visszatérve, csak helyeselhet-
jük, hogy nem merül ki száraz statisztikai 
adathalmazban és az, amit e nemből közöl, 
tisztán a hazai viszonyokra vonatkozik. Ilyen 
az 5 állami javító-intézetnek egész terjedelmű 
kérdőíve (22—31. lap), a gyári és kisiparban 

alkalmazott tanoncok és fiatal munkások statisz-
tikai kimutatása az 1900. évi népszámlálás 
alapján (44—47. lap), továbbá a 34—35. la-
pon levő táblázatos kimutatás 8 fővárosi elemi 
iskola tanulóinak kereseti mellékfoglalkozásá-
ról, a havi vagy napi bérrel és átlagos napi 
munkaidővel. Szinte hihetetlen, hogy mi min-
denre használják ezeket az apróságokat ! 
A szerző 28 különböző foglalkozást sorol fel, 
köztük ilyet: modell, kolduló hatost kereső, 
ugorkaszurkáló, kugliállító, kertészeknek lovat 
hajtó stb., de nem találtunk benne mu-
tatványos bódékban és színházakban sze-
replő gyermekeket, aminők pedig ugyancsak 
vannak. 

Csak helyeselhetjük a szerzőnek abbeli el-
járását, hogy minden általánosítás és merő 
vádaskodás helyett a legilletékesebb tényezőket, 
tanférfiakat és iparfelügyelőket szólaltatja meg, 
akiknek hivatalos és közkézen forgó jelentései-
ből mindenkor a legpregnánsabb eseteket bön-
gészi ki. Lássunk néhányat mutatóba. A seges-
vári iparfelügyelő egy műmalomban olyan 
gyermekekre akadt, akik 1 — 2 óra pihenővel 
36 óráig dolgoztak egyfolytában. Budapesten 
megtörténik, hogy a sütőtanoncok 23 óráig 
kénytelenek ébren maradni megszakítás nélkül. 
Kecskeméten az álmos gyermekeket ütlegekkel 
ébresztgetik. Egy 10 éves elemi iskolai tanuló-
nak naponta 10—15 lovat kellett megmosni. 
A fővárosban számos 8—10 éves elemi iskolai 
tanuló gőzfürdőkben és ruhatisztító-intézetek-
ben a szennyes ruhával foglalkozik (fertőzés !). 
Egy ipariskolai igazgató a járásbíróságnál 
följelentett egy kovácsot, aki nyomorult vézna 
inasát, mert a munkában kidőlt, s mellette 
elaludt, tüzes vassal ébresztgette. Szólanunk 
kellene még azokról a lelketlen szülőkről, akik 
az emberek gyengéit ismerve, nyomorék (csonka, 
béna stb) gyermekeiket a jövedelmező házaló-
kereskedésre fogják. 

E tekintetben megszívlelésre méltó még 
„A pihenésről" szóló egész fejezet (12—16. 1.), 
amely konkrét példákon és élénk színekkel 
tárja elénk a széltében uralkodó visszaéléseket. 
Kiderül ebből, hogy ipartörvényünknek a nap-
közi és vasárnapi szünetekre és az alvási időre 
vonatkozó intézkedéseit (64—65. §) sok helyen 
semmibe sem veszik, mert a törvény illető 
szakaszai kibúvót engednek s mintegy a ki-
játszásra csábítanak. Ne csodálkozzunk tehát 
azon, ha mind a gyári, mind a kisiparban 
gyakran egész éjjeleken át dolgoztatják a gyer-
mekeket és a munkaadók, hogy őket ébren 
tartsák, a legkülönbözőbb, de kivétel nélkül 
kárhozatos eszközökhöz folyamodnak (cigaretta, 
fekete kávé, szeszes italok, testi fenyítés, vízzel 
való locsolás stb.). Ezek a gyalázatosságok 
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valóságos szégyenfoltja az újkori társadalomnak 
és felmagasztalt kultúránknak, mert hisz ez 
nem egyéb modern gyermekrabszolga-keres-
kedésnél! Itt a legsürgősebb és legszigorúbb 
intézkedésekre van szükség, de persze, nappali 
inspekciókkal nem vehetni elejét az éjjeli gyilkos 
munkáltatásnak ! 

Szomorú tanulsággal szolgálnak az áll. javító-
intézetek adatai. Ha ugyanis megvizsgáljuk, 
hogy milyen foglalkozást űztek a növendékek, 
mielőtt oda kerültek, kiderül, hogy aránylag 
kis számmal vannak képviselve azok, akik 
foglalkozás nélkül, csavargással töltötték életü-
ket, nemkülönben azok, akik gyári iparban 
vagy a mezőgazdaságban foglalatoskodtak. Leg-
nagyobb számmal kerültek ki a növendékek a 
kisiparból, ami kétségtelenné teszi, hogy nálunk 
ebben a foglalkozásban fenyegetik a legnagyobb 
veszélyek a serdülő ifjúságot. A gyáriparban 
a törvénytelen túlmunkáitatás folytán legtöbbet 
szenvednek a gyermekek az üveggyárakban. 
Felette kedvezőtlenek a viszonyok a fővárosi 
kereskedelmi alkalmazottak között; bizonyítják 
ezt a sorozási adatok és a kezelőorvosoknak 
abbeli tapasztalata, hogy ebben a foglalkozási 
ágban a vérszegénység mindennapos s a tüdő-
gümőkór oly korán (14—15 éves korban) 
jelentkezik, mint másutt sehol. A mellék-
foglalkozások közül az erkölcsöket legjobban 
rontja meg az ártatlannak látszó bábuállítás 
a tekepályákon. Ezt külföldi tapasztalatok 
is megerősítik: a poroszországi plötsenseei 
gyermekjavító-intézetben 160 büntetés miatt 
fogva tartott gyermek közül 30 olyan volt, 
aki megelőzőleg tekepályákon kereste ke-
nyerét. 

Az igazságnak tartozunk azzal, hogy ennek 
a visszás állapotnak ellenkező szélsőségére is 
rámutassunk. Hazánk északi és délkeleti részén 
lakó nemzetiségeknél (rutének, románok) a 
munkaszünetelés a gyakori ünnepnapok pon-
tos betartásával oly mérveket öltött, hogy ott 
gazdasági szempontból az ellentét, a folytonos 
ünneplés és tétlenség, lett káros szokássá, 
amihez morális tekintetben még a pusztító 
alkoholizmus járul. 

Helyes középúton járnak a házi-ipar terén 
az erdélyi szász vidékeken, ahol a gyermekek-
nek két csoportját különböztetik meg. Az al-
kalmazott román nemzetiségű, 12 évesnél idő-
sebb parasztleányok felváltva fonalcsévéléssel 
és mezőgazdasági és háztartási munkával van-
nak elfoglalva kora reggeltől esti 7—8 óráig 
s emellett jobban fejlődnek, mint otthon a 
sanyarú viszonyok közt. A helybeli szász ipa-
rosok gyermekei 15—16 éves korákig iskolába 
járnak s csak ezután adják magákat a szövő-
munkára: az ifjak „Bruderschaftot" alakíta-

nak, ahol nemes versengés folyik. Sokat dol-
goznak s még sincs ártalmukra. 

Az iparostanoncok és gyermekmunkások ér-
dekeinek megvédelmezésére az állam, a társa-
dalom és a tanítóság mellett maguk a munká-
sok is hivatva vannak, mint pl. főleg a munka-
adók zsarolásával és furfangjával szemben. 
Ha, amint a brassói iparfelügyelő jelentésé-
ben olvassuk, egyik lakatosműhelyben egy 
segéd mellett 12 gyermektanonc van szerződ-
tetve, akik így, bár ártatlanul, más segédek 
kenyerét veszélyeztetik, akkor nem csodálkoz-
hatunk azon, ha a munkások ellenséges in-
dulattal viseltetnek velük szemben és rosszul 
bánnak velük. S itt egy érdekes folyamat 
kialakulásának vagyunk tanúi. Ha ugyanis 
az utolsó tíz év munkásmozgalmait tekint-
jük, az első esztendőkben gyakran akadunk 
olyan esetekre, amikor a munkások saját 
érdekeiket a tanoncok rovására biztosították. 
Ujabban azonban örvendetes változás állt 
be : a szervezett munkások megvédik a 
gyermeket a rossz bánásmód s túlmunka 
ellen s nem egy esetről van tudomásunk, 
amikor sztrájkok folyamán ők maguk köve-
telték a gyermekmunkások felső korhatárának 
felemelését. 

Jóllehet kényes, de elsőrendű fontosságú 
annak a kérdésnek eldöntése, vájjon az ipar-
feliigy elők képesek-e ellenőrző hivatásuknak 
a gyermekek munkáltatását illetőleg meg-
felelni ? Ha hivatalos jelentéseiket kutatjuk, 
azt találjuk, hogy 1900-tól 1908-ig sorban a 
következő volt a kifogásolt, értsd tiltott esetek 
száma: 42, 151, 59, 142, 197, 328, 274, 276. 
Az utóbbi szám a megvizsgált telepek 3'3%-ának 
felel meg. Ez a meglehetősen szabálytalan 
számsor mégis arra enged következtetni, hogy 
az ellenőrzés behatóbb lett. Gondolkodóba 
ejthet azonban az, hogy 1901-től 1907-ig 
sorban 3, 1, 3, 4, 2, 5, 5 iparfelügyelői kerü-
letben nem volt egyetlen kifogásolt eset sem, 
mint pl. — írja Chyzer dr. a 43. lapon — „oly 
kerületekben, hol tudomásunk szerint sok gyer-
mekmunkás van alkalmazásban. Különösen fel-
tűnő, hogy a bpesti kerületben több éven át 
egy esetben sem észlelték a gyermekeknek 
törvényellenes munkáltatását, jóllehet épen 
e helyen folyik tiltott gyermekmunka. " Ugyan-
csak komoly aggodalomra ad okot a legújabb 
1908. évi jelentésnek az a beismerése, hogy 
a tapasztalt visszaéléseknek „kiirtása még sok 
nehézségbe fog ütközni, mert az ellene tett in-
tézkedések gyakran hatástalanok" (LV. lap). 
Mi tehát nem akarjuk az iparfelügyelőknek 
buzgóságát általában kétségbe vonni, hanem 
inkább azt tartjak, hogy egyéb teendőkkel 
túlhalmozva, már nem képesek a jelzett irány-

40» 
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ban mindenütt a szükséges intenzív ellenőr-
zést gyakorolni. 

Chyzer dr. nem szűkölködik reform-eszmék-
ben sem, melyek többek hozzászólása után 
bizonyára tisztázódni és még bővülni fognak. 
Szükségesnek mondja elsősorban a létező 
állapotoknak pontosabb kiderítését ország-
szerte, amiben a tanítóság közreműködését 
óhajtja a legnagyobb mértékben igénybe venni. 
Az ellenőrző munka teljesítésében a hatósági 
(állami) közegek mellett fontos feladat hárul 
a társadalomra (patronázs). Már a hatásosabb 
ellenőrzés érdekében is feltétlenül szükséges-
nek tar t ja a kenyérkereső gyermekeknek 
munka-igazolványokkal való ellátását. A tör-
vény főleg a házi-ipari, kereskedői és családi 
foglalkozások közül szorul szigorításra, mert 
aránylag a legtöbb visszaélésre ezekben aka-
dunk. A gyermekeknek éjjeli munkáját min-
den feltétel és kivétel nélkül meg kellene til-
tani. Jóllehet az új magyar ipartörvény ter-
vezete (melynek idevonatkozó részei a 115— 
120. lapokon vannak lenyomatva) sok tekin-
tetben haladást mutat, célszerűbb volna a 
gyermekekre vonatkozó határozatokat az ipar-
törvényből egészen kivenni s más államok 
példájára, külön törvényben összefoglalni. Szer-
zőnk azt is kívánja, hogy az elemi iskolai 
kötelezettség terjesztessék ki a 14. életévig, 
tehát 6 osztály helyett 8 legyen, továbbá azt, 
hogy a tanoncokat ne este oktassák munka 
után, amikor a tanítás eredménye több mint 
kétes, hanem délelőtt. Nem híve a tanonc-
otthonoknak, melyek idővel két nagyon külön-
böző kategóriát fognak eredményezni, mert 
hisz valamennyi tanonc részére már csak pénz-
ügyi szempontból sem szervezhető ez az in-
tézmény. 

Legyen szabad végül a magam részéről is 
néhány eszmét és kritikai megjegyzést előter-
jeszteni. A felvetett probléma rendszeres és 
teljesen kimerítő tárgyalásának érdekében kí-
vánatosnak tartom, hogy a közrejátszó tényező-
ket egyenként külön és egymásravaló vonat-
kozásaikban is megvizsgáljuk. Ilyen tényező 
5 van : maga az objektum (a tanonc v. gyer-
mekmunkás), a szülő, a munkaadó, a hatóság 
és a külső körülmények. Még a laikus is fel-
ismerheti első tekintetre, hogy ezek közül a 
legszigorúbb ellenőrzést a munkaadó követeli, 
a legnagyobb felelősség pedig a hatóságot 
terheli. Ennek legerélyesebb beavatkozása ve-
heti csak elejét amazok túlkapásainak. A leg-
jobb törvény is hiábavaló, ha rendelkezéseit 
nem haj t ják végre szigorúan. 

Az államnak, mely komolyan veszi a gyer-
mekmunka elleni küzdelmet, nem volna sza-
bad megelégedni azzal, hogy törvényt hozzon 

a gyermekmunka korlátozására, hanem e tör-
vénynek következményeit is magára kellene 
vállalni. Minthogy a gyermekmunka elnyomása 
sok családnál tekintélyes jövedelemcsökkenést 
eredményez, az állam köteles volna ezeket a 
családokat támogatni. Ezt azáltal érhetné el, 
ha a gyermekek gondozását továbbfejlesztené : 
nevelési és fenntartási gondjuknak egy részét 
a S2ülők válláról levenné. Ez t a tények logikája 
követeli s azért, azt hiszem, hogy itt rejlik az 
egész probléma súlypontja. 

Az eddiginél jóval nagyobb mértékben kel-
lene a társadalom közreműködését is igénybe 
venni, mint pl. egyesületek és egyének révén. 
Úgy képzelem a dolgot, hogy arra rátermett, 
önként jelentkező férfiak és nők hivatalból 
jogosítást nyernének arra, hogy gyermekeket 
bármily módon foglalkoztató telepeket bár-
mikor meglátogathassanak. A mostani adat-
gyűjtést, a szerzővel együtt, csak első tökélet-
len kísérletnek tartom, melyet az egész ország-
ban legszélesebb alapon és egyetemesen kell 
majd végrehajtani. Ebben az esetben a kérdőív 
is revízióra (8. kérdés !) és kiegészítésre 
szorul. Uj kérdések lehetnének : összesen hány 
gyermek dolgozott az osztályban, az egész 
iskolában (szám és százalék) ? mióta dol-
goznak ? hány tagú a család ? kinek adja kere-
setét? stb. 

Túlságosan rövidnek (egy lap !) találom a 
gyermekmunka gazdasági okairól szóló feje-
zetet, melyet a számos előmunkálat felhasz-
nálásával a gyermekmunka társadalmi okainak 
ismertetésével kellene kiegészíteni. Kitűnő 
forrás erre Deutsch Gyula dr . : „Die Kinder-
arbeit und ihre Bekämpfung" című müve 
(Zürich 1907). 

Hiányos a 111—112. lapon az Egyesült-
Államok idevágó törvényhozásának ismerte-
tése, melyet a szerző tabelláris feldolgozásban 
megta lá l"a „Iieport for 1908* I. 95—102. 
lapjain ; a megelőző évfolyam I. kötetének 
465—466. lapján pedig tanulságos német 
adatok vannak felsorolva. A német viszonyok-
ról kimerítően tájékoztatnak még a „Gyer-
mekvédelmi Lap" 1908. évfolyamának 17—20. 
lapján és 1909. évfolyamának 22—25. lapján 
megjelent .cikkek. 

Végig tekintve az olvasottakon, bizony szo-
morú egy kép az, amelyet a szerző elénk tár 
s alig akad itt-ott egy derűsebb sugár. Az 
éretlen gyermeket olybá veszik, mintha érett 
tőke volna, melyből lelketlen vállalkozók idő-
nek előtte uzsorakamatot erőszakolnak ki. Az 
ilyen, a középkorbeli tortúrákra emlékeztető 
elbánás nem méltó egy kultúrállamhoz s kiáltó 
anakronizmus az emberiességéről elkeresztelt 
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gyermek-századának. Az állam egészségének, 
embervagyonának ilyetén lelkiismeretlen el-
pusztítását tovább nem tűrhetjük. 

Vajmi gyenge vigasztalás az, hogy az álla-
potok másutt sem sokkal különbek, sőt rész-
ben rosszabbak. így Anglia bányavidékein és 
a rajnai ipartelepeken a gyermek munkáltatá-
sának alsó korhatára a 4. évig szállt le. Maga 
a szerző mutatott nekem egy szomorúan ér-
dekes könyvet: Child Slaves of Britain by 
Bob. H. Sherard (London, Hurst & Blackett, 
1905, 267 lap), mely képes monográfiákban 
tárja élénk az angol gyermekrabszolgák sorsát 
s ezzel hívja fel a közönség figyelmét és 
könyörületességét. Szinte kedvem volna ennek 
magyar mását megírni és a zúgkönyvkeres-
kedők kirakataiban a cudar képes levelező-
lapok helyére közszemlére tenni. Előttem fek-
szik az osztrák „Arbeitsstatistische Amt" leg-
újabb kimutatása, melyben olvasom, hogy 
Sziléziában a 6—8 éves gyermekeknek 33'4%-a, 
a 9—10 éveseknek 55'5°/o-a és a 11—12 éve-
seknek 67;7%-a volt munkában; de akadtam 
olyan iskolára is, ahol a létszámnak alig 
10%-a nem állt munkában. Persze, Szilézia 
az osztrák tartományok között ipari fejlettség 
tekintetében első helyen áll. Ez is igazolja azt 
a régebben felismert tételt, hogy az ipar fej-
lődésével a gyermekmunka terjedése kar-
öltve jár. 

Ha meggondoljuk, hogy Chyzer dr. kezde-
ményező, úttörő munkát végzett, mint pl. a kö-
rülmények szabta rövid idő alatt, iránta a 
legnagyobb elismeréssel kell lennünk. Könyvét 
okulásul és buzdításul mindenkinek el kellene 
olvasni ; elsősorban a magyar tanítóknak, 
akiknek segítő-munkáját ő maga oly helyesen 
és osztatlanul értékeli és at ikre a gyermek-
munka elleni küzdelemben valóban még nagy 
szerep vár. Ez a könyv helyet követel minden 
iskola könyvtárában, mi több : minden igazán 
érző és gondolkodó ember könyvespolcán. 

A szocialisták ügye. 
írta: Ember Gergely. 

E lap 31. számában „Szociálizmus és a taní-
tóság" címen visszhang jelent meg az én cik-
kemre, amely a f. é. 1. számban látott nap-
világot. Ha ez a cikk, mint hozzászólás jelent 
volna meg, igen örültem volna, hogy egészen 
új oldalról tárgyalta az ügyet, mert a benne 
felhozott kívánságok, ha beteljesednének, 
semmi esetre sem ártanának az ügynek. De 
mert visszhangként jelent meg cikkemre, — 
amelyben én tanítótársaim tanácsát kértem, 
hogy mit tehetünk ez ügyben — s a vissz-

hang odalyukadt ki, hogy ez ügyben nem 
tehetünk semmit, mert „sajnos, a hozzánkfűzött 
várakozásoknak ezidőszerint nem felelhetünk 
meg" s így az egész ügyet leveszi a mi vál-
lunkról s rá akarja tenni másnak a vállára: 
erre a visszhangra vonatkozólag szeretnék 
egyet-mást elmondani, leginkább azért, mert 
nem fogadhatom el megmaradhatónak azt az 
állítást, hogy mi ez ügyben tehetetlenek 
vagyunk s azt sem helyeslem, hogy ez ügyből 
kifolyó kötelességeinket egyszerűen levegyük 
a napirendről mindaddig, amíg „sorsunk inté-
zői" el nem végzik azokat a kötelességeiket, 
amelyeket a visszhang elvárna tőlük. 

A visszhang lényege eme megállhatatlan 
mondattal kezdődik : „ A szociálisták, úgy 
mondják, károsak a társadalomra, tehát mint 
az emberi boldogság ellenségeinek el kell 
tünniök a föld színéről." 

Igaz, hogy ezt nem úgy mondja, mintha én 
állítottam volna ezt, úgy se mondja, mintha 
ő állítaná, sőt majdnem úgy mondja, mintha 
ezt maga sem akarná elhinni. Azok, akik 
figyelemmel olvasták el az én említett cikke-
met, tudhatják, hogy én nem akartam a szo-
ciálistákat eltüntetni a föld színéről, hanem 
épen ellenkezőleg : kenyérhez akartam őket 
juttatni, hogy jóllakva, nyugodtan gondolkoz-
hassanak. Meg akartam őket védeni attól, 
hogy hivatlan vezetőik kiragadják kezükből 
azt a kevés kenyeret is, amihez jutottak. 
•Ezeket felvilágosítással, tanítással akartam 
elérni. 

Tehát célnak nem a szociálisták üldözését, 
hanem épen a megvédését, a gyámolítását 
tűztem ki. A mi működésünk, az én nézetem 
szerint, békés természetű lett volna. Olyan-
formán, mint a hogy e lap 9. számában S. E. 
oly alapossággal igyekezett részletezni. Nem 
értem tehát, miért beszél a visszhang írója 
— amikor visszhangot ír az én cikkemre — 
folytonos lövöldözésekről, terepismeretről, 
vértezetről, legénység kiképzésről, elfogyott 
puskapor pótlásáról és csatasorba való fel-
állításról. 

Én említett cikkemben ama szociálistaveze-
tők elleni küzdelmet ajánlottam, akik üzlet-
szerűen foglalkoznak ez üggyel. Ezt a küzdel-
met nem úgy értettem, hogy kiállunk a 
pódiumra azokkal megvívni a szellemi tusát, 
hanem úgy, hogy jó alkalomkor felnyitjuk a 
nép szemét. A néphez leereszkedünk, a néppel 
törődünk, de azokkal a vezetőklcel nem törő-
dünk. Ennyiből állott volna a küzdelem. 

Ne kutassunk mi Marx és Jaurès elvei után. 
Nem idevalók azok, felesleges azokkal foglal-
kozni. Az ügyből ne csináljunk politikai kér-
dést. Maradjon csak meg gazdasági kérdésnek. 
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(Hogy az ügy gazdasági természetű, azt hiszem, 
ezt e lap szerkesztősége is feltüntette azzal, 
hogy e kérdésnek a gazdasági mellékleten 
adott helyet.) 

Mert akár igaza van Marxnak, akár nincs 
igaza Jaurésnek, nekünk politikai tekintetben 
ezt kell vallanunk: minden józan, becsületes, 
dolgos, hazáját szerető ember egyforma! 

Ezeket minden tanító tudja. Ezeket tehát 
nem szükséges nekünk társadalomtudományi 
tanfolyamokon megtanulnunk, még akkor sem, 
ha az volna a célunk, hogy a népet politikai 
tekintetben vezessük. De mivel jelenleg csakis 
arról van szó, hogy a népet gazdasági szem-
pontból gyámolítsuk, fennmarad az a kérdés: 
szükséges-e e végett ilyen tanfolyamdkon meg-
tanulnunk a tennivalóinkat? 

Tanulni valamit sohasem kár. A tanulásból 
csakis haszon származhatik. Azonban ez még 
nem teszi azt, hogy addig, amíg ilyen tanfo-
lyamokon nem tanultunk, semmit sem tehe-
tünk és semmit ne tegyünk ! 

Akármilyen hasznos dolgokat tanulhassunk 
is mi az ilyen társadalomtudományi tanfolya-
mokon, ezeknek sohase lesz olyan értéke, 
mintha minden tanító belevegyül faluja népe 
közé s annak a szájából hallja, hogy mi fáj 
annak. Mert Turóczban valúszínüleg más fáj, 
mint Baranyában, Békésben más, mint Három-
székben. Miért? A sok okon kívül már csak 
azért is, mert egy helyen megugrott kereskedő-
segéd a vezető, más helyen volt borbélysegéd 
s ezeknek a működése sem lehet egyíorma. 

Ilyen körülmények között: ki tanulmányoz-
hatja jobban a ba j t? Az ott helyben minden 
légáramlatot ismerő tanító, vagy azoktól a 
helyektől jó messze lakó tudós t anár? 

Amikor erről az első cikkemet megírtam, 
szándékosan nem írtam arról semmit : hogyan 
tehetünk ez ügyben valamit, mert ezt a dolgot 
idősebb, az élet iskoláját hosszabb ideig végig-
járt tanítóktól szerettem volna hallani. Ez a 
reményem még most is megvan s ezúttal is 
csak annyit akarok általánosságban a módról 
elmondani, amennyit jelen cikkem megmagya-
rázására szükségesnek tartok. 

Célunkat magyarázattal, tanítással érhetjük 
el. Ezt nem úgy értem, hogy alaposan tanul-
mányoznunk kell a szociálistavezérek tanításait 
s aztán azoknak minden mondatát igyekezzünk 
megcáfolni a nép előtt. Ez alighanem hiába-
való, sőt káros munka volna, mert az ember 
természetében fekszik, hogy annak higyjen, 
aki olyasmit mond neki, ami neki jólesik — 
már csak hallani is ! Azonban eljön az a 
pillanat, amikor vagy egy egyén, vagy az 
egész község maga érzi, hogy megvan csalva. 

Ez a pillanat alkalmas csak arra, hogy a tanító 
nyissa fel a nép szemét. Ezt a pillanatot 
pedig csak az találhatja el, aki mindig tanul-
mányozza a népet. 

Én így gondolom a dolgot s ebből ki-
indulva, a néppel váló közvetlen foglalkozást 
e tekintetben többre becsülöm, mint egy 
tucat tanfolyamot s ugyanannyi tudományos 
könyvtárt ! 

Azt állítani pedig, hogy a mai tanítóságnak 
oly hiányosak az ismeretei, hogy azokkal ma-
napság nem segíthetünk a szociálistabajon, 
nagy mondás ám ! Mert igaz ugyan, hogy elég 
ismerete soha sincsen senkinek s ebből követ-
keztetőleg azt is lehet mondani, hogy isme-
reteink mindig hiányosak, de talán mégsem 
olyan hiányosak, mint az elcsapott könyvelők-
ből vagy taglóját megúnt mészároslegényekből 
keletkezett titkároké ? Nek,em alkalmam volt 
egy törvényszéki tárgyaláson meghallgatni egy 
szociálistavezér beszédét, aki még hozzá lap-
szerkesztő is volt. Nos, ezzel az úrral bármely 
tanító felvehette volna a versenyt az általános 
műveltségből is. Az olyan tanítóról pedig, aki 
lapszerkesztő is, ne is beszéljünk, mert azt 
ezekkel az urakkal összehasonlítani nagy ízlés-
telenség volna ! 

Azután, hogy megírtam elsőízbeni cikkemet, 
szinte féltem, hogy olyan választ fogok kapni, 
amely kijelenti, hogy bizony ez ügyben mái-
régen foglalkoznak e bajjal, mert nem vár-
hattak az én cikkemre. Épen ez okból is 
nagyon meglepőleg hatott reám a visszhang 
azon alaptónusa, hogy ez ügyben jelenleg 
tehetetlenek vagyunk, mert nincsenek elég 
ismereteink. Előbb tanítsanak meg minket, 
mit tegyünk, ha azt akarják, hogy valamit 
tegyünk. 

Az egész visszhangon végigvonul valami — 
úgyszólva — idegenszerű, csakis félreértésből 
keletkezhetett alapgondolat : az, hogy ezt a 
kötelességteljesítést felülről várják tőlünk, 
„sorsunk intézői". 

Nem tudom, min alapszik ez a feltevés, 
én arról még nem hallottam semmit, hogy ez 
a kötelesség felülről hárult volna reánk. Én 
úgy értettem a dolgot mindig s úgy is írtam 
meg : hogy ezt a kötelességet magunk állítjuk 
fel magunknak. Nem azért, hogy büszkél-
kedjünk hivatásunk magasztosságával, hanem 
— elég őszinte voltam bevallani — azért, 
mert ettől a mi anyagi boldogulásunk is függ. 

Összevetve a dolgot : nincs kifogásom a 
társadalomtudományi tanfolyamok ellen, de az 
ellen kifogásom van, hogy addig, amíg ezeken 
nem tanultunk, ne tegyünk semmit a baj 
orvoslására. Hiszen a baj diagnózisa épen az, 
hogy gyorsan kell rajta segíteni. A mostani 
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nemzedéken, amely leginkább vak, mert a leg-
nagyobb része nem részesülhetett az iskola 
áldásaiban : ezeken kell segíteni. Későbben, 
amikor felnő egy új nemzedék, amelynek a 
tömege elvégezte az el. isk. felsőbb osztályait, 
a baj nem lesz többé oly időszerű, mert az 
értelmesebb nép nem vezethető orránál fogva 
bárkitől is, mint a tanulatlanabb nép. 

Amikor a szociálistabaj orvoslásáról van 
szó, soha sem gondoljuk azt, hogy ezalatt a 
szocialisták elleni küzdelem lappang. Nem az 
a célunk, hogy megtagadjuk a nép természetes 
emberi jogait, hanem az, bogy nyissuk fel a 
szemét : hadd tudja, mit kívánhat s hadd 
tudjon annyit, hogy ne engedje magát félre-
vezettetni olyanoktól, akik az ő tudatlanságá-
ból mesés üzletet kovácsolnak és akiknek az 
aranybányája csakis addig áll fenn, amíg a 
nép nyomorog és elégedetlenkedik ! 

Ilyen irányban, azt hiszem, megtehetjük 
most is a kötelességeinket! 

Ne várjunk tehát „a tudományos könyv-
tárak sűrű és ingyenszervezésére" sem. Ezek 
helyett sokkal üdvösebb eredményük volna a 
jó népkönyvtáraknak. Ha pedig a tanító akar 
tovább tanulni — s másként nem jut könyv-
höz — ott van a tanítói könyvtár. Ahol ez 
nincs, ott van a Néptanítók Lapja. Ez hoz 
hetenként annyi anyagot az új eszmékről, hogy 
ha a tanító azt mind megemészti, nem panasz-
kodhatik, hogy elszigelten él a haladó nagy 
világtól. 

Azután meg, bármily kívánatos volna is, 
hogy bakancsainkat egy gyárból szállítsák, 
ennek a hiánya egy csöppet sem akadályozzon 
meg minket abban, hogy foglalkozzunk a nép 
bajaival. Mert ehhez nem annyira egyforma 
bakancs, mint inkább egyforma szív kell! 

A mára marosi rutének között. 
írta : Gorzó Dénes. 

Az én szünidőmet Máramaros vármegyében, 
a rutének között töltöttem. Hazánknak egyik 
legnagyobb, talán a legszebb, de a legszegé-
nyebb megyéje ez. Teljes fogalmat csak az 
alkothat magának e megyérő], aki e nagy ki-
terjedésű földnek lakóit, azok élete módját, 
elmaradottságát és nyomorúságát saját szemé-
vel láthatta. A vármegye földrajzi helyzete is 
gátolja lakóinak anyagi boldogulását és értelmi 
fejlődését. Nagyobb része a hegyek között 
levő völgyekben — vagy a hegyek tetején 
irtások által teremtett tisztásokon — magá-
nosan álló fakunyhókban lakik. A községek 
szétszórtan, 3—5 kilométernyi távolságban 
levő telepekből állanak. 

E szegény, hazafias és jobb sorsra érdemes 
nép felsegítése ügyében ezelőtt 10 évvel in-
dult meg a „rutén akció"-nak nevezett hatal-
mas állami mozgalom. A mentési munka 
Bereg vármegyében kezdődött és most már 
mint „felvidéki akció", kiterjed Máramaros 
vármegyére és az egész felvidékre, továbbá a 
székelységre. A feladatok főrésze a földmíve-
lési kormány hatáskörébe esett és tényleg 
Darányi Ignác dr. földm. miniszter sokat tett 
a ruténségért. 

A földm. miniszter akcióját kiegészíti a 
pénzügyi és a kereskedelemügyi miniszter, to-
vábbá az igazságügyi, a belügyi és különösen 
a közokt. miniszter nagyszabású akciója. Mert, 
ámbár a máramarosi iskolák jellegkülönbség 
nélkül szép kulturmissziót teljesítenek és a 
magyar nemzeti szellem ápolása terén tanító-
társaink dicséretes eredményt mutatnak fel, 
mégis a közoktatás terén itt még sok a teendő, 
mert a tankötelesek nagyrésze kiszorul az 
iskolából. Az iskolák száma, a tankötelesek 
létszámához viszonyítva, csekély, a tantermek 
több községben a tankötelesek felét sem képe-
sek befogadni. 

A nép szegénysége miatt képtelen iskolákat 
szervezni es fenntartani, azért Apponyi Albert 
gróf minitszer Máramaros vármegye fölsegíté-
tésére 150 állami népiskola fölállítását ren-
delte el, amely iskolák fontos kultúrális szere-
pet vannak hivatva betölteni. Ezeknek az állami 
iskoláknak egyötöd része az 1909 —10. tan-
évben már megnyílik. Óhajtandó lenne, hogy 
az állami iskolák mellett ott legyenek a kisded-
óvók, mert ezek hatása az elemi iskolákra 
annyira szembeszökő, hogy nem szabad hiá-
ny ozniok egy állami iskola mellől sem. A tel-
jes népiskola betetőzéseül mindenütt ott legyen 
a gazdasági ismétlő iskola, amely három éven 
át, egyfelől megszilárdítja a gyermek lelkében 
a nemzeti népnevelés alapozását, másfelől olyan 
elméleti, de főleg gyakorlati ismereteket nyújt, 
melyeknek az életben hasznát veszi. Meg-
tanulja a nép a kevés földjét okszerűen mű-
velni és megélhetését elősegítő háziipart űzni. 
Az ifjtísági egyesületek főleg a nemzetiségi 
vidékeken valóban nemes missziót teljeïithet-
nek, azért buzgó tanítótársaink a vezetésükre 
bízott iskolával kapcsolatosan — a közokt. 
miniszter rendelete és szabályzata értelmé-

• ben — a helyi viszonyoknak megfelelően, az 
ifjaknak valláserkölcsi alapon álló hazafias 
irányítása, illetőleg a népiskolában szerzett 
gyakorlati ismeretek, továbbá a magyar nyelv 
gyakorlása és bővítése céljából ifjúsági egyesü-
letet alkossanak. Az ifjúsági egyesületben a 
magyar nyelv érvényesüljön és csak kezdet-
ben, szükségből kisegítésképen oktatási nyel-
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Y ül jöhet az illető nép nyelve. így azután az 
iskola áldásos kihatása tapasztalható lesz, mert 
a növendék 3 éves korától 21 éves koráig az 
iskola hatása alatt fog állani. 

* 
* * 

A máramarosi nép mentés érdekében kiváló 
munkásságot fejt ki a „Máramaros vármegye 
Iparfejlesztő Bizottsága". E bizottság 1900-ban 
alakult meg és „Dolgozzál és imádkozzál, Isten 
is megsegít!" jelmondatot írta zászlajára és 
azóta Balogh Mihály püspöki külhelynök agi-
lis vezetése alatt tisztességes megélhetést 
nyújtó ^ munkát ad a jóérzésű szegény nép-
nek. Es pedig a házi-ipar azon fajait, me-
lyekhez adva van helyben az anyag és meg-
felel a nép értelmi fejletlen kézügyességének : 
a férfiaknak a fűzfafonást és fafaragást, nők-
nek a gyapjú- és szőnyegszövést és a hímzést. 

A máramarosszioreti szövő- és hímzőtanfo-O 
lyamon 1903. óta 384 munkásnő képeztetett 
ki hímző- és szövőmüvészetre. A havasi tele-
pekből lekerült primitív rutén leánygyermekek 
három hónap alatt nemcsak társadalmilag 
művelődnek, a népiskolában szerzett magyar 
nyelvi ismereteiket tökéletesítik, hanem a szö-
vésben és hímzésben oly tökéletességre tesznek 
szert, hogy munkáik a leghíresebb világpiac 
termékeivel vetekednek. Keresményük ez öt 
év alatt 124.000 koronát tesz ki. 

Az öt kosárfonó-telep közül legrégibb és 
legnagyobb a kökényesi, amely Gorzó Elek 
ottani esperes-lelkész fáradozásával 1901-ben 
alakult és most már az ő önzetlen vezetésével 
évente átlag 90 munkást foglalkoztat ; 23.194 
darab közönséges és díszkosár készül 8279 
korona értékben, amely összegből a helybeli 
lakosoknak munkadíj fejében az 1908. évben 
6125 korona 69 fillért fizettek ki. Nagy összeg 
ez egy szegény rutén faluban, különösen ha 
tekintetbe vesszük azt, hogy ezt az összeget 
10 —15 éves gyermekek, aggok, nyomorékok 
szerezték, akik azelőtt csak fogyasztók voltak. 
Számtalan 10—15 éves szorgalmas gyermek 
a kosárfonásból szerzett hetibéréből tart ja fenn 
özvegy anyját és testvéreit. E példa mutatja, 
hogy a kosárfonással érdemes foglalkozni, 
mert befektetést nem igényel, űzheti gyermek, 
agg, nyomorék. A község összes adóit már 90 
gyermek képes megkeresni. Az itt készült 
kosarak több kiállításon érmet nyertek és 
feltűnést keltettek művészi formájuk, ízléses 
és kifogástalan kiállításuk és olcsóságuk által. 
A fősúlyt a szőlő- és gyümölcsszállító-kosa-
rakra vetik, melyekből csak Rohonczy Gedeon 
évenként 25.000 darabot rendel. 

Megjegyzem, hogy e kosárfonótelepek a 
magyar nyelv terjesztői, az ott dolgozók ma-

gyarul társalkodnak és így a rutén ifjak az 
iskolában elsajátított magyarnyelvi tudásukat 
fejlesztik. A Taracz folyó kökényesi révállo-
másán levő rutén sajkás szabad idejében kosa-
rat fon és kérdezősködésünkre jó kiejtéssel 
magyarul ad felvilágosítást. 

A házi ipar terjesztése céljából az említett 
bizottság, a földm. miniszter támogatásával, a 
tanítók részére a szünidőben tanfolyamokat 
rendez. A tanfolyamok ingyenesek, sőt a 
résztvevő 80 korona államsegélyben részesül 
és a készített kosarak is tulajdonává válnak. 
Eddig 90 tanító részvételével öb tanfolyam 
volt. Hogy a tanfolyamon résztvett tanítók 
iskoláikban a házi ipar ez ágát taníthassák, 
a bizottság a szükséges szerszámokról és 
államsegélyről gondoskodik és a készített 
kosarakat azonnal beváltja, illetőleg azok 
árát kifizeti. 

Az új miniszteri tanterv és utasítás a kézi-
munkának mindkét nembeli ifjúságnak való 
kötelező tanítását elrendeli. A tananyagra 
vonatkozóan nagyon helyesen azt mondja: „a 
munkaterv tárgyi sorozata csak útmutatás, 
példa kedveért van egybeállítva. Nem köti ez 
a tanítót a tárgyak kiválasztásánál adott for-
mákhoz és adott méretekhez, hogy annál sza-
badabban és önállóbban alkalmazza a maga 
községében dívó formákat és méreteket." Ebből 
kifolyólag a tanítók tanmeneteikbe — a helyi 
viszonyokhoz képest — a kézi munkának 
említett nemét állíthatják be, miáltal tanít-
ványaik hasznos szaktudással léphetnek ki az 
életbe. 

Így azután a tanítók is résztvesznek a 
népmentés magasztos munkájában, mert e ne-
mes akció sikere az ő lelkesedésüktől és kitartó 
munkásságuktól függ. 

Bolgár-rendszerű 
kertészet: magyarokkal. 

írta : Cséplő Ernő. 

Földmívelésügyi miniszterünk, Darányi Ignác 
elhatározásából végre megindult a gyakorlati 
munka, hogy a földmívelésből élő, szegényebb 
sorsú családokat a bolgár rendszerű kertész-
kedésbe bevezessük. A Balatoni Szövetség, 
melynek célja nemcsak az, hogy a fürdővendé-
gek minél nagyobb tömegeit vonzza a szép 
Balaton vidékére, hanem az is, hogy őket meg-
felelő szervezetek és intézmények beállításával, 
jutányos áron és kiváló minőségben termelt 
élelmiszerekhez juttassa, már évekkel ezelőtt 
intézett Darányi miniszterhez előterjesztést, 
hogy a bolgár-rendszerű kertészkedésnek a 
magyarok között való meghonosítása végett 
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állítson fel a Balatonnál egy iskolajellegü, 
minta-zöltségtermelő telepet. Itt azután a ma-
gyar emberek, a szegényebb földmívescsaládok 
elsajátítanák a szükséges fogásokat, megtanulnák 
azokat az elméleti ismereteket, melyek a siker 
érdekében elengedhetetlenek és néhány év alatt 
a magyarok nemcsak a Balatonvidék fogyasztó 
közönségét árasztanák el kitűnő minőségű, 
olcsó zöldség- és főzelékfélékkel, de idővel 
arra is lehetne számítani, hogy az északi or-
szágokat is a balatonvidéki nép látná el korai 
terményekkel. A fejlődést illetőleg óriási a 
tér és százezer holdnyi terület volna alkalma-
san a kertészkedés céljaira fölhasználható. 
Nem kellene akk il- a dunántúli magyarnak 
Amerikába járni pénzt keresni. Bővebb volna 
itt a szabad ég alatt a kereset, mint 
odaát a gyilkos gőzű bányákban és vas-
hámorokban. 

A miniszter szívesen hallgatta meg az elő-
terjesztést és szívesen határozta el, hogy Siófok 
mellett, a szövetség előterjesztése formájában 
megfelelő erkölcsi és anyagi segítséget nyújt 
egy zöldségtermelő-telep felállítására. A Bala-
toni Szövetség mérsékelt bér mellett egy 30 
katasztrális hold területet eszközölt ki a Vesz-
prémi káptalan-tói és hozzá fogott a szerve-
zéshez. A miniszter egy egyszerűbb bolgár 
zöldségkertészt bocsátott a telep rendelkezé-
sére, kinek a feladata, hogy a magyarokat 
gyakorlati alapon bevezesse a zöldségtermelés 
titkaiba. 

A szövetség nehéz ügyet vállalt magára, 
mikor a magyarok szervezését vállalta. A ma-
gyar ember tudvalevőleg szörnyen idegenkedik 
minden olyan munkától, melyet még nem is-
mer, melynek gyakorlati értékét ki nem pró-
bálta. E sorok írójának jutott feladatává, hogy 
az idegenkedést eloszlassam és példák odaállí-
tásával a kedvet fölébresszem. Tartottam elő-
adást nagyszámú embernek, kisebb csoportnak, 
egyes családoknak, de egyes embereknek is, 
— és a jég nehezen — de mégis csak olvadt. 
A szervezés sikerült! Elég idejében betelepí-
tettük az egész területet és a munkába állí-
tott tizenkét magyar család folyton fokozódó 
kedvvel és öregbedő reményekkel végzi a 
növényzet gondozása és ápolása érdekében 
szükséges teendőket. Es bár aggódtunk, hogyha 
a sok hajladozástól megfájul a magyarok de-
reka, hát eldobják a kapát, ez az aggodalmunk 
nem vált egy esetben sem valóra. Minden 
magyar család állja eddig becsülettel, amire 
— bár sok töprengéssel — vállalkozott. Es 
bizonyosnak látszik, hogy a kezdő év is már 
nagyon sikeres lesz. 

A zöldségtermelők igen számottevő kedve-
zéseket kapnak és kaptak, főként a folyó, első 

esztendőben. Másként lehetetlen lett volna a 
vállalkozásra őket rábírni. Megkapják díjmen-
tesen a magvakat, a palántákat, az öntöző 
vizet, a vezetést és ez évben kivételesen a 
földet is. A nagy kedvezéssel szemben az a 
kikötés, hogy a terményeket a Balaton fürdő-
telepein nem szabad drágábban hozni forga-
lomba, mint amilyenek a budapesti központi 
vásárcsarnok mindenkori nagybani árai. Ez 
elég tisztességes ár, de a régi balatoni árakkal 
szemben mégis nagyon kedvező. 

Minden magyar család két-két katasztrális 
hold területet művel. Minden család teljesen 
önállóan dolgozik és kiki úgy fogja hasznát 
venni, amint iparkodik. Aki serényebb, annak 
nagyobb lesz a sikere. Iparkodnak is vala-
mennyien, hogy az elsők között legyenek, ha 
az eredmények kimutatására kerül a sor. A 
palántákat, magvakat, az öntöző vizet, a 
vezetést egy helyről kapják és minden ter-
ményt közösen kell eladniok is, hogy hozzá-
szokjanak lassanként a szövetkezeti értéke-
sítéshez és ki tudják használni az ezzel járó 
előnyöket. 

A magyar zöldségtermelők termelnek min-
dent, amit a bolgárok szoktak. Petrezselymet, 
sárgarépát, zellert, tököt, sárgadinnyét, görög-
dinnyét, cukordinnyét, zöldbabot, cukorbabot, 
paprikát, salátát, burgonyát, hagymát, retket, 
asztali kukoricát, kelkáposztát, korai, késői és 
vöröskáposztát, paradicsomot és még sok 
mindenfélét; és mindent „bolgárosan". 

A 12 család pár év alatt olyan erőteljes 
kertésztörzs lesz, mely hihetőleg a legszebb 
hajtásokat neveli. Es ha egyszer rákap a ma-
gyar a zöldségtermelésre, megismerve hasznát 
és előnyeit, bizony aligha látjuk tavasz táján 
felvonulni a bolgárokat, hogy pár ezeren itt 
töltve a nyarat, milliókkal térjenek ősszel 
haza, Bolgárországba. 

Darányi Ignác földmívelésügyi miniszter 
iránt nagy hálával viseltetett eddig is a föld-
mívesmunkás. Egy okkal több a zöldség-
termelés meghonosításával, hogy ez a hála 
fokozódjék. A Siófok mellett felállított minta-
telepen tapasztaltak szerint egész nyugodt 
lelkiismerettel lehet állítani, hogy a hajlé-
konyság tekintetében nem lehet panasz a ma-
gyar embernek sem az eszére, sem pedig a 
cselekvésére. Persze a módját kell megkeresni, 
hogy tudjuk, mely eszközökkel kell akaratát 
hajlékonnyá formálni. Türelemmel, egész igye-
kezettel, bizonyos erkölcsi és anyagi áldozat-
készséggel szépen megy ez ! És gyakorlati 
módon, ahogy az itt leírt telepen csináljuk, 
kell a munkát megkezdeni. A telep eredményeit 
közölni fogjuk! 
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Őszi gondolatok. 
Verőfényes ősz van s a mezőn bolyongok. 
Lelkem körülzsongják ezerféle gondok. 
El-elgondolkozom a világ folyásán, 
Virágfakadáson, levelek hullásán. 
Körültem letarolt, hervadozó tájak, 
Felettem költöző, bús madarak szállnak. 
Tűnődöm : szegények célhoz jutnak-e ? . . . 

Vissza jőnek-e ? . . . 

Nyughatatlan lelkem szárnyat ölt magára, 
Tovaszáll s elmerül a világ zajába. 
Látom, mint küzd, fárad a föld emberárja, 
Hogy a boldogságot végre feltalálja. 
Sok már nem is veti hitét az Istenbe, 
Elvadul a létért való küzdelembe. 
Gyűjt is vagyont . . . Dehát célhoz jutott-e? 

Vájjon boldog-e? . . . 

Mint őszi napsugár csalogató fénye, 
Olyan az embernek mindenik reménye. 
Minden emberi szív egy sötét sírhalom, 
Hogy mit rejt magában, ki tudja azt vájjon ? . . . 
Lelkem körül, miként bolygó lidércfények, 
Zokogva röpködnek a megcsalt remények. 
Némelyik még bíztat; dehát higyjek-e? . . . 

Valósulnak-e ? . . . 

Hűvösödik a lég, közeleg az este, 
Útjára a vén nap rózsafelhőt feste. 
Nékem is alkonyul már életem napja, 
Lesz-e rózsafelhőm, vájjon ki tudhatja? . . . 
Itt a temetőkert . . . láthatatlan árnyak 
Felém mosolyognak, hívnak, hívogalnak. 
Tűnődöm: kit ide temettünk, látjuk-e?. . . 

Feltámadunk-e? . . . 
Szabó Albert. 

í j szegedi kendergyárban. 
i . 

Űjszegedi kendergyárban vígan szól a nóta, 
A legények, a leányok fújják reggel óta. 
Foly a munka jóízűen, gyűlik is az ára, 
Elszánták már új ruhára, selyempántlikára . . . 

Űjszegedi kendergyárban megszakadt a nóta, 
Mentőkocsik dübörögnek hosszú órák óta. 
Ledöntötte a nagy vihar kéményét o gyárnak, 
Homok alól napszámosok — halottakat ásnak . . . 

Szépen kérem felügyelő urat, 
Nem látta-e az én leányomat ? 
Dolgozni jár ide a fonóba, 
Nem jött haza tegnap reggel óta ; 
0 tartotta egész házunk népét, 
Hazahozta minden keresményét. 

Felügyelő szánakozva nézi, 
A Hiób-hírt hogy mondja meg néki ? 
Jól emlékszik a szőregi lányra, 
Annak roncsolt, véres hullájára. 
Romok között nagysokára lelték, 
Csendben, némán őt is kiemelté'; — 
Ép' most viszik mentők a kórházba, 
Annak is a halottasházába. 
Nincs irgalom fönn a magas égben ! 
Erre jönnek ! Erre hozzák épen ! 
Véres foltok a szép, fehér arcon . . . 

Szegény asszony ! Szegény parasztasszony ! . . . 
FUssyné Huszár Amália. 

Föltámad á s. 
írta : Sas Ede. 

A város szélének ap ró házikói lassanként 
elmaradnak mögöt tem. A vasút i pályaőr , ak i 
csendesen, p ipaszó mel le t t üldögél ka l ibá ja 
előtt és ügyel i a tö l tés mellet t legelésző tehe-
nét, ka lapjá t megbiccentve, köszön s én tú l -
lépem a so rompó t s künn vagyok a hegyek 
között. Tüdőm egyszerre nagy és mély léleg-
zetet veszen. Mint amikor valami nagy baj tó l 
szabadul m e g az ember . Talán az ősember 
sóhaj t föl i lyenkor bennünk : az ősember, aki 
örül, hogy megszabadul a várostcl és a t e r -
mészet ölébe j u t o t t ? 

Oszi szél legyezi a r c o m a t ; a napsugárban 
még tűz van, de m á r csak annyi, mint egy 
vénülő, gyengülő poéta verseiben. Azonban én 
az őszi n a p f é n y b e n is úgy érzem, mintha a 
virágnyitó, s í r fö lpa t t an tó húsvét hangu la t a 
áradna a szívembe. Mert , hiszen a fö l támadás : 
a szőlőhegyek húsvé t j a i t t zöldül körülöt tem. 
Csengő harangszó mellet t , zengő énekkel , 
lobogó t emplomi zászlókkal kellene a hul lá-
mos h a t á r t be já rnotok , emberek ! É s há lá t 
adni az Égnek , hogy ú j r a a szőlőszembe csó-
kolja a tüzét és há lá t adni a földnek, hogy 
új ra a venyigébe árasz t ja vérét, életerejét. 
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Évekkel ezelőtt be szomorú is volt itten a 
séta ! A szél a kopár parlagon kóborolt, a fű-
szálaknak regélve a régi idők szüretjéről. 
Keresett egy-egy dalfoszlányt, amit a szár-
nyaira kaphatna, de a koporsó némaságával 
hallgattak a hegyek. Ma már a szellő elég 
mulatságot talál a szőlőtőkék végtelen biro-
dalmában, megbillenti kíváncsian a leveleiket: 
Milyen lesz a termés ? Fehér, kék vagy rózsa-
szín leveleket táplál-e a tőke ? Finom méz-
csurgató furmintot, vagv közönséges bakart 
ültetett- e a gazda ? A szél meg van elégedve 
a vizsgálat eredményével, mert vígan fütyö-
részve repül tova . . . Fütyörészve hajtatnak 
végig az úton a szekeresek is, akik a kongó 
üres hordókat szállítják a pajtákba. Immár a 
levegőben úszik a must szaga ; az ember szí-
vét már forró pezsgéssal tölti el a szüreti 
készülődés láza. Hiába, a szüret legvidámabb 
munka a világon ! Tisztelet-becsület az ara-
tásnak, de az nem fogható a szürethez. Az 
aratás kemény verítékes munka, de a szüret, 
az csupádon csupa mulatság ! 

S én meghatva állok a zöldelő hegyek kö-
zött és szívemben ünnepelem a magyar föld e 
húsvétját. íme, a kincsek, amelyek sokáig ki-
aknázatlan hevertek: újra napvilágra kerül-
nek. A mi földünk nemcsak kemény ércdara-
bokban termi az aranyat, de folyékony álla-
potban is. Ez az aranyfolyam olyan volt, mint 
a forrás, mely egy darabra a föld alá merül, 
de aztán előbukkan újra. A magyar föld nek-
tárja is a földbe bújt egy időre, de most vas-
tag, piros, csillogó sugárban kezd ömleni is-
mét s ontja a nagyszerű tüzitalt, aminőnél 
különbet nem ivott Hafiz, aki a költészet ; 
templomává avatta a csapszéket, amely mel-
lett egyedül lehetséges a sírvafakadás. 

* 

ott akar megpihenni, felüdülni, újjászületni, 
kedvet, erőt kapni a városbeli igavonó mun-
kára. De nemcsak azért óhajtják a szőlőt, 
hogy a természet dajkaölén pihenjenek, el-
mulassanak. Hiszen vannak gazdag emberek, 
akik elmehetnének a legdrágább és legfénye-
sebb üdülőhelyekre, amelyek bizonyára több 
kényelmet, több szórakozást nyújtanak, mint 
egy egyszerű nyaraló a szőlőhegyen. Ahol a 
társaságot csak a fák képviselik s az ember-
rel csak a suttogó falevelek beszélnek. Már 
pedig a falevelek nyelve unalmas, mert a fák 
nem értenek sem a pletykához, sem az ember-
szóláshoz. Mondom : még ezek a gazdag em-
berek is inkább szőlőt vásárolnak, ott töltik 
a nyarat. Mert vonzódnak a röghöz. Mert a 
saját diófájuk alatt akarnak pihenni, nem az 
idegen platánok alatt sétálgatni. Pedig a ta-
pasztalt szőlősgazdák egyre intik a tapaszta-
latlan laikusokat, akik most akarják szőlő-
vételbe vágni a fejszéjüket : 

— Vigyázz pajtás ! Aki szőlőt vesz ; ezer 
gondot vesz a nyakába. Akinek ötezer tőkéje 
van, olybá veheti, mintha ötezer gyereke 
volna. Mind az ötezernek szorgos gondját kell 
viselni. 

Beszélhetnek az öreg gazdák, akik túl van-
nak már a venyigével való összeházasodás 
mézeshetein ! A szőlővásárlással igazán úgy 
van az ember, mint a házassággal. Sok, sok 
szerencsétlen házasságot látunk, de azért 
mégis neki ugrunk. Szenvedély és ösztön visz 
bennünket a íöldhöz. Ebből a rengeteg golyó-
bisból, amely a nap körül kering: magunké-
nak akarunk nevezni — hacsak néhány holdacs-

: kát is. Nábobok, akik mesés kincseket hal-
moztak fel : nagy írók, akik világraszóló 
dicsőséget szereztek : akkor legboldogabbak, 
ha végre saját birtokukon üldögélhetnek. Mert 
akármilyen pályát futunk be a világon, vég-
tére is odalyukadunk, hogy igaza volt az öreg 
Horácnak, énekelvén, hogy : beatus ille . . . 
akármennyit vándorolunk is e földön s nézzük 
a művészet csodáit, utoljára is rájövünk arra, 
hogy még a milanói dómnál is tökéletesebb 
alkotás egy hatalmas diófa . . . 

Bolyongván a hegyek közt, miközben szívem 
dobogása szerelmet vall a földnek : íme, szembe-
jön velem Kádár uram, aki szintén egyike a 
feltámadt hegyek újdonsült szőlősgazdáinak. 
Kádár uram arca ragyog ; homlokát győztes 
örömmel emeli fel; Kádár urammal ma neve-
zetes dolog történt . . . 

Meg kell azonban előbb mondanom, hogy 
kicsoda, micsoda ez az én derék ismerősöm ? 

I írnok a vármegyénél. Keserves körmöléssel 
keresi övéinek a betevő falatot. S miközben a 

' vén vármegyeháza ódon bolthajtása alatt másolt, 

Bizony mondom : nemcsak az alföldi ma-
gyar szívét tölti el ellenállhatatlan hatalom-
mal a földéhség, hanem minden emberét, aki 
a mi csodás földünk bűvkörébe kerül, akármi 
legyen a fajtája, nemzetisége, vallása, foglal-
kozása. És talán a szőlőhártyának még na-
gyobb a vonzóereje, mint a szántóföld baráz-
dájának. Látom, hogy abban a városkában is, 
ahol én éldegélek : a szőlőhegyek varázsa a 
levegőben úszik ; behatol a villanyfényes úri-
lakásokba és a régi módi alacsony zsindely-
tetők alá. Nézem a bankigazgatót, aki napjait 
a hosszúkás, veszedelmes papírszeletek közt 
tölti ; a börzejátékost, aki a szerencse kénye-
kedvét lesi, a kereskedőt, aki naphosszat bolt-
jában sürög és hajlong, az ügyvédet, aki a 
tek. kir. törvényszék előtt ágál, az iparost, 
aki műhelyében robotol : mindnek az a vágya, 
az az álma, hogy neki szőlője legyen ! Mind 
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másolt: a táneolo tavaszi napsugarakkal be-
szállott hozzá is a csalogató álom, ha ő neki 
egy talpalatnyi földecskéje, néhány ezer viruló 
tőkéje volna ! S addig mesterkedett, míg ezt 
az álmát megvalósíthatta. Pénze nem volt, 
mégis megvett több nehéz ezresért néhány 
holdat a hegyoldalban. Akik a mai világ adás-
vevésének kulisszatitkaiban járatosak, tudják, 
hogy ez a boszorkányság ma igenis lehetséges. 
Az ember olyan földet vásárol, amely már 
meg van terhelve adóssággal; a vételár többi 
részével pedig adós marad az eladónak. Vagy, 
ha tehermentes földet vesz : hát kölcsönt szerez 
rá a bankból s a többivel szintén adós marad. 
Ez az egy szomorít engem, sétáimban a 
hegyek közt : hogy jól tudom, hogy ez a fel- i 
támadt, kivirult birodalom felerészben a takarék-
pénztáraké, a hitelezőké, nein a gazdáké . . . 

Hát Kádár uram is akként cselekedett. 
Adósságra vett meg egy darab földet, mely 
akkor puszta volt és kopár : a régi szőlőtermő 
paradicsomot elpusztította róla az az átkozott 
bogár hej, be keserves volt az adósság kamatját, 
törlesztését előteremteni ! Sokszor azon a ponton 
állt már Kádár gazda, hogy kótyavetyére kerül 
a drága birtokocskája, amelyet ugyan nem 
véren, de adósságon szerzett. Már pedig véren 
még talán könnyebb birtokot szerezni, mint 
adósságon. S mennyi pénzt elnyelt az a parlag, 
amíg végre szőlő lett belőle ! Mert tudvalevően, 
a venvige sokáig várat magára ; csak az ültetés <"D O O 7 • 
után való második esztendőben mutatja ter-
mését egy-egy billeng alakjában. Jaj , de sok. 
álmatlan éjszakájába kerültek Kádár uramnak 
ezek az esztendők! Jaj, de sokszor kilincselt 
az ismerőseinél, rokonainál, hogy még csak 
egyszer, utoljára zsiráljanak egy kis váltócskát.. . 

Es lám ! Kádár uram arca most örömben 
úszik. Es körülötte vannak a felesége, gyer-
mekei, akiknek a szeme ragyog a boldogságtól. 

— Honnan, Kádár uram ? — kérdeztem tőle. 
— A szőlőből ! — felel büszkén a gazda. 

— Visszük haza a termést! 
Ezzel egy papírostölcsérből nagy óvatosan, 

gyöngéden előhúz valamit és magasra emel a 
szelíd napfényben — egy kicsike szőlőfürtöt. . . 

— Ez az idei termés ! 
Az első fürt, amit Kádár uram szőlője végre-

valahára termett. 
Szűrnek ma már a hegyeken egyes gazdák 

száz-kétszáz hektoliter mustot is. De talán 
egynek sem okoz a legbőségesebb termés se 
akkora örömet, mint Kádár uramnak ez az 
egy, ez az első fürt. 

Es felesége, gyermekei szintén csillogó szem-
mel, áhítatosan néznek arra a szőlőfürtre, 
melyet csókjaival áraszt el az őszi nap . . . 

Az anyaföld jóságát látják benne. Az anya-
föld ígéretét. A hét szűk esztendő után a hét 
bő esztendőt. 

Es én harangszót és zsolozsmát hallok az 
illatos légben. A föltámadt hegyek Húsvétjá-
nak diadalénekét . . . 

(•azdasági Tanácsadó. 
B. G. Kövágóörs. Méhészeti eszközök ingyenes 

adományozása tárgyában a földmívelésügyi miniszter 
intézkedik. A folyamodványra 1 koronás bélyeg teendő. 
Egyéb részletekre vonatkozólag tessék lapunk előző 
számainak a Tanácsadó-rovatát átnézni. — M. J. Pályi. 
A földmívelésügyi minisztérium ingyenes kiadványaiért 
a minisztérium könyvtárához kell fordulnia {Budapest, 
V., Országház-tér 11). Ha lapunk Tanácsadó-rovatát 
átnézi, a többi kérdésre is megtalálja a választ. — 
F. J. Réthát. Méhészeti segédeszközöket a földmívelés-
ügyi miniszter adományoz. De liogy épen mézpergetőt 
is ad-e, arra vonatkozólag nem tudunk felvilágosítást 
adni, mert az sok minden körülménytől függ. ön azt 
állítja, hogy „több évi lapot" átkutatott s nem talált 
kérdésére választ. Engedje meg, hogy ezen állításában 
kételkedjünk és azt ajánlhassuk, liogy olvassa el 
figyelemmel a mult évi decemberi s a f. évi január, 
illetve február havi számok Gazdasági Tanácsadó-
rovatait. — V. Sz. Jeselnica. Az előbbi üzenet Önnek 
is szól. Miért nem olvassák el a Néptanítók Lapját V 
Azt, hiszem, hogy annyi szabad idővel csak rendel-
keznek, hogy legalább is a lap tanácsadó rovatait 
kísérhetnék figyelemmel. — R. J. Vinkovce. 1. A 
beíratások ugyancsak október 1 8. napjaiban eszkö-
zöltetnek, mindazonáltal a kérvénnyel a folyó évről 
már lekésett, mert a folyamodványt már augusztus 
hó 10-ig kellett volna benyújtania. 2. A kérvényre, 
ha az egy ívnél nem terjedelmesebb, 1 koronás, a 
mellékletekre 30—30 filléres bólyegjegy ragasztandó. 
3. Csakis középiskolai érettségi bizonyítvánnyal vehető 
fel. A tanítói oklevél nem képez elégséges kvalifiká-
ciót. — K. J. Nagyvárad. Már elkésett. A diópálinka 
ugyanis csak addig készíthető, amíg a dió zöld s a héja 
még nem kemény, vagyis a mi éghajlatunk alatt az év 
június havában, kivételesen még július hó első felében 
(mint pl. az idén). Az ez időben szedett dióból 50 dekát 
feldarabolunk, egy nagy üvegbe elhelyezzük s azt 
megtöltjük másfél liter jobb minőségű gabonapálin-
kával. Két hétig a napon hagyjuk, aztán másfél deka 
durván tört fahéjat és egy gramm szegfűszeget adunk 
hozzá. Ha ismét nyolc napig a napon áll, akkor 37 
deka cukrot kéttized liter vízben sűrűre főzünk s 
ehhez hozzászűrjük a pálinkát és másnap tiszta itatós-
papíron át palackokba szűrjük. — B. Zs. Nagy-
becskerek. 1. A márványlapról a zsírfoltokat benzines 
krétával vagy magnéziával veheti ki, a kávé- és más 
foltokat erős szappanos vízzel moshatja le, azonban 
savaktól eredő pecsétek csak lecsiszolás által távolít-
hatók el. 2. A bronztárgyakat nem szabad pasztával 
tisztítani, csakis szappanos vízzel és szarvasbőrrel. — 
Dr. Gy. Arak. A legalkalmasabb vetésfordának az 
ön által megadott adatok alapján a négyes fordát 
ajánlhatjuk, és pedig : őszi, kapás, tavaszi lóherével 
és lóhere. Az őszi alátrágyázandó. A másik területre 
pedig a leirás szerint a következő fordát ajánlhatjuk : 
1. zöld ugar trágyázva (zabos bükköny), 2. búza, 
3. felerészben burgonya, felerészben répa, 4. árpa, 
trágyázva műtrágyával és lóherével együtt vetve, 
5. lóhere, 6. tengeri (féltrágyázás), 7. zab. A tej-
gazdaság beállítása nagyon is indokolt akkor, ha a 
tejet könnyen tudja a legközelebbi városban legalább 
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is 12 fillérrel értékesíteni. Egyéb kérdéseire magán-
levélben ment válasz. — S. K. Szentimre. 1. Nem 
lehet. 2. Forduljon valamelyik nagyobb bankházhoz 
felvilágosításért. 3. A „Fatenyésztés" c. könyvből új 
kiadás jelent meg. Beszerezhető Nagel Ottónál. Buda-
pest, VIIL, Múzeum-körút 2. sz. 

Könyvesház. 
* A bortörvény népies ismertetése. Da-

rányi Ignác földmívelésügyi miniszter ismét egy 
hasznos kis könyvecskével szaporította a föld-
mívelésügyi minisztérium népszerű kiadványainak 
számát. A földmívelésügyi miniszter ugyanis az 
új bortörvényt kérdés ós felelet alakjában dol-
goztatta át és kinyomatta. A könyvecske, mely-
nek címe : „Az új bortörvény kis kátéja", köny-
nyen megérthető stílusban ismerteti a bortör-
vénynek s a törvény végrehajtására vonatkozó 
rendeleteknek mindazon rendelkezéseit, amelyek 
a szőlősgazdákat, valamint a bor adás-vételével 
foglalkozókat érdeklik. A könyv betűrendes tárgy-
mutatóval van ellátva, melynek alapján bárki 
könnyen megtalálhatja a választ arra, amit tudni 
kíván. Ara 20 fillér, lelkészek, községi jegyzők, 
tanítók, valamint kis szőlősgazdák azonban, ha 
eziránt egyszerű levélben vagy levelezőlapon a 
földmívelésügyi minisztérium könyvtárához for-
dulnak, ingyen kaphatják meg. 

Vegyesek. 
— A t ő z e g . Szalmaszegény esztendőkben a 

gazdaközönség fokozott figyelemmel fordul a tő-
zeg felé, amely sokoldalú használhatósága mel-
lett az érdeklődést meg is érdemli. Illetékes 
szakértők véleménye szerint nincsen alomnak 
használható más anyag, amely a nedvességet oly 
mohón fölszívná s fölhasználásáig jobban meg-
őrizné, mint a tőzeg. Ha pedig a tőzeg befejezte 
rendéltetését az istállóban s mint trágya áll a 
rendelkezésünkre, különösen agyagos, nehéz ta-
lajokon mindenféle kultúrához előnyösen hasz-
nálható. A tőzegtrágya a nehéz talajt a levegő-
höz hozzáférhetőbbé teszi s ha minden évben 
rendelkezésünkre áll, a gazda lassanként öröm-
mel fogja tapasztalni, hogy a legnehezebb talaj 
is lassanként meglazul, egyre könnyebben meg-
dolgozható és kitűnő terméseket ad. Különösen 
hálás a tőzegtrágya alkalmazása a zöldségter-
mesztésnél, a kertészetben, a cserépi ültetésnél. 
Száraz állapotban a tőzeg kitűnően alkalmas 
konzerválószer virághagymák vagy gumók átte-
leltetésénél, vagy ugyanezek postai szétküldésénél. 
A gyakorlati kísérletek alapján kiderült, hogy egy 
szekér tőzegtrágya fölér 3 szekér szalmatrágyával. 
A répaföldeken végzett kísérleteknél azt tapasztal-
ták, hogy tőzegtrágyával megművelt répaföldeken 
96'/o-kal nagyobb volt a termés, mint a szalma-

trágya fölhasználása mellett, míg a répa minősége 
mind a két esetben egyenlő volt. Újonnan ülte-
tett fáknál tudvalevőleg főfontosságű dolog az, 
hogy a fa minél gyorsabban sok fiatal gyökeret 
eresszen. Szakférfiak e cél elérésére nyomatékkal 
azt ajánlják, hogy tőzeg adassék a meglazított 
földhöz. Gyümölcsösökben és szőlőkben a tőzeg-
trágya alkalmazásánál szinten a legkellemesebb 
tapasztalatokat tették. Altalánosságban pedig el 
lehet mondani, hogy valamennyi növény, mely 
a gyönge talajt szereti, különösen pedig a me-
legházi növények, a tősegtrágyát igen meghálál-
ják. Hasonlóképen megbecsülhetetlen szolgálato-
kat tesz a tőzeg a gyorsan romlandó gyümölcs 
fajták megőrzésénél. Istállókban, betegszobákban 
pedig a tőzeg mint szagtalanító-szer egyszerűen 
párját ritkítja. 

— Milyen mélyen kerüljön a trágya a 
talajba. Műtrágyáról lóvén szó, több idevágó 
kísérlet nyomán a trágya sekély alászántását 
ajánlhatjuk. A kísérletet turfa, Thomassalak és 
kanittal végezték, a következő eredménnyel : a 
kísérleti telepen turfát, Thomassalakot és kaini-
tot szórtak el és sekélyen betakarták ; az ily 
módon alkalmazott trágya hatása sokkal gyor-
sabb volt, mint a mélyen alászántotté. Egy al-
kalommal pedig káposztával beültetett terület 
számára nem volt elegendő turfatrágya, mind-
azonáltal a növényeket kiültették és csak egy 
néhány nap múlva alkalmazták a turfa trágyát, 
mely időközben megérkezett fejtrágyául; ennek 
dacára e növények szépen fejlődtek és szebb 
fejeket is hoztak. A következő évben a turfa 
trágyát részint sekélyen, részint pedig mélyeb-
ben beforgatták ; itt is az eredmény jóval na-
gyobb volt, a sekélyes beforgatott területen, 
mint ott, hol mélyebben volt a trágya alászántva. 
Helyén volna nagyban is megpróbálkozni a trá-
gyának sekélyen és mélyebben való beforgatásá-
val. Hogy a trágyának sekély betakarása elő-
nyére vált be a kísérlet, annak oka valószínűleg 
abban keresendő, hogy a mély beforgatás eseten 
csekély az okszigén mennyisége ahhoz, hogy a 
trágyát hamar hatékonnyá tegye. 

— A vas rozsdásodása ellen. A vasnak a 
rozsdásodás ellen való oltalmazására már igen 
sok szer van alkalmazásban, de a gazdaságokban, 
hol mindig arra kell tekintenünk, hogy azt kéz-
nél levő anyagokból, a legegyszerűbb módon tud-
juk előállítani, lesz talán, aki az alább leírt 
egyszerű kenőcsöt nem ismeri. 3 rész szalonnát 
és 1 rész szurkot összeolvasztunk s ezzel a 
kenőccsel a különféle vas- es acélszerszámot kefé-
vel vagy posztódarabbal bevonjuk. A csavaroknak 
rozsda ellen való megóvása is igen célszerűen és 
egyszerűen eszközölhető, azoknak olaj- és gralit-
keverékbe való bemártása által. A forróságnak, 
nedvességnek, nedves levegőnek kitett gépeknél 
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a csavarok az olajozás mellett is meg szoktak 
rozsdásodni, s ezen körülmény gyakran a gépek 
szétszedését igen megnehezíti s a gépek a csava-
rok erőszakos eltávolítása folytán sokat károsod-
nak. A fenti eljárás tehát ezen szempontból is 
igen jónak és előnyösnek bizonyult. 

— Salétronikészletek Chilében. A mező-
gazdaság részére szükséges salétrom harminc év 
óta drágul. Az utóbbi tíz évi áremelkedés arra 
késztette a vegyészeket, hogy a levegő nitrogén-
jét vegyi úton alakítsák át salétrommá. A sa-
létrom drágulását mindig a chilei salétrom-
telepek kimerülésével okolták meg, és íme a 
Vegyészeti Lapok jelentése szerint a kimerült-
ségről szó sem lehet még hetven évig. A chilei 
kormány megbízásából Bertrand mérnök kuta-
tásokat végzett és megnyugtató eredményekre 
jutott. Ezek szerint a kutatások szerint, ha a 
jelenlegi telepeknél többre egyáltalán nem bukkan-
nának és a most működésben tartottakat a ren-
des 90 ezer tonna helyett csak 60 ezerre szá-
mítja négyzetkilométerenként, a készlet még 
mindig 220 millió tonna. Feltéve, hogy a ki-
aknázás évről évre 50 ezer tonnával fokozódik, 
míg az 5 millió tonnát eléri, akkor is 4'/ év 
múlva még 87 millió tonna készlettel fog Chile 
rendelkezni, amely további 17 év múlva, tehát 
1972-ben apadna ki. Itt a készletek minimumát 
vette számításba Bertrand mérnök. De lia te-
kintetbe vesszük, hogy a chilei 7 kilométer 
széles salétromtermelő sávon belül mindig újabb 
és újabb telepeket tárnak fel, de másrészt az is, 
hogy Chilében a 15% salátromot tartalmazó 
caliche óriási mennyiségben áll rendelkezésre, 
arra az eredményre jut a kutató mérnök, hogy 
1000 millió tonnából álló a chilei salétrom-
készlet, és így az európai mezőgazdaságnak nincs 
mitől tartani, belátható időkön belül nem követ-
kezhet be a salétromhiány. 

— Védekezés a hesszeni légy ellen. A 
hesszeni légy kártétele ellen való vedekezés ideje 
elérkezett, a gazclaközönség jól teszi, ha ott, ahol 
az idén vagy mult évben nagyobb ilyen kára 
volt, a kellő intézkedéseket a saját érdekében 
megteszi. A hesszeni légy elleni védekezés abban 
áll, hogy szeptember első napjaiban minden táblá-
ban néhány barázdányi őszi gabonát vagy árpát 
vetnek csalogató-vetésül, mely célra a legsilá-
nyabb mag is használható. Az ily csalogaló-
vetéseket, rendes vetés, legkésőbb azonban a tél 
beállta előtt jól alá kell szántani, hogy egész 
hosszukban tökéletesen föld alá kerüljenek s így 
belőlük tavasszal légyrajok ki ne szállhassanak. 
Ajánlatos e csalogató-vetéseket erősen lehenge-
rezni. 

— A vaj íze é s szaga. A vaj íze ós szaga 
nagy mértékben attól a takarmánytól függ, amely-
lyel a teheneket táplálják. így a borsos mentá-

nak, répának, lóherének stb. íze és szaga bizto-
san mutatkozik a vajban is, melyet az etetés 
után fejt tejből készítenek. A takarmány meg-
választása tehát fontos a tehenészetben. Tudjuk 
ugyanis, hogy az általánosan kedvelt groy-i sajt 
kellemes ízét az illatos és zamatos alpesi füvek-
nek köszöni. A legtöbb vajat nyerhetni a len-
magpogácsa etetése által, ezt követi rendben a 
tengeriliszt, korpa, zab és széna. A tengeriliszt 
etetésének kiváló hatása van a vaj konziszten-
ciájára. Legújabban a savóból szeszt főznek. 

— Hogyan trágyázzuk a konyhakertet S 
A zöldség annál értékesebb, minél gyorsabb a 
fejlődése, mert akkor a sejtfalak a gyors növe-
kedés következtében vékonyak maradnak és nem 
fásodnak meg, szóval a zöldség ízletesebb marad. 
Trágyázássá! pedig a fejlődést előmozdítjuk, de 
csak úgy, ha nem közepes mennyiségben, hanem 
bőven adjuk. Konyhakerti növények mind jól 
tűrik az istállótrágyát és akármennyit is adha-
tunk belőle minden káros következmény nélkül, 
föltéve, hogy a talaj elég nedvesen tartatik. Ren-
desen túlérett szarvasmarhatrágyát alkalmaznak 
a konyhakertben ; ez nemcsak tápanyagot hoz a 
talajba, hanem annak humuszmennyiségét is sza-
porítja és a földet porhanyóvá teszi. Nagyon jo 
azonban az istállótrágyán felül szuperfoszfátot is 
adni, mert rendesen a foszforsav nincs meg elég-
séges mennyiségben a talajban. Főleg a zeller 
és hagyma hálálják íueg a foszfortrágyát. A 
pöezegödör tartalmát fahamuval keverni, ami ki-
tűnő kálitrágya. Ha télen hozzuk a trágyát a 
konyhakertbe, soha sem szabad azt kupacokban 
hagyni, hanem azonnal el kell teríteni. Folyadék-
trágyát (szennyvizet, trágyalevet) oly növények-
nek adjunk, melyek a friss trágyát szeretik. 
Ilyenek a saláta és a kalarábé. Ilyen folyadék-
trágyával csakis esős vagy borús időben szabad 
öntöznünk, de soha sem akkor, ha a nap süt, 
vagy szárazság uralkodik, mert különben köny-
nyen kiégeti a gyökereket. Egy kevésbé ismert 
és alig alkalmazott trágya a korom is, amely 
egymagában alkalmazva legjobban hat a kavicsos 
vagy meszes talajon. De gyakran mésszel vagy 
földdel is keverik, vagy a komposztra viszik. 
Bőséges trágyázás és öntözés a kertészkedés sike-
rének kulcsa. Ezt bizonyítja a bolgár kertészek 
példája és sikere is. 

Tartalom. Gyermekmunkások. Kemény Ferenc. — 
A szociálisták ügye. Ember Gergely. — A máramarosi 
rutének között. Gorzó Dénes. — Bolgár rendszerű 
kertészet : magyarokkal. Cséplő Ernő. — Őszi gon-
dolatok. (Pihenő.) Szabó Albert. — Újszegedi kender-
gyárban. (Pihenő.) Füssyné Huszár Amália, — Fel-
támadás. (Pihenő.) Sas Ede. — Gazdasági Tanácsadó. 
— Könyvesház. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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'264.586/909. sz. Magyar királyi államvasutak. 

A in. kir. állani vasutak teli menet-
rendje 1909—1910-re. 

A magyar királyi államvasutak vonalain és az 
általuk kezelt magánvasútakon folyó évi október hó 
1-én a téli menetrend lép életbe, mely a jelenleg 
érvényben levő nyári menetrenddel szemben a követ-
kező lényegesebb változásokat tartalmazza : 

A Budapest keleti p. u.—brück - királyhidai 
vonalon. Kamaraerdő (Kőérberek) megállóhelyen az 
összes személyszállító vonatok megállása megszüntet-
te tik. 

A debreczen—füzesabonyi vonalon. A Debreczen-
ből jelenleg reggel 4 óra 06 perekor Füzesabony felé 
induló vegyesvonat már éjjel 2 óra 58 perckor 
indíttatik és Füzesabonyba, úgy mint jelenleg, dél-
előtt 111 óra 24 perckor érkezik. 

A Füzesabonyból délelőtt 11 óra 33 perckor induló 
vegyesvonat Debreczenbe egy órával későbben, azaz 
este 6 óra 44 perckor fog érkezni. 

A debreczen—szerencsi vonalon. A Debreczen és 
Hajdúhadház között közlekedő, Debreczenből délután 
2 óra 20 perckor induló és oda csak 6 óra 34 perckor 
visszaérkező motorosvonat november hó 1-én túl a 
téli évad alatt is forgalomban marad. 

A máramarossziget—aknaszlatinai vonalon. A 
Máramarosszigetről délután 3 óra 40 perckor induló 
és oda délután 4 óra 43 perckor visszaérkező vegyes-
vonat megszüntettetik. 

A nagykároly—csapi vonalon. A Csapról jelenleg 
délelőtt 10 óra 43 perckor Nagykároly felé induló 
vegyesvonat Csapról már reggel 7 óra 15 perckor 
indíttatik és Nagykárolyban csatlakozást nyer a gyors-
vonatokhoz Budapest és Máramarossziget felé. 

Az ellenirányban, a Nagykárolyból jelenleg délután 
4 óra 10 perckor induló vegyesvonat már délután 
3 óra 05 perckor indíttatik és Csapra este 9 óra 
13 perckor érkezik. 

A szatmár-németi—kossuthkert—károlyi—erdödi 
vonalon. A Szatmár-Németi gőzfürészről este 6 óra 
38 perckor Szatmárhegyi piacra, a Szatmárhegyi piac-
ról este 8 óra 46 perckor Szatmár-Németi—Kossutli-
kertre s végül a Szatmár-Németi—Kossuthkertről 
éjjel 10 óra 05 perckor Szatmár-németi gőzfürészre 
induló motorosvonatok forgalma november hó 1-ével 
megszűnik. 

A Budapest keleti p. u.—arad-tövisi vonalon. 
A Budapest keleti pályaudvarról délután 2 órakor 
induló, Aradon át Predealra közlekedő, valamint az 
onnan Aradon át Budapest keleti pályaudvarra délután 
1 óra 15 perckor érkező gyorsvonat Pusztatenyő állo-
máson feltételesen megállíttatik. 

Az alvincz—nagyszebeni vonalon. Nagyszeben és 
Erdélyszerdahely között a jelenleg hetenként 3-szor 
közlekedő, Nagyszebenből délután 12 óra 25 perckor 
induló és Nagyszebenbe este 9 óra 50 perckor érkező 
vegyesvonat megszünttetik. 

A Budapest keleti p. u.—predeali vonalon. A 
Budapest keleti p. u. és Predeal között Aradon át 
közlekedő, Budapestről délután 2 órakor, illetve az 
ellenirányból Budapestre délután 1 óra 15 perckor 
érkező gyorsvonatok forgalma Brassó és Predeal 
között november hó 15-én túl, az egész téli évadon 
át fenntartatik. 

A Nagykátáról éjjel 10 óra 35 perckor Budapestre 
érkező személyszállító tehervonat télen át is forgalom-
ban marad. 

Tápiószecsőtől Budapestig az eddig csak szükséglet 
szerint közlekedett hajnali vonat minden kedden és 

pénteken, valamint ünnep- és vasárnapokat követő 
köznapokon rendesen helyeztetik forgalomba. 

E vonat Tápiószecsőről éjjel 3 órakor indul és 
Budapestre reggel 4 óra 40 perckor érkezik. 

A Budapest keleti pályaudvarra reggel 7 óra 20 perc-
kor érkező, valamint az onnan délután 5 óra 40 perc-
kor induló személyvonat Mihálczfalva 143. sz. őrháznál 
rendesen megállíttatik. 

A Tövisről délután 2 óra 24 perckor induló gyors-
tehervonatnál a személyszállítás Tövistől Székely -
kocsárdig megszüntettetik. 

A kiikiillüszüg—parajdi vonalon. A KiikiiHőszög-
ről délelőtt 9 óra 34 perckor Paraj diu induló és az 
onnan délután 12 óra 43 perckor Küküllőszögre érkező 
személyvonat az idén az egész vonaton télen át is 
forgalomban marad. 

A Budapest nyugati pályaudvar—marclieggi 
vonalon. A Budapestről este 6 óra 50 perckor induló 
zsolnai gyorsvonathoz csatlakozólag Galántától Mar-
cheggig forgalomban levő esti gyorsvonat csak Po-
zsonyig fog közlekedni. 

A nyári évad tartamára forgalomba helyezett helyi 
vonatok közül az alábbi vonatok szüntettetneTc meg, 
és pedig : 

Budapest ós Érsekújvár között. A Budapestről 
reggel 5 óra 45 perckor induló vonat Párkány-Nánától 
Érsekújvárig; az Érsekújvárról éjjel 11 óra 85 perckor 
Budapestre érkező vonat pedig egészen. 

Budapest—Párkány-Mna között. A Budapestre 
délelőtt 8 óra 45 perckor érkező és a Budapestről 
este 8 óra 15 perckor induló vonat olyképen, hogy 
az utóbbi vonat október és április hónapokban 
Budapesttől Váczig, november hó 1-től bezárólag már-
czius hő 31-ig pedig Budapesttől Dunakeszi-Alagig köz-
lekedni fog. 

Budapest és Szob között. A Budapestről délután 
5 óra 20 perckor induló vonat. 

Budapest és Nagymaros között. A Budapestről 
délelőtt 8 óra 45 perckor és a délelőtt 11 óra 35 perc-
kor induló, valamint a Budapestre délután 5 óra 45 
perckor és éjjel 10 óra 25 perckor érkező vonat, me-
lyek közül azonban az utóbbi Yácztól Budapestig 
október és április hónapokban forgalomban marad, 
illetve újból forgalomba helyeztetik. 

Szintúgy forgalomban marad az eddigi gyakorlattól 
eltérőleg, a Nagymarosról este 8 óra 20 perckor Buda. 
pestre érkező vonat az egész téli évad alatt. 

Budapest és Dunakeszi-Alag között. A Budapest-
ről este 8 óra 45 perckor induló vonat november hó 
1-én túl bezárólag március hó 31-ig nem fog közle-
kedni. 

Rákospalota-Újpest—Budapest között. A Buda-
pestre reggel 4 óra 08 perckor és éjjel 11 óra 20 perc-
kor érkező, valamint a Budapestről éjjel 10 óra 30 
perckor induló vonat megszüntettetik. 

A Párkány-Nána felől reggel 8 óra 10 perckor 
Budapestre érkező vonat Rákospalota-Ujpesten rendesen 
megállíttatik. 

A pöstyén—verbói vonalon. Az esti vasár- és 
ünnepnapi vonatok megszüntettetnek. 

A liőlak—trencsénteplicz— trencsénteplicz-fiirdoi 
vonalon. A Hőlak—Trencséntepüczről éjjel 2 óra 40 
perckor, délután 1 óra 35 perckor, este 8 óra 15 
perckor és éjjel 11 óra 30 perckor induló, valamint 
a Hőlak—Trencséntepliczre éjjel 1 óra 32 perckor, 
reggel 4 óra 42 perckor, délután 5 óra 40 perckor és 
éjjel 10 óra 39 perckor érkező motoros vonatok for-
galmon kívül helyeztetnek. 

A pozsony-újváros—új komáromi vonalon. A dél-
előtti vegyesvonat Ujkomáromból későbben, azaa dél-
után 12 óra 25 perckor indíttatik és Pozsony-Uj-
városba délután 4 óra 46 perckor érkezik. 



36 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 0 . SZÁM. 

A dévénytó—marchegsi vonalon. A délelőtt 
Marcheggre érkező személyvonat ezen állomáson csat-
lakozást nyer Gänsemdorf és Wien N. B. felé. 

Az érsekújvár—privigyei vonalon. A jelenleg 
Nagybélicztől Nyitráig személyszállítással közlekedő 
délutáni tehervonat csak. Nagytapolcsánytól Nyitráig 
fog utasokat szállítani. 

A liudapest nyugati p. u.—orsova—verclorovai 
vonalon. A Budapest nyugoti p. udvarról délelőtt 9 
óra 40 perckor Verciorovára induló és az ellenirány-
ból este 6 óra 35 perckor Budapestre érkező gyors-
vonatok, a román csatlakozó vonatok megszüntetése 
folytán Temesvár-Józsefváros és Verciorova között 
forgalmon kívül helyeztetnek. 

Budapest és Czegléd között a vasár- és ünnep-
napokon közlekedő déli, illetve esti vonat megszün-
tettetik. 

Szeged és Kiskunfélegyháza között a Szegedre reg-
gel 5 óra 42 perckor érkező, valamint a Szegedről 
este 8 órakor visszainduló helyi vonat forgalmon kí-
vül helyeztetik. 

Temesvár-Józsefvárosból a délutáni személyvonat 
Orsova felé későbben, azaz 3 óra 01 perekor indít-
tatik és csatlakozást nyer a Budapest felől jövő 
gyorsvonathoz. 

A szegcd-rókus—szabadkai vonalon. A Szeged-
Rókusról délután 3 óra 12 perckor induló, valamint 
a Szeged-Rókusra este 10 óra 01 perckor érkező ve-
gyesvonat megszüntettetik. 

A baja—újvidéki vonalon. A Zomborból jelenleg 
éjjel 3 óra 10 perckor Újvidékre induló személyvonat 
korábban, azaz már éjjel 2 óra 30 perckor indíttatik 
és Újvidékre reggel 6 óra 12 perckor érkezik. 

Zomborból Baja felé a délutáni vegyesvonat mái-
délután 12 óra 30 perckor indul. 

A szeged—íiagybecskereki vonalon. Karlováról a 
hajnali vegyesvonat Szeged felé korábban, azaz éjjel 
3 óra 50 perckor indíttatik. 

A teinesvár-józsefváros—buziásfiirdői vonalon. 
Az esti vonat helyett Buziásfürdőről Temesvárra egy 
délutáni személyvonat helyeztetik forgalomba, mely 
Buziásfürdőről délután 5 óra 15 perckor indul és 
Temesvár-Józsefvárosra este 6 óra 50 perckor érkezik. 
Buziásfürdőről délután 12 óra 50 perckor Temesvár-
Józsefvárosra érkező és az onnan délután 3 óra 15 
perekor visszainduló személyvonatok forgalma meg-
szüntettetik. 

A zsebely—bókai vonalon. A Zsebelyről este 
Bánlakra közlekedő vegyesvonat megszüntettetik. 

Az oravicza—resiczabányai vonalon. Oravicza és 
Németbogsán között az eddigi ideiglenes menetrend 
helyett új végleges menetrend lép életbe, amelyre 
nézve a közelebbi adatok a kifüggesztett menetrend-
hirdetményből kivehetők. 

A németbogsán—resiczabányai vonalrészen a Resicza-
bánya megállóhelyről jelenleg délelőtt 8 óra 15 perc-
kor induló vegyesvonat korábban, azaz már reggel 
7 óra 38 perckor indíttatik. 

Németbogsánról csatlakozással Oravicza és Zsidovin 
felől délután 3 óra 28 perckor egy új személyszállító 
tehervonat indíttatik, mely Resiczabánya megálló-
helyre délután 4 óra 51 perckor érkezik. 

A pleternica—pozegai vonalon. Az éjjel Pozegá-
ról Pleternicára és hajnalban Pleternicáról Pozegára 
közlekedő vegyesvonat megszüntettetik. 

Az eszék—strizivojna-vrpoljei vonalon. Az esti 
órákban Strizivojna-Vrpoljéról Djakovora és vissza 
közlekedő tehervonatoknál a személyszállítás meg-
szüntettetik. 

Az líjdombovár—bosznabródi vonalon. Az Új-
dombovárról jelenleg éjjel 2 óra 42 perckor Eszék 

felé induló személyvonat korábban, azaz már éjjel 
2 óra 34 perckor indíttatik. 

A szentlőrinez—nasici vonalon. A Szentlőrinczről 
jelenleg reggel 4 óra 41 perckor induló vegyesvonat 
már reggel 4 óra 15 perckor indíttatik és Nasicra 
délelőtt 8 óra 24 perckor érkezik. 

A Nasicról jelenleg éjjel 3 óra 45 perckor induló 
személyvonat későbben, azaz reggel 1 óra 29 perckor 
indul és Szentlőrinczre délelőtt 8 óra 34 perckor 
érkezik. 

E vonat Cacinein csatlakozni fog a szlavóniai 
drávavidéki vasút vonalaihoz Moslavina és Vocin felé. 

A Budapest keleti p. u.—Huniéi vonalon. A Fiúmé-
ból este 6 órakor Budapestre, valamint a Budapestről 
délután 4 óra 10 perckor és este 9 órakor Fiúméba 
induló gyorsvonatok megállása Dugoselo állomáson 
megszüntettetik." 

A Fiúméból délután 2 óra 05 perckor Delnicére 
induló és_a Delnicéről éjjel 10 óra 38 perckor Fiúméba 
érkező vasár- és ünnepnapi vonatok megszüntettetnek. 

A kaposvár—fonyódi vonalon. A Fonyódról jelen-
leg éjjel 3 óra 32 perckor induló vegyesvonat helyett 
egy személyvonat helyeztetik forgalomba., mely Fonyód-
ról reggel 5 óra, 35 perckor indul és Kaposvárra reg-
gel 7 óra 49 perckor érkezik. E vonat Fonyódon a 
déli vasút vonataihoz Budapest és Pragerhof felől, 
Kaposváron pedig a gyorsvonathoz Budapest és a 
személyvonathoz Ujdombovár felé nyer csatlakozást. 

A Fonyódról délután 12 óra 02 perekor induló sze-
mélyvonat ugyanezen időben mint vegyesvonat indít-
tatik és Kaposvárra délután 3 óra 10 perckor érkezik. 

A szigetvár—kaposvári vonalon. Szigetvárról a 
reggeli vegyesvonat korábban, azaz már reggel 4 óra 
40 perckor indíttatik és Kaposváron csatlakozást nyer 
a személyszállító gyorstehervonathoz Gyékényes felé. 

A kaposvár—barcsi vonalon. Barcsról a jelenleg 
éjjel 3 óra 50 perckor induló vegyesvonat későbben, 
azaz csak 4 óra 13 perckor indíttatik és Kaposvárra 
reggel 7 óra. 33 perckor érkezik, minekfolytán e vonat 
a Gyékényes felé közlekedő személyszállító gyors-
tehervonathoz nem Kaposváron, hanem Kaposmérőn 
talál csatlakozást. 

Kaposvár és Kadarkút között oda és vissza egy új 
vegyesvonatpár helyeztetik naponta forgalomba. 

Az új vonat Kaposvárról csatlakozással Budapest és 
Siófok felől, délelőtt 11 óra 58 perckor indul, Ka,pos-
mérőn csatlakozást nyer Fiume felől és Kadarkütra 
délután 1 óra 15 perckor érkezik. 

Az ellenirányban az új vonat Kadarkútról délután 
1 óra 35 perckor indul és Kaposvárra délután 2 óra 
44 perckor érkezik, hol csatlakozást talál Fiume, 
Siófok, Fonyód és Szigetvár felé. 

A dugoseló—novskai vonalon. A Novskáról este 
Dugoselóra induló személyszállító tehervonat meg-
szüntettetik. 

A banovajaruga—pakráci vonalon. A Banova-
jarugáról délelőtt 8 óra 31 perckor Pakrácra induló 
és az innen este 7 óra 41 perckor Banovajarugára 
érkező személyvonatok forgalma megszüntettetik. 

Apozsony-újváros—szombathelyi vonalon. Pozsony -
Újvárostól Ligetfaluig, munkaszünetes napok kivételé-
vel, naponta egy új vonat helyeztetik forgalomba. 
E vonat Pozsony-Újvárosból reggel 8 órakor indul. 

Az adony—pusztaszabolcs—tapolczai vonalon. A 
Budapestről délután 3 óra 50 perckor Tapolcza felé 
induló és a Tapolcza felől délelőtt 9 óra 55 perckor 
Budapestre érkező gyorsvonatok Balatonaráeson és 
Aszofő-Tihanyon rendesen megállíttatnak. 

Budapest, 1909 szeptember hóban. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem díjaztatik.) 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A 111. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában inost je lent m e g : 

VEZÉRKÖNYV 
h b e s z é d - é s é r t e l e m g - y a k o r l a t o k t a n í t á s á l i o / : . 

Nagy László után teljesen átdolgozta: URHEGYI ALAJOS, 
b|»e.sti VI. ker. állami tanítónőképzői tanár, gyakorló-isk. tanító. 

Nettó-ára 75 fi l lér, bolti ára 1 korona, 
85 fillí '1* beküldése esetén portómentesen küldetik meg. 

A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395 1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte. 

Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy 
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly 
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szük-
ségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen új, s hogy a 
modern követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja. 

Gömöri Sándor, az iglói áll. tanítóképző igazgatója, kinek előzetes bírálat céljából 
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik: 

„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgo-
zásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „A család." „A. macska." 
„A tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert 
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanítások-
ban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak 
könyvéből. És ha csak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira 
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben 
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére." 

Ziljzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny" 
augusztus l én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze: 

„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája 
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki 
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a 
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az 
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet." 

Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt öntudattal ajánljuk a magyar tanítók 
figyelmébe. 

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

Új népiskolai Értesítő-Könyv. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák 

részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki. 
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható. 
Bolti ára 18, nettó ára 14 üllér. Minden megrendelőnek nettó-áron 

szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai ható-
ságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

A tanítóképző-intézetek figyelmébe, 
A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan már 

kapható. . , . . . , A ni. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósaga. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A l iptókonszkai ev. leányegyház tanítói állomá-

sára okleveles tanító kerestetik. Javadalmazása : lakás, 
kert, az egyházi tagoktól különféle cím alatt 440 ko-
rona. Az állás elfoglalása után állami segély kérel-
meztetik. Tannyelv : tót-magyar. Pályázati határidő : 
1909 okt. 9. Liptószentiván, 1909 szept. 13. Király 
Kálmán, iskolaszéki elnök. (1709—III—3) 

Békés község iskolaszéke a községtől félórányi tá-
volságra fekvő diteri tanyai iskolánál megüresedett 
tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1000 
korona törzsfizetés, szép lakás, melléképületek és kert 
haszonélvezete. Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-
tankötelesek oktatása. Amennyiben megválasztott 
tanító református vallású, növendékeket vallásoktatás-
ban részesíti és a nagy szünidő kivételévei vasár- és 
ünnepnap délelőtt egyházi beszéd felolvasásával isteni-
tiszteletet tart, ezért a református egyháztól külön 
tiszteletdíjban részesül. Fölszerelt pályázati kérvények 
október 12-ig alulírotthoz küldendők. Török Gábor dr., 
iskolaszéki elnök. (1751—II—2) 

Gazdasági kisegítőt és tanítót keresek bérgazda-
ságomba, ki cselédgyermekek tanításán kívül gazda-
sági teendőket is végez. Évi fizetés : teljes ellátás és 
300, oklevelesnek 350 korona. Blayer Lajos N a g y -
rábé, Pernyés-puszta. (1766 — Iii—2) 

Oki. óvónő, róm. kath. (beszél magyarul, románul), 
nevelőnői állást keres. Megkeresések : Papp A. óvónő, 
Beél (Bihar m), küldendők. (1777-11 - 2 ) 

Divék ág. ev. leányegyház tanítói állására pályázat. 
Fizetés : lakás, 600 korona és kiegészítés 1000 koronáig 
az államtól fog kérelmeztetni ; fűtésre, miből az iskola-
terem is fűtendő, 100 korona. Tót nyelv ismerete 
szükséges. Kellő okmányokkal fölszerelt kérvények 
október 15-ig az ev. lelkészi hivatalhoz, lvánkafalu 
(Túrócz m.), küldendők. (1788—III-2) 

Hull község (Bars megye) róm. kath. iskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme: 1. természetbeni la-
kás : 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 istálló, 1 pince, 
1 félszer, 1 konyhakert ; 2. a községtől 4 kat. liold és 
1001 -öl szántóföld, 1 szekér széna ; 3. községi pénz-
tárból 400 korona készpénz, földmunkaváltság fejében 
100 korona, stólajövedelem mintegy 34 korona, állam-
segély 158 korona. Kötelessége : III - VI. osztályú 
iskola vezetése, kántori teendők végzése és az ismétlő-
tanköteleseket a másik tanítóval felváltva, vasárnapon-
ként oktatni. Pályázók kérvényei, kántortanítói okle-
véllel fölszerelve, f. évi október hó 15-ig az iskolaszék 
elnökéhez, főt. Kraffszky József, óhaji esperes-plébános 
úrhoz küldendők. Tót nyelv ismerete szükséges. A 
választás f. évi október hó 17-én, d. e. 10 órakor fog 
megtartatni Hull községben. A pályázók személyes 
megjelenése kívántatik. (1691—1—1) 

Békés vármegyébe kebelezett Endrőd nagyközség 
külterületéhez tartozó csej t l pusztán elhalálozás foly-
tán üresedésbe jött hatosztályú vegyes községi nép-
iskola tanítói állomására pályázat hirdettetik. A tanító 
évi fizetése : 1000 korona, havi előleges részletekben, 
két szoba, konyha, kamara, pince, padlás, istálló, 
sortésói, fáskamarából álló lakás, megfelelő házikerttel. 
Pályázók kérvényeiket oklevéllel és működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelve, f. évi október hó 15-ig a községi 
iskolaszék elnökségéhez, Endrődre küldjék. Az állomás 
választás után azonnal elfoglalandó. (1805—II—1) 

A berekfalui (Trencsén megye) államilag segélyezett 
P o t o c s k i - v ö l g y l községi iskolánál megüresedett 
tanítói vagy tanítónői állásra pályázatot hirdetek. 
Fizetés : 1000 korona, lakás természetben. Az iskola 
most épül s addig, míg felépül, parasztházban kell 
lakni és tanítani. Pályázati kérvények nálam, október 
15-ig benyújtandók. Láng Géza, iskolaszéki elnök. 

(1809—1—1) 

A nyugdíjazás folytán megüresedett szemere- l i t -
kal ref. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : lakáson és kerten felül földben, rétben 
13 kat., 370 Q-öl haszonélvezete. A szántők felének 
mívelése ós a rét anyaszénájának feldolgozása. Tiszta 
jövedelem és munkaérték 122 korona 64 fillér. Tandíj 
és fapénz címen az egyház pénztárából 230 korona. 
4 darab marhalegeltetési jog, értéke 24 korona. Temp-
lomi szolgálatért két helyről kap 730 liter búzát és 
1080 liter gabonát, 192 korona értékben. Stólajöve-
delem 6 korona. Állami kiegészítés 426 korona. Az 
esedékes korpótlékok folyósítását az egyház kérni 
fogja. Kötelessége : a 60, 70 közt változó tankötelese-
ket tanterv szerint, 6 osztályban tanítani és közvasár-
napokon lelkész nélkül, felváltva, köznapokon a lel-
késszel együtt templomi szolgálatot teljesíteni. Csak 
ref. vallású, okleveles tanítók pályázhatnak. Pályáza-
tok okt. 25-ig adandók be a lelkészi hivatalhoz. Vá-
lasztás után az állás azonnal elfoglalandó. Az egyházi 
III. t.-c. 13. §-ának életbelépte után termény és munka 
magasabb értékben lesznek megváltva. (1714—I—1) 

A n a g y s z a l o n t a i róm. kath. iskolaszék a nagy-
szalontai róm. kath., 6 osztályú, vegyes iskolánál meg-
üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalmazása : 1. készpénzfizetés 1000 korona. 2. 38 m;' 
tűzifa, amelyből az iskolaterem is fűtendő. 3. A fa 
beszállítására és felvágatására a hitközség 70 koronát 
ad. 4. 6 hold és 720 Q-öl föld haszonélvezete, amely-
nek ezidőszerinti haszonbére 140 korona. Ezen bér-
összegért a hitközség nem szavatol. Az ez után járó 
adókat a haszonélvező fizeti. 5. Természetbeni lakás, 
mely áll : két szoba, konyha, kamra ós 300 m- kert 
használata. 6. Stóla körülbelül 150 korona. 7. Alapít-
ványos szentmise-alapokból 14 korona 50 fillér. Kötel-
mei : az összes kántori és tanítói teendők és köteles-
ségek pontos teljesítése mellett úgy az elemi, mint 
a gimnáziumi növendékeknek egyházi énekben való 
betanítása (aki ezt hegedű mellett teheti, előnyben 
részesül) és az iskolaterem íuttetéséről gondoskodni 
tartozik. Ha a fölsorolt föltételek mellett az iskola-
terem és az iskola telke előtti aszfaltjárda tisztán-
tartásáról és a gyermekeknek szükségelt artézi ivóvíz-
ről gondoskodik, akkor külön megállapítandó tisztelet-
díj jár. Sajátkezűleg írott kérvények, családi állapotot 
feltüntető bizonyítvánnyal, oklevél, működési bizo-
nyítvány és keresztlevéllel fölszerelve, 1909 október 
hó 20-ig bezárólag a nagyszalontai róm. kath. plé-
bániahivatalhoz nyújtandók be. Az iskolaszék fenn-
tartja magának a jogot, hogy a pályázók közül egye-
seket kántori próbára meghív. A megválasztott tanító 
állomását azonnal elfoglalhatja. Nagyszalonta, 1909 
szept. 12. Az iskolaszék. (1746—II—1) 

Nagytoronya i ref. tanítói állásra, 1240 korona 
fizetéssel, pályázat hirdettetik. Nőtlen tanító előnyben. 
Tóth Miklós, ref. tanító (u. p. Csörgő, Zemplén m.). 

(1779-1—1) 
Kaplath áll. s. községi, osztatlan, vegyes iskolájá-

hoz, 1909. évi október 15-iki határidővel, férfitanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalma : 900 korona 
államsegély, 60 korona a községi pénztárból, 20 korona 
kertváltság, 80 korona fűtési illetmény. Az iskolaszék-
hez intézett kérvények ngos Frideczky Barna, iskolaszéki 
elnök címére küldendők. Kaplath (u. p. Galgócz), 
1909 szeptember 21-én. Frideczky Barna, iskolaszéki 
elnök. (1795-1—1) 

A k i s szeben i megyei (Sáros) ág. ev. leányegyház 
osztatlan iskolájához okleveles tanítót keres. Fizetése : 
készpénzben és államsegélyben 1000 korona ; lakás 
természetben, kerttel. Kántortanító előnyben részesül 
s kántori teendőkért külön díjaztatik. Pályázhatnak 
okleveles tanítónők is. Személyesen megjelenők előny-
ben részesülnek. Határidő : október 20. Vasút közelben. 
Martincsek Márton, a kisszebeni II. egyház ev. lelkésze. 

(1813-11—1) 
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A m e g y aszói ref. IK-ik tanítói állásra pályázat 
nyittatik. Fizetés : 800 korona fizetés, melyből 400 ko-
rona államsegély és 400 korona készpénz az egyház 
pénztárából. 1000 koronáig leendő kiegészítés folya-
matban van. Lakás és kertilletmény gyanánt kétvékás 
föld. Kötelesség : a tiszáninneni ref. egyház tanterve 
szerint vezetni az első vegyes osztályt és segédkezni 
a kántor akadályoztatása esetén. Pályázatok f. évi 
október 15-ig nagytiszteletü Zombory Gedő, ref. lel-
kész úrhoz küldendők Megyaszóra (Zemplén megye). 
K. Balog Miklós, gondnok. (1781—1—1) 

A solt i ref. orgonista-kántori ideiglenes állomásra pá-
lyázat hirdettetik. Fizetése: készpénz 300 kor., lakbér 
90 kor., fűtésre 40 kor., búza 31 hl., árpa 21 hl. 
Temetési díjak : prédikációs és imádságos halottól 
80 fiU., énekszóstól 40 fill., búcsúztatóstól 2 kor. 40 fill. 
Kötelesség : templomi orgonázás és éneklés ; temetési, 
kántori és búesúztatási szolgálat ; az egyháztanács 
által meghatározandó órákon az iskolásoknak hangjegy -
és énektanítás. A megválasztott az egyházmegyei 
tanítói és gyámegyletnek kötelezett tagja. Ref. vallású 
pályázók tanítói vagy zeneiskolai oklevéllel, keresztelési 
anyakönyvi kivonattal, eddigi szolgálatról s maga-
viseletről tanúskodó lelkészi bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényeiket a solti ref. lelkészi hivatalhoz folyó évi 
október 16-ig küldjék be. A megválasztás csak egy-
évi próbaidőre érvényes. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Ref. Egyház tanács. (1803—III—1) 

A nyugdíjazás folytán üresedésbe jött feketetó i 
(Torontál m.) községi iskolai tanítói állásra október 
15-iki határidővel pályázatot hirdetünk. Fizetés: 720 
korona a községtől, 204 korona az államtól, 4 köb-
méter tűzifa, 12 köbméter szalma beszállítva, 6 ár 
házikert, 2 szoba-, konyha- és istállóból álló szabad 
lakás, szabad őrlés, 2 db szarvasmarha, 4 db sertés 
ingyen legeltetése a községi legelőn, 6 előfogat. A 
megválasztott a róm. kath. kántori teendőket is tar-
tozik ellátni. A kérvények a községi iskolaszék címére 
küldendők. Községi iskolaszék. (1810—11—1) 

Tari róm. kath. tanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Javadalma : községi pénztárból 700 korona, államsegély 
300 korona és legszükségesebb bútorokkal berendezett 
egyszobás lakás. Kötelessége : az iskolaszék által ki-
jelölt osztályok tanítása és fiúismétlősök díjtalan veze-
tése ; faiskolát kezeli. Kellően fölszerelt kérvények 
f. évi október 11-ig alulírotthoz küldendők. Kántori 
teendőkben és orgonálásban jártasak előnyben része-
sülnek. Pigay István, iskolaszéki elnök, Tar (Heves). 

(1815—1—1) 
BTadarasaljai (Bars m.) plébániabeli róm. kath. 

kántortanítói állomásra október 13-ig igazolt orgo-
nálással és énekléssel, művelt tudással, vallásosságra 
fektetett erkölcsös viselettel bíró okleveles tanítók 
pályázhatnak. Tannyelv : magyar. Tótul tudni kell. 
A nyugdíjjal pályáról lelépett kántortanítónak évi 
jövedelme, két korpótlékot belefoglalva, legújabb hiva-
talos javadalmi összeírás szerint ekképen alakult ki : 
zsarnóczai kir. erdőhivatal pénztárából 1421 korona 
58 fillér, előleges havi részletekben ; Élesmart fiók-
község pénztárából 85'04, havi részletekben ; madaras-
aljai erdőkincstári munkásoktól, az erdőhivatal útján 
átalányként december hóban egyszerre kifizetve, 
211-58; különféle ingatlanok értéke 103; lakás: 200 
értékelve ; tűzifa, készen az erdőben, saját fuvarozás-
sal, 30 m., 60 ; ugyanannyi tanteremfütésre, ingyen 
befuvarozva ; kántori ostyasütés 8 ; stóla 100 korona. 
Összesen: 2189 korona 20 fillér. Kötelesség: minden-
napi és ismétlő-iskolában tantervileg tanítani, naponta 
a szentmisénél és más egyházi szertartásnál orgonával 
és énekkel résztvenni, ostyákról templomi szükség-
letre és mindennemű templomi harangozásról gondos-
kodni. Kérvények az iskolaszékre címezve, az esperesi 
plébánia-hivatalhoz, Geletnekre küldendők. 

(1823-1—1) 

Szalóki (Zemplén) ref. leányegyház kántortanítót 
keres. Fizetése : államsegély 622 korona, egyebekben 
378 korona. Állás azonnal elfoglalandó. Jelentkezhetni 
október 10-ig Tudja Mihály ref. lelkésznél, Deregnyőn. 

( 1 8 1 4 - 1 - 1 ) 
A nagypa l l i róm. kath. kántortanítói állásra pá-

lyázat hirdettetik. Javadalma az 1908. évi javadalmi 
jegyzőkönyv szerint : 2 szoba, 2 konyha, pince- és 
gazdasági melléképületekből álló lakás ; 596 korona 
fizetés, melyből tisztán tanítói 340 korona 50 fillér 
és tisztán kántori 255 korona 50 fillér; államsegély 
404 korona ; összesen 1000 korona. A természetbeni 
járandóságot és lélekpénzt szeptember hó folyamán, 
a fajárandőságot november 30-án, az ismétlő-oktatási 
díjat negyedévenként előre, az államsegélyt csak a 
miniszteri folyósítás után és a folyósítás idejétől kapja. 
Kap még személyi pótlékul 6 korona munkát, körül-
belül 60 korona értékű temetőfű-használatot és az 
iskola fűtésére a 10 méter fából megmaradt részt. 
Kötelessége : az osztatlan 6 osztály tanításán kívül az 
ismétlőt vezetni, a kántoriakat végezni, az egyház-
megyei tanítóegyesületbe belépni. Egyéb kötelességek 
a díjlevélben részletesen felsoroltatnak. Az állás azon-
nal elfoglalandó. Tanítási nyelv : magyar. Német nyelv 
tudása szükséges. A pályázat beadásának határideje : 
október 11. Október 14-én d. e. 10 órakor énekpróba 
után választás. Okiratokkal fölszerelt kérvények 
Czernohovszky József plébánoshoz, Pécsváradra kül-
dendők. (1816—1—1) 

Helyettes okleveles tanítónőt, tanítót keresek j,zon-
nalra. 66 korona, lakás. Luczu Margit tanítónő, Czlrák 
(Sopron vm.). (1817—1—1) 

Vecsésre (Pest m.) róm. kath. tanítót keresnek, 
helyettesnek. Évi fizetés : lakbérrel s kertilletménnyel 
együtt 1200 korona. Kérvények október 10-ig az 
iskolaszéki elnökhöz küldendők. Kántorságban jártasak 
előnyben részesülnek. (1818—1—1) 

P á l o s n a g y m e z ö i (Bars m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra október 17-ig pályázat hirdettetik. 
Fizetése 1907. törv. alapján összeírt javadalmi jegyző-
könyv szerint : mint tanító 703'ß8 korona, mint kán-
tor 378 korona, ismétlő-iskola díja 100 korona, kor-
pótlék biztosítva. Német nyelv tudása szükséges. 
Lakás : két szoba, konyha, kamra, faszín, istálló és 
ólak. Schifferdecker Ferenc, plébános. (1824—1—1) 

A tóváros i (Komárom m.) államilag segélyezett 
községi polgári leányiskolánál egy segédtanítónői állás 
betöltendő. Javadalmazás : 1400 korona, fűtés és tör-
vényszerű lakásbér. Pályázhatnak mennyiség- és ter-
mészettudományi szakcsoportra képesített okleveles 
polgári iskolai tanítónők. A letelt tanévben és jelenleg 
is működő helyettes tanítónő a választásnál előnyben 
részesül. Fölszerelt kérvények Tóváros község iskola-
székéhez címezve, f. évi október 11-én déli 12 óráig 
nyújtandók be az alulírottnál. Fittler Sándor kir. 
tanácsos, iskolaszéki elnök. (1825—I—1) 

A rudariai községi elemi népiskolánál a tanítónői 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A. magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bé-
lyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumhoz címzett folyamodványok folyó évi 
október hó 23-ig Krassószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909 szept. hó 
29-én. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő. (91/h—I—1) 

Szerény igényű, oki., róm. kath. kántortanító-helyet-
test keresek. Fizetés : megállapodás szerint. Andrásfa 
(Vas). P. h. Lőrintz, kántortanító. (1834-1—1) 

Hrachov i s tye i ev., tót tannyelvű iskolához tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Fizetés : leányegyháztól 
118 korona, engedélyezett államsegély 882 korona. 
Kellően fölszerelt kérvények nyitrakrajnai lelkészi 
hivatalhoz küldendők. (1844-1—1) 
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Gyöngyösszentkeresz t község iskolaszéke köz-
ségi elemi iskolai rendes tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Ez állomás javadalma: 1. 1000 korona törzs-
fizetés és a törvényes korpótlék, szolgatartás 40 korona, 
irodaátalány 10 korona. 2. Az újonnan épült iskolánál 
tisztességes lakás : 2 szoba, 1 konyha és faházból áll. 
3. 556 LJ-ül kert és 30 korona kertilletmény. Tar-
tozik az osztatlan VI. osztályú mindennapi és az 
ismétlő-iskolai tanulókat tanítani. Kötelessége : minden 
3-ik vasárnap, minden szombaton a misénél közre-
működni, böjti litániákat tartani és hittant tanítani. 
Ezért a javadalom a következő : a temető és a temp-
lomtér kaszálási joga és '/a hold föld használata. 
Faiskolakezelésért 50 korona. Személyes megjelenés 
kívánatos. A szabályszerűen fölszerelt kérvények folyó 
évi október hó 15-ig hozzám küldendők. Gyöngy ös-
szentkereszt (Vas m. Vasútállomás, pósta helyben), 
1909 szeptember hó 27-én. Pindinger Pál, iskolaszéki 
elnök. (1828—II—1) 

Az apcz i (Heves m.) róm. kath. iskolaszék tanítói 
állásra október 22-ig pályázatot hirdet. Választás : 
24-én. Állás a megerősítés után azonnal elfoglalandó. 
Fizetése: 1. A hitközségtől: 320 korona; az iskola 
épületében 1 szép, nagy szoba és 1 előszoba (mely 
konyhának is felhasználható) ; kertilletmény címén 
20 korona. 2. Államsegélyből 680 korona és esetleges 
korpótlékok. Kötelessége : a reábízott osztályokat 
tanítani ós a gazdasági ismétlő-fiúiskolát vezetni ; a 
gyermekeket mindennapi istenitiszteletre elvezetni, 
templomban reájuk felügyelni és a kántort szükség 
esetén helyettesíteni. Nős tanítók házassági levelüket 
is csatolják. Kellőleg fölszerelt kérvények Ébneth 
József iskolaszéki elnök címére küldendők. 

( 1 8 2 9 - 1 - 1 ) 
A csökmöi ref. egyház nőtanítói (5-ik) állomására 

pályázatot hirdet. Fizetése : a) egyház pénztárából 
évnegyedenként előre fizetve 400 korona ; b) állam-
segély, havi előleges részletekben, 600 korona ; c) 
ötödéves korpótlék az államtól ; d) tisztességes lakás, 
kerttel. Kötelesség : az egyháztanács által évenként 
megjelölendő mindennapi, esetleg ismétlő-iskolai osz-
tályok egyházkerületi tanterv szerinti tanítása. A 
három felső leányosztályoknál a kézimunka tanítása. 
Okmányokkal fölszerelt pályázatok f. évi október hó 
lti-ig adandók be, alulírott iskolaszéki elnökhöz. Állo-
más azonnal elfoglalandó. Szabó Bertalan ref. lelkész, 
iskolaszéki elnök. (1830—1—1) 

A k is tó t lak i (Vas) róm. kath. iskolánál a tanítói 
állásra október 15-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : 
a községtől készpénz, földjárandóság és fa fejében 776 
korona, államsegély 224 korona, azonkívül csinos lakás. 
Folyamodványok főt. Hann Károly esperes úrhoz, 
Rábaszentmártonba küldendők. Nyelv: magyar-német. 

(1831—1-1) 
Máhomfai kath. iskolaszék ezer korona fizetéssel 

önálló teendői állásra pályázatot hirdet október hó 
13-ig. Férfi- és nőtanító pályázhat. Tóth, plébános. 

( 1 8 3 2 - 1 - 1 ) 
A mezőkövesd i polg. iskolához tanárjelöltet kere-

sek. Fizetés : összesen évi 1600 korona. Igazgatóság. 
(1835—1—1) 

Az aknasugatag i (Máramaros m.) kincstári róm. 
kath. népiskolánál megüresedett tanítónői állomásra 
pályázat hirdettetik. Az állomás járandóságai : a) a 
kir. bányakincstártól évi egyezer (1000) korona fize-
tés, illetve személyi pótlék ; b) lakás természetben, 
vagy ennek hiányában háromszáz (300) korona lakás-
pénz ; c) 84 kg. só ; d) az iskola fűtésére fordítandó 
26 űrköbméter tűzifa. A nagyméltóságú m. kir. pénz-
ügyminiszter úrhoz intézett, keresztlevéllel, tanítónői 
oklevéllel, működési bizonyítvánnyal fölszerelt és egy-
koronás bélyeggel ellátott kérvények folyó évi októ-
ber 30. napjáig Müller Károly, apát-főesperes úrhoz 
(Máramarossziget) nyújtandók be. (1836—1—1) 

Demjéni róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalmazás : a községi pénztárból 
különböző címeken 261 korona 60 fillér, államsegély 
356 korona, stóla 60 korona, kert, szántóföld, 16 kat. 
hold 988 -öl, párbér mintegy 120 házaspártól egy-
egy véka rozs és 40 fillér, lakás. Kötelesség : a taní-
tói és kántori teendők (ez utóbbinál, az itteni szo-
káshoz alkalmazkodó) végzése. Kérvény okmányokkal 
az iskolaszéki elnökhöz (Kerecsend, Heves megye) 
küldendő. Választás október hó 20-án d. e. 9 órakor. 
Pályázók szíveskedjenek személyesen megjelenni. 

(1842-1 -1 ) 
Jász te lek i (Jászberény mellett) rendes tanítói 

állásra október 15-ig pályázat hirdettetik. Köteles-
sége : I., II. fiúosztályt, minden második évben az 
ismétlő-fiúosztályt is tanítani, a felsőbb osztályú, és 
ismétlő-fiúkat a fatenyésztésben gyakorlatilag oktatni, 
növendékeivel az istenitiszteleteken jelen lenni. Java-
dalma : a községtől 800 korona, lakásdíj 200 korona, 
kertátalány 20 korona és 200 korona államsegély. 
Róm. kath., okleveles tanítók pályázhatnak. Az állás 
november elsején elfoglalandó. Kérvények, oklevél, 
keresztlevél, szabad vagy nős állapotot igazoló és 
működési bizonyítványok eredetiben vagy teljes hite-
lességű másolatban a jásztelki iskolaszékhez intézen-
dők. (1847- l - l ) 

A perkoszova i (Temes vármegye) községi osztat-
lan elemi népiskolánál üresedésben levő és évi 800 
korona készpénzfizetés, szabad lakás, 16 méter tűzifa 
és a rendszeresített mellékdíjazással javadalmazott 
tanítói állásra pályázatot hirdetünk. Megválasztandó 
a helybeli róm. kath. hitközségnél a kántori teendő-
ket köteles ellátni, mellyel a hitközségtől nyerendő 
4 katasztr. hold haszonélvezete és. a szokásos stóla-
javadalmazás van összekötve. Pályázni szándékozók 
szabályszerűen fölszerelt s magyar honosságukat iga-
zoló kérvényeiket jelen hirdetmény beigtatásától szá-
mított 2 hét alatt alulírott iskolaszéki elnöknél nyújt-
sák be. Perkoszova, 1909 szeptember hó 27. Knelly 
Lajos, iskolaszéki elnök. (1850—1 — 1) 

A palotabozsoki (Baranya m.) róm. kath. férfi-
osztálytanítói állásra lemondás folytán f. évi okt. 17-re 
pályázat hirdettetik. Fizetése : polgári évre a hit-
községtől 760 korona s kertváltság 20 korona, állam-
segély 240 korona, egy szobából álló lakás. Köteles-
ségei : az előírt mindennapi osztályokat vezetni, a 
gazdasági ismétlő iskolában tanítani, a kántoriakban 
mindenkor segédkezni és helyettesíteni. A megválasz-
tott köteles október hó 24-én állását elfoglalni. A 
német nyelv bírása is megkívántatik. Személyes meg-
jelenés, kis orgonapróba kívánatos és előnyös. Iskola-
szék. _ (1851—1—1) 

A vágör l (Nyitra megye) róm. kath. népiskolánál 
megüresedett osztatlan tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Fizetése : 484 korona község pénztárából, 516 
korona államsegélyből áll. Természetbeni kétszobás 
lakás és kertecske. Kellőleg fölszerelt folyamodványok 
Markovics Mihály, iskolaszéki elnökhöz Krakovánba, 
u. p. Trebeta október 14-ig beterjesztendők. 

(1855—1—1) 
Segédtanítói állásra pályázatot hirdetek. Javadalma: 

lakás, teljes ellátás, tandíjpénz havi 25 korona. Okle-
veles pályázók, pályázónők október 10-ig küldjék 
kérvényeiket a róm. kath. iskolaszék, Leve lek címre. 

( 1 8 6 1 - 1 - 1 ) 
A k i sgerge l kántortanítói állásra pályázat hir-

dettetik. Jövedelme: 2'/a hold föld 40 korona, pár-
bér 624 korona 62 fillér, készpénz 139 korona 90 
fillér, stóla 70 korona, tandíj 80 korona, államsegély 
57 korona ; összesen 1000 korona. Természetbeni lakás 
és házikert, melyben a kertészetre is oktatja a gyer-
mekeket. Választás október 12-én. Kérvények az 
iskolaszéki elnökhöz, Sarkeöy Ferenc plébánoshoz, 
Litke (Nógrád m.) intézendők. (1863--I—1) 
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Tiszakürt nagyközség kültelki községi jellegű 
iskolájában lemondás folytán üresedésbe jött taní-
tói állásra ezennel pályázat hirdettetik. Fizetés : 
1000 korona készpénz, ötödéves korpótlék, a gazda-
sági ismétlő-iskola tanításáért évi 100 korona tiszte-
letdíj, iskolaszolga-tartásra 80 korona évi átalány, 2 
szoba, konyha, kamara, pince, istálló, ól stb., lakás 
és mintegy 800 d'-öl területű kert haszonélvezete, 
amelyben azonban a gazdasági ismétlő-iskola növen-
dékeit tanítani tartozik. Kötelessége : az l—Vf. vegyes-
osztályú mindennapi és gazdasági ismétlő-iskola taní-
tása, azonfelül, ha az illetékes egyházi hatóság meg-
bízza, a 2 külterületi iskolában az egyházi hatóság 
által adandó tiszteletdíjért a róm. kath. vallástan 
tanítása. Államérvényes tanítói oklevéllel bíró, róm. 
kath. vallású egyének szabályszerűen fölszerelt pályá-
zati kérvényeiket „Községi iskolaszéki Elnökség Tisza-
kürt" címre f. évi október hó 20-án d. u. 5 óráig 
nyújtsák be. Az állás a választás napjától számított 
2 héten belül elfoglalandó. Községi iskolaszék. 

(1853—II—1) 
Az igazságügyi m. kir. miniszter úr közvetlen fenn-

hatósága alatt álló kassai m. kir. javítóintézetnél 
betöltendő családfői, esetleg családfősegédi állásra 
ezennel nyilvános pályázatot hirdetek. A családfő az 
állami tisztviselők X. fizetési osztályában évi 2000 
(kettőezer) korona fizetést és 810 (nyolcszáztíz) korona 
lakáspénzt, a családfősegéd pedig a XI. fizetési osz-
tályban évi 1400 (egyezernégyszáz) korona^ fizetést és 
720 (hétszázhúsz) korona lakáspénzt kap. Úgy a csa-
ládfő, mint a családfősegéd a növendékek étkezésénél 
teljesítendő felügyelet fejében „fizetés természetével 
nem bíró" évi 350 (háromszázötven) korona élelmezési 
költségben részesül, mely járandóság helyett azonban 
ingyenes élelmezést is adhat az intézet. A családfő 
(családfősegéd) a reábízott intézeti növendékeket neveli 
rs tanítja az intézeti igazgatóság utasításai szerint-, 
mely célból egész idejét és életmódját az intézet házi-
és napirendjéhez kell alkalmaznia. Hetenként azonban 
egynapi (vagy két félnapi) és évenként négyheti sza-
badságra van igénye. A családfői (családfősegédi) 
állásra csak okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók 
pályázhatnak, akik születési, végzett tanulmányi, 
eddigi működési, továbbá egészségi és családi álla-
potukat feltüntető eredeti bizonyítványaikat tartoznak 
pályázati folyamodványukhoz csatolni. A zenében és 
a rajzban való jártasság előnyt biztosít a kinevezésnél. 
A pályázati folyamodványt sajátkezűi eg kell megírni 
és azt a hivatali felsőbbség útján legkésőbb a f. évi 
október hó 30-ig közvetlenül hozzám benyújtani. A 
kinevezés egyelőre csak egyévi próbaidőre fog szólani 
s a véglegesítés csak egyévi, minden tekintetben 
kifogástalan szolgálat után következhetik be. Kelt 
Kassán, 1909. évi szeptember hó 30-án. Latzkovszky 
Lajos kir. tanácsos, igazgató. (1865—III — 1) 

A dclányi közs. iskolánál nyugdíjazás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdetek, 
javadalma: lakás, mely áll: két szobából, konyha, 
istálló, kamra és fészerből. Készpénz 100 korona a 
községi pénztárból és 900 korona államsegély. Pályá-
zati határidő: október 10, a választás október 11-én 
lesz. Az iskolaszékhez címzett kérvények alulírott 
iskolaszéki elnöknél nyújtandók be. Ludany (Nógrád), 
1909 szept. 30. Gróf Pejacsevich Mikó Endre, iskola-
széki elnök. (1867-1—1) 

H I R D E T E S E K . H I R D E T E S E K . 
p  r m m r m József fonomimikai eljárása a leg-

U U I Li U j°hb. Kérjen prospektust. Kiadja 
1 1 1 P í j a z »Első Galántai Könyvnyomda, 
J. J J J. U l i Galánta" (Pozsony m.). (isgi—vili—1) 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—5) 

A gyermek első tanítójának, 
Juhay Antal gyakorlati vezérkönyvének példátlan 
sikerét bizonyítja, hogy legújabban már az ötödik, 
az új tantervhez és utasításhoz alkalmazott kiadása 
hagyta el a sajtót. Kapható Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. Ára 6 korona. (1579-V1-4) 

A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-fé le Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle ])ustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171—48—36) 

Kérem a tisztelt tanító urakat, 
ajánljanak vaskereskedésembe jő házból való, keresz-
tény fiút tanulónak. Felvételéhez német nyelv tudása 
előny. Az illetőnek szívességét előre köszöni Wolf 
Ferenc, Nezsider (Moson m.). (1747-11—2) 

Tanítók segítsége! 
Minden állami, községi és áll.-segélyes iskolánál meg 

kell lenni és már most küldendő föl a kir. tanf.-hez 
jóváhagyás végett a jövő évre szóló tananyagbeosztás 
(részletes tantervezet) és órarend. Az egytanítós isko-
lák kidolgozott, falra függeszthető, hónapokra és he-
tekre felosztott Hofimann-féle részi, tantervezete 1 K, 
órarenddel 1 K 20 f. A III-VI. oszt. egy teremben 
80 f, órarenddel 1 K. Két oszt. egy teremben 60 f, 
órarenddel 70 f. Egy oszt. külön 30 f, órarenddel 40 f. 
A külön osztályok egyszerre rendelve 1 K 50 f, óra-
rendekkel 2 K. Póstaportó 10 f. Az összeg előre kül-
dendő be! Huszár Aladár, Szatmár. (1477-VI1-6) 

HARMÓNITJMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban Bzállít : 

PAJKR REZSŐ ésTÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentee szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (63—52—39) 
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P Á R T O L J U K A I IOXI I P A B T ! 
{ J I h „ y» f t r \ szállítja a miniszterileg ajánlott s 
r X c t l l L A J többszörösen kitüntetett, mély fekete, 

hamar száradó, tartós és használatkész 

Iskola tábla-mázat. 
Egy Vi bádogszelence •/« klg, 18 m' ter. kor. 7.— 

„ . >/« „ » 9 m' ter. „ 3.60 
, drb isk.-táblaináz-ecset „ 2.— 
, pick. If. hig. piros vonalozó festék ecsettel n -.80 

Kakasz, szállítólevél „ —.40 
Új mázolás i és vonalozásl utasítással. 

MOGYOItÓSSY 

(1526—V—5) 
Greschik Gyula, 

L Ő C S É N . 

Sérvben szenvedőknek! 
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab. 
sérvkötő pneumatikus gummipe-
lottával, a legtökéletesebb a maga 
nemében ! Nem csúszik, nem okoz 
kellemetlen nyomást és rendkívül 
kitűnő fekvése által felülmúl min-
den más gyártmányt. Árak : Egy-
oldalas 12 K. Kétoldalas 24 K. 
Gummi görcsérharisnyák, egye-
nestartók, orthopédiai fűzők, test-
egyenesítő-gépek, műlábak, mű-
kezek valamint a betegápolás és 
betegkény elemhez való összes cik-
kek saját gyáramban legpontosab-
ban készülnek. Nagy, képes ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 

K E L E T I I . , 
orvosi műszergyáros, Budapest,IV., 
Koronalierceg-utca 17. A főtiszte-
lendő szervita-rend zárdapalotájá-

ban. Alapíttatott 1878. évben. 
(657—XH-5) 
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elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

MiiHlennomü füWilá£ONÍtfts«ul kén*tiét(K<'l n/Ol̂ Alok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen ! 

T O L D I L A J O i 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fö-utca 2. szám. 
(1338-X—6) 
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Horovitz Adolf, Nagyszombatban, melegen ajánlja 
következő rajzfüzeteit : 

N é p i s k o l a i r a j z í u z e t . 
6 lap, ára 6 fill. Tanítóknak 100 db nettó 4'50 kor. 

L e g j o b b r a j z f i i z e t . 
8 rajzlappal, ára 8 fill. Tanítóknak 100 db nettó 5 kor. 

Legjobb minőségű rajzfüzet. 
Nagyobb alak, G rajzlap, ára 12 fill. Tanítóknak 

100 db nettó 9 kor. 

Vázlatfüzet kitéphető lapokkal. 
Ezen olcsó és jó vázlatkönyvre a vidéki népiskolának 
nagy a szüksége Kemény hátlapon, perforált, kiszakít-
ható lapokkal, úgy, hogy az elhasznált lap esetleg 
megőrizhető. 16 vázlatlappal 16 fill., nettó 12 fill. 
24 vázlatlappal 20 fill., nettó 15 fill. Valamennyi 
füzetből mutatvány 40 fill, beküldése mellett (üélye-
gekben is) bérmentve. (1731—1II-3) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmónium • gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóniuinok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (655 -26—10) 

A Vaday-Szász-féle 

Részletes Tananyagbeosztás 
mindenféle iskola részére. Egy vaskos kötet 3 K 50 f. 
Kapható csakis VADAY JÓZSEF ig.-tanító címén, 
Nagyváradon. (Heti és havi beosztás.) (1739-IV-2) 

Magyarország Vármegyéi 
Iskolatáblai térképrajzokban. A módszeres földrajz-
tanítás nélkülözhetetlen segédeszköze. Ara 55 fillér. 
Bármely kézikönyv mellett használható. Kapható : 
Vaday József közs. isk. igazg. címén, Nagyváradon. 

(1767—1V-2) 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Heged üosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes- . 
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen áijegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest,'Itákóczi-át 71. (934—26-13) 
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Első leanykiházasító-egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet 
Budapest, Vf., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalko-
zik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb fölté-
telek mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és minden-
nemű fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az inté-
zet igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynöksógek, 

(1121—V—3) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, Vi. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88 59. " ' (208-40-311 

Huszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében 
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanító-

és tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek : 

Gyakorlóiskolai Kalauz 
szerkesztette líodnár Gáspár a ped. tanára, ára bér-
mentve 2 korona. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre 
küldendő be. (1674-VI—2) 

A földrajzi atlaszra 
vonatkozólag a t. tanítói karhoz 
intézett s e lap 1'. évi 34. számában 
közzétett kérelmét újlból szíves 
figyelembe ajánlja a Magyar Föld-
rajzi Int. R.-Társ. 1790-111-2) 

Izr. vallású, oki. tanítónő kerestetik 
két elemi iskolai tanuló mellé, aki hittant is képes 
tanítani. Javadalma: október elejétől június 15-ig 
terjedő időre teljes úri ellátáson kívül háromszáz ko-
rona. Német anyanyelvűek előnyben részesülnek. Meg-
keresések Nagyszénásra (Békés megye), alulírotthoz 
intézendők. Szollár Pál, igazgató-tanító. (1738-1-1) 

Ne vegyen zongorát!!! 
míg (1200-30—9) 

legújabb, zongorákról szóló 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

REMÉNYI 
zongora-osztálya, 

l ipest , Király-u. 58., 
ezen lapra hivatkozva in- ç j 
gyen és bérmentve küld ^ 

használt Uj és használt zongorák, ( t c o í é í t 
pianiuók a legolesóbbtól a legfinornabbig. Új zon-
gorák 280 írttól följebb, 30 havi részletfizetésre is. 
Régi pianiuók és zongorák újakra becseréltetnek. 

0 r g o h a - I l a r m ú n i u n i o k , 
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 

szállít : 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udvari szállító, a 
liangfokozó-gerenda, az Ocskai-
és a Rákóczi-tárogató feltalálója. 

B U D A P E S T . 
Főilzlet: II., Lánchíd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Továbbá ajánlja saját gyá-
rában készült, elismertleg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit 
AUgyiirorgz.legnagyobb vonós és furóhaiigszcirk gyára. 
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bér-

mentve. (35-52-40) 
T a u e r ö k n e k k ü l ö n k c d v e z m é i i y . 

SCHÜNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIK. ÜDVAKI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója, 
(658) BUDAPEST. (52-18) 
Föttzlet: IV., Magyar-utca 10». és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és YIU., Mária Terézia tér 10. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszereit, úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve, 
líannóuiujnok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

] C f n r i n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
l ü IUI l ü I C I l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltöt vagy télikabátot 

K r a u s / . F . í n T á r s a 
óriszabó-llzlete, YIU. ker., Rákóc«i-út 69. Vidékre 
mintákat m érték vételi utasítással bérmentve. 

(20 -52-40) 

FEIWEL LIPÓT ntóda lBkolspaaoi. 
BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7. 

készülékek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott ár jegy-
zékét, ingyen 
és bérmentve. 
(»—52—40) 
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Cserélek b S - l i G<t Stampay ének-és imakönyve, 

fï II gyönyörű új Máriaélick, díszes orgonakísérettel 
(II. rész) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték 

(II. rész) 2-40 K. /ámító Károly, Szeged-Rókus. 
(1376—Yl-6) 

r í . J í egy Pajkr-féle kilencváltozatú, térdregisz-
IjIuUU teres, öt évig használt, európai rendszerű 
harmónium. Iiácz Károly kántortanító, Szentbékkálla 
(pósta Köveskál, Zala megye). (1549—1—1) 

Tanítónőt keresek éves 
éves fiamat és 10 
leányomat oktatná 

és az irodai teendőkben segédkezne. Kezdölizetés : 
havonta 80 korona, lakás, fűtés és világítás. Az állás 
állandó, fizetésjavítással összekötve és azonnal elfog-
lalandó. Ajánlatok iskolai bizonyítvánnyal Glatz Gusz-
táv bútorkereskedőhöz, Poprádra intézendők. 

(1678-1—1) 

( V o r p l n p bármely kisvárosban 
UaClOlllC községben működő 
nagyközségből, kéttanerős állami 
tónő és egy tanító. Pósta, vasút 
és nagyobb fürdőhely közvetlen 
kodásra kiválóan alkalmas vidék, 
viszonyok. Ajánlatok „Csere" cím 
Marosvásárhelyre küldendők. 

vagy alföldi nagy-
tanítópárral erdélyi 

iskolától egy taní-
helyben, két város 
közelében, gazdái-
kellemes szolgálati 

alatt poste restante 
(1735—III—1) 

Nevelönöt keresek L l e í n S , r S Ä 
polgári osztályra készítendő elő. Ezen oktatáson kívül 
a zongorát, a német és francia nyelvet köteles taní-
tani. Fizetése : teljes ellátáson kívül évi 1000 korona, 
folyamodók forduljanak ifj. Nagel Vilmos földbirto-
kos úrhoz, Mezőkovácíháza (Csanád megye). 

(1791-1—1) 

P e p f p l állami óvónő Tolcsva hegyaljai nagyközség-
UoCI Cl bői olyan nagyobb városba, ahol gimnázium 
vagy reáliskola van. Cím : „Állami óvónő". 

( 1 8 1 2 - 1 - 1 ) 

Államsegély1' »kéréshez nyomtatványok 1 K. Ma-
gyarázófüzet (VI. javított kiadás) 

1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
(Szatmár m.). (1846—1—1) 

M a r v óo M a r ó i tudományos műszerek gyára 
l U d l A Cö MCI Cl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21 — 06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—20) 

áll. igazgató-tanító 6 tanerős, pestmegyei 
nagyközségből, családi okokból sürgősen Cserél 

bárhová. Róm. kath. kántorságból 1000—1500 korona 
mellékes. Vasút, pósta, távírda helyben. Különféle 
iskolákkal bíró nagy város közelben. „Igazgató" Kis-
kúnfélegyháza, poste restante. (1811 — 1—1) 

Csinos, díszes 
vászonkötésben jelent meg a „Tanítók Tárcanaptára", 
mely 50 fillér levélbélyeg előleges beküldésével ren-
delhető meg: „Kiadóhivatal, Szatmár, Templom-köz 2." 
címen. (1482—VI—5) 

(XVI. kiadás. 25« oldal. 24 oldalas kotla ingyen.) 
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen 
példánnyal kapható Kübülkúton, (Esztergom m.)jövő 
tanévben áremelés nélkiil bővítve lesz. 

(1551—XX -2) 

Tanítónő kerestetik pusztára, 
három kisfiú mellé, a II. és III. elemi osztály tanítá-
sára, egy pedig óvóköteles. Német nyelvet tanítók s 
a háztartásban segédkezők, evangélikus vallásúak 
előnyben részesülnek. Egyszerű levélben írt ajánlatok 
igények megjelölésével Márkus József intéző címére, 
Cservenka (Bácska) küldendők. (1741 -I—1) 

Keresztény vallású nevelönöt keresek 
két, a IV. elemibe járó fiam mellé. Tanítási nyelv : 
német - magyar. Javadalmazás : teljes ellátáson kívül 
32 korona havonta. Arcképpel ellátott ajánlatot kér : 
Kreutzer Márton földbirtokos, Szászszentjakab (Szolnok-
Doboka m.). ( 1 7 8 3 - 1 - 1 ) 

Református tanítót vagy tanítónőt 
keresek leánykáim tanítására, levizsgáztatására (elemi 
I., II.). Fizetés : havi 20 korona és ellátás. Ajánlato-
kat mielőbb kérek. Csorba Pál, Papitanya (u. p. Bakta, 
Abaúj megye, vasút Forróencs). (1796—1—1) 

Osztatlan nép iskoláknak 
csendes foglalkoztatáshoz legalkalmasabb segéd-
eszköz minden osztályban a Helyes írás i Gya-
korlatok 11—VI. oszt. számára, egy füzetben. 
Ára 30 fillér. Kapható Vaday József közs. isk. 
ig.-tan. címén, Nagyváradon. (1655—IV—2) 

Minden tanító készen kapja 
az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óra-
tervét, órarendjét és haladási naplóját, minden 
osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmán-
nál, Uicsöszentmártoii. Árjegyzék ingyen. 

(1800-IV—2) 

tíIBIÍÍ 
POLGÁR SÁNDOR 

orv. mű- és kötszerésznél 
(Iípest, VII., Erzsébet-kör út 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú sérv-
kötök, összes betegápolás i 
eszközök és kötszerek, kas-
kötők, egyenestartók, ortho-
pédiai fűzök és járógépek, 
valamint műláb és m ü k é z 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20—14) 

L á l l a l ! 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud,-egyetcmi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG: KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, Ti l l . KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGI. KIR. EGTETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 3. 

Kézira tokat nem a d u n k vissza. 

Nemzetietlen irányok. 
(—r.) A tudóst, az írót és a művészt 

egyaránt hevíti a gondolat: újat terem-
teni. Ezzel a vággyal csak távoli rokon-
ságban áll a mi ú. n. szociológus tudósaink-
nak, szociálista íróinknak és modern 
művészeinknek jelszava: le a régi szel-
lemmel és az ósdi irányokkal. Emberi 
mivoltunk legrégibb patinája magyar ; 
érthető tehát, hogy a jelen intézményei-
nek és törekvéseinek elsősorban ma-
gyar jellegét akarják letörülni ezek az 
emberek. 

Meglett férfiak nehezebben követnek 
új csapást; de a tudást szomjazó ifjak 
lelkéről már könnyebben letörülhetik 
az iskola magyar zománcát. Az ifjúságé 
legféltettebb kincsünk : a jövő. Szociálista 
összejöveteleken és fölolvasásokon, szo-
ciológusok társaságában és folyóiratai-
ban ezért oly örömmel látott vendégek 
a főiskolai és egyetemi hallgatók. Új 
irányzatok teremtménye a Galilei- meg 
a Bólyai-kör, hol az intelligens magyar 
ifjúság hitevesztettjei terjesztik az „új 
igazságokat". 

Elmúlt már az a kor, amidőn „rom-
lásnak indult hajdan erős magyar". Sem 
az oktalan bizakodás, sem a nagy pesz-
szimizmus nem indokolt ma már. El-
ismerjük, eljövendő messzi századok homá-
lyába is elér a szociálizmus hangja és 
talajt tud verni a mélységek mélységén, 

a sajgó emberi szív fenekén. Ma még 
csak azok nálunk szociálisták, akik tá-
mogatást, eljövő hasznokat várnak a 
szociálizmustól ; de vájjon majd nemlesz-
nek-e olyanok azzá is, akik nem kény-
szerből, hanem tiszta meggyőződésből 
vallják magukat szociáldemokratáknak? 

Ezekkel, valamint a szociológia ter-
jedő eszméivel, melyek talajt kaptak 
maguknak már az ország intelligenciá-
jában is, számolni kell. Komolyan, jóaka-
rón, latbavetve mindent, el kell készülni 
azokra az eshetőségekre, amelyeket ezek 
az eszmék a jövőben megteremthetnek. 
Nagy igazságokat hangoztat a szociáliz-
mus; csak az ezekből levont következ-
tetések helytelenek sokszor. Igaz, hogy 
az egyén — legyen bár férfi vagy nő — 
súlyos terheket hord vállán az élet 
útjain: igaz, hogy ezzel szemben a leg-
nehezebb sorsban élő munkásoknak egyéni 
kilátásai — jogai — a legkisebbek: de 
ebből nem az következik, hogy a köz, a 
haza bármely tekintetben és bárminő 
részlegességben is megdöntessék. Mert 
igazi egyéni jólét és teljes egyéni jogo-
sultság soha sem lehet ott, ahol nem 
tisztelik a más jogát és a más boldog-
ságát. 

A haza egyénekből áll. Tagja a szo-
ciálista is, meg a szociológus is. On-
magátJiazt^i tehát [ meg az a szocio-

y f a ^ i M / c . 
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fogalmát. N e legyen föltétlenül egyenlő 
ez a viszony; mert kommunizmus lesz 
belőle. De ne legyen egyoldalú sem, 
mert máskép abszolutizmusra vezet . TJgy 
éljen az ember az emberek között , hogy 
mások is megélhessenek. Ezért vétkezik 
a szociológia és szociálizmus, ha a haza 
tiszteletét kiszorítani igyekszik akár a 
néptömegek, akár az intell igencia lelké-
ből. Igaz, a fejlődés — melyre a szo-
ciológusok annyiszor hivatkoznak — 
megdönti az előítéleteket; de a haza 
nem előítélet. Fölfogásaink a vallásról, 
alkotmányról, nemzetről a hasznossági 
elveket évszázadokon át és valóban szol-
gálták. Igaz, az emberi természet önző. 
Aki nem táplálkozik, elpusztul. D e elvész 
az élet küzdelmében az is, akit nem 
hagyunk enni. Ki védi a más, a sok 
érdekeit az egyén ellen, ha nincs haza? 
Meleg fészek nélkül megfagynak a mez-
telen fiókák. A gyenge, a tehetet len 
ember a köz támogatására szorul. 

A mi kultúránkban és társadalmi 
életünkben sok visszásság van. Hanem 
az új eszmék hirdetői ne akképen töre-
kedjenek a meglevő visszásságokat kiir-
tani, hogy bent pusztítsák a meglevő 
jót, külföldön pedig hirdessék elmara-
dottságunkat. Vallási, faji, nemzet i elő-
ítélet nélkül, tisztán a magunk emberi 
előnyét és boldogságát kell keresnünk: 
mondja az új igazság. Azonban előnyét, 
boldogságát nem minden ember ugyan-
abban leli meg. Ami nekik e lő í té le t — 
a vallási, faji, nemzeti élet teljessége — 
az másnak épen boldogság lehet . A fej-
lődés igazolni fogja taní tásukat : hirdeti 
az új irányzat. Azonban bizonyos, hogy 
mai állapotunk is épen a fejlődés ered-
ménye. 

Az idő fogja majd megmutatni , mi a 
divat és mi az igazság. Ha majd szere-
tetet is prédikálnak a piacon a szociá-
listák (a szeretet is előítélet?), ha maj-
dan a hazaszeretet hatalmas erőit is 
a maguk javára tudják tőkés í teni ; ha 
az egyén jó lé té t a köz boldogulásában 

és n e m a kozmopoli ta eszmékben kere-
sik, akkor a szociálizmus jövendőjének 
perspektívája hamarosan megtisztul. 
Jelszavai akkor elvesztik ridegségüket, 
megaranyozza őket egy vonzó nüánsz, 
és azok hódolnak meg előtte, akik ma 
legnagyobb el lenségei — a gazdagok. 

Ai m rr « 1 1 T • jovo ískoinja. 
írta: Balogh Tál. 

Világszerte általános az elégületlenség a 
modern iskolával. Benne látja a közvélemény 
egyik okozóját az új nemzedék dekadens szelle-
mének. Nemcsak a mi bajunk ez ; hasonló mizé-
rián évődnek más nagy kultúrnemzetek is. S már 
évtizedek óta fűtik az elméket, forralják az esz-
méket, háborog a vita, hogyan kellene ez álla-
poton segíteni. De úgyszólván eredménytelenül. 
Mert a feladat korszakos, megoldani nehéz, s 
kísérletezésre az iskola kényes terület. 

A XIX. század hatalmas evolúcióba hozta az 
emberiséget, az iskolát azonban túlterhelte s 
jóformán tönkre is tette. Ez meddőn küzködik 
szertelen anyagával és elérhetetlen céljaival, a 
kor követelő igényével s a saját gyarlóságaival. 
A mérleg passzív csaknem az egész vonalon, az 
üzemre való ráfizetés progresszív, s büszke 
civilizációnk méltán tarthat attól, hogy e válla-
latánál csődbejutás fenyegeti. 

Vége a diadalérzetnek, mely a „régi iskola" 
rombadűltekor a lelkeket annyi szép reménnyel 
izgatta. A közszellem végleges felszabadulását, 
ennek garantált jövőjét láttuk abban, hogy az 
ifjúság kimenekülhetett a régi rendszer szűk 
eszmeköréből, nyűgös fékei, merev formalizmusa 
közül. Ma kénytelen önbírálatunk elismerni, hogy 
a régiek korlátolt ismeretanyagukkal az okta-
tásban alaposabbak voltak és silány eszközeik 
dacára, jó nevelőknek váltak be. Egészséges és 
karakteres nemzedék került ki az ő kezük alól : 
a XIX. század nagy dolgokhoz termett emberei 
amaz ódon rendszertől kapták a képesítést. 

A „modern iskola" többet és többfélét tanít : 
sokat markol, de keveset fog. Szélesebb alapra, 
mélyebb alaposságra törekszik s akaratlanul a 
felületességnek lesz terjesztőjévé. Levegője sza-
badabb, de hidegebb, kevés súlyt vet a for-
mákra, de annál gépiesebbé lesz. Ami azelőtt 
céhbeli mesterség és iparművészet volt : az iskola 
munkája gyárszerü tömegprodukcióvá lett. A 
tanítóerők úgyszólván szakmányosan szervezvék 
s kiki csak a saját szaktárgyával gondol : a tan-
anyagok összhangzatos, lélek- és jellemképző 
hatását senki sem vizsgálja. A „modern tanár" 
nem akar s ily viszonyok közt nem is tud több 
lenni a szaktárgy docensénél ; egész hivatása, 
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összes képességei a didaktikában merülnek ki. 
Arra sem ideje, sem kedve, hogy pedagógiával 
foglalkozzék és tanítványaiban növendékeket 
lásson, kikkel a tárgydiszciplinán kívül is törődni 
kell. A mai iskola megszűnt nevelni; ezt a 
munkát teljesen áthárította a szülői házra, azzal 
a fikcióval mentegetődzve, hogy a nyilvános 
oktatásnak nincs módja, nincs is joga beavat-
kozni a családi magánjogok szféráiba. Szerinte 
a nevelés magánügy, míg az iskola a közügyet 
szolgálja kizárólag: megteríti a tudás asztalát 
a rája éhezők számára; az emésztés a tanulók 
dolga, gondozásuk pedig a szülőké. 

E félszeg és könnyelmű felfogásnak rette-
netesek a következményei. Főleg ama rétegek-
ben, hol a gyermek nevelésével a szülői ház 
sem törődhet, vagy nem szeret azzal vesződni. 
A kenyérkereset és háztartás gondjai az emberek 
nagy miliőjét teljesen lekötik, apák és anyák 
energiája az élettel való harcok megvívásához 
kell ;' a gyermek beérheti vele, ha eltartják s 
nem szenved szükséget. Nevelésére a szülői gond 
vajmi ritkán bír kiterjeszkedni. Átlagban a csa-
ládok nem is tudnak hozzá; a módosabb elem 
a gyermeket instruktorokra bízza, a léhább elem 
szórakozásai után lát, s a gyermek magában 
marad. Mindez az embersokaság tükrében ko-
runk szomorú képét mutatja be, mely meglát-
szik az új nemzedékek silányuló kvalitásain : 
fegyelmezetlen és kiélt, satnya és koravén, önző 
és fáradt, élvezethajhász és nyavalyákkal meg-
vert voltában, amik alágördítik a dekadencia 
lejtőjén. A közvélemény e nyomorúságokért 
méltán teszi a neveléssel nem törődő iskolát 
felelőssé. 

Mutatkozik is már e téren a reakció világ-
szerte, még pedig két irányban. Az óvatosabbak, 
kik a létező állapot felforgatásától ockódnak, 
beérik a pedagógiának adandó módszeres enged-
ményekkel, a mai tanterv keretei közt. Ezek 
azt hiszik, hogy a szaktárgyak diszciplínáiban 
elég nevelő erő van, csak ki kell jobban hasz-
nálni. A merészebb elmék rendszerváltozást 
kívánnak, mely az individuális irányzat felé kö-
zeleg s céljait a művészi összhangzat kultuszában, 
napközi diákotthonok vagy internátusok útján 
keresi. De hogy az ily reform mibe kerül s 
hány nemzedékbe tart, amíg általán megvaló-
sítható : arról hallgatnak a tervezők. Végre a 
radikális elem kész kimondani, hogy a nevelés 
épúgy közügy, mint az oktatás: a világban 
derék emberekre époly szükség van, mint tanul-
takra, s így joga van ahhoz is, hogy olyanokat 
neveljen magának. Mely doktrína persze egy-
értelmű a gyermekek kisajátításával bizonyos 
korévekre a család s a magánjogok köréből. 

íme, a főbb ellentétek az iskolareform kor-
szakos kérdésében. Valamennyi mégis találkozik 

ott, hogy az iskolának nevelő hivatása van, s 
ha eddig elhanyagolta, rá kell szorítni. Csak az 
nem bizonyos, mi módon. 

* 

E kérdésről nemrég egy magyar könyv jelent 
meg Gaál Mózes főgimnáziumi igazgató, az 
ismert pedagógiai író tollából. A mű terjedelme 
és kiállítása szerény. Címlapján olvasható, hogy 
a kiadványt a közokt. minisztérium támogatta. 
Szürke borítékján azonban szinte programmatikus 
címet visel: „A jövő iskolájáénak nevezi magát, 
anélkül, hogy merész új tervezet vagy zajkeltő 
allűrök fűződnének hozzá. 

Csöndes elmélkedéseit tartalmazza egy tapasz-
talt szakembernek, ki az iskola igazi hivatásával, 
a gyermeklélek szükségleteivel s az életkövete-
lésekkel teljesen tisztában van ; mindezek össze-
függő voltáról pedig mondanivalója van. 

A hét fejezetre osztott tanulmány eredetileg 
egy szűkkörű hallgatóságnak szólt, a budapest-
tisztviselőtelepi kaszinó termében, hol a szerző, 
mint az ott működő állami középiskola feje, a 
tanítványok szüleinek olvasta fel szakaszon-
ként. De hozzáférhetővé akarta tenni a nagy-
közönség számára is ; kiadta hát könyvben taní-
tásait. Vajha sokan lapoznák s az intelmeket 
még többen megszívlelnék. 

E könyvben nincsenek ieformelméletek, meg-
lepő koncepciói a tanrendnek és módszernek, 
nem forgatja fel a létezőt, nem eszel vagy 
importál kipróbálatlan újításokat. Mindössze ama 
törvényeket melegíti fel, melyeken minden iskola 
épült s amiket nem szükség kodifikálni, mert 
minden szív tud róluk, de amik ellen annyiszor 
vétkeznek az emberek: peccatur intra et extra 
muros. Ezek a szeretet törvényei. 

Gaál Mózes is azt vallja, hogy az iskolának 
nemcsak oktatnia, hanem nevelnie kell. A hozzá-
való módszert azonban a szív kódexéből álla-
pítja meg s az egész nevelési problémát a 
szeretet-élvre vezeti vissza. 

A szeretet minden józan és természetes peda-
gógiának elválhatatlan társa : alfája és ómegája. 
Gyermeknevelés, melyből a gyermek iránt való 
szeretet hiányzik, oktalanság és természetellenes. 
Mert megfosztja a nevelést attól, ami neki lel-
ket, vért, meleget, szárnyakat és foganatot adna, 
amikre a gyermeknek szüksége és joga egyaránt 
van. Az a rideg antipedagógikus szellem, mely 
a szülői ház kényelmében s az iskola közönyé-
ben vetekedni látszék, egész nemzedékeket tett 
kárvallottakká és szerencsétlenekké. S e szellem 
szinte gyógyíthatatlan betegségbe ejté mindkét 
intézményt, mióta család és iskola közt vacuum 
tátong, mely a gyermek érdekében egymásra 
utaltakat úgy eltávolítja kölcsönösen, hogy alig 
tud egy a másról s egyáltalán nem törődnek 

41* 
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egymással. Gaál könyve ez ür mélységeibe pil-
lant, bogy azokat betöltse, iskolát és szülői 
házat újra összehozzon, tartós kapcsokat teremt-
sen köztük, a gyermekek iránt tartozó közös 
szeretetük jegyében. 

Mert ahogy a szülők nem nélkülözhetik az 
iskolát, az iskola sem lehet el a szülői házzal 
való bizalmas érintkezés nélkül. A természetes 
és benső viszony kettejük közt úgy állhat helyre, 
ha a családi tűzhely még az iskolaköteles kor 
előtt beválik a gyermek előiskolájául, a nyil-
vános intézet nagyobbszerű családdá alakulhat 
át neki, a szorgalmi idő alatt pedig a kis és 
nagy iskola, a szűkebb és tágabb családi kör, 
egymást összhangzatosan kiegészíteni törek-
szenek. 

Gaál Mózes megszívlelendő intelmekkel szól 
e könyvben a szülői lelkiismerethez, mi módon 
rakhatják le zsenge növendékük lelkében a jóra-
valóság alapjait : hogyan kedveltethetik meg 
velük a rendet s tisztaságot, a munkát és köte-
lességet, bírhatják bizalomra, szoktathatják igaz 
beszédhez és illendőséghez ; hogyan kell vele 
bánni, őt foglalkoztatni, teste épsége, lelki egyen-
súlya fölött őrködni. S mindezt nemcsak a meleg-
szívű ember- és gyermekbarát humanizmusa 
mondatja vele, hanem a számító pedagógus is, 
aki azokra az évekre gondol, mikor a gyermek 
fel fog vétetni majd a nagyobbik családba : az 
iskolába, s ennek a szülői házból hozott ala-
pokon kell okszerűleg tovább építeni a jellem-
fejlesztés s az elmeművelés feladatai körében. 

Az iskolai pedagógia dolgában e könyv mélyen 
szánt, intenzív és összhangzatos nevelés eszméit 
hirdeti; sokoldalúan világítja meg a tárgyat, 
itt szociális, ott esztétikai, majd higiénikus vagy 
etikai szempontból vizsgálva a nevelő feladatát, 
kapcsolatban az iskola köteles programmjávai. 
Ez utóbbiról keveset mond ; csak egyszer céloz 
rá a mai isko'a fonákságaira, midőn kereken 
kijelenti, hogy a „jövő iskolájában" a bizalmat 
kell uralkodó elvvé tenni: „s az úgynevezett 
tekintély, a maga hiányos vagy helytelen fegyel-
mező-eszközeivel, mint hasznavehetetlen ócskaság, 
a lomtárba való ; a katedra félelme, a bizonyít-
ványok holt betűi, a merő tanítás és feleltetés 
csak másodrendű dolgok a nevelés munkájában". 
Majd így kiált fel: „Öleljük szívünkhöz azokat, 
akiknek azt tanítjuk, hogy minden ember test-
vérünk ; példaadásunk pecsételje meg tanítá-
sunkat, különben a reánk bízott ifjúság nem 
egyéb aktánál, melyet hivatalos sablonok szerint 
kell évről évre elintéznünk." 

A szeretet-elv irányozza őt, midőn a szociális 
érzés fejlesztéséről elmélkedik. Neki egyenlően 
kedves minden gyermekarc az iskolában. Nem 
is akarja róluk elűzni a derűt, mert azzal képes 

állandóvá tenni figyelmüket s tudásszomjjá vál-
toztatni kíváncsiságukat. Súlyt helyez rá, hogy 
a gyermekek is egyenlőknek érezzék magukat 
egymás közt s az egész intézetben összetartó 
testületi szellem fejlődjék, ami egyaránt nyilvá-
nulhat az iskola falai közt, vagy rajtuk kívül, 
a játszótéren s a társas érintkezésben. Gondja 
van rá, hogy ez egyenlőségre a tanárok szint-
úgy ügyet vessenek s növendékeiket hozzátarto-
zóiknak tekintsék, akikkel együtt dolgoznak, 
játszanak, kirándulnak, családtagjaikat szívesen 
látják, szükség esetén tűzhelyüket is fölkeresik. 
Kedvenc gondolata, hogy szegény tanulók az 
intézet napközi otthonában kapjanak ellátást s 
az intézeti asztalnál az igazgató és tanárok közt 
ebédeljenek. Bíztatja a jobbmódú családokat, 
hogy gyermekük pajtásai közül néhánynak 
nyissák meg olykor vendégszeretetüket, s maguk 
a szülők is közeledjenek, érintkezzenek egy-
mással. A szociálpedagógia céljait hathatósan 
mozdítja mindez elő úgy a növendékek, mint 
a tűzhelyeik s a társadalmi közszellem javára. 
Súlyt helyez arra is, hogy az ifjúság az ipari 
munkával megbarátkozzék, tanáraival gyárakat 
látogasson, a termelés módját ismerni, a munka 
értékét becsülni tanulja, s vágyat érezzen, hogy 
ügyességével az intézet majdani foglalkoztató-
műhelyeiben, hol hetenként pár órát iparos-
mesterek vezetése alatt tölthet el, maga is be-
váljon. 

Ez a szellem sugározza be elmélkedéseit, 
mikor az önművelés módszereiről, a jótékonyság 
iskolai gyakorlatáról, a szépérzék és testi erő 
fejlesztéséről szól, vagy kiterjeszkedik a koedu-
káció finom, az iskolai feminizmus kényes s a 
nemi felvilágosítás diszkrét kérdéseire. Mindenütt 
az 'öntudatos pedagógus s a harmonikus lélek 
szeretete szól a szülőkhöz gyermekeikről. 

Elég két idézet, amik az egész könyvet jel-
lemzik. A régi iskola rideg építkezésén, szűk 
udvarán, homályos folyosóin, kalitkaszerű ter-
mein eltűnődve, így sóhajt fel: „Óh adjatok a 
diákoknak tágas udvart, melyet lombos fák 
szegélyeznek, adjatok napsütötte folyosókat, 
falain az egyhangúságot megbontó falfestmé-
nyekkel; tegyetek nekik minden ablakba jóillatú, 
élénk színű, egyszerű virágokat, amik gyönyör-
ködtetik a szemet s bizony a szívet is." Majd 
szociális hitvallását e szép sorokkal pecsétli meg : 
„Jobbá és hasznosabbá tenni az új nemzedéket: 
íme, ez a célja a társas érzés nevelésének : ha 
jobbá lesz, akkor több szeretet, ha pedig hasz-
nosabbá lesz, akkor több munka lesz a világon. 
Mindkettőre szükség van. A szeretet közelebb 
hozza egymáshoz, a munka előbbre viszi az 
embereket. . . . Nos, hát mi, kik neveléssel fog-
lalkozunk, tegyük meg az első lépést, törjünk 
ú t a t . . . Vigyük be az iskolába emberséges szí-
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vünk egész melegét s tegyük családdá azt, 
melynek legfőbb törvénye a felebaráti szeretet." 

* 

S most hadd mondjak az ismertetett műről 
némi kritikát is. Róla kapott benyomásaim egy 
hasonlattal összegezhetők. 

Valami húsz éve, hogy Bálcosi Jenő szabad 
előadást hirdetett Kolozsvárt „egy ismeretlen 
drámáról". Bele is fogott, színhely és szereplők 
megnevezése nélkül. De alig hogy túlért az 
expozíción, a hallgatóság ráocsúdott az isme-
retlenre és élénk suttogással szedte le a lepelt 
— Hamletről. Csakugyan a dán királyfi, e tisz-
teletreméltó régiség volt a fölfedezés tárgya. Az 
előadó azonban egészen ú j világosságot vetett 
rá s a kolozsváriak nem győztek betelni az új 
beállítású Hamlet csodálatával. 

Majd így vagyok most én, mikor Gaál Mózes-
től „A jövő iskolájá"-t forgatom. S bizony 
mások is úgy lesznek vele, mikor az író szavai-
nak hatása alatt magukba mélyednek. Vala-
mennyien sejteni kezdjük, hogy ilyen iskolával 
már volt lélekben dolgunk, majd ráismerünk, 
— miként a kolozsváriak a Hamletre — hogy 
a leírt intézet tulajdonkép a „mienk", vagy 
szakasztott amaz „ideális iskola", melyről oly 
jól esett valaha álmodoznunk, mikor a valóság-
ban oly keservesen éreztük hiányát. Ilyennek 
kívántuk volna az iskolát magunk s a hozzánk-
tartozók javára, csak nem tudtuk ennyire vilá-
gosan elképzelni, berendezni s működésbe hozni, 
ahogy a szerző most leírta. 

A gondolat szép, a szándék nemes, a cél 
sokat ígérő. Bizonyos szkepticizmust mégsem 
fojthatunk el, midőn realizálásának nehézségei 
jutnak eszünkbe. Ilyen iskolához egy ember 
ideálizmusa nem elegendő. Társak kellenek hozzá 
a tanári testületben, kik époly ideálisták, mint 
vezetőjük. Szükség van jó médiumokra a tanulók-
ban, kik az ily szellemű irányítást felfogni, 
követni, s a szülőkben, kik azt méltányolni s 
támogatni képesek. Kérdés, megtalálja-e az út-
törő, hogy célhoz jusson, mindezeket: a meg-
felelelő talajt, a kívánatos anyagot, környezetet 
és eszközöket? 

De Gaál Mózes e kérdésre hamar megfelelhet. 
Az ő könyve nem álomlátás, hanem eszmei 
programmja a szerző tanintézetének, melyhez 
most épülnek a falak a népliget közelében. 
Hatodik éve, hogy ideiglenes födél alatt készül 
tanártársaival és tanítványaival ott a „jövő 
iskolájá"-t megteremteni. S ez a mélylátású, 
erősfejű, szívós akaratú székely meg is teszi, 
amit ennyi lendülettel föltett magában. 

Nincs egyéb hátra, mint hogy okos könyvé-
hez szerencsét és intézetének teljes sikert kí-
vánjak. 

A népiskolai énektanítás 
főbb kérdései. 

— Második közlemény. — 

írta: Seprődi János. 

Sztankó Béla már szinte húsz évvel ezelőtt 
megkezdte az idegen anyag kiküszöbölését. 
Méhnernél 1891-ben megjelent népiskolai ének-
füzetei már jóleső feltűnést keltettek ezirányú 
törekvésükkel. * Azóta sokat javult a helyzet. 
Egyesek, mint pl. Kecskés Ernő, a legjobb 
akarattal igyekeznek ebben az irányban haladni, 
de a tankönyvek nagy többsége bizony még ma 
is igen nagy tarkaságot mutat. Igen sokan van-
nak még ma is köztünk, akik nem félnek az 
idegen dallam népiskolai tanításától ; mert 
részint már megszokták nézni a múltból, ré-
szint pedig ott látják az idegen dallamok 
özönét jelenben is a felsőbbfokú (pl. polgári 
iskolai) énektanításban. 

Ha a felsőbbfokú tanításból nem akarunk 
teljességgel kizárni minden idegen dallamot, ez 
még nem azt jelenti, hogy teletömjük a pol-
gári és középiskolai tankönyveket idegen dal-
lamokkal. Aminthogy csakugyan szomorúság-
gal kell néznünk az olyan tankönyveket, aminő 
pl. a Bereez Ede és Erney József szerkeszté-
sében megjelent, több részből álló Dalfüzér 
is. Ez egyike a legelterjedtebb tankönyveink-
nek s amint találomra a 11-ik részt (1901-iki 
kiadás) összeszámoltam: a benne lévő 49 dal-
lamból 41 teljesen idegen s csak 8 darab 
magyar. 

Vájjon lehet-e, szabad-e az ilyen tankönyvet 
magyarnak nevezni? 

Zavarja még az elemi iskolai énektanköny-
vek készítőit az a körülmény, hogy egynémely 
idegen dallamocska a sok használat folytán 
annyira beévődött a köztudatba, mintha nem 
is idegen, hanem magyar dallam volna. Ilye-
nek azok a valóban klasszikus egyszerűségű 
német gyermekdalok, amelyek költői meleg-
ségükkel s a gyermeki lélekhez illő hangula-

* Egyik ismertetője pl. így kezdi : „Régóta várjuk 
már azt a bátor embert, aki megkezdje a harcot az 
ellen a nem is kozmopolita, de határozottan nemzet-
ellenes zene- és énektanítási irány ellen, melyet ide-
genből ideszakadt, hosszúhajú zenemesteiek honosí-
tottak meg Magyarországon, bosszantva fülünket, 
rontva ízlésünket, mételyezve magyar zenei érzékün-
ket s már-már azt a meggyőződést érlelve meg, még 
a legjózanabb észjárású magyar koponyában is, hogy 
alapos tanításra a magyar nóta nem alkalmas." És 
így végzi : „Kérve kérek minden tanítót, hogy e 
füzetkéket vegye meg. Sohse végzett annál hazafia-
sabb munkát, mintha növendékeinek még meg nem 
vesztegetett érzékét ezeknek vezetése mellett fejleszti 
tovább ós soha sem tanultak még azok könyvet hama-
rabb, mint e vérökből fakadt dalokat meg fogják 
tanulni." Sárospataki Lapok. 1891. évf. 266. 1. 
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tukkal szinte ellenállhatatlanul kínálják magu-
kat a tanításra. Hogy példát is említsek, ilyen 
az a labda-dal, mely Hallod-e, Tali te kezdetű 
szöveggel (esetleg más szöveggel is) igen sok 
elemi tankönyvünkben megvan. * Egyik induló-
nak, másik népdalnak nevezi, pedig a legtisz-
tább polka-dallam. Weber I. R. szerepel néhol 
szerzőül, pedig az Erk-Böhme-féle nagy Deut-
scher Liederhort (Leipzig, 1894.) III. kötetének 
318. lapján az van róla írva, hogy 1711 óta 
egész Németországban mint vadászdal ismeretes. 

Még az ilyen népszerű, kedves idegen dal-
lamoknak is c-ak abban az egy esetben volna 
helyük a népiskolai énektanítás anyagában, ha 
hasonló szépségűt, épen oly alkalmast a ma-
gyar zeneköltészetben nem találnánk. Erre 
azonban fényesen rácáfolnak egyedül a S/.tankó 
tankönyvei is, amelyek a magyar népzenekölté-
szetnek egész tömegét ölelik fel s szinte bámu-
latot keltenek aziránt, mi mindenre alkalmas 
és mennyire kitiinö eszköze a tanításnak a 
magyar népdal. 

3. A népdal és népzene viszonya a tanítás-
hoz. Mikor arról van szó, hogy a népiskolai 
énektanítás anyagát egészen magyarrá tegyük, 
ezidőszerint — sajnos — alig van egyéb, 
amire támaszkodhatnánk, mint a népköltészet 
és népzene. 

Be kell vallanunk, hogy bizony a mi úgy-
nevezett irodalmi gyermekköltészetünk sem 
szövegben, sem zenében nem elég gazdag, s 
ami nagyobb baj : nem elég klasszikus. Ha van 
e tekintetben különbség, a költésnek a mai 
fejlett műveltségi viszonyok között ez a leg-
nehezebb fajtája; s el kell ismernünk, hogy 
prózai meseirodalmunkat leszámítva, irodalmi 
gyermekköltészetünk egyéb fajtái egyáltalában 
nem állják ki a versenyt a külfölddel. 

Hogy példát is említsek : nálunk Posa Lajos 
a főfő gyermek-költő. Dalocskái, versecskéi 
csakugyan évtizedek óta elárasztották a magyar 
gyermekvilágot. Nagy népszerűségre tett szert 
s használt is munkásságával ; de sajnálnunk 
kell, hogy nincs e költészetben sem költői erő 
és eredetiség, sem egyszerű természetesség. 
Csilingelés, csengés-bongás, formai ügyesség 
van benne, de egyébként tele van (ha ugyan 
lehet így szólani) ürességgel, s ami szintoly 
baj : tele van a magyar lélektől idegen érzelgős-
séggel. És humor, ami ezt mérsékelné, egy 
csepp sincs benne. 

A gyermekdalok zeneköltőivel még gyengéb-
ben állunk. Tán az egy Tihanyi Ákost emleget-
hetjük nyugodt lélekkel, mert Sztankó és 

* L. pl. Bartalus István féle Énekiskola. 1906. I. 
20. 1. — Kecskés Ernő. Énekgyakorlókönyv. 1907. 
II. 8. 1. 

Kecskés Ernő, Hoós János, Erődi s még egy-
pár ember enemű munkássága inkább csak 
alkalmazott költészetnek látszik. A tanítás mun-
kájában szükséges és szép dolgok, de tisztán 
csak a költőiség mértéke alá állítva, alant 
maradnak. 

Ilyen körülmények között igazán nem igen 
van egyebünk, mint a népköltészet. Sztankó 
Béla érdeme, hogy ezt az igazságot egész jelen-
tőségében fölismerte s ami ennél sokkal többet 
ér : hogy magát és tankönyveit szívvel-lélekkel 
ehhez a fölismert igazsághoz alkalmaztat. És 
valóban csakis az ő könyveiből ismerjük meg 
ennek az igazságnak egész jelentőségét. 

Nem akarok az általános pedagógiai és nem-
zeti szempontokról szólani, mert hiszen azok 
mindenki előtt egyszerre világosak, de fölemlí-
tem például az ú. n. gyermekmondókákat vagy 
kiolvasó verseket. Már Sztankó első bírálóinak 
föltűntek s valóban nincs is ezeknél semmi 
alkalmasabb, amivel a tanítást el lehet kezdeni. 
Ezek kapcsolják össze a gyermek-szobát a 
nyilvánossággal, az anya ölét az iskolai paddal, 
s ezek a legtermészetesebb átvezetők az utcá-
ról és sánc martjáról a műveltség épületébe. 

Csudálkozom, hogy Sztankónak épen ez a 
kezdeményezése, a gyermekmondókák bele-
vonása a tanításba, olyan kevés követőre talált. 
Félek, hogy a tanítóság igen gyermekesnek, 
haszontalannak látja ezeket. Pedig teljesen téved 
s tévedésének oka, hogy csak magát nézi s 
nem akit néznie kell : a gyermeket. Sem az 
ének, sem általában a tanítás megkezdésére 
nincsenek ezeknél alkalmasabb eszközök. Ezek 
az iskolát, amely csak az én gyermekkorom-
ban is jórészt a rémület és félelem tanyája 
volt, a természetes jókedv és életöröm kert-
jévé avatják. Hogy a külföld erről alig tud 
valamit, az senkit se kedvetlenítsen, mert ez 
a Sztankó munkásságának s így a mi egész 
elemi énekoktatásunknak egyik legeredetibb és 
legértékesebb vonása. 

A Sztankó könyveiből tudjuk meg azt is, 
hogy a népköltészet régibb és újabb termékei-
ből a lehető leggazdagabb s minden tekintet-
ben megfelelő tanítási készletet lehet össze-
válogatni. A legkülönbözőbb hangulatokra és 
alkalmakra vannak jó, tanító példák a népkölté-
szetben. Ami pedig a zeneelméletet és általá-
ban a zenei részt illeti, valóban csodálatos az 
a gazdagság és sokoldalúság, ami ritmusban, 
dallamban, időmértékben a tanító rendelkezé-
sére áll. Régóta foglalkozom a népköltészettel, 
mégis nagyon meglepett, mikor a Sztankó 
könyveiben láttam, hogy a legkülönfélébb rit-
mikai képletekre, a legritkább hangnemi kité-
résekre, a legszokatlanabb ütemkeveredésekre 
egyszerű és természetes példát lehet találni a 
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népzenében. Amit a külföldi énektanító csak maga-
gyártotta, nyakatekert példán, gyakorlaton tud 
a tanulók szeme és hallása elé vinni, mind-
arra a mi népzene-költészetünkben a legegy-
szerűbb és legterme'szetesebben folyó dallam-
példák kínálkoznak. Es valóban, egyhamar nem 
is tudnék olyan esetet, hangulatot, zenei saját-
ságot említeni, amelyre a magyar népköltészet-
ben meg ne lehetne találni a szükséges szem-
léltető példát. 

De mikor a népköltészetet a tanítás anya-
gába belevisszük, van egy pár olyan körül-
mény és igazság, amit nem szabad elfelejtenünk. 

Ilyen például, hogy a nép a maga dalait és 
dallamait nem pedagógiai célból készíti. Tehát : 
ha minden ének-pedagógia és zeneelméleti 
tételre találunk szemléltető példát a népkölté-
szetben, ebből még egyáltalában nem követ-
kezik, hogy a népköltészet minden terméke 
megfelel a pedagógia föltételeinek. Az a való 
igazság, hogy e tekintetben a legkényesebb 
ízléssel s szigorú válogatással kell eljárnunk. 
A szomorú tény pedig az, hogy a tanítók 
nagyobb része nem igen tud erről s a Sztankó-
féle tankönyveken kívül alig van még tán egy, 
amelyben e tekintetben kivetni való darabokat 
ne találnánk. 

Legkönnyebb a szövegek fölismerése és meg-
válogatása. Mégis azt látjuk hogy egyesek nem 
irtóznak egészen hitvány, sőt némileg erkölcs-
rontó dalokat és divatos kuplékat megtanítani 
az iskolában. A kis 8 éves fiam pl. a Gül baba 
operett népszerű kupiéját tanulta meg az isko-
lában, többek közt a következő épületes szö-
veggel : 

Ha kimegyek a Főtérre, 
Benézek a mészárszékbe ; 
Vigyázzatok májosok, 
Megesznek a gyárosok ! 

Ihajja ha ! 

Még egy szakaszára emlékszem, amelyben a 
korcsmáról s egy-pár itce pálinkáról volt szó. 
Az utca, színház, sokszor maga a család is 
elég akadályt gördít a vallás erkölcsi nevelés 
elé. Minek súlyosbítani azt ilyen selejtes, léha 
szövegekkel ? ! 

Nemcsak az olyan szöveg értéktelen, amely-
ben illem- és erkölcssértő kitételek, gondolatok 
vannak, hanem kivetni való minden olyan szö-
veg, amelyben nincsenek építő, nevelő, erkölcs-
nemesítő érzések és gondolatok. Ha az előbbi 
brutális szöveget kivételes esetnek vesszük is, 
bizony igen sok szöveget találunk, amelyből 
semmit sem lehet tanulni, legföljebb olcsó, út-
széli elmésséget és ízléstelen viccelődést. Mit 
szóljunk pl. a következő szöveghez, melyet 

egyik előkelőbb elemi tankönyvből halász-
tam ki: 

Cigánynak nem kell a kóta, 
Azért mégis szép a nóta ; 
Szép is, meg jó is a nóta, 
Kivált ha neve : banknóta. 

Még feltűnőbb eltévelyedések származnak 
abból a balhitbol, hogy maga a dallam, elte-
kintve a szövegétől, nem lehet erkölcsrontó. 
Már a régiek nem voltak e tekintetben egy 
véleményen. Sokan és sokáig azt tartották, 
hogy a zene a legártatlanabb művészet, amely-
lyel csak jóra lehet nevelni az embert. Ez 
azonban egyáltalában nem igaz. Már a görö-
gök tudták, hogy az ifjúi lelket semmivel sem 
lehet annyira befolyásolni, mint a zenével, s 
azt is tudták, hogy vannak elpuhító, asszonyos 
érzelmeket ébresztő hangszerek, pl. a fuvola. 
Sőt azt is tudták, hogy minden hangnemnek 
— tehát dallamnak — megvan a maga külön-
leges hatása, amely az ifjúi lélekre épúgy lehet 
rossz, mint jó. 

Ma meg egészen világos előttünk, hogy van-
nak üres, tartalmatlan dallamok, amelyek hatá-
rozottan léha, útszéli érzéseket keltenek. Az 
ilyenek, ha tán nem is magukban véve, de a 
hozzájuk fűződő gondolatok (refleksziók) révén, 
a legérzékenyebb rontói lehetnek a gyermeki 
léleknek. 

Széltében találjuk tankönyveinkben a szerel" 
mes, sőt pikáns népdalok dallamait. A tan-
könyvírók, Isten tudja miféle ösztönből, siet-
nek belevinni a tanítás anyagába minden fel-
kapott s hirhedtségre jutott dallamot. Egyéb-
ként jó tankönyvben láttam már a Borsi Mári 
libája, sőt a Kisasszony Pozsonyba dallamát 
is. A legnagyobb tévedés azt hinni, hogy elég 
az ilyen és efféle dallamok szövegét kicserélni 
mással. Mert a szerelmes népdalnak szerelmes 
a dallama is, a léha szövegnek csak léha lehet 
a dallama is. Aztán, ha más szöveget teszünk 
is alája, eredeti szövegét megtanulja a gyer-
mek a nagyobb testvérétől, az utcáról, a szín-
házból. Lehet, hogy anélkül is megtanulja, de 
legalább nem az iskola kezdeményezéséből tá-
madnak lelkében az időelőtti s épen azért 
reánézve veszedelmes érzések és gondolatok. 

Ez a most jelzett gondatlanság (mert annak 
kell neveznem) úgy el van terjedve felsőbb-
és alsóbbfokú énektankönyveinkben, hogy vele 
kapcsolatosan egy újabb ferdeség állott elő : a 
dallamok és szövegek összecserebelése és önké-
nyes változtatgatása. 

Már azt is káros eljárásnak tartom, mikor 
egyes zeneköltők valamely szöveget újra meg-
zenésítenek s ezzel fölöslegesen zavarják a 
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tájékozódást. De már valóságos bün ismert nép-
dalok olyanforma elferdítései, aminők pl. ezek: 

A virágnak megtiltani nem lehet, 
Hogy ne bámulja a tiszta kék eget, stb. 

Továbbá : 
Három levele van az epernek, 
Három hibája van az embernek: 
Kissé csacska, kissé macska, hiú is, 
He ne gondold, csak a lány, 
Olyan bizony akárhány fiú is. 

Édes anyám, ha eljössz emerre, 
Iskolánknak ablakán tekints be ; 
Ott látsz engem szépen csendben vigyázva, 
Hogy töröm az eszemet, 
Vakarom a fejemet hiába. 

Ez a vakaródzó költészet egyik legelterjed-
tebb énektankönyvünkből való, amelyből magá-
ból több hasonló badarságot lehetne összeszedni. 
Kisebb-nagyobb mértékben el van ez a sza-
badosság terjedve az egész tankönyvirodalomban, 
s ha végét nem szakítjuk, előbb-utóbb a nép-
költészet megme'telyezéséhez vezet. A szöveg 
érdekében már többször és többen fölszólaltak, 
de amint látjuk, kevés sikerrel. Tisztán zenei 
részről még senki sem vizsgálta tudtommal ezt 
a kérdést, legyen szabad tehát külön is föl-
hívni rá a figyelmet. 

(Folytatása következik.) 

A kolozsvári kongresszusról. 
írta : Szabó Elemér. 

Az állami tisztviselőknek szeptember 25— 
26-án Kolozsvárott tartott III. kongresszusán 
az állami tanítók orsz. egyesületét Havas Pál 
egyesületi elnök és Hartha Pál egyesületi fő-
titkár, áll. el. iskolai igazgatók képviselték. 
A kongresszus elnöke : Batthyány Tivadar gróf, 
a megnyitóbeszéd keretében meleg szavakkal 
üdvözölte az állami tanítók megjelent kép-
viselőit is. Az elnöki megnyitó után a szak-
egyesületek kiküldöttei üdvözölték a kongresz-
szust, amely üdvözlések sorában Havas Pál 
gondosan megválogatott, az érdeklődést fölkeltő 
és a szíveket megnyerő üdvözlőbeszéde köz-
tetszésben részesült, s midőn kijelenté, hogy az 
állami tanítók orsz. egyesülete egyetemlegesen 
belépett az állami tisztviselők orsz. egyesületébe 
és minden tekintetben az állami tisztviselőkkel 
egyenlő elbánást kérnek, e kijelentést a kon-
gresszus lelkes éljenzéssel és tapssal fogadta. 
Mint a tanítóság soraiból kiemelkedett vezető-
nek, jól esett látnom, hogy az állami tanítók 
ügyeiknek képviselésére szerencsésen választották 
meg Havas Pált, mert az ő komoly és tiszte-

letet keltő alakja, kellemes modora, ügyes elő-
adói képessége és tartalmas fejtegetései már az 
első bemutatkozáskor megnyerték a kongresszus 
vezetőségének és a jelenlevő állami tisztviselők-
nek jóindulatát és rokonszenvét az állami tanító-
ság javára, s már előre is látható volt, hogy 
az állami tanítóság méltánylást érdemlő óhajait 
a kongresszus hozandó határozataiban kifejezésre 
juttatja, illetve "azokat magáévá teszi, l 'gy 
is lett. 

Ez alkalommal röviden tárom elő a történ-
teket, legközelebb azonban bővebben fogok az 
elért eredményekkel foglalkozni. 

Az albizottságok, az előadói javaslatok tár-
gyalása folyamán, Havasnak az állami tanítók 
érdekeire vonatkozó felszólamlásait helyeselték 
s fölkérték, hogy azokat a javaslatokba való 
bevétel végett, megfelelően szövegezve, nyújtsa 
be, amely megbízatásnak a szünetelés folyamán 
Havas eleget is tett. 

Szeptember 26-án tartott plenáris ülésben az 
albizottságok javaslatai, a Havas által benyúj-
tott módosításokkal kiegészítve, változatlanul és 
egyhangúlag elfogadtattak és határozatokká 
lettek. A hozott határozatok értelmében az 
állami tanítóság vétessék ki az orsz. tanítói 
nyugdíjalap kötelékéből s az állami tisztviselők-
kel egyenlő elbánásban részesüljön, kivéve az 
elhalt tanító özvegye haszonélvezeti jogának 
időtartamát, az elhalt férj által élvezett java-
dalmakra vonatkozólag. Az állami tisztviselők 
özvegyei részére ugyanis háromhavi haszon-
élvezet, a tanítók özvegyei részére pedig az 
eddigi időtartamnak, vagyis félévnek, mint már 
szerzett jogoknak meghagyása, kéretett. Úgy-
szintén egyik kimagasló határozat hozatott a 
lakpénz rendezése tárgyában is. Ebben azt kérik, 
hogy az állami tisztviselők lakpénzének, a tiszti 
lakpénznek megfelelő rendezéséig is, az állami 
tanítók lakpénze az 1910. évi költségvetés ter-
hére az állami tisztviselők mostani lakpénzének 
megfelelően rendeztessék. 

Az állami tanítóság hálás köszönettel tartozik 
az állami tisztviselők orsz. egyesülete vezető-
ségének, főképen pedig: Batthyány Tivadar gróf 
és Benedek Sándor elnököknek, Andor Endre dr. 
főelőadónak és Körösi Henrik közp. tanfelügyelő-
nek, mint a lakpénzrendezési albizottság elnöké-
nek. Az illetők jóságos támogatásával a kon-
gresszus magáévá tette az állami tanítóság óhajait 
és jogos igényeit s az 1907. évi XXVI. t.-c. 
alapján az állami tisztviselőket megillető el-
bánást kért számukra. Az állami tanítók orsz. 
bizottságának vezetősége bizonyára megtalálja 
a helyes módot arra, hogy az állami tisztviselők 
orsz. egyesülete vezetőségének a tanúsított rokon-
szenves fogadtatásért és meleg támogatásért 
háláját és köszönetét lerója. 
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Tanítók tanácsadója. 
T. I. M. Ha az illető a tanügy terén kiváló szolgá-

latokat teljesített, csak akkor lehetne szó arról, hogy a 
kir. tanfelügyelőség javaslatot tegyen a főispán útján a 
kitüntetés ügyében. Hogy volna-e ezután ily fölterjesz-
tésnek eredménye, azt természetesen nem tudhatjuk. — 
B. E. Szmd. A tanítói oklevél, bár ennek alapján 
bizonyos polgári jogokat gyakorolhat, magában véve 
nem nagykorúsítja. Nagykorúvá vagy teljeskorúvá lesz 
minden férfi és hajadon, ha életének '24. évét betöl-
tötte, illetőleg a nő, éveire való tekintet nélkül, ha 
férjhez megy. Ezt megtartja még akkor is, ha 24. 
évének betöltése előtt özvegységre jut vagy elválik 
férjétől. A 18. évét betöltött kiskorú azonban nagy-
korúsítható s ennek akkor van helye, ha a nagykorú-
sítás szükségessége fennforog és ha az illető saját 
ügyeinek vitelére elégséges értelmességgel és képes-
séggel rendelkezik. A nagykorúsítás iránt a gyám-
hatósághoz (árvaszék) kell fordulnia. — Sz. M. ltogsa. 
1. Az államsegélyből nyert fizetéskiegészítésnek és 
korpótléknak a magasabb nyugdíjigénybe való beszá-
mításáért nem kell folyamodnia. A beszámítás és a 
nyugdíjjárulék kivetése hivatalból történik. 2. A fizetés-
kiegészítési államsegélyt megelőző állomáshelyére 
kapta ; ez a mostani helyére át nem utalható. Az 
iskolaszéknek a folyamodványhoz mindazon melléklete-
ket kell csatolnia, melyeket az Utasítás 25. § a előír. — 
F. V. Mlyút. Bizonyos adónemek elősorolása után azt 
kívánja tőlünk, hogy jelöljük meg azokat, amelyek 
önt esetleg nem terhelhetik. Tanítói és kántori illet-
ményeit azonban, amelyek a kivetés alapjául szolgál-
tak, meg nem ismerteti. Ezek nélkül pedig kérésének 
nem tehetünk eleget. De különben is, ha lapunk ezen 
rovatát figyelemmel kísérte volna, kérdéseiben teljesen 
tájékoztatva lenne. — Kassa. Alig h i s B z ü k , hogy az 
illető ezredparancsnoksága kibocsátaná fiát azon a 
címen, mert most álláshoz tudná juttatni. Az áthelye-
zés is nehezen megy. Különben tessék megpróbálni. — 
Óvónő. A nyugdíjtörvények nem jelölik meg a kor-
határt, melynek elérésén túl valakit nem vesznek fel 
a nyugdíjintézet tagjai sorába. Ha csak most jutott 
álláshoz, jelentkezése esetén a korra való tekintet 
nélkül fölveszik. — Tudakozódó. Az oklevelet nyert 
tanítókról és tanítónőkről a minisztérium nem vezet 
nyilvántartást. — Z. A gazdasági népiskola, habár az 
arra utalt tanköteleseket, nem szerint elkülönítve, két 
gazdasági tanító is oktatja, egynek tekintendő, föltéve, 
hogy a szervezésre vonatkozó határozat máskép nem 
rendelkezik. Az Utasítás 73. §-ának c) pontja akként 
értelmezendő, hogy a gazdasági tárgyak tanításával 
megbízott két vagy több tanító az ottani elemi isko-
lánál alkalmazott tanítókkal (tanítónőkkel) felváltva 
köteles a közismereti tárgyak tanításában résztvenni. — 
Gy. S. Dfldvár. A hitfelekezeti adó fizetésének köte-
lezettsége alól még az állami hivatalnokok sincsenek 
fölmentve. Az pedig sehol sincs kimondva, hogy a 
hitfelekezetek iskoláik céljaira 5°/o-nál magasabb adót 
ki nem vethetnek, sőt a 46.249/1886. sz. a. kelt mi-
niszteri rendelet felhatalmazza a hitfelekezeteket, hogy 
5°/o-nál magasabb adót is kivethetnek s ennek behaj-
tására a közigazgatási hatóságokat is igénybe vehetik. 
Az már azután tisztán a hitfelekezetnek saját belügye, 
ha a saját alkalmazottait a hitfelekezeti adó viselése 
alól fölmenti. — B. I. Cspapi. Kivételes nősülési 
engedély nélkül nősülhetnek és így nősülés tekinteté-
ben csakis a köztörvények és szabályok alá esnek a 
közös hadsereg és honvédség kötelékébe tartozó azon 
póttartalékosok, kik az 1889. évi YI. t.-c. alapján 
mint tanítók vagy tanítójelöltek osztattak be vagy 
helyeztettek át utólagosan póttartalékba, amennyiben 
a 8 heti kiképzés céljából nem állanak tényleg szol-

gálatban. A póttartalékba osztott tanítóknak és tanító-
jelölteknek tehát nősülés esetén nincs szükségük ka-
tonai hatósági engedély kieszközlésére. Azon tanítók 
és tanítójelöltek, kik még sor alatt nem voltak, 
kivételes engedély nélkül nem nősülhetnek. — 
1 . M. I). A nem-magyar tannyelvű iskolába beirat-
kozott magyar tannyelvű tanköteleseket az 1907. évi 
XXVII. t.-c. 18. §-ának rendelkezése szerint csakis 
magyarul taníthatja s ezért semmiféle külön díjra 
igénye nincs. Sokszor kijelentettük már e rovatban, 
hogy oly esetekben, amidőn más valláshoz tartozó, 
avagy más tannyelvű növendékek vétetnek föl az 
iskolába, a tanító nem igényelhet külön díjazást és 
csakis az iskolafenntartónak van megadva az a jog, 
hogy az iskolafenntartási költségek viselésébe az érde-
kelt tankötelesek szülőit bevonja és pedig oly módon, 
amint azt a népokt. törvény 45. §-a megállapítja. — 
Gr. I. Mvshely, B. E. Bfalu. A nyugdíjintézetbe való 
fölvételét megelőző szolgálati évét, még ha eziránt 
folyamodnék is, most valószínűleg nem fogják beszá-
mítani, hanem arra utasítják, hogy a beszámítást vég-
ellátása idején kérje. A közig, bíróságnak a hivatkozott 
ügyben hozott határozatát itt többször ismertettük. — 
L. R. A törvényes fizetéséhez hiányzó összeget, tekin-
tettel annak csekélységére, államsegélyből nem fogja 
megkapni. Kérje annak pótlását az iskolafenntartótól, 
mert elvégre is ez vállalt szavatosságot a törvényszerű 
fizetés kiszolgáltatása tekintetében. — Viola. A közölt 
adatok alapján el nem bírálhatjuk évötödös korpót-
lékra való jogosultsiígát. Kérnie lehet. — Sz. T. 
Mpócs. A rend azon a címen, hogy mindennemű más 
anyagi hozzájárulás nélkül fenntart elemi iskolát, a 
3°/o-os kisdedóvodai pótadó alól fel nem menthető. 
Ezen pótadó a földadó, házadó, keresetadó, nyilvános 
számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adója, 
bányaadó, tőkekamat-és járadékadó után százalékban 
vettetik ki. — X. Y. Az Utasításnak hivatkozott sza-
kasza világosan megjelöli, hogy a tanév közben 12. 
életévét betöltött gyermek csak azon esetre írható be 
az ismétlő-iskolába, ha a VI. osztályt sikeresen elvé-
gezte. Minthogy pedig a felhozott esetben a tanuló 
ennek még nem tett eleget, természetes, hogy a tanév 
végéig a mindennapi iskolában tartandó. — B. tí. 
Felvincz. Értesülése merőben téves. A közig, bíróság 
nem hozhat oly ítéletet, mely a törvény határozott 
rendelkezéseivel ellentétben állana. A szükséges tudni-
valókról nyugdíjkönyvecskéje útbaigazítja. 

Egyesületi élet. 
A Magyar Iskolaegyesület 25 éves 

jubileumát ülte a mult héten. Az ünnepségen 
képviselve voltak jóformán az összes kultúregve-
sületek, számos törvényhatóság s a kormány is. 
Rákosi Jenő elnöki megnyitója, Sznndy Károly 
titkár jelentése, a küldöttségek üdvözlőbeszé-
dei s a népdaloskörök versenye igazi ünneppé 
avatták a gyűlést. A Himnuszt 276 tagú egye-
sített kar énekelte Hackl N. Lajos országos 
énekfelügyelő vezetésével s a gyűlés során külön 
is szerepeltek a népi daloskörök, a fővárosi kö-
zönség rendkívüli érdeklődése közt. Valamennyi 
kapott valami jutalmat : zászlót, koszorút, karnagyi 
pálcát. Az egyesületnek elévülhetetlen érdemei 
vannak Budapest környékének magyarrá tételé-
ben s az ünnepi gyűlésen is számos tanítót tün-
tetett ki jutalommal, a magyar nyelv sikeres ok-
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tatásáért. Az ezúttal megjutalmazott tanítók a 
következők: 1 0 0 — 1 0 0 koronát kaptak : Edelmann 
Rezső (Budakeszi), Szalay György (Ujhartyán), 
Tihanyi Gusztáv (Budafok), Szabó Dezső (Cso-
bánka) ; 5 0 — 5 0 koronát kaptak: Máriássy Sa-
rolta (Csobánka), Miiller Ottilia (Pilisszentiván), 
Pohánka Ödön (Csővár), Takács Sarolta (Pomáz), 
Papp Vilma (Pomáz), Misialovzky Hedvig (Pomáz), 
Hauk Péter (Kistarcsa), ISoda Júlia (Szigetújfalu), 
Mindák Béla (Püspökhatvan), Vogel Károly (Bé-
kásmegyer), Nasztics József (Rákoskeresztúr). A 
népdalkör-vezetők közül 150 koronát kapott Lip-
tay János (Acsa) ; 100 —100 koronát kaptak: 
Tallcsy János (Dunabogdány), Varga Gergely 
(Fóth), Gaál István (Mezőkövesd), Szarka József 
(Vácz); 50 koronát kapott: Schidló Bertalan (Szent-
endreizbég) ; elismerő díszoklevelet kapott : Bencze 
Oszkár (Újpest), Bazsant Vince (Dunakeszi), Strauch 
Árpád (Rákospalota), id. (Szuchovszky Béla (Vácz-
kisújfalu), Gallasz István Püspökhatvan), Bazsant 
János (Galgamáesa) és Zsoldos Antal (Fóth). 

— A Krassószörénymegyei Tanítóegye-
sület mult héten tartotta közgyűlését Resicza-
bányán. Zöld József elnök megnyitójában Földi 
Jenő elhunytáról emlékezett meg. Sassy Nagy 
Lajos budapesti tanár előadást tartott a tanítók 
szociális tevékenységéről. Nagy István román-
bogsáni tanító arról beszélt, hogy az lí>07. évi 
XXVII. t.-cikk követelményeinek hogy felelhet meg 
a tanító legjobban. Megemlékezik a túlzó nemzeti-
ségek támadásairól a törvényjavaslat ellen. Bara-
nyai Sándor budapesti póstatakarékpénztári titkár 
ismertette a zárt betétkönyvecskék intézményét 
és a postatakarékpénztárt. A vármegye földrajzára 
kiírt 200 korona díjat Hiezler József orsovai tanító 
nyerte el. Az egyesület elhatározta, hogy a 
Magyar Tanítók Országos Szövetségébe testületileg 
belép. Az 1911-ben tartandó közgyűlés helyéül 
Orsovát jelölték. Délben közebéd volt. Délután 
megtekintették a gyárakat és kirándulásokat tettek, 
este pedig hangverseny volt. 

Nyugdíjigény feléledése. 
(Közig. bír. határozat.) 

Ha egy községi reáliskolai tanár özvegye férj-
hez megy, de férjétől törvényesen elvál: nyug-
díjigénye az iskolafenntartó község ellen újból 

feléled. 
Ezt mondta ki a kir. közigazgatási bíróság 

1909. évi 730. K. számú következő ítéletében: 
O Felsége a király nevében a magy. kir. köz-
igazgatási bíróság G. Károlyné, korábban özv. O. La-
josné, született G. Mária özvegyi nyugdíja ügyé-
ben Z. vármegye törvényhatósági bizottságának 
1906. évi szeptember hó 10-én 10.406. ni . /1086. 
jk. szám alatt hozott határozat ellen S. község 
által beadott panaszt — miután a magy. kir. 

vallás- és közoktatásügyi miniszter a bíróság ha-
tásköre ellen tett kifogását a bíróság 5161/907. 
számú végzésével szemben elejtette — 1909. évi 
május hó 25. napján tartott nyilvános ülésében 
az 1896. évi XXVI. t.-c. 27. §-a alapján tár-
gyalás alá vévén, következőleg í té l t : A magy. 
kir. közigazgatási bíróság a panasznak részben 
helyt ad és a G. Károlynénak, mint néhai O. 
Lajos volt özvegyének a törvényhatósági bizott-
ság megtámadott határozata szerint a panaszló 
község által kiszolgáltatandó özvegyi nyugdíj évi 
összegét 480 koronáról 280 koronára leszállítja. 
Az ezt meghaladó panaszbeli kérelemnek a bíró-
ság helyt nem ad. Indokok : A fennforgó vitás 
kérdés az, hogy G. Károlynénak van-e jogos 
igénye arra, hogy a korábbi férje, O. Lajos s.-i 
volt községi reáliskolai tanár halála után a köz-
ség által megadott, de G. Károlyhoz történt 
férjhezmenetelekor beszüntetett özvegyi nyugdíja 
újból folyósítassék annak következtében, hogy a 
G. Károllyal kötött házassága bírói ítélettel fel-
bontatott. A község képviselőtestülete ezt az 
igényt megtagadta, mindazáltal évi 10 koronát 
folyósított G. Károlyné részére, arra való tekin-
tettel, hogy férje ellen megítélt nőtartás évi 
összege 10 koronával kevesebb annál az összeg-
nél, amelyet a község O. Lajos halála után 
özvegyi nyugdíjként eredetileg megszavazott. A 
törvényhatósági bizottság azonban évi 480 korona 
nyugdíj folyósítására kötelezte a községet s e 
határozat ellen irányul most a község panasza. 
A vall.- és közokt. miniszter 12 .510/1907. számú 
átirata szerint a s.-i volt községi alreáliskola nem 
volt tagja az 1894. évi XXVII. t.-c. szerint meg-
alkotott országos tanári nyugdíj- és gyámintézet-
nek, a s.-i járás főszolgabírájának 334/1907. 
számú jelentése szerint S. községnek nyugdíj-
szabályrendelete nincs és O. Lajos tanár halálá-
val özvegyének nyugdíja az 1885. évi XI. t.-c. 
alapján, tehát az állami alkalmazottak nyugdíj-
törvénye alapján állapíttatott meg. Kétségtelen 
ugyan, hogy ez a törvény a községre nem ró 
kötelezettséget alkalmazottjaik és ezek családja 
irányában : ha azonban a község annak idején 
e törvény alkalmazásával vállalt kötelezettséget : 
akkor most már e kötelezettség szünetelése kér-
désében is ugyanannak a törvénynek rendelkezé-
seit kell irányadóul venni. És tényleg, maguk a 
felek is a jelen jogvitában ama törvény alapjára 
helyezkednek. E törvény 52. §-ának utolsó be-
kezdésében a törvényhozónak az a célzata nyil-
vánul, hogy ha a nő elveszti azt a vagyoni 
támaszt, amelyet újabb férjhezmenetele által fér-
jében nyert, és amelyre való tekintetből korábbi 
özvegyi nyugdíja beszüntettetett : ebben az eset-
ben a nő létfenntartása biztosíttassék. Tekintve 
a törvénynek ezt a célzatát, nem lehet különb-
séget tenni a házasság megszűnésének különböző 
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esetei között, jelesül : hogy a házasság a férj 
halála, vagy a házasság semmissége vagy érvény-
telensége, avagy végül felbontása következtében 
szűnt-e meg? Mert a törvény célzata csak úgy 
érvényesül, ha a törvény magyarázatánál e meg-
különböztetés mellőztetik. Es e törvény alkalma-
zásánál a minisztertanácsnak már 1892. évi ápri-
lis hó 11-én hozott határozata szerint a gyakor-
latban tényleg mellőztetik is e megkülönböztetés, 
és a házasság felbontása esetén a korábbi özvegyi 
nyugdíj folyósítása kérdésénél csak az vétetik 
tekintetbe, hogy a nő az elvált férj után vagyoni 
ellátásban részesül e ? Ezek szerint G. Károlyné-
nak igénye van arra, hogy néhai férje, 0 . Lajos 
után való özvegyi nyugdíja, a G. Károllyal kö-
tött házassága felbontása után folyósíttassék. De 
másfelől figyelembe kell venni azt a vagyoni 
ellátást, mely a házasság felbontása ügyében 
hozott ítélettel neki évi 480 korona összegben 
megítéltetett G. Károllyal szemben. Ekkép, tekin-
tettel arra, hogy G. Károlyné a vádiratához hite-
les alakban csatolt képviselőtestületi határozatok-
kal kimutatta, hogy néh. 0 . Lajos után a község 
által eredetileg 490 koronában megszavazott öz-
vegyi nyugdíj évi összegét a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter az 1885. évi XI. t.-c. 36. §-a 
rendelkezéséhez képest 760 koronában szabta 
meg: évi 280 koronát tesz az az összeg, mely, 
figyelembe véve a G. Károllyal szemben meg-
ítélt ellátás összegét, G. Károlynénak az előbbi 
férje halála után a panaszló község terhére biz-
tosított ellátás épségben tartásául a panaszló 
községtől neki még jár. 

I tszéli porszemek. 
(Levél a szerkesztőhöz.) 

Őszintén tisztelt Szerkesztő Ur! 
Ügy tett velem a sors, mint a merész apa 

úszni kívánó gyermekével. Bedobott a vízbe. 
Hála Istennek, élek, úszom ; először járok 
egyedül idegenben. Sokat látok, hallok. Tanul-
mányi dolgokról most nem szólok. Idő kell a 
tapasztalatok összevetéséhez, feldolgozásához. 
Néhány apróságot említek csupán. 

Három amerikai nő, egy osztrák férfi első 
útitársaim. 

Az amerikaiak dicsérik Budapest fekvését. A 
királyi palota tetszett leginkább. — Nincs társa 
Európában, a berlini, wieni elbújhatik mellette. 
Csak az a furcsa, hogy üres. Ki Magyarország 
feje ? — Oh ! A császár legfeljebb tíz napot tölt 
itt évente — vág közbe az osztrák — külön-
ben Schönbrunn drága, művészi berendezése 
mellett eltörpül a budai vár. 

Nem is hitték az amerikaiak, hogy Buda-
pesten olyan jól megélnek nyelvükkel. — Buda-
pesten minden ember három nyelven beszél, 

— magyarázza osztrák barátunk, — de leg-
ritkábban magyarul. Számos honpolgár nem is 
érti ezt a nyelvet. De Magyarországnak nem 
egy részén senki sem beszél magyarul. Az 
ország lakóinak nagyobb fele idegen. — Amerika 
olyan nagy és mégis megérti hazája nyelvét 
mindenki. 

— Kérem, Prága Magyarországhoz tartozik ? 
— Nem tudjuk, hol kezdődik a magyar föld. 
Valahány országhoz értünk, megállított a határon 
a vámvizsgálat. Magyarországnak nincs határa. 

Müncheni lakásomon beírom a vendég-
könyvbe, hogy budapesti vagyok. Másnap így 
mutat be háziasszonyom salzburgi lakójának : 
— Itt hozom a másik osztrákot. — Magyar 
vagyok ! — Ismerem, szeretem a magyarokat, 
szólal meg egy müneheni katholikus pap. A 
gulyásuk, boruk nagyon jó. Tudom, mert már 
jártam Wienben. — Budapest a fővárosunk. 
— Igaz ! Oda is el akartam menni. Meg 
is vettem a „Führert". De aztán figyelmeztettek 
Wienben, hogy Pesten senki sem érti a nyelve-
met s a franciával sem boldogulok. Meg ször-
nyen drága város. Erre a bíztatásra vissza-
fordultam. A „Führer" még megvan, meg-
mutathatom. 

Nürnbergi mézeskalácsot vásároltam. — Ne 
egye — figyelmeztet osztrák asztaltársam — 
hiányzik belőle a paprika. 

— Hazájában az iskolákban német a tanítás 
nyelve, — jelenti ki inkább, mintsem kérdi 
minden germán tanító, igazgató. Nagyon csodál-
koznak válaszomon és — nem hiszik el. 

Előkelő angol hölgynek mutatnakbe. — Oh ! 
Magyarország ! Volt egy kedves kis magyar 
kutyám, de meghalt szegény. 

Folytassam ? Ehhez hasonló társalgás lépten-
nyomon. Csak közben hallom, itt-ott : — Szép 
város Budapest, gyönyörű a fekvése, kár hogy 
annyira keleten van. 

Kis semmiségek, apró tűszúrások. De mér-
gezett a tű hegye. 

Mi pedig még nem ismerjük a hatásos ellen-
szert. Ha késünk feltalálásával, halált is okozhat 
a sok parányi seb. Elvégre a nemzet is ember. 
Meglankad buzgalma, művelődő kedve, ha 
nyomát sem látja nemzettársai elismerésének. 

Leicester, 1909 október 1. 
Igaz híve: 

Havas Irma. 

— Képesítő-vizsgálatok. A Pedagógiumban 
a tanképesítő-vizsgálatok f. évi október hó 21 — 
23-án lesznek. Akiknek vizsgálati jogosultságuk 
van és vizsgázni óhajtanak, f. évi október hó 17-ig 
bezáralag jelentsék be ebbeli szándékukat az 
igazgatóságnál. 
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SZÉPIRODALOM. 
Korcsmai idill. 

írta : Szem ere Oyöryy. 

Pócsi Andris a falhoz parancsolta a hosszú, 
kecskelábú asztalt s a hozzátartozó padot, hogy 
üres maradjon a korcsma közepe. Alighanem 
azért volt szüksége a nagy helyre, hogy legyen 
hova kiönteni tengernyi búbánatát, ha arra 
kerül a sor . . . 

Egynéhány szerény, de elszánt vén korhely 
állva iddogált a söntés előtt, közöttük a bakter 
és a harangozó. Andris nem engedte meg ne-
kik, hogy leüljenek. Egymagának kellett az 
egész korcsma. Rácsapta szűrét az asztalra s 
keresztbe fektette rajta a fokost. Szót nem adott 
hozzá, de elég világos volt a cselekedete anél-
kül is. 

Azok legalább, akikre tartozott, megértették. 
S mi több, nem is tiltakoztak ellene. A bakter 
púpos volt egy kicsit, a harangozó meg ször-
nyen vén: mit hepciáskodjék két ilyen lefogyott 
ember egy délélő legénnyel ! Hadd virtuskodjék, 
ha kedve tartja. Majd megjuhászítja az élet. 
Legjobb azt rábízni az időre . . . 

Pócsi Andris helyet foglalt a padon és két 
kézre fogván üstökét, rákönyökölt az asztalra. 
Tehát nem igen lehetett támadó kedvében, 
egyelőre alighanem csak búsulni akart. 

Abi, a korcsmáros szó nélkül elébe állította 
az üveget s négy poharat tett melléje. Azt 
akarta megtudni, lesz-e szükség cigányra is. 
Andris egy poharat sem vágott a falhoz, tehát 
kellett neki a cigány. Mert a búsuló legény 
nem igen iszik más ember fiával: azt minden 
becsületes korcsmárosnak tudnia kell. 

Abi meg épen a javából való volt. Látván, 
hogy Andris megtűri az asztalon mind a négy 
poharat, hátbapüffentette a baktert. 

— Menjek kend Csucsiért. 
Nem kellett neki messzire mennie. Jó szi-

matja van a cigánynak : Csucsi rég ott setten-
kedett bandástól a korcsma udvarán. Csak 
inteni kellett neki . . . 

Egy szempillantás alatt bent volt az ivóban. 
Csucsi a prímás, Sztojkó, a kisbőgös és Belár, 
a klarinét-ember. S tudván, hogy búsuló ember 
utálja a szót, nem vártak a parancsra, azon-
mód cincogni kezdtek. Illetve a klarinétos ská-
lákat fújt. 

Addig haboztak a szerszámjukon, míg Andris 
megunta végre a sok stimmölést s rájuk huj-
jantott : 

— Mit nyavajogtok, aki vakapátok, rendesen 
húzzátok ! 

Csucsi úgy tett, mintha nagyon megijedt 
volna, — jól tudta, mi kell a magyarnak; — 
szétrúgott a két cigánya között, megpaskolta 
hegedűjét s feje fölé emelte a vonót. Aztán 
— zsrum! — úgy rácsapott vele a szegény 
hangszerszámra, mint kánya a galambra. Azzal 
elkezdte nyiszálni, nyeggetni, mindaddig, amíg 
ki nem csalta belőle azt, amit akart. Valami 
induló-féle lehetett, mert — habár az elején 
nem igen lehetett biztosan ráismerni, — a vége 
felé úgy kivakaródott, hogy akár szaladni is 
lehetett volna a tempójára. 

Ám Andrisnak arcizma sem rándult a lel-
kesítő hangokra. Ügy tett a legény, mint aki 
mindkét fülére süket. Az indulót egészen oda-
ajándékozta a söntés előtt ácsorgó vegyes 
publikumnak : lelkesedjenek tőle azok. Úgysem 
fognak pisszenni sem, ha majd rája kerül a sor. 
Az ő szívének dobbanatába bele ne kurjongas-
son senki fia! 

Dejszen nem mertek szegény baktere'k addig 
sem kurjantani. Mindössze a harangozó adott 
ki magából némi hangot. Azaz nem is magá-
ból, hanem a csizmája szárából, amint kiverte 
rajta a taktust a botja végével . . . 

Csucsi, elkészülvén az indulóval, nem tette 
le a vonót, hanem rögvest átkanyarodott va-
lami (alighanem verkliből ellesett) dájcsra. 
Tudta, hogy nem fog vele valami nagy nép-
szerűséget aratni, de azért elcsinálta a dajcsot 
elejétől végig. Részint mert igen jól tudta, ré-
szint mert csak nem adhatta ki magából a 
repertoárja javát mindjárt a hangverseny elején. 
A hatással spórolni kell. 

El is csúszott a dájcs minden baj nélkül. 
Sőt Regina, az Ábi „kisasszonya", még örült 
is neki. Kibillegett a söntésből az ivóba s egy 
pár diszkrét fordulattal megmutatta a parasz-
toknak, hogy tud ám ő ilyen finom városi 
táncot is. 

Azok azonban rá sem néztek. Az ő lelki 
világuktól igen távol állott a Regina és a dájcs. 

Mindössze Andris kapatta rá a szemét egy 
pillanatra. Ránézett és egy keserveset sóhajtott. 
Képzelete a zsidóleány szoknyája suhogására, 
csípőjének ringására egy másik leányt varázsolt 
a közelébe. Azt a leányt, akit ő szeretett ; akit 
egy egész hosszú életre való párjául kibazsalt ; 
aki miatt búsult, szenvedett, tivornyázott. 

A Géresi Tamás leánya volt: Szép Katica. 
De nemcsak szép volt az, gazdag is, rangos is, 
kényes is, nagyon kényes. Epen az volt a 
búsuló legény baja. Nem tudta magát a leány 
végkép rászánni, hogy az övé legyen. Csak 
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csábította a legényt, szép fejét ráfektette a vál-
lára melegen, a kezére sem ütött rá, ha a 
derekára fonódott, ám amikor a lakodalmukat 
tette volna szóvá, egyszeribe elhidegedett : 

— Hagyjon békét, ráérünk arra még. 
Hiszen várt volna Andris, akár egy évig, 

kettőig is, ha bízni lehetett volna benne, de 
nem lehetett. Ott pákosztoskodott körülötte 
egy másik legény is (sajnos, nem is legény 
igazában, inkább afféle félúrfi), az urasági gé-
pész. Igaz, hogy csak nappal járt hozzá, este 
a sötétben nem ült ki vele a kiskapu elé, mint 
Andrissal, de ebből még nem lehet következ-
tetni semmi bizonyosat: a szívére fog-e hall-
gatni a leány vagy a nagyravágyása kerekedik 
felül ? 

Szép Katica nem engedte magát ezirányban 
vallatni, a legény tehát arra határozta el ma-
gát, hogy majd a vetélytársaival fogja tisztázni 
az ügyet. Vagy megegyezkednek, vagy végkép 
összeakasztják a rudat. Egyiküknek tágulni 
kell a leány mellől, ha élve, ha halva. Egy 
kis emberélet nem igen sokat számít már annak, 
aki úgyse ura vérbeli szenvedelmeinek. Az igazi 
élet a békesség és a munka, anélkül nincs a 
világnak semmi becse . . . 

A Csucsi kezében apránként hozzákeseredett 
a hegedű az Andris lelkéhez. A szerszám és a 
legény szívének hangja'összetalálkozott, egy har-
móniává egyesült . . . A büszke, vérbeli paraszt 
természete ilyenkor már nem veszi be a társa-
ságot, — nem iüri, hogy kifelé kérezkedő titkos 
kebelbeli búja vajúdásának tanúja legyen. 

Andris odaszólt harangozóéknak : 
— Magamnak is szűk most már ez a korcsma, 

amíg jó dolguk van, táguljanak kendtek. 
— Jó no, — dörmögték a korcsmázó atya-

fiak s engedelmesen, de iszonyú lassúsággal 
cihelődni kezdtek . . . 

. . . Andris (miután kikergette volt a korcs-
márost is) magára maradt. (A cigány nem 
számít, attól nem kellett röstelkednie.) Szabad-
jára ereszthette búbánatát. Hátát nekitámasz-
totta a falnak s a levegőbe nézett merőn, da-
cosan, mintha csak a saját bántó érzéseivel 
állott volna szemközt. 

Csucsi olvasott a lelkéből : abbahagyta a 
szomorúságot s búfelejtőnek egy ropogós csár-
dást pattogtatott ki a száraz fa húrján. 

Andris olybá vette a víg, duhaj nótát, mint 
a halálos beteg a vigasztalást. Fájt neki, de 
hálás is volt érte . . . A két ellentétes érzés 
kohójában egyszerre csak megolvadt a szeme. 
Eleinte csendesen hullottak a könnyei, majd 
nekibődült és káromkodva zokogott . . . Itatta, 
uszította a cigányt és nyakalta a bort, mint a 
fergeteg. Kárt akart tenni magában ; el akarta 
inni az eszét . . . 

Nem volt rá érkezése . . . Egyszerre csak 
felpattant a korcsma ajtaja s egy úrias külsejű 
fiatal mesterember jelent meg a küszöbön. 

Andris felszökött ültőhelyéből, mintha acél-
rúgó lökte volna föl. Ösztönszerűleg fokosához 
kapott. 

— Ne hepciáskodjál, Andris, — intette le 
heveskedését a jövevény, mialatt belépett az 
ivóba — hiszen a te üzenetedre jöttem. 

Derűs, de határozott volt a hangja, első 
pillanatra meglátszott rajta, hogy magabízó 
legény, akit nem lehet egykönnyen megijesz-
teni . . . Berkes József volt, az Andris vetély-
társa. 

Andris eleresztette a fokost, a gépész nyu-
godalma imponált neki. 

— En nem hívtalak téged ide, — jelentette 
ki tompa hangon — csak azt üzentem neked, 
hogy szóm lesz veled a holnapi napon. (Tegez-
tek egymást, mert iskolatársak voltak.) 

— Hisz ép azért vagyok itt most, — ma-
gyarázta a fiatal gépész — mert holnap nincs 
a számodra időm. Ha bajod van velem, végezd 
el mindjárt . . . Ne mondhasd, hogy bújkálok 
elüled . . . 

Andris leácsizta a párbeszéd alatt halkan 
cincogó cigányt és fokosával a mestergerendára 
sújtott. Ez ugyanazt jelenti a falusi korcsmá-
ban, amit városi vendéglőben a gyűrűnek vagy 
a kéznek a pohárhoz való kocogtatása, azzal 
a kis különbséggel, hogy a falusi legény oda 
meri vágni a fokost a korcsmároshoz is, ha 
rögtön ott nem terem a hívó szózatra, míg a 
városi ember még a pincér nrhos sem mer 
poharat se hajigálni . . . 

Abi bepattant az ivóba. 
— Mi tetszik? 
— Bort és még egy rendbeli poharat! 
A korcsmáros eleget tett a megrendelésnek, 

aztán ismét kisomfordált tapintatosan. 
Andris megtöltött két poharat s az egyiket 

odébb tolta a gépész felé. 
— Hát igyál, ha elgyüttél . . . 
Berkes szó nélkül elfogadta a kínált italt, 

még össze is csendítette poharát az Andriséval. 
— Szívesen a kedvedért. . . 
A legények állva itták ki a bort, aztán he-

lyet foglaltak egymással szemközt. Andris 
odébbtolta a szűrt, hogy vetélytársának több 
helye legyen . . . 

— Hát mi bajod van velem ? — kezdte meg 
ez a tárgyalást. 

Andris sokáig kereste az alkalmatos választ. 
— Nagy sorom van veled, — nyögte ki 

végre — legjobb szeretném, ha a világon se lennél. 
A gépész elnevette magát. 
— Es mégis iszol velem ! Nem vagy te okos 

: ember, Andris. 
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— A bort én nem sajnálom tüled, — vilá-
gosította fel a legény — aztán meg lehet is 
veled inni, mert máskép becsületes ember vagy, 
csak — elpusztulnál innét. 

— Miért pusztulnék el ? Bántottalak én té-
ged valaha is ? 

— Nem, csak. . . fölös vagy nekem a világon. 
— Miért vagyok én neked fölös? — kér-

dezte a fiatal gépész mindjobban csudálkozva. 
Andris mély megvetéssel mérte végig. 
— Ha én igazán szólok hozzád, akkor ne-

ked is úgy kéne . . . Mért kérdezed, mikor 
tudod ? 

De erre már a nyugodt Berkes is kijött a 
flegmájából. Kemény öklével rácsapott az asz-
talra, az Andris orra elé. 

— Ha én egyszer azt mondom, hogy nem 
tudom, — jelentette ki farkasszemet nézve 
Andrissal — akkor nem tudom. 

Csend . . . A cigányok félelmükben össze-
bújtak a sarokban. Viharszagot éreztek. De ez 
egyszer megcsaltá az orruk. Andris m'nden 
várakozás ellenére eltűrte a gépész kifakadását. 
Szeme tágra nyílt ; arca is inkább csudálkozást 
fejezett ki, mint haragot. A szava meg épen 
bizonytalanul hangzott. 

— Ne tudnád, — kérdezte rekedten — hogy 
én is szeretem azt a lányt ? 

— Melyik lányt? 
Erre meg már épen összezavarodott a paraszt-

legény feje. Megbolondult a gépész, vagy ő e 
bolond? Majd elválik. 

— Megmondom neked, — válaszolt tompa 
hangon vetélytársának — de ha bolondot űzöl 
belőlem, megkeserülöd . . . A Géresiék Katóját 
értem. 

Berkes elmosolyodott. 
— Ha egyéb bajod nincsen, — mondta, be-

csületes, kérges kezét Andris fe'é nyújtva — 
attól nyugodtan ihatol. 

Andris még habozott egy pillanatig, hogy 
elfogadja-e a kínált békejobbot. 

— Nem figurázol? 
— Isten úgyse nem, — nyugtatta meg a 

gépész. 
— Nem akarod feleségnek ? 
— Más lesz az én párom, már hozzám is 

ígérkezett. 
— Akkor miért jártál utána? 
— Jó bora van a vén Géresinek, az után 

jártam én, nem a lánya után. 
Egy jótékony vérhullám csapott fel az Andris 

szívéből s elvörösítette az arcát a szeme fehér-
jéig . . . Összekulcsolódott a két legény keze. 

Andris szeretett volna valami nagyot mon-
dani vagy még inkább cselekedni. Ha az övé 
lett volna a világ fele, bizonyára szétajándékozta 
volna ott helyben, s nem tartott volna meg 

maga számára ^semmit a nagy kincsből a Kati 
szívén kívül. Am szegény ember létére csak 
jó szót adhatott a gépésznek hálája jeléül. 

— Mindig mondtam én, hogy nincs több 
olyan ember a világon, mint te, áldjon meg az 
én Istenem. 

Ami pedig kispénz találtatódott nála, azt 
mind odaadta a cigánynak az utolsó garasig. 

— No, — mondta aztán boldogan — most 
ahány kutya csak van a faluban, mind meg 
fog ugatni, de azért nem cserélnék magával a 
királlyal sem. 

Csucsiék is aligha cseréltek volna holmi apró 
királlyal, mert jól megolvasván a kapott hono-
ráriumot, kisült, hogy világéletükben még lopni 
sem tudtak annyit egy csatára, mint amennyit 
az Andris bőkezűségéből a művészetükért kaptak. 

Könyvesház. 
A művészet könyve. 

(A „Műveltség Könyvtára" második sorozatának első 
kötete. írták : Lyka Károly és Kacsóli Pongrác. Az 

Athenaeum kiadása. Ára 24 korona.) 

A művészet könyve . . . elég a kezembe vennem, 
címét elolvasnom, hogy valami édes megilletődés 
fogjon el. Még nem tudom, jó-e, rossz-e a könyv, 
csak annyit tudok, hogy benne kell lennie mind-
annak, ami valaha nagy, őszinte lelki gyönyörű-
séget okozott nekem. Ami ennek a vastag kötet-
nek a lapjait betölti, a szebbik, jobbik felét 
alkotja a lelkemnek. Nemcsak az enyémnek. 
Minden léleknek, amelynek valaha élményei 
voltak. 

Ma több embernek van joga művészi élmények-
ről beszélni, mint valaha volt. Pedig a művészetek 
története azt bizonyítja, hogy a legrégibb és a 
legvadabb népek sem voltak soha művészi ösz-
tönök nélkül, vagyis a művészet nem fölösleges, 
kitartott lény, nem luxuscikk, hanem elsőrangú 
természetes szükséglete minden embernek. A le-
folyt évezredek csak egy tekintetben jelentettek 
haladást : a művészet élvezése öntudatosabb és 
általánosabb lett. Az általános műveltség emel-
kedése, a közlekedés gyorsabbá, olcsóbbá válása, 
a sokszorosításnak csaknem tökéletes tudománya 
és még sok egyéb ok terjesztette el a művészet 
öntudatos élvezését az emberek milliói között. 

Ez az oka és egyszersmind ez adja meg célját 
is egy ilyen könyv keletkezésének, mint a Mű-
vészet Iwnyve. Azért íródott meg ez a könyv, 
mert író és kiadó ezer és ezer emberre számít-
hatott, akinek a lelkében a művészi gyönyörű-
ségek ezer és ezer édes emlékét ébreszti fel ; és 
azért kellett megíródnia, hogy a művészi élvezést 
újabb ezer és ezer lélekben tegye öntudatossá. 

Beszéljünk először a könyv első, nagyobbik 
részéről, a Lyka Károly munkájáról. Eunek címe : 
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A képzőművészeteit történeti és technikai fej-
lődése. Ha Lyka Károly semmi egyebet nem tett 
volna, mint a meglevő univerzális művészet-
történeti könyvek számát szaporítja egy hasonló-
val : akkor is szép és dicséretes munkát végzett 
volna. Az ő eleven és világos stílusa, nagy 
tudása és biztos ítélete egy különben sablonos 
könyvet is értékessé tett volna. 

Csak egy pillantást kell azonban vetni erre a 
könyvre, hogy belássuk, milyen messze tér el 
Lyka minden sablontól. Vállalkozása annál meré-
szebb, mert hiszen úgynevezett ismeretterjesztő, 
népszerű munkáról van szó, ahol minden kísér-
letezés százszoros veszéllyel jár s épen ezért 
a sablonhoz való ragaszkodás megengedett, helyes 
dolog. 

A kísérlet merész, de sikerült. Mindazt, ami 
a laikust a legjobb művészettörténeti könyvben 
is elijeszti — a száraz adatokat, évszámokat és a 
többit — először is a minimumra redukálta, 
másodszor pedig elrejtette könyvének brilliáns, 
magasabb szempontokból megalkotott szerkezeté-
ben. Nem azt tűzte célul maga elé, hogy szoros 
időrendben pontosan számot adjon mindenről, 
ami az egyes művészetek terén történt. A célja 
nagyobb, szebb és az esztétikusra is, a laikus 
olvasóra nézve is százszorta érdekesebb ennél. 
Úgy tárgyalja a művészetet, mint valami szerves 
egészet; mondhatni előadja a művészet természet-
rajzát. Megfelel a legnagyobb kérdésekre, amiket 
a művészettel kapcsolatban fölvethetünk, s e 
kérdések tárgyalásába szövi belé az adatszerű 
történetet. 

A mai műkritika már nem éri be azzal, hogy 
megmondja egy művészi alkotásról : szép-e vagy 
sem. Ismerni akarja azt a szükségletet, melynek 
hatása alatt létrejött ; mindazokat a körülménye-
ket, amelyek hatással voltak rá. Csak ezeknek 
gondos összevetése után mondja ki az ítéletét. 

Ezt a módszert alkalmazza Lyka Károly az 
egész művészettel szemben is. Az első kérdés, 
amire feleletet akar adni : miért van egyáltalán 
művészet? Régi kérdés, sok elmélettel próbáltak 
már felelni rá. Lyka nem akar új elméletet adni. 
Ott keresi a választ, ahol kézzel fogható, csak 
meg kell fogni ; szemmel látható, csak meg kell 
látni. Primitív népek fennmaradt szerszámait 
állítja elénk, azokon mutatja be, hogyan vezette 
rá az ősembert a szükség a művészi forma egy-
egy alapelemére. Innen kezdve a láncolat szaka-
datlan ; a művészi forma a szükség elmultával 
is megmaradt, a művészet szükségletté vált és 
az maradt napjainkig. De máig is van egy vonása, 
mely az ősművészettel megegyezik. Az ősember 
művészetét valósággal szülte, elhatárolta, deter-
minálta az anyag, mellyel dolgozott. Az anyagnak 
ez a fontos szerepe máig sem szűnt meg. Ebből 
a szempontból végigtekint Lyka az összes 

művészeteken. Festészetben, szobrászatban, díszítő-
és iparművészetben egyaránt kimutatja ezt a 
szerepet. Valósággal látni tanítja meg az olvasót ; 
egyszerre sok mindent értünk, természetesnek 
találunk, amit eddig homály fedett el ; s ami 
több, feleletet kapunk egész sor kérdésre, amit 
eddig eszünkbe sem jutott föltenni, mert sej-
telmünk sem volt az anyag fontosságáról a 
művészetek kialakulásában. 

A szükségről, mint a művészet szülőokáról szóló 
fejezetbe Lyka, igen természetes módon, bele-
szőtte az őskori népek primitív művészetének 
ismertetését. Az anyag szerepének tárgyalása köz-
ben elénk állította a babiloniak (szumirok), asszírok 
és egyiptomiak fejlett művészetét. Itt már szük-
ségessé kezd válni egy újabb fontos tényezőnek : 
a stílusnak megmagyarázása. Ezt a sokszor 
emlegetett, de néha nem egészen világosan értett 
fogalmat úgy határozza meg: „valamely műtárgy 
jellemére több tényező hat : ezek egyike az 
anyag, amelyből a tárgy készül, a másika a cél, 
amelyeket az a tárgy szolgál, a harmadika a faj, 
azaz a kultúrkör, amelyben a tárgy készül. Ami 
ezekből a hatásokból a műtárgyon megnyilat-
kozik, azt röviden stílusnak szoktuk nevezni. 
Azért beszélünk kő-, fa-, bronzstílusról, templom-
stílusról, egyiptomi, asszír stílusról." 

Ez a meghatározás még hiányos annyiban, hogy 
a kor és az egyén szerepét figyelmen kívül 
hagyja. Ez a két tényező nem is játszott (legalább 
ránk nézve észrevehető) szerepet az egyiptomi 
vagy az asszír művészetben. Ezeknek a szerepét 
Görögország és Itália régi művészetén mutatja 
be az író, akinek itt ismét sikerült tanulmányá-
nak magasabb szempontját a műtörténet időbeli 
egymásutánjával összeegyeztetni. A görög és 
római szobrászat és építészet ismertetésénél sem 
feledkezik meg arról, hogy felnyissa az olvasó 
szemét s az anyagnak, a praktikus szükségnek 
hatását kimutassa az egyes művészi alkotásokon. 

És most megint fellép egy olyan motívum, 
amely nélkül a művészetek további fejlődésének 
legfontosabb jelenségei érthetetlenek volnának. 
Ez a motívum : a megrendelő, a mecénás, aki 
ízlésével, követeléseivel megszabja a művészetek 
stílusát, sőt munkakörét is. Gondoljunk csak arra a 
hatalomra, mely másfél ezer éven keresztül majd-
nem egymaga foglalkoztatta a keresztény művé-
szetet : a katholikus egyházra. Ez az egy példa 
mindennél meggyőzőbben mutatja a mecénás 
óriási jelentőségét. A mecénás szerepének fejtege-
tésével kapcsolatban nyílik alkalma Lykának, 
hogy a középkori építészetnek fejlődését is be-
mutassa ; megértesse olvasóival azokat a gyakor-
lati okokat, amik az építészeti stílusok változásait, 
pl. a gót stílus kifejlődését okozták. A világi 
mecénások igényeit, s az azoknak álapján fej-
lődött építészetet szintén ismerteti. Ezután tér 
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rá a XIII—XIV. század olasz festészetének törté-
netére. Cimabue, Giotto és követőinek még félig 
ködbevesző alakjai már valami új kérdést kez-
denek elénk tárni. Ezeknek az embereknek életé-
ről, személyéről alig tudunk valamit, de képeiket 
már meg tudjuk különböztetni egymástól. Mit 
jelent ez ? 

Azt, bogy itt fellép a művészet tényezői között 
az egyéniség. Mostantól kezdve nem elég, bogy 
az anyagot, a célt, a kort, a környezetet vesszük 
tekintetbe számolnunk kell, mint egyenrangú, sőt 
talán legfontosabb tényezővel, a művész egyéni-
ségével. Mindezek a felsorolt körülmények liatnak 
rá, formálják, de nem tudnának belőle művészt 
csinálni, ba valami rejtelmes, kiszámíthatatlan, 
megmérhetetlen erő nem dolgoznék benne. Lehet 
tanítványa egy mesternek, mestere száz tanít-
ványnak, de ő — elsősorban ő maga, csak másod-
sorban tagja valami iskolának. 

Ezzel az új szemponttal gazdagodva tárja elénk 
Lyka az újkori festészet történetét, érdemük szerint, 
külön méltatva azokat, akik egész korszakokra 
nyomták rá egyéniségük bélyegét. Mindegyik-
nek világosan, plasztikusan, frázisok nélkül tudja 
megvilágítani egyéni sajátságait. Aki sok mű-
vészettörténettel foglalkozó könyvet olvasott és 
tad ja, hogy ezeknek az írói rendesen mennyire 
szeretik elvont, sokszor semmitmondó, érthetetlen 
frázisokkal jellemezni az egyes művészeket, az 
kétszeres gyönyörűséggel olvashatja ebből a szem-
pontból Lyka könyvét. 

A nagy egyéniségek után a közös, vagy rokon 
hitvallású művészeket irányok szerint csoporto-
sítja. Az újkori festészet története, amellett, hogy 
az egyéniség diadalát mutatja, nem kevésbé 
észrevehetően csoportosítja közös zászlók alá a 
művészeket. Egyéni sajátságaikat megtartják, de 
azért esküsznek a naturálizmus és ideálizmus 
jelszavaira — vagy akár más jelszóra is, egyforma 
hévvel és lelkesedéssel. A művészetben, mint 
Lyka helyes szóval fejezi ki, váltógazdaság folyik. 
Az irányok küzdenek egymással. Az öregek, akik 
talán maguk is forradalmárok voltak fiatal koruk-
ban, nem akarnak lemondani nehezen kivívott 
győzelmük eredményeiről, és akadémiájukban 
meghúzódva, hevesen küzdenek az új eszméket 
hozó fiatalok ellen. Nem tudják, hogy küzdelmük 
reménytelen, a fiatalságnak előbb-utóbb győznie 
kell. De ugyanez a fiatalság sem fogja tudni 
öreg korában, mikor már benn lesz az akadémia 
sáncai mögött. S az új fiatalság újra kezdi az 
örök küzdelmet, nem fogja tudni, hogy most 
rajta a sor, neki kell pusztulnia és helyet adni 
az új eszméknek, új irányoknak . . . 

Különösen a modern művészetek hozzánk közel-
álló, részben körülöttünk folyó történetében törek-
szik Lyka ennek a küzdelemnek élénk rajzára, 
megértésére. Jólesik látnunk, mennyire tisztel 

minden, az övétől talán el is térő művészi állás-
pontot és mennyire az ifjúság pártján van a ma 
küzdelmeiben. Könyvének legkényesebb és bizo-
nyára legnehezebben megírt részében bámulatra-
méltó az a tapintattal vegyes őszinteség, mellyel 
a magyar művészet holt és élő tekintélyeinek 
megmondja az igazat. Tárgyilagosan és az igazság 
feltétlen erejével védi meg az ifjúság örök igazát. 

Foglaljuk már most röviden össze, amit Lyka 
könyvéről mondottunk. A művészetek fejlődését 
új szempontból nézi, alapvető okaiban magyarázza 
meg nekünk. Fontos, eddig kellőképen nem 
méltányolt körülmények látására tanít meg. ízlése, 
ítélete, elfogulatlansága tökéletesen megbízható. 
Szelleme igazán modern, a szó legszebb értelmé-
ben. Nem az újat keresi minden áron, hanem a 
művészit, s azt szeretettel fogadja, akárhol találja. 
És végül újra kell hangsúlyoznunk, hogy nagy 
tudását, mély és eredeti gondolatait a világ leg-
egyszerűbb, élvezetesebb nyelvén mondja el. Ez 
a könyv, túlzás nélkül, fog annyi szolgálatot tenni 
a művészi gondolkozás népszerűsítésének, mint 
az egész eddigi magyar művészettörténeti iro-
dalom együttvéve. 

Ne feledkezzünk meg a könyv másik nagy 
értékéről sem : a rengeteg illusztrációról, melye-
ket Lyka nagy gonddal válogatott össze és a 
kiadócég igazán elismerésre méltó bőségben és 
tökéletességben csatolt a szöveghez. Ez a kötet 
egyéb érdemei mellett e tekintetben is egyedülálló. 

* 

A kötet második, jóval rövidebb, de nem 
kevésbé jelentékeny részét Kacsóh Pongrác írta. 
A zene fejlődés története komoly, alapos és szépen 
megírt munka. Minden során elárad a produktív 
művész meleg, őszinte szeretete művészete iránt. 
Mégsem esik bele abba a hibába, hogy a nagy-
közönségre nézve érthetetlen, vagy fölösleges 
untató részletekkel tömné tele munkáját. Nagy 
önmérséklettel törekszik arra, hogy a szó szoros 
értelmében fejlődéstörténetet adjon, tehát csak 
a nagy, általános érdekű és jelentőségű kérdések-
kel foglalkozzék. 

Mint Lyka, ő sem elégszik meg azzal, hogy 
tárgyát egyszerűen kronológiai szempontból tár-
gyalja. Nála ugyan jobban előtérbe lép ez a 
szempont, mert ennek alapján csinálja könyve 
felosztását, de az időrendi csoportosítást igen 
helyesen és ügyesen arra alapítja, hogy mi volt 
az egyes korszakokban a zenei produkciók alapja. 

A zene őskorának azt a kort nevezi, mikor 
ez az alap egyedül a ritmus volt. Nagy készült-
séggel ismerteti ezt a kort részben régi hang-
szer-leletek, részben a mai vad népek zenéje 
alapján. A zene ókorában a melódia válik ural-
kodó elemmé ; ennek jegyében ismerteti a keleti 

! kultúrnépek, a görög és rómaiak, az arabok és 
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az első évezred keresztényeinek zenéjét. A zene 
középkorát a melódia polifonikus feldolgozása 
jellemzi. Kacsóh igen világosan magyarázza el a 
polifónia mibenlétét, mondja el virágzását és az 
ellene föllépett reakciót ; számot ad a középkor 
hangrendszeréről, hangjegyírásáról ; az egyházi 
zene mellett fejlődni kezdő világi zenéről és a 
kor hangszereiről is. 

Ezen a jól megvetett alapon állva fejti ki 
végre a zene újkorának a harmónián épülő 
hangrendszerét. Logikus, ügyes csoportosításban 
állítja aztán elénk a hangszeres zene különböző 
fajainak, a világi éneknek, az egyházi zenének 
és a színpadi zene mindenféle árnyalatának 
fejlődését, irányait és törekvéseit. A legújabb, 
még kialakulatlan irányokról nem mond végleges 
véleményt, igen helyesen a jövőre bízza a döntést, 
de dicsérettel kell adóznunk annak az elfogulatlan-
ságnak, ahogy a különböző törekvéseket jellemzi. 

A modern kor hangszereinek ismertetését sem 
mulasztja el, s ezekből, valamint a zenei mű-
fajok föntebb említett tárgyalásából az olvasó 
nagyon sok elméleti tanulságot meríthet. Termé-
szetesen ez is csak azért lehetséges, mert Kacsóh 
egy pillanatra sem feledkezik meg arról, hogy 
nem hivatásos zenészeknek, de a nagyközönségnek 
ír, s nem keresi a tudományosság látszatát a 
homályosságban. Előadását hangszerek képei és 
sok lekótázott példa teszik még világosabbá. 

Mindent összevéve : Lyka és Kacsóh munkáját 
nemcsak — a már sablonossá vált, szóval — 
irodalmi eseménynek, de valósággal lelki élmény-
nek fogja nevezni minden olvasója. Eletünk leg-
szebb pillanatait segít tartalmasabbá, öntudato-
sabbá tenni ez a könyv. (B.) 

H i v a t a l o s r é s z . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

J ó v á h a g y t a : a Győregyházmegyei róm. kath. 
tanítóegyesület alapszabályait. 

Szolgálattételre kirendelte: Papp Mihály 
közp. szolgálattételre berendelt segédtanfelügyelőt 
a resiczai kir. tanfelügyelői kirendeltség vezeté-
sére ; Barta János zemplénvármegyei kir. tan-
felügyelőséghez szolgálattételre berendelt áll. el. 
isk. tanítót a csörgői áll. el. isk.-hoz. 

K i l i e y e z t e : Török János pestpilissoltkiskún-
vármegyei segédtanfelügyelőt a IX. fizetési osz-
tály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. értel-
mében megillető személyi pótlékkal és központi 
szolgálattételre berendelte ; Dernyei Imre oki. 
tanítót áll. el. isk. r. tanítóvá és családfő-tanítói 
minőségben az Országos Gyermekvédő-Liga nagy-
váradi tanoncotthonához ; Bottár Emil oki. taní-
tót a czakóházai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kaufmann Béla oki. tanítót a rudolfsgnádi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Dobrovoczky Károly oki. 

tanítót a barsvörösvári áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Hortobágy Antal képesített gazd. szakta-
nítót ideiglenes minőségben a csongrádi önálló 
gazdasági isk.-hoz r. gazd. szaktanítóvá ; Bíró 
Ferenc oki. tanítót az aninai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá ; Sági István oki. tanítót a párdányi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; László András oki. 
tanítót a pilisborosjenői, Tombory Géza oki. 
tanítót a barátmajori és Gaál Gizella oki. tanító-
nőt a felsőturcseki áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, 
ill. tanítónővé ; Csernyánszhy Lijos és Cser-
nyánszky Lajosné, szül. Schváb Katica oki. 
tanítót, ill. tanítónőt a nagykozári áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Fistea Ádám 
oki. tanítót a gerebenczi (v. határőrvidéki) közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Gábos Adelgunda oki. 
tanítónőt a gerboveczi (v. határőrvidéki) közs. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Jáliczné Nagy Mária 
oki. tanítónőt a berzászkai (v. határőrvidéki) 
közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Ráth Emilia oki. 
tanítónőt a verendini (v. határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Milykovits Bolyána oki. 
tanítónőt a fürjesi (v. határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; özv. Kiizdyné Bissányi 
Anna oki. tanítónőt a zayugróczi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Benedek Mária oki. tanítónőt a 
perlaki áll. isk.-hoz r. tanítónővé ; Schädelbauer 
Mária oki. tanítónőt a szobotisti áll. ei. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Adler Gizella oki. tanítónőt a 
magyarszentmihályi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Lázár Mariska oki. tanítónőt a szolnoki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Gergely Irén oki. tanító-
nőt a dunapentelei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Toronszky Irén oki. tanítónőt a munkácsi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Ükoliciányi Anna 
eddigi kisegítő kisdedóvónőt a liptószentmiklósi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Jelen minöségébea áthelyezte : Földes 
Ferenc temesvármegyei és Laczák Kálmán bihar-
vármegyeí kir. segédtanfelügyelőket kölcsönösen ; 
Gaál Lajos hordói áll. el. isk. tanítót a dévai 
áll. el. isk.-hoz ; Blum Károly tomesti áll. el. 
isk. tanítót a gavosdiai, Székely István aninai 
áll. el. isk. tanítót a tomesti áll. el. isk.-hoz ; 
Schillinger József párdányi áll. el. isk. tanítót 
a csanádpalotai áll. el. isk.-hoz ; Somogyi Béla 
barátmajori és Szakoly Mária felsőturcseki áll. 
el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a pilisborosjenci 
áll. el. isk.-hoz ; Marschall Erzsébet nagykozári 
áll. el. isk. tanítónőt a mosoni áll. el. isk.-hoz ; 
Medzihradszkyné Bencsurik Margit zayugróczi 
áll. el. isk. tanítónőt a garamszécsi, Plósz Erzsé-
bet garamszécsi áll. el. isk. tanítónőt a móricz-
földi áll. el. isk.-hoz ; Kocsis Janka perlaki áll. 
el. isk. tanítónőt a zalaegerszegi áll. el. isk.-hoz ; 
Ráczné Séra Matild kovásznai és Szabó Matild 
bodolai áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen; 
Gruits Ivánka oki. tanítónőt az alsókaboli (v. 
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határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Hetyei Gabriella csorvási és Turcsányi Katalin 
kidéi áll el. isk. tanítónőket kölcsönösen. 

Jelen állásában végleg megerősítette: 
Veszelicza Sebő palánkai (v. határőrvidéki) közs. 
el. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott: Schulcz Sándor 
csataji ág. ev. el. isk. tanítónak évi 1720 K-t; 
Nóvák Sámuel lubényi ág. ev. el. isk. tanítónak 
évi 1100 K-t; Kovács Antal nagyhárságyi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1720 K-t; Tresza 
Emil szuhabarankai gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1460 K-t; Marikovszky János szécsegresi 
közs. el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Kosztelni 
Márton brezova-kosariszko-prepasznei ág. ev. el. 
isk. tanítónak évi 1340 K-t; Nagy Ferenc sar-
kadi ref. el. isk. tanítónak évi 1860 K-t; Reskó 
Márton merőczei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1460 K t ; Gründtner Simon godisai róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Bartis Lajos 
csíkszentmihályi róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1660 K-t; Cseppán Gábor ardanóczi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1080 K-t; Győri 
Miklós nagyigmándi ref. el. isk. tanítónak évi 
1380 K-t; Dagó Péter mezőpeterdi gör. kel. 
tanítónak évi 760 K-t; Dobre János dáli gör. 
kel. el. isk. tanítónak évi 980 K-t; Böhm Ká-
roly limbachi ág. ev. el. isk. tanítónak évi 980 
K-t ; Román Mihály kövesligeti gör. kath. el. 
isk. tanítónak évi 920 K-t; Chitta Tivadar 
kőfarka-oláhnyíresi gör. kath. tanítónak évi 260 
K-t ; Kaizler Sándor szőllősardói ref. el. isk. 
tanítónak évi 960 K t ; Bálint Sándor maros-
járai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1020 K-t; 
Grancsay János szlatvini róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1020 K-t; Stefcsek János rózsa-
hegyi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2 2 0 0 K-t; 
Kereczman Mihály técsői gör. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1400 K-t ; Singer Adolf balassa-
gyarmati izr. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; 
id. Bartal István egyházgellei róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1440 K-t; Mircsa György lem-
neki gör. kel. tanítónak évi 700 K-t; Pap 
János kásvai gör. kath. el. isk. tanítónak ideig-
lenesen évi 860 K-t; Messery Lajos nagysitkei 
ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; 
Stóloján Oktávia belényesi gör kath. tanítónő-
nek évi 940 K-t ; Kailbach Anna móri áll. polg. 
isk. tanítónőnek évi 3240 K t ; özv. Êlthes 
Jakabné, szül. Molnár Mária csíkszeredai közs. 
polg. leányiskolái tanítónőnek évi 2500 K-t; 
Kardos Arpádné, szül. Deltl Erna ruttkai áll. 
el. isk. tanítónőnek évi 680 K-t; Czvetkovics 
Döméné, szül. Budimity Zsófia orlováti (v. határ-
őrvidéki) közs. el. isk. tanítónőnek évi 1340 K-t; 
Benkőné Benedek Róza hosszúmezői áll. óvónő-
nek ideiglenesen 360 K-t; Hosszú Emma ko-
vásznai áll. óvónőnek évi 560 K-t; Gundrum 

Jánosné, szül. Lázár Aranka mohácsi közs. óvó-
nőnek évi 460 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett : Ungur Ágos-
tonná, szül. Vojsza Emma berkeszpataki gör. 
kath. el isk. tanítónőnek 800 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Rogovits János zentai közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Benesch Rózának évi 700 K-t, Dezső, 
Antal, János, Katalin és Ilona nevű kiskorú ár-
váinak egyenként 116 K 66 f-t, 683 K 33 f-t, 
mindössze 1283 K 33 f-t: néh. Kulinyi Mór 
bácsföldvári izr. el. isk. tanító özv., szül. Klein 
Katalinnak évi 640 K-t; néh. Csosza Vince nyug. 
dalboseczi közs. el. isk. tanító özv., szül. Mila 
Kalinának évi 429 K-t; néh. Litsauer Sándor 
esztergomi közs. el. isk. igaz.-tanító özv., szül. 
Niedermann Alojziának évi 860 K-t és három 
kiskorú árvájának egyenként 143 K 33V3 f-t, 
430 K-t, midössze 1290 K-t; néh. Bagó Antal 
volt mélykúti róm. kath. el. isk. tanító özv,, 
szül. Leich Gizellának évi 640 K-t és két kis-
korú árvájának egyenként 106 K 66 f-t, 213 K 
32 f-t, mindössze 853 K 32 f- t ; néh. Szukup 
Alajos vistuki volt róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Podmajerszky Máriának évi 660 K-t; néh. 
Hollós Jenő németczernyai róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Wünsch Anna Zsuzsannának évi 
656 K-t, Pál Ferenc Jenő és Anna nevű kiskorú 
árváinak egyenként 109 K 33 f-t, együtt 218 K 
66 f-t, mindössze 874 K 66 f-t; néh. Czirbusz 
Endre kirványi áll. el. isk. tanító özv., szül. Árvay 
Máriának évi 680 K-t, Márta Mária és Lajos 
nevű kiskorú árváinak egyenként 113 K 33 f-t, 
együtt 226 K 66 f t , mindössze 906 K 66 f-t ; 
néh. Takács István nyug. uszódi róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Csápek Juliannának évi 
375 K-t; néh. Michelsz Sándor nyug. áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Hainka Erzsébetnek évi 640 K-t ; 
néh. Váncsa György debreczeni iparostanonc-isk. 
tanító özv., szül. Bernáth Erzsébetnek évi 1023 K 
80 f-t, Béla György, Zoltán Jenő és András nevű 
kiskorú árváinak egyenként 170 K 63 f-t, együtt 
511 K 90 f-t, mindössze 1535 K 70 f-t ; néh. 
Bartha István pávai nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Finta Rozáliának évi 390 K-t; néh. 
Dorotics Ágoston bajmoki róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Tamási Rózának évi 668 K-t, 
Róza nevű kiskorú árvájának 111 K 33 f-t, mind-
össze 779 K 33 f-t; néh. Várady Gyula siklós-
nagyfalui közs. el. isk. tanító özv., szül. Sipos 
Juliannának évi 660 K-t, 2 kiskorú árvájának 
egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, mindössze 
880 K-t; néh. Szauter Antal újvidéki róm. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Ott Juliannának évi 
814 K 20 f-t, 3 kiskorú árvájának egyenként 
135 K 70 f-t, együtt 407 K 10 f-t, mindössze 
1221 K 33 f-t; néh. Petách Endre encsencsi 
gör. kath. el. isk. tanító özv., szül. Szabó» Teréz-
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nek évi 660 K-t, Irén nevű kiskorú árvájának 
110 K-t, együtt 770 K-t; néh. Wittmann Kálmán 
nagymákfai közs. el. isk. tanító özv., szül. Danekh 
Adélnak évi 660 K-t, Zsigmond nevű kiskorú 
árvájának 110 K-t, mindössze 770 K-t. 

Kiilöufélék. 
Podhradszky Lajos. 

Podhradszky Lajos, a felvidéki tanárság egyik 
legkiválóbb tagja, szept. 25-én Kolozsvárt örök 
nyugalomra tért. Vele kevesebb lett azok száma, 
kiket a nagy intelligenciájú, sokat tanult s nagy 
szellemi munkásságot kifejtő kicsiny gárdába 
lehet sorolni. Mint tanár, mint tudóslelkű ma-
gyal-, mint társadalmi munkás és kitűnő család-
apa, egyaránt büszkesége volt a polgári iskolai 
tanárságnak. 1863 okt. 7-én született Dunaegy-
házán. Fia volt az ott ötvenhat évig működött 
evang. kántortanítónak, a gazdasági életre nevelő 
Podhradszky Györgynek. A gimnáziumot Zombor-
ban, Pesten, Pozsonyban és Késmárkon végezte, 
igen sok nélkülözés és szenvedés között. Az érett-
ségi vizsgálat letétele után a budai pedagógiumba 
került. Tanulmányait szegénysége miatt két 
ízben is meg kellett szakítania. Mint nevelő ke-
reste kenyerét, hogy nagy családdal bíró atyját 
a költségektől megkímélje. A nyelv- és történet-
tudományi szakcsoportból oklevelet szerezvén, a 
beszterczebányai községi polgári fiúiskolához ke-
rült tanárnak 1886-ban, mely 1900 óta állami 
kezelésbe vétetett. Itt működött 23 évig lanka-
datlan buzgalommal, törhetetlen erővel, fényt, 
tudást s jellemeket árasztva s alkotva. A tanár-
kodás nehéz hivatásának példás betöltése mellett 
rajongó szeretettel művelte a tudományokat iro-
dalmilag is. Saját szorgalmából elsajátította a 
német s francia nyelvet, az összes szláv nyelve-
ket, melyeket szóban s írásban kiválóan ismert. 
Korán foglalatoskodott irodalmi kérdésekkel. 
Fiatalkori versei az Ország Világban s a Vasár-
napi Újságban láttak napvilágot. Petőfi nagy 
szelleme élete végéig nagy hatást gyakorolt lel-
kére. Állandó irodalmi munkássága 1888-ban 
kezdődik, amikor harmadmagával a magas szín-
vonalon álló „Beszterczebánya és Vidéke" c., 
első ott megjelenő magyar, vegyestartalmú heti-
lapot megalapította. Másfél évtizedig volt e lap-
nak főmunkatársa. Sokat dolgozott több vidéki 
lapba, folyóiratba, tanügyi s szépirodalmi lapokba. 
Groó G. Lajossal és Szokolszky Rezső tanfelügye-
lővel megalapította a Magyar Iskola c. havi tan-
ügyi folyóiratot, melynek főmunkatársa volt. Belső 
munkatársa s egyik megalapítója volt a Havi 
Szemle szépirodalmi s tudományos folyóiratnak. 
Tárcáinak, tudományos ós társadalmi cikkeinek 
száma e lapokban közel 800. Plautus álnév alatt 
a napilapokban számos verse jelent meg. Igen 

sokat fordított a német, francia, orosz, szerb, 
horvát, cseh és tót nyelvekből, nagyobbára el-
beszéléseket s költeményeket. 1904 — 1907-ig a 
„Zólyommegyei hazafias olvasmányokat terjesztő 
egyesület" által kiadott Kraján és Politicne 
Clánky c. hazafias tótnyelvű lapokat, majd 1908-tól 
fogva a Kraján humoros mellékletét, a Zmok-oí 
szerkesztette. Önálló s különös eredetiséggel 
megírott munkái közül legértékesebbek : A szláv 
mithológia elmélete, Marina, szerelmi, bölcseimi 
költemény Sladkovic életrajzával, Turgenyev, 
Bevezetés az orosz irodalom XVIII. századbeli 
történetébe, Bevezetés az orosz irodalom V—XVIII. 
századbeli történetébe, Gimnázium és elemi is-
kola, Modern magyar realisták, Az árják ősvallása, 
Petőfi és a Pesti Divatlap, Az 1849-iki orosz 
hadjárat, A szumirológia mai állapota. A közokt. 
minisztérium megbízásából megbírált több polg. 
iskolai tankönyvet. Kéziratban hátrahagyta : Az 
orosz irodalom részletes történeté-t, Szláv mito-
lógiai tanulmányok-at, Pedagógiai és kultúrpoli-
tikai tanulmányok-at, Meséket felnőttek számára, 
Életképek (40 szatirikus novellát) a mai kort s 
iskolai életet szatírizáló 40 elbeszélést s rajzot, 
Diákhistóriák c. alatt ; eredeti felfogású Elemi 
iskolai olvasókönyvét a III—IV. osztály számára 
és Viziók címen fantasztikus rajzokat. 

Szép és fényes tehetsége, mely a szerénység, 
a becsületes jellem s a romlatlan emberszeretet 
gyönyörű tulajdonságai mellett önzetlenül mun-
kálkodott, a hosszú, nyugtalan s sok gondtól 
zaklatott munka közben megőrlődött. A nemes 
lélek alig 46 éves korban elhomályosult, nagy 
kárára a hivatásos tanárságnak, a felvidéki ma-
gyarságnak s kultúrának. Vérbeli kultúrember 
volt, tele tűzzel, rajongással s tudással. Izzó 
reformer a csendes, feltűnést nem kereső munka 
s áldozatkészség jegyében. Mi a tudós tanárt, 
az igaz embert, a sok kiskorú s elhagyatott 
gyermek a szerető apát vesztette el benne. Nyu-
godjék békében. Klima Lajos. 

— Október 6. Hatvan esztendeje mult ok-
tóber 6-án, hogy tizenhárom magyar hős vér-
tanúhalált halt Aradon. Azóta Arad a magyar 
nemzet Grolgotája. Hatvan esztendeje hordozza 
e nemzet a gyászt szívében s e gyásznak vége 
nem lesz soha, még akkor sem, ha a tizenhárom 
sírján terebélyessé növekedik a szabadság fája. 
Ez a fa ma még gyenge csemete a valóságban : 
az egész nemzetnek kell ápolnia, hogy hatalmas 
fává növekedjék. Borús lélekkel nézünk a ma-
gyar Golgotha felé s nyugtalanul kérdjük : mikor 
elégeli meg a Végzet a nemzet szenvedéseit ? 

— Az Apponyi Albert gróf és Tóth 
János a l a p r a egy néptanító 10 koronát küldött 
hozzánk. Eljuttattuk az adományt a gyűjtő-
bizottság elnökéhez : Nagy Lajos igazgató úrhoz, 
Veszprémbe. 
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— Az erzsébetvárosi iminkúsgimnázium 
ünnepies megnyitása mult héten volt, a Wesse-
lényi utcai polgári fiúiskola nagytermében. A meg-
nyitó ünnepen megjelent a munkásgimnáziumok 
megteremtője, Molnár Viktor közoktatásügyi 
államtitkár, továbbá a kerület társadalmának 
színe-java, az ipartestületek, ipariskolák több 
képviselője és nagyszámú hallgatóság. Az ünnep 
Kovács Jenő dr. elnök üdvözlőszavaival kez-
dődött. Utána Lád Károly ismertette az intézmény 
célját. Majd Molnár Viktor beszélt. 

— Önök, mondotta az államtitkár, már bírnak 
egy hatalommal, a kézügyesség hatalmával, amely 
hivatva van iparunknak, országunknak nevet 
szerezni. Eljöttek, hogy ehhez még megszerezzék 
a tudás hatalmát, amellyel kézügyességüket 
gyarapítani fogják. Adja az Isten, hogy haszonnal 
járjanak ebbe az intézetbe, amelyet a vezető-
férfiak oly nagy szeretettel és buzgalommal léte-
sítettek. Igyekezettel, szorgalommal iparkodjanak 
meghálálni az ő nemes fáradozásukat. 

Az államtitkár beszédét a hallgatóság lelkes 
éljenzéssel fogadta. Majd Stransz Adolf dr., a 
keleti akadémia tanára, a VII. kerület polgár-
ságának köszönetét tolmácsolta az államtitkárnak 
és a vezetőségnek. A munkásság nevében Koller 
Lajos hallgató mondott köszönetet, mire a hallgató-
ság bevonult a tantermekbe és megkezdődött a 
tanítás. A hallgatóság nagy számára való tekin-
tettel, párhuzamos osztályokat kellett nyitni. 

— Pályázati hirdetés. A brailai (Románia) 
magyar református elemi fiúiskolánál 1200 frank 
törzsfizetés, 400 frank működési pótlék, 400 
frank lakbér mellett okleveles elemi iskolai 
tanítót; a bukaresti magyar református elemi 
leányiskolánál a női kézimunka-tanításra is képe-
sített okleveles elemi iskolai tanítónőt 1200 frank 
törzsfizetés, 400 frank működési pótlék és ter-
mészetbeni lakás, vagy ehelyett 500 frank lakbér 
mellett alkalmazok. Mindkét alkalmazott részesül 
a hazai törvények által biztosított korpótlékban 
s tagja az országos nyugdíjintézetnek. További 
értesítés a magyarországi református egyetemes 
konvent központi irodájában (Budapest, Abonyi-
utca 21. sz.) nyerhető, hol a pályázati kérvények 
is f. é. október hó 18-ig beadandók. Budapest, 
1909 szeptember hó 2-3. Báró Bánffy Dezső s. k., 
az egyetemes konvent világi elnöke. 

— Az aradi vesztőkely megváltására 12 
koronát küldött lapunkhoz Hidián János izbugya-
radványi állami tanító, mely összeg az október 
6-iki ünnepen gyűlt össze. Rendeltetési helyére 
juttattuk. 

— H a l á l o z á s . Ifj. Kersch Ferenc, a bajai 
áll. tanítóképző rendes tanára, munkás életének 
29-ik, tanárságának 5-ik évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. Áldás emlékére ! 

Szerkesztői üzenetek. 
Á. D. (Szászbanyicza.) Szász Irén címe : Budapest, 

Andrássy-út 81. — P. Állami. A Kisdednevelés kiadó-
hivatala : Budapest, VII., Óvoda-utca 4. Előfizetési ára 
egész évre 8 K. Egyesületi tagok a lapot évi 6 K 
tagsági díjért kapják. — O. (Első napon.) Jól teszi, 
ha nem várja meg az elfogadott kézirat közlését s 
közben írogat. Amit most küldött, nem igen több 
ugyan egy kis tollpróbánál, de szívesen olvastuk. A 
nagyobb dolog elolvasására még nem volt érkezésünk. 
Talán mire e lap megjelenik, lesz időnk bőven. —-
T. S. (Györ.) Különösen az Este nagyon szép. A „fiúi 
tiszteletet" köszöni a szerkesztő, ki még e pillanatban 
szerkeszt s ki mindig örömmel gondol arra, hogy az 
ön szép tehetségének megnyilvánulására alkalmat 
adhatott. — B Z. (Etéd.) A Múzeumok és könyvtárak 
orsz. tanácsának Wlassics Gyula az elnöke. Mindenféle 
egyesület fordulhat hozzá könyvtárért. Felekezeti szem-
pontok itt nem játszanak szerepet. — S. B. (Felső-
lövő.) Amennyiben a tanítóképzőnek nem járna a lap 
(amit alig hiszünk), a tanfelügyelő láttamozásával el-
látott kérésre ingyen kapják meg a lapot. Erre a ked-
vezményre külön az intézet kebelében alakult olvasó-
vagy önképzőkör nem számíthat. — „Magyar Siket-
néma-Oktatás." (Kecskemét.) Intézkedtünk a csere-
példány küldéséről. — H. (A vakok mozgásszabadsága.) 
Sorra kerül. — L. L. (Hajasd.) A felnőttek oktatását 
illetően forduljon a tanfelügyelőséghez. Jelentse be 
ebbeli szándékát. Az analfabétáknak könyvet és író-
szereket az Orsz. Közművelődési Tanács (Budapest, 
Ferenciek-tere 3. sz.) ingyen ad, ha a tanfelügyelőség 
bejelenti, hogy hány analfabéta jelentkezett. Termé-
szetesen, fűtésről és világításról a községnek kell gon-
doskodnia. Ennyi áldozat minden községtől méltán 
elvárható. — F. J. (Körmend.) Csak oly könyvről 
veszünk tudomást, melyet hozzánk beküldőitek. Szíves-
kedjék megküldeni a könyvet s ismertetni fogjuk. — 
H. (Nemzeti nevelés stb.) Jóindulatú cikkek, de nem 
ütik a mi mértékünket. — Gr. I. (Kolozsvár.) Mind 
a kettő jön. — S. (önállóság.) Sajnálatunkra, ily, terje-
delmes költemény közlésére nincs terünk. — Állami 
tanító. A miniszternek a Magyar nemzet történetére 
vonatkozó rendelete ellen intézett támadások többnyire 
rosszhiszeműek s ezeknek forrásait jól ismerjük. Nem 
foglalkozunk e támadásokkal, csupán konstatáljuk, 
hogy a Dunántúli ref. egyházkerület is elrendelte a 
saját iskoláiban e könyv kötelező használatát, pedig 
már azzal is megvádolták a könyvet, — persze olva-
satlanul — hogy a kálvinista szerző katholikus szellem-
ben írta. Érdemes ily vádaskodásokkal szóbaállani ? — 
K. L. (Bűnbánat.) Forma és gondolat: egyéb nem 
hiányzik belőle. — G. K. A Sétánk címűt besoroztuk. 
A többinek mindnek van egy csomó kisebb-nagyobb 
formai hibája, amin segíteni kellene. — Erzsike. 
Vannak sikerült sorai, sőt a Bocsánat egész utolsó 
versszaka igazán szép. De egészében egyik vers sem 
üti meg a mi mértékünket. — V. K. (Távolból.) Nem 
épen rossz vers, de tárgyához képest kissé elnyújtott 
és nehézkes. — T. M. E. (Jól tudom.) Sorát ejtjük. — 
L, I. (Október 6.) Közölhetetlen. — Cs. (A szamár.) 
Szintén. — Gyulay. Egy kis simítással közöljük. 

Tartalom : Nemzetietlen irányok, (—r.) — A jövő 
iskolája. Balogh Pál. — A népiskolai énektanítás főbb 
kérdései. Seprődi János. — A kolozsvári kongresszusról. 
Szabó Elemér. — Tanítók tanácsadója. — Egyesületi 
élet. — Nyugdíjigény föléledése. — Útszéli porszemek. 
Havas Irma. — Szépirodalom : Korcsmai idill. 
Szemere György. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: F A E K A S SÁNDOE. 

IRODALOM. 

A nyelvről.* 
írta : Pecliány Adolf dr. 

A nyelv (beszéd) mint szellemünk egyik 
tevékenységének : a gondolkodásnak külső testi 
n yilatkozása, egyrészt fizikai, másrészt pszicholó-
giai tanulmány tárgya. A hang, mely beszélő-
szervünkben keletkezik, beszéddé csak akkor 
lesz, ha kellő gondolattartalom járul hozzá. 
Ugyanez áll a taglejtésről, a mimikáról, mely 
szintén egyik módja a gondolatok kifejezésé-
nek és amelyet a beszéddel vagy az élő nyelv-
vel szemben néma nyelvnek mondunk. A hang-
e's a taglejtés a nyelv fizikai feltételei, ellen-
i en az általuk kifejezett gondolat a nyelv 
p szichológiai feltétele. 

I. 
Szorosan fizikai oldalról tekintve, a nyelv 

nem más, mint összege ama hangoknak, me-
lyeket az ember beszélőszerve létrehozni ké-
pes, vagy összege a gondolat kifejezését célzó 
mimikai mozgásoknak. 

Hangnak nevezzük mindazt, amit hallunk; 
vagyis a hang ama érzet, mely bennünk kelet-
kezik, midőn valamely hangébresztő test rezgő 
mozgását a levegő közvetítésével fülünk dob-
hártyájával közli. A hallószerv egyéni termé-
szetétől függ, hogy mily hangokat képes fel-
fogni; vannak emberek, kik csak a maga-
sabb és vannak, kik csak a mélyebb hango-
kat hallják. A hang magasságát és mélységét 
az egy mp. alatt végzett rezgőmozgások száma 
határozza meg. Kevesebb mint 16 rezgést egy 
mp.. alatt a fül már nem olvaszt egy hanggá 
össze, 40.000-nél több rezgés szintén hatás-
talan a fülre. A legmagasabb hang, melyet 
Despretznek sikerült keltenie 38.016 rezgésből 
áll és megfelel körülbelül a ds-nak. Ha szoro-
san a zenei hangot figyeljük meg, akkor a hatá-
rok sokkal szűkebbek lesznek. A legújabb orgo-

* Használt művek : Wüllner : Compend d. Physik. 
Tylor: Einl. in das Studium der Antropologie. ïew-
rewk : A nyelvészet mint természettudomány. Ter-
mészettud. Közi. 1869. M. Müller: Vorlesungen über 
die Wissenschaft der Sprache. Tewrewk : A gyermek-
nyelvről. Természettud. Közlöny 1871. 

nák legmélyebb hangja a Cs, 16"5 rezgéssel, 
ez azonban alig nevezhető zenei hangnak. 
A legmélyebb zenei hang a kontra E\, 41'25 
rezgéssel, a legmagasabb zongorahang pedig, 
az «4 (3.520), vagy a Cs (4.224), sőt a ds 
(4.752). Eszerint mondhatjuk, hogy a zenei 
hang rezgési számai 40—4.800 közt válta-
koznak. 

Minél nagyobb a hangzó test tömege és 
minél nagyobb az erő, mely azt mozgásba 
hozta, annál erősebb lesz a hang. 

Ha két különböző hangébresztő (pl. hegedű, 
furulya) egyenlő erősségű és egyenlő magas-
ságú hangot kelt, mégis képesek vagyunk a 
két hangot egymástól megkülönböztetni. Ennek 
oka, hogy a hangbeszélők sohasem adnak egy-
szerű hangokat, hanem egyszerre több különböző 
magasságú hangot, melyek közt a legmélyebb, 
a legerősebb : az alaphang, a többi hangok 
magasabbak s ezeket felhangoknak mondjuk. 
A hang ily elemzését a Helmholtz-féle rezoná-
torokkal eszközölhetjük. 

Alkalmazzuk a fizika eme törvényét az em-
ber beszélőszervére és az általa keltett hangra! 

Az ember hangadó szerve: a légcső felső 
vége (gégefő, Ádám-csutka), mely teljes nyelv-
síp. Alkotására nézve porcokból áll, épúgy, 
mint a légcső maga; két főrésze: alant a 
gyűrűporc, efelett a pajzsporc ; legfelül egy 
szelentyűféle képződmény: a gégefödő talál-
ható, mely kellő pillanatkan a nyílást elzárja. 
A gégefő mozgatható porcos falához két pár 
redőshártya van erősítve ; ezek az ú. n. hang-
szalagok, melyek közt keskeny nyílás : a hang-
rés vezet a tüdőbe. Lélegzéskor zajtalanul ha-
lad át a levegő, de beszéd vagy éneklés köz-
ben a hangszalagok m.egfeszülnek s a kitóduló 
levegőtől rezgésbe hozatván, különböző hango-
kat képesek kelteni. A két hangszalag ugyan-
egy embernél úgy nagyságra, mint feszültsé-
gükre vagy anyagukra nézve teljesen meg-
egyeznek, ennélfogva az általuk keltett hangok 
is teljesen egyenlők. Hosszúságok, Müller szerint, 
a férfiaknál körülbelül 18 mm., a nőknél átlag 
véve 12 mm.; szélességük, illetve vastagságuk, 
a két nemet tekintve, úgy viszonylik, mint 
3 : 2. Ebből magyarázhatjuk meg elsősorban 
a feltűnő különbséget, mely a férfi és a nő 
hangjában tapasztalható. 

Ha a hangszalagok feszültsége nagyobbodik, 
a hangrés szűkül és a hang magassága emel-
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kedik. E tekintetben Müller tett érdekes kísér-
leteket. Ugyanis, a hangszalagokat 7'3 gr.-tól 
540 gr.-ig terjedő súlyokkal megfeszítette és 
ezáltal több mint egy oktávához tartozó külön-
féle hangokat keltett. A feszültségen kívül 
befolyással bír a hang magasságára a tüdőből 
kitóduló légáram nagysága is, ami abból is 
látható, hogy az igen mély hangokat csak 
piano énekelhetjük. 

Rendszerint a hang két nemét különböztet-
jük meg : a teljes hangot, melynél az egész 
hangszalagok rezegnek és az álhangot, mely-
nél a hangrés nagyrészben zárva van és 
csakis a hangszalagok szélei rezegnek. Az 
előbbi rendszerint mélyebb mint az utóbbi. 

Mindeddig nem sikerült határozottan kimu-
tatni, mekkora levegőnyomás szükséges a hang-
szalagok megrezegtetésére. Azok, akik e méré-
sekkel foglalkoztak, súlyegység gyanánt azt az 
erőt használták, mely a barométer higany-
oszlopát egy milliméterrel feljebb szállítja. 
Donders a maximális nyomást 80 mm.-re teszi. 
Cagniard de la Tour szerint a légzés által 
keltett egész nyomás a középhangoknál körül-
belül 11 mm., erősebb kiáltásnál 14y mm., a 
magasabb hangoknál pedig 67 mm. Általában 
mondhatjuk, hogy minél magasabb a hang, 
annál erősebb légáram szükséges és hogy 
az áram kiabálás alkalmával 15—16-szor erő-
sebb mint a lélegzésnél. 

A hang, melyet az ember hangzószerve 
kelt, még távolról sem mondható beszédnek. 
A gyermek képes hangot adni, de beszélni 
nem tud, a felnőtt ember pedig sugdosva is 
közölheti gondolatait. A hangadó szerv hangja 
nagy változáson megy keresztül míg a 
száj vagy az orr üregén kilép. Erre pedig 
befolyással vannak a beszélő-orgánum többi 
szervei : a tüdő, a légcső, a garat, a gégében 
elhelyezett gyomrocskák (ventriculi Morgagni), 
az orr és főkép a szájüreg. A hang első-
sorban tagolódik; magán és mássalhangzók 
képeztetnek, melyek a szavak elemeit szol-
gáltatják. 

A magánhangzók, mint már Wilis és Wheat-
stone kimondták, különböző hangok össze-
tételei, vagyis akkordok, melyek egy alaphang-
ból és több felhangból állanak. E tételt Helm-
holtz kísérletileg bizonyította be. Először úgy, 
hogy rezonátorai segélyével kikereste a magán-
hangzók hangelemeit és másodszor a nyert 
elemekből ugyanazon hangzókat hozta létre. 
Utóbbi kísérletéhez rezonátorokkal ellátott 
hangvillákat használt. A rezonátorok csövére 
kis fedőket alkalmazott, melyekkel a hang-
villák hangját erősíteni vagy gyöngíteni lehe-
tett, aszerint, amint a fedőt jobban vagy 
kevésbé emelte. így sikerült neki a magán-

hangzókat az i és az ü kivételével mestersége-
sén kelteni.* 

Tapasztaljuk, hogy a szájüreg más-más 
hangzó kiejtésénél más-más alakot nyer. Leg-
egyszerűbb fiziológiai feltételek mellett kelet-
kezik az a, azért a kisded legelőször hangoztatja, 
mert nem kell hozzá más ügyesség, mint kinyitni 
a szájat és hangot adni. Az e már összetettebb 
mozgást követel, mert a szájnyitás mellett egyút-
tal a nyelvet is kissé emelni kell. Az i kiejtésénél 
még erősebben emelkedik a nyelv és közeledik a 
felső állkapocs fogsorához. Az o már a nyelvnek 
sülyesztését és a hosszabbodó ajak összevonását 
kívánja, mely az u kimondásánál még jelen-
tékenyebb. Emellett tapasztaljuk, bogy a 
magánhangzó kiejtésénél a száj részei nem 
mozognak, a levegő áramlása állandó s nem 
igen erős ; a mássalhangzóknál azonban a 
beszélőszerv részei élénk mozgásba jönnek, a 
légáram rendszerint szakadozott és erősebb. 
A c, d, g, l, n, (j, r. sz és t betűk a nyelvet 
erős mozgásba hozzák az f pedig kitartott 
hangot kíván, hosszabbat, mint amilyennel a 
többi mássalhangzóknál találkozunk ; ezenkívül 
az ajak, a torok felső része, az orr, a fogak 
is részt vesznek a mássalhangzók képzésében. 

A hang tagoltsága, vagyis a magán- és a 
mássalhangzóknak a gégefőben keltett hang-
módosulatai. Minden hangzóban három elemet 
különböztetünk meg : a hangot, a rezonanciát és 
légáramot kísérő suhogást. Amilyen viszonyban 
állanak emez elemek egymáshoz, olyan a ki-
ejtett hang. A magánhangzók tagolása a száj-
üregben megy végbe azáltal, hogy az ajkak 
és a nyelv mozgatásával a szájüreg méretei 
megváltoznak ; a szájüreg ennélfogva úgy 
szerepel mint egy rezonátor, mely a hangot az 
egyes magánhangzóknak megfelelőleg színezi. 
Az u hangnál az ajkak körülbelül 2'5 mm.-rel 
előretolatnak és a gége ugyancsak 2'5 mm.-rel 
letolatik ; eme magánhangzónál a szájüreg leg-
nagyobb méreteket vesz fel, mert tényleg ez 
a legmélyebb hangzó, ellenben az i-nél, mint a 
legmagasabb hangzónál a szájüreg a legkisebb.** 

* Az o hangzó keletkezett, ha kissé tompa B mellett 
ennek oktávája b erősen, f\, 6i és <h gyöngén hang-
zottak. A b hang maga M-nak hangzott, ha erős 6i 
és gyöngébb fs hangok kísérték, keletkezett az o 
hangzó. Ha b hangot középerős bí és f-i hangok és 
erős &2 és da hangok kísérték, keletkezett az a hangzó. 
Ha iii és fi erősebben, a 62 gyöngébben hangzott s 
ezekhez lehetőleg erős d:\ és fa hangok járultak, kelet-
kezett az ä hangzó stb. 

** Az egyes magánhangzók magasságát a hanglépcső 
hangjai szerint Donders így határozza meg : « = fi 
o = d 1 ; a = 61 ; e — eis a ; i — fa ; y és ü = aS2 ; Helm-
lioltz szerint: u = f-, o = 61 ; a =&2 ; e = ba ; i — da; 
y és ü — g 3 as 3. Eme hangmagasság változik a beszélő 
szerv természete, az ember kora, sőt a beszédközben 
követett szokások szerint is. 
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Ha az ajkak közti nyílás nagyobbodik vagy 
kisebbedik, a szájüreg szintén más-más alakot 
nyer és más magánhangzó keletkezik. A nyílás 
az a hangzónál a legnagyobb, az u nál a leg-
kisebb. Willis és Brücke ennek alapján kísér-
leteket tettek egy nyelvsíppal, melynek csöve 
15 mm. hosszú és 75 mm. széles volt és mely-
nek nyílását alkalmas készülékkel nagyobbítani 
vagy szűkíteni lehetett és csakugyan sikerült 
is nekik a magánhangzókhoz igen hasonló 
hangokat nyerni. 

A hang színezéséhez járul még az orrüreg, 
a légcső, a garat, valamint a gvomrocskák 
rezonanciája is; miután pedig, eme szervek az 
embernél egyéni különbséget mutatnak, köny-
nyen tudjuk megmagyarázni azt a különbséget 
is, mely az egyes emberek hangjában mutat-
kozik s hangjuknak egyéni jelleget kölcsönöz. 

A magánhangzók kiejtésénél az orrüreg 
rezonanciája rendszerint nem igen szerepel, mert 
a légáramlása az orrüregbe meg van aka-
dályozva ; viszont az ú. n. orrhangoknál az orr 
rezonanciája a túlnyomó és a szájüreg kevésbé 
járul azok képzéséhez. Ha az orr kellő elzárása 
beszéd közben lehetetlenné vált, akkor az orr-
üreg rezonanciája színezi a hangot s ilyenkor 
azt mondjuk, hogy az ember orrhangon beszél. 

A hang módosítása a magánhangzóknál egy-
szerűbb, a mássalhangzóknál összetettebb. A 
mássalhangzókat, amennyiben azok mindig a 
magánhangzókkal kapcsolatosan hangzanak, 
úgy tekintjük, mint a magánhangzók kezdő 
vagy véghangjait. 

Egyetlen egy nyelvben sem találjuk az összes 
hangokat ; annyival feltűnőbb, hogy némely 
nyelvben épen azok a hangok hiányzanak, 
amelyek nélkül a nyelvet alig képzelhetjük. 
Tapasztalás szerint minden népnél a gyermekek 
a baba, mama, papa szavakat gagyogják leg-
először, mert ezek a legtermészetesebb, leg-
könyebben kiejthető hangok; és mindamellett 
a mohaok néptörzs nyelvében hiányzanak a 
b, p, m, f és v hangok, a hottentot nem ismeri 
az /-et, a huronok törzse az w-et, a régi 
brazíliaiak nem használták az r, l, f betűket, 
miért is őket a portugálok fé, ley és rey nél-
küli népnek csúfolták. Müller szerint van a 
görög és latin nyelvben 17, az angol nyelvben 
20, a héberben 23, a szanszkritban 37 mással-
hangzó ; míg az ausztráliai nyelvjárásokban 
mindössze 8 mássalhangzó van használatban. 

A hangzók a beszéd fiziológiai elemei, ezek-
ből keletkeznek a szavak. De szóképzéshez nem 
elegendő pusztán a fiziológiai alap, ehhez szük-
séges még az egyén pszichikai tevékenysége is. 
A beszéd, mondja Herbart, munka, mely mint 
bármely más munka, a gép minőségétől és a 
munkás képességétől van feltételezve. Minél 

képzettebb az egyén, minél szélesebb a látó-
köre, minél változatosabbak az életkörülményei, 
annál több szóra van szüksége s ő iparkodik 
is a szükséges szavakat elsajátítani vagy 
szükség esetén maga is gyárt kifejezéseket; 
minél műveltebb a nemzet, annál gazdagabb a 
a nyelve is. 

II. 
A beszéd alkotó elemeit : a szótagokat, 

Lindner szavaival élve, a beszélő szervek termé-
szetes mimikájának mondhatjuk, melynek első 
alapja az újszülött homályos, de elég erős 
érzeteiben keresendő. Ügy a hangot, mint a 
taglejtést, az ösztönszerű vagy reflex-mozgások-
hoz sorolhatjuk. Az állat, ha fájdalmat érez, 
sajátságos hangokat hallat, nyög, visít, ordít, 
mintha ezzel segíteni akarna nyomorult hely-
zetén ; a beszéd is, mondja Steinthal, ily meg-
könnyebbítő hatással van az emberre. Erede-
tileg a nyelv a síró jajgatása, az örvendező 
ujjongása, vagyis a nyelv természetszerű vissz-
hangja a bennünk keltett állapotoknak. A lelki 
állapot és annak hallható kifejezése : a hang 
közti társulás alapján fejlődik a nyelv, miért 
is a szó határozott tudatos belső állapotnak 
határozott tudatos hallható kifejezése. Vala-
hány tárgyat veszünk észre, ugyanannyi szem-
lélet keletkezik szellemünkben. Az érző- és 
mozgatóidegre gyakorolt benyomás egyidejűleg 
a beszélőszerv mozgását és ezzel kapcsolatban 
bizonyos hangok kiejtését eredményezi. „A 
szemnek szellem- és nyelvképző hatalma az 
egész világot csupa képek alakjában közli lel-
künkkel s az ész azt gondolatanyaggá feldol-
gozva, megint csak képekben adja vissza, úgy, 
hogy az egész nyelv, mint a világnak miniatűr-
panorámája mutatkozik a nyelvbúvár előtt, s 
akármily részecskéjét kutatjuk is, mindenütt 
többé-kevésbé elmosódott képnyomokra talá-
lunk" (Tewrewk). A hang ismét a hallószerv 
által felfogatván, új érzeteket kelt a szellemben, 
és így keletkezik egyszerre két szemlélet: a 
tárgy és az azt jelző hang saemlélete. E szem-
léletek társulnak egymással; valahányszor ez-
után ugyanazt a tárgyat látjuk, ugyanazt a 
szót hangoztatjuk s viszont ha a tárgyat jelző 
szót halljuk, szellemünkben a tárgy szemlélete 
keletkezik. A tökéletesen kifejtett nyelvben a 
két szemlélet mindig együtt lép föl. Míg a 
gyermek a fejlődés bizonyos fokát el nem érte, 
rendesen a szó szemlélete társul a beszélőszerv 
mozgásával, a tárgy szemléletére való tekiatet 
nélkül, beszédje ezért nem tökéletes és azt 
fecsegésnek vagy csacsogásnak mondjuk. 

Reflex-mozgás eredetileg a taglejtés is, mely 
ha szándékos mozgássá válik, néma nyelvnek 
mondatik. A süketnéma eleinte mindenféle moz-
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gásokat végez, melyekből belső lelkiállapotát 
visszatükrözteti, míg végre megállapodik s gon-
dolatmenetéhez alkalmas mimikát követ. Ha 
pl. e szót : kéz, akarja kijejezni, kezét mutatja, 
a vörös szín megjelölése céljából ajka piros-
ságára mutat, a kék színt az azúrkék égbolto-
zaton magyarázza. Absztrakt dolgokat, neve-
zetesen az absztrakt főneveket a cselekvés 
utánzásával magyarázza ; így pl. tenyerét arcára 
teszi s fejét félrehajtja, ha álomról beszél ; 
ha ivást, szomjúságot vagy valami italt kíván 
jelezni, azt az ivásnál használt kézmozdulattal 
teszi; jókedvében mosolyog vagy tapsol; hideg 
vagy ellenszenv jelölésénél a borzongást utá-
nozza ; a haragot vagy kellemetlenséget ráncba 
szedett homlokkal jelenti stb. Hol több süket-
néma együtt él, különleges jeleket hoznak 
alkalmazásba. A berlini süketnéma-intézetben 
— írja Tylor — a növendékek a lefejezés 
kézmozdulatával jelezték a franciákat. Erre az 
olvasókönyv egyik szakasza adott alkalmat, 
melyben XVI. Lajos lefejezése tárgyaltatott. 
A halál e nemének megjelölését alkalmazták 
a gyermekek az egész nemzet jelzésére. 

Kezdetben a süketnéma hozzánk hozza a 
tárgyakat, melyekről beszélni kíván, vagy min-
ket vezet a tárgyhoz s ott fejezi ki jól-rosszul 
kívánságait, később utánozza a tárgyak jeleit, 
az emberek cselekvéseit. Nem állván hatalmá-
ban a szó, látás és tapintás által szerzi a 
szükséges képzeteket. Ha már most a tárgyak-
ról beszélni kíván, ez csak azon a módon tör-
ténhetik, amely módon a képzeteket szerezte, 
t. i. a látószerv és a tapintás képzetei alapján. 
A használt jelek, az illető tárgyak körvonalai, 
melyek oly tökéletlenek, amilyen hiányos a 
tárgyról való képzete. Ha pl. egy házat akar 
feltüntetni, megrajzolja mindkét kezével a le-
vegőben a ház határait, a falakat és a ház-
tetőt feltüntető vonalakat. Természetesen, sok 
függ attól, mily körülmények közt fogta föl a 
süketnéma a tárgyakat, valamint attól is, mily 
lényeges és lényegtelen tulajdonságokat vett 
rajtuk észre, e szerint lesz többé-kevésbé töké-
letes a kép, melyet rajzol. 

A süketnéma fejlődése lassú. „Ha meg is 
tanulja a hangok taglalását, beszédje mégis 
csak ordításféle marad és ez csak azért van, 
mert hiányzik a hallás által való szabályozás. 
Az olvasás szinte bajjal jár ; de ha egyszer 
megtanulta, pótolja a hangos beszédet s meny-
nyire mehet szellemileg ilyen süketnéma, ter-
mészetesen szörnyű kitartó fáradsággal, eleven 
bizonysága Bond Izsák, amerikai költő, ki sü-
ketnéma létére annyira vitte, hogy novelláinak 
leírását és érdekes szövését a kritika is el-
ismerte" (Tewrewk). 

A néma nyelv, melyben nyelvtani alakok 

nincsenek, mely a főnév, a melléknév és az ige 
közti különbséget nem ismeri, nem lehet a 
gondolatnak oly tökéletes kifejezője, mint az 
élő nyelv, nem lehet a szellemi fejlődés oly 
tökéletes eszköze, mint amilyen az élő szó. 
A süketnéma egy és ugyanazon taglejtéssel 
jelzi a „meleg", a "forró" mellékneveket, 
ugyanazt a taglejtést használja a „melegség," 
„forróság," „tűzhely" főnevek és a „mele-
gedni" ige jelzésére. A mondatkötésnél fordí-
tott utat követ. Ha azt akarja mondani, hogy 
„a kutya felfalta a kenyeret," először a ke-
nyeret fogja jelezni, azután a cselekményt s 
végre a kutyát (kenyér, falni, kutya). 

Ha az emberek szóbeszéd hiányában taglej-
téssel volnának kénytelenek gondolataikat 
kifejezni, szellemi haladásuk sokkal lassúbb 
volna. A néma nyelv mindig pótszere marad 
az élő szónak, melyet előnnyel alkalmazunk 
ott, ahol a hangos szó nincs megengedve, 
vagy a szóbeli kifejezést hatásosabbá tenni 
kívánjuk. Mert a néma nyelvnek nagy hatalma 
van az élő szó mellett. A szónok sikerült tag-
lejtése különböző érzelmeket kelthet a hall-
gatóban. Az olasz operák szavai — mondja 
Tylor — Angolhonban a legtöbb operaláto-
gatóra érthetetlen, üres szótagok, mindamellett 
teljesítik céljukat, mint eszközei a kedélyhan-
gulat kifejezésének, zenei hangok segélyével. 
A kifejezés e nemét minden ember megért-
heti bármily nyelvet beszél is. Mennyire fon-
tos a néma nyelv az élő nyelv mellett, onnan 
látjuk, hogy a hallgató rendesen a szónok 
arckifejezését kíséri figyelemmel, ettől várva 
a beszéd megerősítését. 

Igen valószínű, hogy az élő szó és a tag-
lejtés egykor egy egységes nyelvet alkottak s 
hogy a taglejtés mindinkább háttérbe szorult, 
amint az élő nyelv fejlődött, tökélyesedett. 
Tylor, Steinthal, Pfeiffer s mások állítják, hogy 
egyes indián törzsek tisztán a taglejtés segé-
lyével társalognak s e nélkül meg sem érte-
nék egymást. A köznapi életben is tapasztal-
juk, hogy minél szegényebb valakinek a nyelve, 
annál jobban iparkodik, hogy magát taglejtés 
által megértesse. 

A taglejtés a süketnéma természetes nyelve, 
viszont a természetszerűen kifejlett ember 
nyelve: az élő szó, vagyis a beszéd. 

Hogy az ember gondolatait helyesen és 
világosan kifejezhesse, ahhoz szükséges egy-
részt bizonyos fokú szellemi képzettség, más-
részt a beszélő szerv gyakorlottsága. Az 
emberi nem szellemi haladásának alapja első-
sorban ama öröklékenységben rejlik, melynél-
fogva a gyermek bizonyos dispositióval szüle-
tik, hogy az ősei által hosszú és fáradságos 
úton szerzett szellemi birtokot könnyebben és 
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gyorsabban elsajátíthassa. Organizmusa gyor-
san fejlődik, úgyszintén gondolkodása is, 
nyelve egyre gazdagabb és hajlékonyabb. Mert 
a nyelv szabályait és törvényeit hosszú munka 
eredményének tekinthetjük, melyet a szokás, 
a gyakorlat állandósított, a nyelv az emberi 
organizmus és mechanizmus eredménye, termé-
szetes és veleszületett tevékenysége az ember-
nek, mely tevékenység az emberi test és szel-
lem kölcsönös viszonyán alapszik. 

A klasszikus és romantikus dráma. 
írta : Benedek Marcell dr. 

(Másoclilí közlemény.) 

A francia klasszikus dráma megalapítója, 
Pierre Corneille, 1606-ban született Rouen-ban. 
E városnak jezsuita iskolájában végezte tanul-
mányait és élete végéig nagy hálát érzett a 
jezsuiták iránt. Ügyvédi pályára lépett, de 
kedv és siker nélkül. Életének egy kis szerelmes 
epizódja keltette föl benne először az írói 
kedvet; Mélite című vígjátéka 1629-ben jelent 
meg és a közönség rögtön észrevette a fiatal 
író újszerű és nem közönséges tálentumát. 
Pedig ez a darab és a következő néhány, még 
fogalmat sem ad a későbbi Corneille-ről. De 
a nyelv, a dialógus finomsága magasan fölötte 
állt a kor alantas komikummal, durván meg-
írott vígjátékainak. Mélite-ben csak azt kifo-
gásolták, hogy túlságosan egyszerű, kevés tör-
ténik benne. Corneille-t bosszantotta ez a kritika, 
megírta Clitandre című darabját s ezt való-
sággal megtömte kalandokkal, váratlan for-
dulatokkal. Ebben a tekintetben megelőzte a 
romantikus drámát. Később, mikor meghódolt 
a hármas egység klasszikus törvényének, maga 
is elítélte ezt a darabját. 

Vígjátékírói kísérletei után egyszerre, minden 
átmenet nélkül emelkedett föl a legnagyobb 
magasságba. 1636-ban megírta a Cid-et. Sikere 
és hatása, mint már említettük, óriási volt. 
Franciaország egyes részeiben szállóigévé lett : 
olyan szép, mint a Cid. 

Ez a nagy siker fölkeltette többek között 
a hatalmas miniszternek, Riche lieu-nek irigy-
ségét is. Mondottuk, hogy ő is áldozott a dráma 
Múzsájának. Jóltevője, pártfogója volt és maradt 
azután is Corneille-nek, de ezért a sikerért 
bűnhődnie kellett. Richelieu nemrég fennálló 
alapításának, a francia Akadémiának volt a 
feladata, hogy a Cid-en elverje a port ; ez azon-
ban az Akadémia szabályai szerint csak úgy 
történhetett meg, ha a szerző maga bocsátja 
művét bírálatra. Corneille nem is tagadhatta 
meg jótevője kívánságát. Az Akadémia bírálata 
azután gondosan ügyelt arra, hogy a kecske 

is jóllakjék s a káposzta is megmaradjon. 
Elismerte a darab egyes kiváló tulajdonságait, 
viszont nevetséges kicsinyességgel kapaszkodott 
bele apró nyelvi és verselési hibákba. 

A Cid voltaképen nem is eredeti dráma a 
szónak mai értelmében, hanem az akkori szo-
kások szerint megengedett szabad átdolgozása 
egy spanyol darabnak. Nem foglalkozhatunk 
e helyen a spanyol irodalomnak a franciára 
tett hatásával, csak azt említjük meg, hogy a 
spanyol drámákat nagy kedvvel dolgozták át 
ez időben a franciák; Corneille maga későbbi 
darabjaiban (pl. a Menteur) néha egyszerűen 
fordította őket és sok scenikai fogást tanult 
el tőlük. A francia Cid azonban magasan fö-
lötte áll az eredetinek, s ez a tény teljesen 
fölmenti Corneille-t a mi korunk szemében is. 
A regényes, hosszadalmas történetből kiválasz-
totta azt, ami lélektani szempontból egyedül 
érdekes s erre az egy pontra építette föl a 
darabját. Az a lélektani probléma, mely a Cid 
alapját teszi, ezentúl végigvonul Corneille összes 
tragédiáin. Az altarat győzelme a szenvedélyen : 
ez az ő témája. A Cid-ben rendkívül éles 
helyzetbe állítja hőseit. Don Rodrigo kénytelen 
párbajra hívni szerelmesének, Chimene-nek 
apját, mert az az ő apját arculütötte. Megöli a 
párbajban, noha tudja, hogy ezzel örökre el-
szakadt Chimene-től. A lány viszont szíve elle-
nére kénytelen apja gyilkosának halálát köve-
telni a királytól. Szíve ellenére, mert ez a 
rettentő esemény sem képes vele meggyűlöl-
tetni Rodrigo t. Tökéletesen érti, miért kellett 
apját megölnie ; csak becsülete kívánja, hogy 
üldöztesse a gyilkost. Minket kissé különösen 
érint a leányi szeretetnek ez a teljesen külső-
leges, hideg„mivolta. Annál különösebben, mert 
az időegység törvénye, melyről lesz még al-
kalmunk beszélni, nagy erőszakosságokra kény-
szeríti a költőt. Chimene kétszer fogadja Rod-
rigo-t abban a házban, ahol apjának még ki 
sem hült teste fekszik; s a darab — egy 
nappal a halálos párbaj után — azzal végződik, 
hogy Rodrigo kivívja bűne bocsánatát és el-
nyeri Chimene kezét is. Épen csak, hogy a 
kézfogót nem tartják meg rögtön, hanem vár-
nak, amíg az idő behegeszti kissé a nyílt 
sebeket. 

E hibák ellenére — amiken különben a 
költő művészete sokat enyhít s a darabban 
nem oly feltűnők, mint rövid tartalomkivonat-
ban — fogvatart bennünket Corneille-nek nagy 
lélekmagyarázó ereje. Hősei voltaképen elvont 
alakok ; szenvedélyük s a vele küzködő akarat 
elvont, általános erők ; ritka pillanat, mikor a 
rokonság meleg, közvetlen érzését támasztják 
bennünk. De magukban véve igazak, követ-
kezetesek, szépek. 
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A Cid a francia drámairodalomnak olyan 
egyedülálló, hagyományoktól megszentelt darabja 
lett, mint nekünk Bánk-bán. Nagyságát a 
romantika uralma alatt sem merték elvitatni. 

Későbbi darabjaival, ha magasabbra nem 
emelkedett is, de népszerűségét növelte Corneille. 
1640-ben jött Horace és Cinna, 1643-ban 
Polyeucte, 1644—45-ben Bodognne, stb. Nagy 
sikert aratott a spanyolból csaknem szószérint 
fordított J/eníewr (a hazug) c. vígjáték, 1643—44. 
telén; megírta a folytatását is, de az meg-
bukott. 1647-ben az Akadémia tagja lett. 
Egy darabjának bukása után hosszabb időre 
visszavonult a színháztól, vallásos müvekkel 
foglalkozott ; lefordította és pedig verses 
formában, Kempis Tamásnak Krisztus köve-
téséből szóló művét, stb. Ekkor már Racine 
fejlődő népszerűsége elhalványította az övét. 
Utolsó darabját 1674-ben írta, jóformán észre 
sem vették. 1684-ben meghalt nyomorúságban, 
elfeledve. Halála után hamar igazságot szol-
gáltatott neki az utókor. Horace és Cinna 
óta általánosan elismerték a francia tragédia 
atyjának. Ez igaz is, de csak külsőségekben. 
Mert azok a külsőségek, szabályok, amiknek 
ő hódolt meg jóformán legelőször, kétszáz évig 
éltek még. Ám azt, ami Corneille tragédiáiban 
lényeges volt, nem folytatta senki. Egyetlen 
méltó versenytársa, Racine csak külsőleg haladt 
egy úton vele; a többiek pedig föl sem próbáltak 
emelkedni azokig a súlyos problémákig, melyek 
Corneille-t és Racine-t foglalkoztatták. 

Minthogy a francia dráma nagy forradalma, 
a klasszicizmus és romanticizmus küzdelme, 
elsősorban a külsőségek körül folyt és a roman-
tika ezeknek a külsőségeknek köszönhette 
rövid diadalait: mielőtt a dráma történetének 
vázolásában tovább haladnánk, tisztáznunk 
kell a klasszikus tragédia sokszor emlegetett 
szabályait, formai sajátosságait. Különösen az a 
kérdés merül föl e sajátságok vizsgálata közben : 
mennyire elégítették ki e realizmusra szomjazó 
kor közönségét? Mennyi konvencióra volt szük-
sége a klasszikus drámát játszó színpadnak ? 

Legszembeötlőbb sajátsága a francia tragé-
diának a verses forma. Ezt a klasszikusoktól 
tanulták. És olyan szoros szabállyá lesz, hogy 
a XVIH. század közepéig, Diderot fölléptéig 
senkinek sem jut eszébe komoly tárgyú darabot 
prózában írni. Ez volt az első konvenció. 
Természetesnek találták, hogy drámai hősök 
versben beszélnek. A XIX. század, a romantika 
sem mer egészen a vers ellen fordulni, mind-
össze prózai drámát is ír és valamivel szaba-
dabbá teszi a verselést. Francia drámában 
más versforma nem képzelhető el, mint a pár-
rímes alexandrin. A rímtelen verselést nem 
ismerik. Shakespearet is vagy prózában, vagy 

rímes versekben fordítják. A romantika egész 
forradalma a verselés terén annyi volt, hogy 
az alexandrin közép metszetét nem tartotta 
meg szigorúan. Súlyosabb konvenció volt a 
monológ. Ezt nehéz volt elhitetni a közön-
séggel. Fennmaradt, de sok helyen ravasz 
fogással próbálják elkerülni. Kitaláltak egy 
konvencionális alakot, az úgynevezett confident-1 
(bizalmas), akinek semmi egyéb keresnivalója 
nincs a darabban, csak az, hogy a hős, vagy 
a hősnő érzelmeit meghallgassa, esetleg taná-
csokat adjon neki. Vagyis a görög tragédia 
kórusának szerepéből vesz át valamit. Ilyen 
confident van már a Cid-ben is (Elvire), de 
van jóformán minden tragédiában, néhol három 
is, minden főalak mellett egy. Fontos része 
volt a klasszikus tragédiának az elbeszélés is. 
Egyrészt a hely és idő egysége miatt nem 
kerülhette el az író, hotry a színpadon kívül 
történt dolgokat elbeszéltesse ; másrészt azért 
nem, mert pl. gyilkosság sohasem történhetett 
a színpadon. Kétségtelen, hogy az elbeszélés 
drámaiatlan valami. Corneille elméletileg is 
védeni próbálja, de azért feltétlenül ez 
vénült meg leginkább a klasszikus tragédiá-
ban. Egyébiránt akadnak a maguk nemében 
páratlan, nagy rhetorikus szépségekben bővel-
kedő, ragyogó nyelvű elbeszélések, szónoklatok 
té; híres a Cid IV. felvonásbeli csataleírása és 
Cinna hosszú beszámolása az összeesküvésről. 
(I. felv.) Mint a monológot és imitt-amott a 
confident-t, a szónoklatokat is átvette a roman-
tika. Az elbeszélést azonban leginkább csak 
az expozíció eszközéül használta. 

A tragédia nyelve, Corneille óta, emelkedett, 
választékos kezd lenni. A baj az, hogy a nyelv 
lassanként két részre oszlik. A szótár fele nem 
illik a verses forma méltóságához. A költők-
nek aránylag kevés szó, kifejezés használatát 
engedik meg a szabályok. Végül odáig jutnak, 
hogy semmit nem lehet már a maga becsü-
letes nevén nevezni. A XVIII. század végén 
és a XIX. század elején az álklasszikusok mái-
mindent körülírnak, fölhigítanak. A romanti-
kának talán legfontosabb alkotása, hogy vissza-
szerzi a szótár másik felének, a „prózai" 
szavaknak létjogosult-ágát, nevén nevez, körül-
írás nélkül fejez ki mindent. 

A klasszikus francia tragédiák hőseiről 
eléggé ismeretes, hogy mind magasrangú sze-
mélyek, legtöbbször királyok, fejedelmek voltak. 
Magától értetődőnek látszott, hogy csak ezekkel 
történhetnek a tragédia fenségéhez méltó 
események. A hősök ilyen megválasztásából 
már természetszerűleg folyt az a két újabb 
konvenció, hogy a tragédiának időre és helyre 
nézve is távol kellett történnie a közönségtől. 
Hiszen ma is bajos volna monarchikus állam-
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ban az uralkodó-család múltjából, vagy akár 
egy barátságos állam uralkodóinak életéből 
vett tragédiát előadatni. Ha lehetne is, ez a 
forrás hamar kimerülne. A költő tehát leg-
szívesebben az ó-korba megy vissza tárgyat 
keresni. Corneille, aki szereti a politikai ese-
mények rajzát, legszívesebben Rómát választja; 
de sokan vannak, akik örömest vetnék le 
magukról a történeti adatok bilincseit s külö-
nösen a klasszikus dráma hanyatlásának korá-
ban a legfurcsább költött görög és keleti 
királynevek kerülnek a klasszikus tragédiák 
élére. A külső kényszerűségből költői szabályt 
csináltak, anélkül, hogy itt Aristotelesre hivat-
kozhattak volna, hiszen a görög klasszikusok 
saját mondáikat dolgozták fel. A franciák 
azonban hangoztatták, hogy a térben és idő-
ben való nagy távolság szükséges ahhoz, hogy 
a közönség valószínűnek találja a tragédia 
nagy alakjait. Itt tehát ismét a raison szerepel. 

Elérkeztünk a klasszikus tragédia alapelvé-
hez, a hármas egység törvényéhez. Ez a tör-
vény, mely ellen a romantika a legádázabb 
harcot folytatta, röviden így hangzik : a tragédia 
cselekménye legyen egységes, játszódjék le 
ugyanazon a helyen és 24 órán belül. 

A cselekmény egységét kivéve,, e követelések 
szemmelláthatóan önkényesek és nem folynak 
a tragédia lényegéből. Láttuk már, hogy a 
józan ész kielégítésére törekesznek és feladatul 
is tűztük magunk elé, hogy megállapítsuk: 
mennyire sikerül ez a törekvésük. Azt is meg 
kell vizsgálnunk, hogyan értik maguk a francia 
klasszikusok ezt a törvényt, mennyiben hasz-
nál és mennyiben árt nekik? 

A cselekmény egységévél, mint természetes 
és minden irodalmi műben nélkülözhetetlen kel-
lékkel hamar végezhetünk. Corneille a veszély 
egységét értette rajta, amelyben a darab hőse 
forog. A klasszikus dráma nagy érdeme, hogy 
a régi francia színpad epikusán szétfolyó 
darabjai után szigorú egységre, koncentrált-
ságra törekedett. Ez természetesen könnyű 
feladat is volt az idő- és helyegység törvényei-
vel kapcsolatban, melyek amúgy sem adtak 
módot az írónak fölösleges epizódokra. A cse-
lekmény egységének azt a nehezebb fajta meg-
formálását, amit Shakespeare mozaikszerű jele-
neteiben bámulunk, a klasszikus tragédiának 
alkalma sem volt soha megpróbálni. 

Az időegységnek eleinte nem tulajdonítottak 
nagy fontosságot. 1632-ben, mint a Clitandre 
előszavából kitetszik, még maga Corneille sem. 
Nemsokára azonban elméletileg is, gyakorlati-
lag is meghódol előtte. Elméleti értekezései-
ben három dologra támaszkodik: Aristoteles 
egy félreértett mondatára, a görög drámák 
félreértésére és a szintén félreértett raisonra. 

Aristoteles Ars Poétikája csak a cselekmény 
egységét tartja lényegesnek és azzal foglalko-
zik bővebben. Az idő egységéről mindössze 
azt mondja, hogy a tragédiában a cselekmény 
rendesen egy nap alatt igyekszik lefolyni, vagy 
kevéssel tovább tartani. Határozott követelés-
ről tehát, mint látjuk, nincs szó. Corneille 
azonban úgy fordította franciára ezt a mon-
datot, hogy : a tragédiának be kell zárnia cse-
lekményét egy napi időbe... stb. Ne is vitas-
suk, hogy ei kellett-e épen Descartes kor-
társainak föltétlenül fogadni Aristoteles min-
den tanítását ; elég, hogy itt a félreértés nyil-
vánvaló. Ami a görög tragédiát illeti : igaz, 
hogy ez egyfolytában játszódott le s a cse-
lekmény folyamát csak a karok éneke sza-
kította meg. De Corneille maga idézi Euripi-
des Könyörgőiből azt az esetet, hogy egy 
36 soros karének alatt egy hadsereg tizenöt 
mérföldnyire vonul, csatát nyer és a követ 
meg is jön a diadal hírével. Antigone-hó], a 
Kolonosi Oedipus-ból, stb., akárhány helyet idéz-
hetnénk, mikor néhány versszak eléneklésének 
ideje alatt órák munkája történik a színfalak 
mögött. Nem lett volna könnyű mindezek 
alapján megállapítani, hogy a görög színpad, 
amint semmi egyébben, az idő kérdésében sem 
volt realisztikus. Konvenció volt, hogy a 
karok éneke alatt a valóságosnál több idő el-
telését képzelték el. A mi felvonásközünk ne 
lenne alkalmas erre ? De igen, bizonyos mér-
tékig alkalmas. Corneille szerint, amíg a he-
gedűsök játszanak, elképzeljük, hogy két órányi 
idő eltelt. Miért nem három, miért nem egy 
nap ? A két óra is konvenció, az egy nap is. 
Ez tehát a raison félreértése. 

Ezek után már csak kuriózumképen érde-
mes megemlíteni, hogy az aristotelesi szabály 
nagy vitákra adott alkalmat: egész, 24 órás 
napot kell-e értenünk, vagy csak 12-t, nap-
keltétől napnyugtáig? Meg azt is, hogy Cor-
neille, épen mert az éjszaka elvesz az írót 
jogosan megillető időből, megengedhetőnek 
tartja a 30 órára való kiterjeszkedést. A raison 
szempontjából megint azt kérdezzük : miért 30, 
miért nem 36, 40, 48? Corneille gyakorlati 
tanácsokat is ad az idő felhasználására. Mint-
hogy amúgy is természetellenesen sűríteni 
kell az eseményeket, legalább ne juttassuk 
eszébe az időt a közönségnek. Ne tudja, hogy 
reggel, délben vagy este játszódik-e ez vagy 
az a felvonás. Ezt a szabályt (hűségesen kö-
vette ő is, a többi klasszikusok is s így az 
idő-egység voltaképen időtlenséggé, időnkívüli-
séggé változott. 

Ha e félreértésekből született szabály hasz-
nát és kárát akarjuk mérlegelni, a következőket 
kell tekintetbe venni : föltétlenül hasznos volt 
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a darab meséjének kerek megszerkesztése, kon-
centrálása, egyszerűsítése tekintetében. Azzal, 
hogy az elbeszélést, amiről szóltunk már, nél-
külözhetetlenné tette, hozzájárult a nyelv és 
stílus finomításához, mert ezt a drámaiatlan 
szükséges rosszat csak nagy formai művészet 
tehette élvezhetővé. Kára azonban, hogy még 
olyan művészeket is, mint Corneille, erőszakos-
ságra kényszerített. (Milyen kínossá teszi a 
Cid-et, mikor egy leányról huszonnégy órá-
val apja halála után tudjuk, hogy felesége 
lesz a gyilkosnak!) Kisebb tehetségű írókat, a 
XVIII—XIX. század álklasszikusait már agyon-
nyomta az a teher, amellyel, illetve amelynek 
ellenére Corneille és Racine repülni tudtak. 
Es bizonyos történeti tárgyakat, hosszabb le-
folyásuk miatt, a klasszikus tragédia soha sem 
próbálhatott feldolgozni. 

A hely egységéről nem beszélt sem Aristo-
teles, sem Horatius. Ez, Corneille szerint, ter-
mészetes következménye volt az idő egységé-
nek : ha a darab cselekménye huszonnégy órán 
belül véget ért, nem játszódhattak le egyes 
részei olyan helyeken, ahová ennyi idő alatt el 
nem lehetett jutni. A görög tragédiában már 
technikai okokból is ritka volt a színváltozás: 
a színtér rendesen a királyi palota előtt levő 
tér volt és csak ritkán tevődött át a palota 
belsejébe ; nyílt helyen való változás egy isme-
retes: Sophokles Ajax-ában. A kórus ezaktt 
is helyén maradt, mégis szemlélte a később 
történteket. Tehát ez is konvenció volt. A 
franciák ennyit sem akartak megengedni és 
még nagyobb, lényegbevágóbb hibát követtek 
el a valószínűség ellen. Ha igénybevették azt 
a szabadságot, hogy egy város határán belül 
változtassák a színhelyet, akkor következetle-
nek voltak a józan ész szempontjából. Aki 
elhiszi, hogy előbb a királyi palotában volt, 
most meg a Rodrigo apjának palotájában, az 
azt is elhinné, hogy egyik városból a másikba 
utazott a íelvonásköz alatt. Ha azonban a 
klasszikusok egv és ugyanazon helyen akarták 
végigjátszatni darabjukat, akkor az időtlenség 
mellett a hely nélküliség hibájába is bele kellett 
esniök. Corneille az időre vonatkozó, fentebb 
ismertetett tanácsához hasonlót adott a helyre 
vonatkozólag is. Ne tudja a közönség, hogy 
hol van. Legyen a színtér egy határozatlan 
jellegű csarnok, egy fiktív, konvencionális hely, 
amelyről elhisszük, hogy odajön lelkét kiön-
teni a király s alighogy eltávozott, ugyanott 
gyűl össze titkos tanácskozásra az összeesküvők 
csapata ; ahol a távozásukat még csak meg-
okolják valahogy a szereplők (ezt legalább is 
tanácsolja Corneille), de azt már nem igen 
magyarázgatják, hogy miért jöttek ide. Egyik 
pár jön, a másik megy, észre sem veszik egy-

mást: íme, ennyi mindent kell a közönségnek 
a józan ész nevében elhinnie ; holott fantáziájá-
nak ugyanekkora megerőltetésével már azt is 
elhihette volna, amit egy századdal korábban 
még elhitt: hogy a színpadon átmenő színész 
egyik városból a másikba ment. 

Mindezeket a hibákat Corneille is látta ; 
csak az a csodálatos, hogy ezek sem térítették 
el a szabályok föltétlen tiszteletétől. De így 
is dicséretére válik, hogy szabadabban merte 
magyarázni őket. 

Most, hogy előttünk áll nagyjából a klasz-
szikus tragédia egész elmélete, már csak futó-
lag kell vázolnunk további sorsát és rátérhe-
tünk majd az ellene föllépő reakciónak, a 
romantikának ismertetésére. De nem válhatunk 
meg Corneille-től anélkül, hogy ne idéznők 
néhány sorát, mely bátor hangjával szinte elő-
futárja a kétszáz évvel később diadalmaskodó 
romantikának : „Könnyű a bírálóknak szigorú-
nak lenni; de ha megpróbálnának tíz-tizenkét 
ilyenfajta müvet adni a közönség kezébe, talán 
még jobban kitágítanák ezeket a szabályokat, 
mint én teszem, mihelyt tapasztalatból ismer-
nék meg, milyen kényszerhelyzetbe hozza az 
embert az ő szőrszálhasogatásuk s hány szép 
dolgot száműz az a mi színpadunkról. Akár-
mint álljon a dolog, ezek az én véleményeim, 
vagy ha jobban tetszik, eretnek-tanaim a mű-
vészet legfőbb pontjait illetőleg; és én nem 
tudom jobban összeegyeztetni a régi szabályo-
kat a modern kor tetszésével. Nem kételkedem, 
hogy könnyű jobb módokat találni erre s én 
kész is vagyok követni őket, mihelyt olyan 
szerencsésen valósítják meg, mint én a magam 
módját." (Folyt, köv.) 

TEHMÉSZETTUDOMÁMOR. 

A katód- és Röntgen-sugarak. 
írta: Dékány Mihály. 

A XIX-ik század második felét a természet-
tudományi felfedezések korszakának mondják, 
s méltán, mert ekkor rövid pár évtized alatt 
a természettudományi, külöaösebben a fizikai 
kutatások és felfedezések olyan lendületet 
vettek, amilyen mérvűre annakelőtte hosszú 
századokon át nem volt példa. 

Ezen mozgalmak közül is különösen kiemel-
kednek az elektromosság terén elért nagyszerű 
s gyakorlati fontosságukban messze kiható fel-
fedezések. A villamos-üzemű vasútak, a telefon, 
a villamosvilágítás általános elterjedése, nem-
különben a dróttalan táviratozás és dróttalan 
telefonálás terén s a magas feszültségű áramok 
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egyéb alkalmazásaiban (a gyógyászat terén is) 
már eddig is elért kiváló sikerek mind ezen 
korszak tudósait méltatják. 

Ezen korszak felfedezései között elméleti 
szempontból talán legfontosabbak a katód-, 
Röntgen- s a radioaktív-testeknek a sugárzása, 
melyeknek bizonyos gyakorlati fontosságuk 
mellett, főképen az elektromosság mibenlétéről 
s az anyag szerkezetéről vallott újabb fel-
tevésünk megmagyarázásában vannak rend-
kívüli nagy szerepük. 

Időbeli sorrendben legelőbb ismertük meg 
a katód- és Röntgen-sugarakat s ezeknek a 
tanulmányozásai vezettek el későbben a radio-
aktív-testek felismeréséhez. 

Hogyan is keletkeznek tehát a katód- és 
Röntgen-sugarak ? 

Jól ismert tünemény a dörzsölési-, vagy 
megosztó elektromozógép sarkai között átütő 
szikra, mely annál hosszabb, azaz annál nagyobb 
távolságban levő sarkok között létesül, minél 
nagyobb a villamgép, illetőleg minél több 
elektromosság gyülemlik fel s egyenlítődik ki 
egyszerre a sarkok között. A villamgép szik-
rájához hasonló szikrázást kapunk a Ruhmkorff-
féle szikra-induktorral is, amelynek, mint tudjuk, 
csak a primér-tekercsét kell összekötni vala-
milyen galván-batteriával, hogy a szekunder-
tekercs végei között meginduljon a szikrázás. 

A szikra tulajdonságainak a tanulmányozása-
kor rendesen Ruhmkorff-ot használunk, mert 
ez könnyebben kezelhető, mint a stakikai elek-
tromos gépek. A szikrázó-készülék azon részeit 
(sarkait), melyek között a szikra képződik, 
elektródoknak hívjak és pedig a pozitív-elek-
tród az anód, a negatív a katód. 

A Ruhmkoríf féle induktórium szikrájának 
a hossza függ az induktórium tekercseinek a 
számától, az indítóáram erősségétől, a meg-
szakítások számától (minél több a másod-
percenkénti megszakítás, annál hosszabb a 
szikra) és az elektrodok alakjától. Mindezek 
dacára azonban egy légköri nyomású levegőn 
(760 mm. kéneső-oszlop súlyával egyenlő) 
aránylag igen rövid a szikra. Így pl. gömbalakú 
elektrodok között 25.000 volt feszültség mellett 
alig 10 mm., 30.000 volt feszültség mellett 
pedig alig 15 mm. hosszú szikra képződik. 
Azaz, csak ilyen távolságú elektrodok között 
üt át a szikra s ha az elektródokat ezeknél 
nagyobb távolságra állítjuk egymástól, a szik-
rázás megszűnik. Nem így van azonban zárt 
térben, ahol a levegő sűrűsége változtatható. 

Legelőször (1858-ban) Geissler készített 
olyan (néhány dm. hosszú) üvegcsövet, amely-
ben a levegő sűrűségét légszivattyúval tetszés 
szerint változtathatta. Ha az ilyen cső platina-
elektródjait összekötjük működésben levő Ruhm-

korff-al, mikor a csőben levő levegő egy lég-
köri nyomású, akkor az elektrodok aránylagos 
nagy távolsága miatt természetesen semmiféle 
szikrázás sem mutatkozik. Ámde, ha a levegőt 
kezdjük ritkítani akkor, amikor 7—8 mm. 
nyomásra száll alá a csőben levő levegőnek a 
nyomása, az anód felől rózsaszínű fénypamat 
indul, mely további ritkítás mellett folytonosan 
nyúlik, míg 1 — 2 mm. nyomású gázban az 
egész csövet kitölti a réteges szerkezetűnek 
látszó rózsaszínű fény. Egyedül a katód végé-
nél van egy kis sötét tér, a katódon pedig 
fehér csillag mutatkozik. Az egész csövet be-
töltő rózsaszínű fényt anód-fénynek mondjuk. 
A csőben levő maradék gáz ritkítását tovább 
folytatva, az anód-fény kezd visszafelé, ahon-
nan kiindult, az anód felé rövidülni s amikor 
a ritkítás V2 mm. nyomású gáznál is kisebb 
lesz, teljesen eltűnik. Ehelyett azonban új 
tünemény jelentkezik : a katóddal szemben levő 
üvegfal kísértetiesen, kékeszöldesen kezd el 
villogni, fluoreszkálni. Tudniillik, amint 1869-ben 
azt Hittorf megállapította, a rózsaszínű anód-
sugarak visszahúzódása után a katódról indul-
nak ki egyenesvonalú, láthatatlan sugarak, 
amelyek a katóddal szemben levő üvegfalat 
kékeszöldes fluoreszkálásra bírják. Ezeket a 
láthatatlan sugarakat nevezzük katód-suga-
raA-nak. 

A katód-sugarak tulajdonságait behatóbban 
csak 1879 óta tanulmányozzuk, amióta Croo-
kes nyomán olyan csöveket készítenek, ame-
lyekben a nyomás Viooo-ed milliméternél is 
kisebb. Ezek a csövek a Crookes-csövek. 

Már Crookes igazolta, hogy a katód-suga-
rak mindig merőlegesen állanak a katódra s 
teljesen függetlenek az anód helyzetétől. A fé-
meken nem hatolnak keresztül, hanem épúgy 
árnyékot vetnek, mint a napnak sugarai a 
közönséges tárgyakról, amit a foszforeszcencia 
kimaradása mutat. A katód-sugarak terjedési 
sebessége a katódtói annál nagyobb, minél 
ritkább a csőben levő levegő s a ritkítással a 
sugarak terjedési sebessége a fény terjedési 
sebességéig (300.000 km.) fokozható. 

De egyébként is nagyon különös sugarak 
ezek a katód-sugarak. A katód-sugarakhoz 
közeledő mágnesnek bármelyik vége kité-
ríti, eltaszítja őket egyenesvonalú irányukból. 
(A fénysugarakra a mágnesnek semmi hatása 
sincs.) Az útjokba eső s könnyen mozogható 
kis csillámkereket forgatni képesek (szélmalom-
kerék-kísérlet) ; tehát mozgató tulajdonságuk 
van. A katód-sugarak a színtelen sókat meg-
festik. Az üveget nemcsak fluoreszkálásra bír-
ják, hanem fel is melegítik, még pedig annyira, 
hogyha a cső vékonyfalú, az megpuhul és a 
külső nyomás alatt belapul. Hogy ez a mele-
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gítő tulajdonságuk mily nagy. még az is élén-
ken illusztrálja, hogy az útjukba eső platina-
drótot rövid idő alatt izzóvá hevítik. Ez utób-
biakból nyilvánvaló, hogy a katód-sugarak 
melegítőbbek, perzselőbbek, mint a legforróbb 
egyenlítői napsugarak s minden útjukba eső 
tárgyat elégetnek, elpusztítanak. 

Eme veszedelmes tulajdonságuk mellett az 
a szerencse, hogy pusztító erejük csak az üveg-
csövön belül érvényesülhet, mert mindennemű 
cseppfolyós és szilárd test oly nagy mérték-
ben nyeli el őket, hogy terjedésüknek már a 
vékony üvegfal is határt szab. Egyedül csak 
vékony aluminiumlemezen képesek áthatolni. 

A katód-sugarak mibenlétét az elektromos-
ságnak kísérleti tényekkel támogatott legújabb 
elméletével magyarázzuk. 

Ezen elmélet szerint az elektromosság ép-
úgy, mint bármely közönséges értelemben vett 
anyag, már tovább nem osztható kicsiny kis 
elektromos részecskékből, elektronok-bó\ áll. 
Az elektron tehát határozott nagyságú része 
az elektromosságnak, s bármekkora elektromos-
ság mindig ilyen egyenlő nagyságú elektronok-
ból, mondjuk elektromos atomokból van össze-
téve. Nevezetes, hogy eddig csak a negatív 
elektromosságnak az atomjait, elektronjait is-
merjük szabad állapotban, míg a pozitív elek-
tromosság a közönséges értelemben vett vala-
mely anyagnak mindig legalább is egy atom-
jával kapcsolatban található. Mivel a pozitív-
elektronok szabad állapotban ismeretlenek, nem 
is tudjuk, hogyan helyezkednek el az anyagon. 
Valószínű, hogy pozitív-elektronok nincsenek 
is, hanem az elektromos szempontból közöm-
bös atomokról bizonyos körülmények között 
több-kevesebb negatív-elektron leválik, tovább 
vándorol s más atomhoz csatlakozik; ahol 
ilyformán a negatív-elektronok megfogynak, 
ott pozitív, ahol pedig megszaporodnak, nega-
tív elektromosság jelentkezik. 

Ezek szerint csak egyféle, vagyis negatív-
elektron volna. Ez az elektron 2000-szer volna 
kisebb az eddig ismert legkisebb anyagi részecs-
kénél, a hidrogénatomnál, azaz egy tömeg 
elektronnak az átmérője körülbelül egy billio-
mod része lenne a milliméternek. Ezek a parányi 
kis elektronok rohannak rendkívüli gyorsaság-
gal a közönséges anyag atomjainak a hézagai 
között, a negatív-saroktól a pozitív-sarok felé, 
miközben az elektronok és az anyag atomjai 
között föllépő súrlódás olyan meleget fejleszt, 
hogy a szilárd vezető vagy annak egyes részei 
izzásig hevülnek. (Elektromos izzólámpák). 

Természetesen a negatív-elektronok nem-
csak a szilárd testek atomjai között képesek 
az anód felé rohanni, hanem a légnemű tes-
tek atomjai sem tudják őket ebbeli törekvé-

sükben visszatartani. Ilyenkor a súrlódás a 
gáznak az atomjait melegíti föl, mely, ha zárt 
térben, üvegcsőben van, a gáz anyagi minő-
sége s ritkaságának foka szerint a legváltoza-
tosabb és legbizarrabb fényt fogja mutatni. 
(Geissler-csövek.) Hosszabb cső csak akkor 
kezd világítani, ha a gáznak nyomása legalább 
is 7—8 mm.-re száll alá, míg 1 mm.-nél is 
alacsonyabb nyomás mellett a csekély mennyi-
ségű gáz már nem képes látható fényt kibo-
csátani. A negatív elektronoknak ekkor már 
alig van valami akadály az útjukban, tehát nagy 
sebességüknél fogva változatlan energiával 
rohannak tova a katódról egyenes irányban s 
teljes erejükkel ütköznek a csőnek szemben 
levő falára, mikor is azt fölmelegítik s fluo-
reszkálásra bírják. 

Ezek az akadálynélkül rohanó elektronok a 
katócl-sugarak; azaz amit előbb katód-sugarak-
nak mondottunk, azok a sugarak tisztán sza-
bad állapotú s nagy sebességgel rohanó negatív 
elektronokból állanak. Ezt az is bizonyítja 
még, hogy az egyirányú párhuzamos katód-
sugarak egymást taszítják (mert mindkettő 
negatív elektromosság), azonkívül e sugarakat 
minden negatív elektromossággal töltött test 
taszítja, a pozitív elektromos test pedig vonzza. 
Az elektronok rendkívüli nagy sebességében 
s rohanásuk közben történő heves ütközésük-
ben van a katód-sugaraknak melegílő, káros 
s minden romboló hatásuk. 

Mint előbb is említve volt, a katód-sugarak 
nem jöhetnek ki azon csőből, amelyben kelet-
keznek, mert a cső üvegfala elnyeli őket. 
Ámde azért a katód-sugarak energiája nem 
semmisül meg azzal, hogy e sugarakat az üveg 
elnyeli : mert először is fölmelegítik az üve-
get, tehát részben meleg energiává alakulnak 
át ; másodszor az üveget kékeszöldes íiuoresz-
kálásra bírják s így egy részük fény-ener-
giává alakul ; harmadszor pedig a katód-suga-
raktól ért üvegfalról újfajta sugarak is indul-
nak, azaz részben új sugárzó energiává ala-
kulnak a katód-sugarak. 

Ezeket az újfajta sugarakat sem az élő 
szem, sem a legtökéletesebb lencse nem képes 
felfogni. Ezek láthatatlanok s hogy a katóddal 
szemben levő üvegfalról valóban szétszóródnak, 
annak bizonyítéka az érzékeny fotográfiái 
lemez, amelyre ezen újfajta sugaraknak ugyan-
olyan hatásuk van, mint a napfénynek: vagyis 
az érzékeny lemezeken kémiai elváltozásokat 
idéznek elő, minélfogva bizonyos körülmé-
nyek között fotografálásra alkalmasak. 

Ezeket a katód-sugarak hatására jelentkező 
láthatatlan sugarakat Röntgen 1896-ban fedezte 
fel s x-sugaraknak nevezte el. Ma felfedező-
jükről Jiöntgen-sugaraknak hívjuk. 
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Hogy a Röntgen-sugarak nem visszavert 
katód-sugarak, vagyis nem szabadon mozgó 
elektronokból állanak, az is bizonyítja, bogy 
reájuk a mágnesnek nincs kitérítő hatása. De 
a közönséges fénysugarakkal sem azonosak a 
Röntgen-sugarak, mert különböző közegeken 
hatolva át, nem töretnek meg az új közeg 
határán, mint a fénysugarak. 

A Röntgensugarak a legnagyobb valószínű-
ség szerint a világ-éter hullámzásából keletkez-
nek. De hogy e hullámzást a katód-sugarak 
hatásának kitett szilárd testek miként indítják, 
abszolút semmitsem tudunk. 

Nemcsak akkor keletkeznek Röngten-suga-O ö 
rak, amikor a katód-sugarak az üvegcső falát 
érik, hanem mindannyiszor, valahányszor a 
katód-sugarak útjába szilárd test kerül s azon 
megtöretnek. Ezen az alapon készítik az úgy-
nevezett Röntgen-lámpákat, amelyek lénye-
gükben nagy ritkítású, tehát katód-sugárzásra 
képes üvegcsövek. E csövek felfúvódott részé-
nek a közepe táján, a katcddal szemben, ferde 
helyzetben egy sima platina-lap (platina-tükör), 
úgynevezett antikatód van, amelyen a katód-
sugarak megtöretnek s így e platina-tükörről 
indulnak ki a Röntgen-sugarak. 

A Röntgen-sugarak elé már úgyszólván 
semmifele test nem gördít akadályt ; ezek 
szabadon, feltartóztathatlanul terjednek szét 
mindenfelé. Egyedül a platina és ólom nyeli 
el őket teljesen, más fémek pedig csak rész-
ben. A csontok foszforsavas calcium-tartalmuk 
miatb nehezen bocsátják át. 

A Röntgen-sugarakat ez utóbbi tulajdonsá-
guk alapján az emberi test csontvázának a 
lefényképezésére használják. Ugyanis, ha érzé-
keny fotográfiái lemez és egy Röntgen-lámpa 
közé helyezzük valamely testrészünket, pl. 
kezünket és néhány percnyi sugárzásnak tesz-
szük ki, akkor rendes kezelés után kezünk 
körvonala s benne a csontok lesznek láthatók. 
A csontvázat azonban fotografálás nélkül is 
láthatjuk, ha érzékeny lemez helyett bárium-
platincyanürös lapnak a Röntgen cső felé eső 
oldalára tesszük a kezünket, amikor Röntgen-
sugárzás hatására e lap másik oldalán (sötét 
térben) zöldesfehér fluoreszkálás közben szé-
pen láthatók a csontok. 

A Röngten-lámpák ma már különösen a 
gyógyászat terén vannak nagy mértékben elter-
jedve, mert velük nemcsak a csontváz s esetleg 
a szervezetbe került idegen testek (pl. lövéstől 
származó golyók, sörétek stb.), hanem a szer-
vezet nemesebb részei, a tüdő, gyomor stb. is 
szépen megfigyelhetők. így pl. a tuberkulótikus 
egyének tüdejében észlelhető gümőkóros elvál-
tozások stb. is felismerhetők. 

Vannak azonban káros tulajdonságai is a 

Röntgen-sugaraknak, amennyiben, ha a szerve-
zet valamely része sokszor és huzamosabb ideig 
van a sugárzásnak kitéve, akkor ott elválto-
zások s egyes részek elhalása következik be, 
(szőr, haj kihull). Ennek áldozata a londoni 
közkórház Röntgen-technikusa is, kinek a 
Röntgen-sugarak úgyszólván már minden test-
részét megtámadtak, tönkretették : kezének 
ujjait egymásután kellett leoperálni, úgy, hogy 
ma már a két kezén csak 3 ujja van összesen. 

A Röntgen-sugarak az útjokba eső testeket 
fel is melegítik. 

A Röntgen-sugarak fontosak még a gázok 
elektromos vezetőképességének a módosítása 
szempontjából is. Ugyanis, mint tudjuk, a gázok 
s így a levegő is csak kis mértékben vezetik 
az elektromosságot, azaz pl. a villanygépek 
elektródjai között a szabad levegőn arán} lag csak 
rövid távolság mellett indul meg a szikrázás. 
Ha a gázokat s így a levegőt is Röntgen-
sugarak érik, ezeknek a vezetőképessége nagy 
mértékben fokozódik, amit az mutat, hogy a 
villanygép elektródjait egymástól távolítva 
sem szűnik meg a szikrázás. A gázok eme 
jobb vezetőképessége azonban csak addig tart, 
míg a Röntgen-sugarak hatásának ki vannak 
téve, ellenben a hatás megszűnte után rövid 
idő alatt visszaalakul a vezetőképesség eredeti 
értéke. Különben a gázok vezetőképessége a 
katód-sugarak hatására is fokozódik, de nem 
oly nagy mértékben, mint a Röntgen-sugár-
zásra. De fokozódik a gázok vezetőképessége 
még más hatásokra is, mely fokozódott vezető-
képessségnek újabb magyarázata röviden a 
következő : 

A gázok vezetőképességét pozitív és negatív 
elektromossággal töltött gázrészecskék idézik 
elő, melyek a közönböstulajdonságú gáz-
molekulákból képződnek, úgy, hogy pozitív és 
negatív-töltésű részekre válnak szét a Röntgen-
sugárzásra, vagy más hasonló tulajdonságú 
hatásra. Ezt a folyamatot ionizációnak mond-
juk. Az ionizált gázban az elektromos vezetés 
úgy történik, hogy az elektromos vonzás követ-
keztében a pozitív elektromossággal telt részecs-
kék (ionok) a negatív elektród felé, a negatív-
ionok pedig a pozitív-elektród felé igyekeznek, 
ahol elektromos töltésük kiegyenlítődik s 
azután szétszóródnak. A töltések kiegyenlítő-
dését úgy kell képzelnünk, hogy a negatív-
töltésű ionokról az elektronok leválnak s 
behatolnak a positiv-elektród anyagába, ellen-
ben a pozitív-ionok a negatív-elektródról 
elektronokat vesznek fel, miáltal a negatív-
elektród felszaporodott elektronjai fogynak, a 
pozitív hiányai pedig betöltetnek. 

A Röntgen-sugaraknak fotográfiái, a gázok 
vezetőképességét fokozó, melegítő s minden 
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más hasznos és káros hatásuk a sugárzás 
erejétől függ. Az e célból végzett kísérletek 
pedig azt mutatják, hogy a Röntgen-sugárzás 
energiája (hatásának a nagysága) tisztán a 
Röntgen-cső elektródjainak a feszültségkülönb-
ségétől és az antikatód anyagától függ. Utób-
bitól olyképen, hogy minél nagyobb atom-
súlyú az antikatód, annál nagyobb energiájú 
a sugárzás. Épen azért használnak antikatódul 
platinát. Az induktórium megszakításainak a 
számától s módjától pedig annyira nem függ 
a sugárzás energiája, hogy induktórium helyett 
iníluenz gépet ishasználhatunk a Röntgen- csőhöz. 

Az energiáról. 
írta: Gergely Adolf. 

(Második közlemény.) 

Egy német orvos, dr. Mayer Róbert Gyula 
volt az, aki bebizonyította, hogy a hő és a 
munka között kell lenni egy meghatározott 
viszonynak, aki e viszony értékét ki is számí-
totta és ezzel megvetette alapját az összes 
természettudományok legáltalánosabb törvényé-
nek, az energia megmaradása elvének. 

El fogjuk mondani röviden, hogyan jött rá 
ez eszmére. 

A test minden részét bejáró vér edényei 
között fontos szerepet játszanak azok, amelyek 
a táplálékokból kiválasztott nedveket bevezetik 
a tüdőkbe, ahol e nedvek széntartalma a be-
lehelt levegő oxigénjével egyesül, ahol tehát a 
táplálékok oxidálódnak. Mayer 1840-ben Jáva-
szigeten tartózkodva, az akkori szokásnak 
megfelelőleg, számos betegen eret vágott és 
feltűnt neki, hogy a tüdőből kijövő véredények 
vére nem sötétvörös, mint itthon, Európában 
szokott lenni, hanem élénkpiros színű volt. E 
jelenség megragadta figyelmét és arra a követ-
keztetésre jutott, hogy minél több táplálék 
egyesült a belehelt levegő oxigénjével, minél 
több táplálék oxidálódott, elégett, annál söté-
tebb vörös színe van annak a vérnek és egy-
úttal annál nagyobb hő is fejlődik a test 
belsejében. A belső oxidáció ép olyan termé-
szetű égés, mintha meggyújtunk egy gyertyát : 
a gyertya anyagának széntartalma egyesül a 
levegő oxigénjével, miközben fény és hő kelet-
kezik. Csakhogy az emberi test belsejében ez 
a/, égés lassan történik, a hő lassan fejlődik 
és mindjárt el is oszlik, úgy, hogy a táplá-
lékok éghető anyaga nem kerülhet föl a meg-
gyúlás hőmérsékletére, nem keletkezhetik fény 
mint a gyertyánál, csak hő. 

Arra a következtetésre jutott tehát, hogy 
annak a vérnek a színe az oxidációnak, az 
égésnek fokától függ. 

Jáva szigetén nagyobb meleg uralkodik, 
mint Európa bármelyik részében, az emberi 
test ott sokkal kevesebbet veszít melegéből, 
mint Európában, ahol a hőveszteség a hidegebb 
környezet miatt jóval nagyobb. Az emberi 
test hőmérséklete mégis mind a két helyen 
ugyanaz, körülbelül 37 C°. Hogy tehát a test 
hőmérséklete állandóan 37 C°-on maradjon 
meg, a forró éghajlatú vidéken kisebbfokú 
oxidációra van szükség, mint az északi hidegebb 
vidékeken ; ilyen helyeken tehát a már említett 
tulajdonságú véredény vérének sötétebb vörös 
színe van. 

Mayer egész érdeklődését most már az állati 
hő problémája kötötte le. 

Ahogyan a fölmelegített szoba hőtartalma a 
tüzelőanyagok elégéséből származik, épen úgy 
az emberi és állati vagy egyszóval az állati hő 
a táplálékok oxidációjának, elégésének ered-
ménye. Es valamint egy bizonyos mennyiségű 
tüzelőanyag elégetésénél mindig meghatározott, 
állandó mennyiségű hő keletkezik, akár lassan, 
akár gyorsabban történik az elégés, épen úgy 
egy bizonyos mennyiségű táplálék oxidációjakor 
sem keletkezhetik egyszer több, másszor keve-
sebb hő. így fejezi ki ezt az élettan egyik 
tétele ; vagy másképen : az állati test akár-
milyen csodásan legyen is megalkotva, semmi-
ből hőt nem teremthet. 

De nemcsak a szervezet belsejében fejlőd-
hetik hő, hanem azonkívül is képes az ember, 
az állat hőt teremteni. Kalapácsolással meg-
melegíthetünk egy vasdrótot, száraz fadarabot 
pedig dörzsöléssel úgy fölhevíthetünk, hogy 
meg is gyullad, amint azt a vadak teszik. 
Hogyha élőlény semmiből nem teremthet hőt, 
akkor a vasdrótnak és a fadarabnak melege, 
mint az emberi test által fejlesztett külső hő, 
fem keletkezhetett más forrásból, mint amilyen-
ből a belső hő, azaz a táplálékoknak a testben 
végbemenő okszidációjából. 

Mi következik már most ebből? 
Az, hogy az ember által elhasznált munka 

és a keletkező hő között meghatározott érték-
viszonynak kell lennie, azaz egy bizonyos meny-
nyiségü munka árán nem egyszer több, másszor 
meg kevesebb hőt nyerhetünk, hanem mindig 
ugyanannyit. Mert ha három különböző szer-
kezetű hőfejlesztő-gép van előttünk, mindegyi-
ket egy-egy ember mo/gatja és a mozgatás 
mindegyik gépnél ugyanannyi munkát emészt 
föl és eközben abban a három emberben egyenlő 
mennyiségű táplálék ég el, akkor ha az egyik 
hő fejlesztő-gépben több hő keletkeznék, mint 
a másikban és ebben is több, mint a harma-
dikban, nem állhatna meg akkor az a már 
előbb említett élettani tétel, hogy ugyanannyi 
anyagfogyasztás mindig egyforma mennyiségű 
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hőt hoz létre. Az élettani égés elméletéből kö-
vetkezik tehát az, hogy az élőtest által fejlesz-
tett külső hő és az elhasznált mechanikai munka 
között állandó értékviszonynak kell lennie. 

E viszony értékét kiszámította és azóta 
kísérletekkel mások is igazolták, hogy ha egy 
gőzgép 1 kalória hőt használ el, vagyis annyi 
hőt, amennyi 1 kg. vizet l°-kal tud felmele-
gíteni, akkor 424 kilogramm-méter értékű 
munka keletkezik. Ennyi értékű munkát végez 
például az az erő, amelyik 424 kg.-ot 1 m. ma-
gasra felemel. Tehát egy kalória hő 424 kilo-
gramm-méter munkával egyenlő értékű és meg-
fordítva : valahányszor 1 kg. súlyú test 1 méter 
magasságról esik le, mindannyiszor 424-ed-
rész kalória hő keletkezik, tehát 1 kilogramm-
méter munka 424-edrész kalória hővel egyenlő 
értékű. A hő tehát átalakítható munkává, a 
munka pedig hővé, de ez az átalakulás meg-
határozott törvénynek van alávetve ; azaz : meg-
határozott mennyiségű hőből nem egyszer 
kevesebbet, másszor pedig több munkát nyer-
hetünk, hanem mindig meghatározott nagyságút 
és megfordítva : egy bizonyos mennyiségű 
munka eltűnése árán meghatározott mennyi-
ségű hő keletkezik. Az energia nem veszhet 
el. A kilőtt ágyúgolyó mozgási energiája a 
páncélba való ütközéskor eltűnik, de nem vész 
el, hanem átalakul a páneéllap meghatározott 
mennyiségű hőbeli energiájává és a gőzgépbe 
vezetett hőenergia a haladó vonat mozgási 
energiájává változik. 

A munkának hővé és a hőnek munkává való 
átalakulását könnyebben megérthetjük, ha föl-
tesszük, hogy a hő maga sem egyéb, mint 
aminek megsemmisüléséből keletkezett, azaz 
mozgás, a test legapróbb részecskéinek moz-
gása. E mozgást a részecskék kicsinysége miatt 
szemünkkel ugyan nem vehetjük észre, de 
érzékszervünkre a hő benyomását kelti. Ha 
tehát valamely test látható mozgásának energi-
ája ütközéskor vagy súrlódáskor látszólag meg-
semmisül, a valóságban nem tűnik el teljesen, 
hanem átalakul, anélkül, hogy régi energiájá-
ból valamit veszítene, anélkül, hogy régi 
energiájánál nagyobb értékű energiát nyerne, 
átalakul a test legapróbb részecskéinek moz-
gási energiájává. Mert energiát nem lehet meg-
semmisíteni és semmiből nem lehet nyerni, így 
fejezi ki ezt az energia megmaradásának Mayer 
által a hőenergiára kiterjesztett elve. 

Van azonban a hőenergián kívül más ener-
gia is. 

Minden élet főforrása a Nap. Sugarai ráes-
nek a növényre és zöld levelei elnyelik azokat ; 
e levelek magukba szívják még a levegő szén-
savát is, amely az elnyelt napsugarak hatására 
felbomlik alkotó részeire, szénre és oxigénre. 

Az oxigén visszamegy a legkörbé, a szén 
pedig benne marad a növényben, amelynek 
egyik nélkülözhetetlen részét teszi. Az a meleg-
mennyiség, melyet a növény, a fa a napsugarai-
tól felvesz és amely a szénsav alkotórészeinek 
szétválasztására elhasználódott, nem tűnik el 
nyom nélkül, mert a fa, még inkább a benne 
levő szén állandóan megtartja azt a tulajdon-
ságát, hogy az oxigénnel újra szénsavvá 
egyesülhessen, elégjen, szóval kémiai vegyületbe 
lépjen vele. Tehát a Nap hőenergiája kémiai 
energiává alakul át. Az ősvilági növények meg-
szenesedett maradékában, a kőszénbányákban 
megtaláljuk a Nap hőenergiáját lekötött kémiai 
energia alakjában, amely a szén elégésénél 
mint hő válik újra szabaddá. Ez az a hő, mely 
melegíti és világítja lakásunkat, amely a mű-
helyekben munkagépeket hajt és a sínpályákon 
vonatokat ragad messzi távolságokra. 

Az elektromos energiáról, forrásairól és pedig 
a galván elemről, akkumulátorról és az egyen-
áramú meg a váltakozó áramú dinamógépekről 
majd más alkalommal. 

Az iskolai kert. 
Irta : Pinkert Zsigmond. 

(Harmadik közlemény.) 

A növény nemcsak levelével, hanem szárá-
val és gyökerével is lélegzik. Miért kell eső 
után kapálni ? Miért ássuk fel a fák tövét ? 
Egészséges-e a szobában sok növényt tartani ? 
(A levegőnek az áthasonítás útján való javí-
tásáról máskor lesz szó.) 

Fordítsuk figyelmünket a kertben fejlődő 
búzára. Hány nap múlva csírázott ki? Hogy 
fejlődnek egyes levelei ? A szár tövéből mái-
ősszel kezdenek fejlődni a mellékszárak. Ha 
novemberben a növény 3—4 levelét lefejtjük, 
tövükben láthatjuk a mellékszárak fejlődő rü-
gyeit. Télen a fejlődés szünetel. 

A fagy a telelő vetésben igen nagy kárt 
tehet. A laza föld felszínének felemelése által 
elszakítja a gyökereket, enyhe idő beálltakor 
pedig, midőn a föld visszaomlik, a növények 
gyökerestől a föld fölé kerülnek és kiszárad-
nak. A kifagyás különösen tavasszal, a nappali 
meleg és éjjeli fagy többszörös váltakozásakor 
történik. Állandó hidegben a vetés sokkal 
jobban telel, mint enyhe télen. A kifagyás 
ellen védekezünk, ha a búzát korán vetjük, 
hogy erősen begyökerezzék és tavasszal mi-
helyt lehet hengerezzük, hogy a növényeket 
a földbe visszanyomjuk. A vastag hó a vetés-
nek nem árt, mert kap elég levegőt; de ha 
a hó felszínén jégkéreg képződik, a vetés meg-
fulladhat. Ilyenkor a hóborította vetést bekötött 
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lábú marhákkal megjáratjuk, hogy levegőhöz 
jusson. 

A télen szunnyadó rügyekből tavasszal, 
április, május hónapban 2—5 mellékszár fej-
lődik, a vetés bokrosodik. A gyomirtást a 
bokrosodás előtt kell végezni. Miért ? Hogyan 
írtjuk a gyomokat?* Fogasolás. 

A mellékszárak mindenikének végén 1 — 1 
kalász fejlődik. A hajlékony hengeres szalma-
szár belül üres és bütykök által több ízre van 
osztva. Minden íz a bütykök fölött külön-
külön növekedik, mert a szár e helyeken 
annyira gyenge, hogy a kalász súlya alatt is 
letörne, ha a bütyök aljából kiinduló levél-
hüvely körül nem fogná és meg nem szilár-
dítaná. A levélhüvely alsó része épen ezért 
meg van vastagodva, felső része gyengébb. Az 
alsóbb levelek hüvelyei a fiatalabb szál-részeket 
és a kalászt is magukba rejtik és megvédik. 

Hajlítsunk egy búzaszárt a föld színére s 
alsó részén egy kampós fával tűzzük oda. 
Néhány nap múlva az alsó bütykök térd mód-
jára megtörnek és a szár a földről fölemel-
kedik. A hüvelynek a bütyök fölötti megvas-
tagodott része egyenletlenül növekedett. A szél-
től megdőlt vetés ily módon emelkedik föl 
újra. Keskeny szalagos leveleibe a szél nem 
kapaszkodhatik, mert mint a zászló, a szél 
irányába fordulnak. 

A hüvely és levél érintkezésénél lévő nyel-
vecske a levélről lefolyó vizet a szár két 
oldalán a gyökérhez vezeti, nehogy a hüvelybe 
jutva a szár rothadását okozza. 

A kalász központi tengelyének mélyedései-
ben kétsorban ülnek a kalászkák, két polyva-
levéltől megvédve. A kalászka három virágból 
áll. A virágot skatulya módjára két murva-
levél, a belső pelyvalevél és a külső bajuszos 
tokiász takarja be. A virág nem feltűnő, illata 
nines, nektár sincs benne. Miért nincsen e 
csalogató eszközökre szüksége ? 

Napos májusi reggelen szinte szemlátomást 
nyílnak ki a kalász alsó virágai. A szétnyílott 
pelyvalevelek közül 3 porzó esik ki, melyek 
hosszú nyélen függve a reggeli szellőtől ide-
oda lóbázva rázzák ki a finom sárga port. 
A por tehát a szél útján jut a virágból kiálló, 
kétágú tollas bibére. Miért virágzik reggel? 
A virágzás csak 1A óráig tart. A kalász 4 nap 
alatt elvirágzott. Eső árt-e ez időben a búzá-
nak ? Miért ? A porzó egy része a portokok-
ból már a kinyílás előtt a virág belsejében 
hull ki s így az önbeporzás is végbemehet. 

Hasonlítsuk össze a búzavetést a többi 
gabonaneműekkel. Miben különbözik tőlük? 

* L. Magyarország gyomnövényei. Wagner János. 
Földmívelésügyi miniszter kiadványa. 1908. 8. szám. 

Nem észlelhetjük-e a rozsdásodást vagy üsz-
kösödést vagy más állati ellenségeit. Ismertes-
sük őket. 

Mikor érett a búza az aratásra ? Vizsgáljuk 
meg szemét. Sárga vagy viaszérés. Egy búza-
szem hány kalászt, hány magot adott ? Milyen 
a mag minősége ? Aratása, cséplése, tisztí-
tása, gondozása röviden ismertetendő. Mikép 
értékesíthetjük a szalmát ? Üszkös, rozsdás 
szalma. 

3. Közönséges rozs. (1). 0'6 m*. (A búza 
helyett esetleg részletesen ismertethető.) Laza, 
homokos talajon díszlik, miért az Alföld ily 
természetű területein a búzánál nagyobb ha-
szonnal termelhető. A hidegebb éghajlatot is 
elviseli s így hazánk északibb vidékein is meg-
terem. A búza előtt, szeptember közepén vet-
jük. hogy még ősszel jól megbokrosodjék és 
tavasszal korán szárba indulhasson. Fejlett 
levélzete a hó alatt levegő híján könnyen ki-
pállik. 

Kalásza hosszú ós karcsú, szálkái rövidek. 
Tüskés tokiászai megvédik az állatok (csiga, 
sáska) rágása ellen. Hasonlítsuk össze a búza 
és a rozs kalászát. 

Virágzása meleg, napos reggelen 6—7 óra 
között történik ; szemünk láttára nyílik ki a 
két pelyvalevél és bújik ki közülük 3 portok, 
melyek egy perc múlva már hosszú szálon 
lógva, a reggeli szellőtől lóbázva szórják szét 
sáiga porzójukat. Néhány óra alatt teljesen 
kiürülnek és estére elszáradnak. A beporzást 
a szél közvetíti. A kétágú tollas bibe a por-
zót felfogja. 

Vigyünk reggel még ki nem nyílt kalászo-
kat a meleg szobába, vagy fogjuk kezünk 
közé és leheljünk r á ; a meleg hatására rövid 
idő múlva a virágok kinyílnak. 

Szélviharok vagy hideg esőzések alkalmá-
val a beporzás csak tökéletlenül megy végbe. 
Miért? A nedvesség a porzót tönkreteszi. 
A tökéletlen beporzás következtében a kalász-
ban kevés szem fejlődik. 

Lisztjéből rozskenyér, szalmájából zsupp 
készül. 

Szemének gyakori betegsége az anyarozs, 
mely különösen a szálanként magányosan álló 
rozs kalászaiban található fel gyakrabban. Fej-
lődése. Az anyarozs rendkívül mérges ; a 
lisztbe őrölve nem egyszer halált is okozott.* 
A rozstól rostálással gondosan eltávolítandó ; 
nagyobb mennyiségben mint gyógyító anyag 
értékesíthető.** (Folyt, köv.) 

* Lásd: Istvánffi Gry. Magyarország ehető és mérges 
gombái. 

** Lásd : Páter B. Magyarország vadon termő gyógy-
növényei. 
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Bevezetés a biológiába. 
írta: Wagner János. 

I Harmadik 1; özlemény.) 

A béka egyszerűen becsukja nagy száját 
és leszorítja a levegőt a tüdejébe ; a kígyónál 
a légcső erősen felnyúlik a nyelvre, hogy a 
hosszantartó nyelési művelet közben meg ne 
fúladjon. A csúszó-mászóknál már a mellkas 
bordái működnek, a madaraknál az aránylag 
kis tüdőt a test különböző részeiben fekvő 
légzacskók erősítik és a belélekzésnél is inkább 
a légzacskók térfogatát növelik. Csakis ily 
berendezés mellett működhetnek repülés köz-
ben szabadon a hatalmas mellékizmoktól moz-
gatott szárnvuk. Az emlősöknél végre a bordák o . o 
izmain felül a has izomzata, kiváltképen pedig 
a rekesztőizoni működik közre. Ugyanakkor, 
amikor t. i. a hasűrt a mellkastól elválasztó 
sapkaalakú reszketőizom lelapul és magával 
rántja a tüdőt, a hasfala pedig kidomborodva 
a zsigereknek helyt enged, akkor a ferdén 
lenyúló bordákat a rájuk tapadó izmok fel-
emelik és előrefelé is tágítják a mellkas tér-
fogatát. Az így egyszerre megnövekedett mell-
űrben természetesen sokkal kisebb a megritkult 
levegőnek a nyomása és a külső légköri levegő 
benyomul az orrnyíláson. Egy pillanat alatt 
kicserélődik a vér szénsavgáza a levegő oxi-
génjével, a belélekző-izmok elernyednek, a 
megszűkített mellkasban megsűrűsödik a levegő, 
és a most már megnövekedett nyomásával 
kitódul ugyanazon az úton, amelyiken behatolt. 
A kilélekzés mindig valamivel hosszabb ideig 
tart, mint a belélegzés, ez az időtartam egy-
úttal a lélekző szervek pihentetője. Ok is tehát 
minden egyes összehúzódás után pihennek, 
úgy, mint a szív. 

A rendes lélekzetvételnél nem fejti ki az 
izomzat a teljes erejét. Az ember pl. közön-
séges lélekzetvételnél kb. egy fél liter levegőt 
lehel be és ki, holott erőltetve, különösen 
akkor, ha a kilélekzést szolgáló izmokat is 
használja, amelyek a rendes lélekzésnél nem is 
szerepelnek, akkor a beszívható levegő 4 liter-
nél többre is rúghat. 

A lélekzetvétel száma is változik : kor. a 
kifejtett munka, sőt a napszaka szerint is. így 
pl. étkezés után nagyobb a lélekzetvételek 
száma. A felsőbbrendű állatoknál pedig egy-
általában csak igen kevés ideig szünetelhet a 
lélekzés. A legszívósabb búvár sem tud 2 per-
cig élni lélekzetvétel nélkül, a bálna egy fél 
óra hosszat is a víz alatt maradhat, ha nagy 
tüdejét levegővel teleszívta és kivált ha szo-
rongatják; a tüdejétől megfosztott béka pedig 
soká élhet, ha nedves helyen tartjuk, mert 
nála a bőrlélekzés még az egész oxigénszük-

ségletet szolgáltathatja, holott pl. az ember 24 
óra alatt is csak körülbelül egy liter oxigént 
tud felvenni a bőrén keresztül. Mindamellett 
megvan tehát a bőrlélekzés még az ember tes-
tén is és már ezért is fontos a bőr tisztántar-
tása, az alsó ruha gyakori váltása és mint-
hogy a nagyobb hőmérsékletkülönbség elő-
nyös a bőrlélekzésre, igen egészséges, ha nap-
jában legalább 15 fokos hő változásnak tesszük 
ki a testünket. (Hideg fürdő, szabad levegő !) 

Némely állat lélekzésében szerepet játszik 
még a bél fala (különösen némelyik halnál), 
sőt az étkezés alkalmából lenyelt levegő oxi-
génjét, vagy ennek egy részét az ember bél-
fala is felveheti. 

A szárazföldi állatok a viziek fölött nagy 
előnyben vannak, a kisajtolt levegővel hangot 
adhatnak, viszont a vizi állatok közül néme-
lyik a lélekzésnél felhasznált és kilökött víz 
erejével a helyét változtatja. 

A gázcsere közvetlen eredménye a lassú 
égés, az oxidáció, ez pedig a hőmérséklet 
emelkedésében mutatkozik. Minél nagyobb az 
oxigénfogyasztás, annál nagyobb természetesen 
a hőemelkedés is. Az emlősök, madarak pl. 
annyi meleget fejleszthetnek, hogy testük hő-
mérsélete télen, nyáron egyforma. A szabá-
lyozó a bőr és ennek a takarója. A bőr t. i. 
tele van verejtékmirígyekkel (a kutya a nyel-
vével szabályoz) és ha magasabb a hőmérsék-
let, akár az időjárás, vagyis külső okok miatt, 
akár belső okokból kifolyólag, pl. erőltetett 
munkában, lázban stb. (ilyenkor többet is lé-
lekzünk, mert több oxigént fogyasztunk), ki-
tágulnak a szájacsok és bő verejték révén le-
hűl a testünk, hidegben összehúzódnak a szá-
jacsok — esetleg annyira, hogy szemölcs 
domborodik ki a helyükön (libabőr), nem iz-
zadunk, a test száraz marad, kevesebb mele-
get veszít. Az ember bőre a mi éghajlatunk 
alatt nem győzné ezt a szabályozást, ruhára 
van szükségünk a megfagyás, a pörkölő nap-
sugár ellen, de temérdek élő szervezetnek is 
van külön védőberendezése, ez azonban más 
lapra tartozik. 

Hogy a növény testében is meleget fejleszt 
az oxidáció, az természetes; ennek kimutatása 
nem is nehéz. Üvegtölcsért szoktunk hasz-
nálni, melybe csírázó árpát vagy borsót te-
szünk; a tölcsért beleállítjuk egy pohárba, 
melybe kevés kálilúgot öntünk (a szénsavgáz 
lekötése végett), a csírázó magvakba bele-
dugjuk egy pontos, illetve másik hőmérőnkkel 
egyformán mutató hőmérő alsó részét és az 
egészet letakarjuk egy haranggal. A hőmérséklet-
különbség megállapítása végett ugyanezt a 
készüléket melléje állítjuk egy második pél-
dányban, azzal a különbséggel, hogy utóbbiba 
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a csírázó magvak helyére nedves papírgom-
bócokat teszünk. Bizonyos idő múlva észlel-
hetjük, hogy a csírázó magvakba dugott hő-
mérő 1—2 fokkal magasabb hőmérsékletet 
mutat. Fejlődő hóvirág, harangrojt . . . még 
a vékony hótakaróból is kibújik, mert meg-
olvasztja és a kontyvirág kürtjében néha 
15 fokkal magasabb hőmérséklet mutatható 
ki, mint amilyen a környezete. E virágban 
ugyanis igen gyors a fejlődés, kivált a be-
porzás pillanatában és nem is nehéz kimutatni, 
hogy ekkor rövid idő alatt elfogy a virágban 
felhalmozott teljes cukor- és keményítőkészlet. 

Érdekes, hogy némely alsóbbrendű állat 
életközösségben él a testébe zárt moszatokkai, 
természetes, hogy az ezektől kiküszöbölt oxi-
gént közvetlenül értékesíti a gazda. 

Végre rámutatok arra, hogy az anyagcseré-
ben egyéb gázok is képződhetnek kisebb 
mennyiségben és ezek a kitételezés alkalmá-
ból szintén kiküszöböltetnek a szervezetből. 
A legújabb vizsgálatok kiderítették például, 
hogy a szarvasmarha mocsárgázt is lehel ki. 
Már ebből az egy példából is látható, hogy a 
gázcsere is komplikált folyamat, mely minden 
részletében ma sincs tisztázva és a modern 
kémiának még e téren is jut tennivalója. 

Az érzés. Miben különböznek az élőszerve-
zetek az élettelen testektől? Egyetlenegy tulaj-
donságban: az ingerelhetőségben, t. i. abban, 
hogy külső behatásokat megéreznek és ezekre 
sajátságos módon felelnek. Az élet kritériuma 
tehát az érzés és ami érzéketlen az élettelen is.* 

Az érzés kivétel nélkül minden élőszerve-
zet közös tehetsége; eredeti sajátsága a plaz-
mának épen úgy, mint az emésztő-, szapo-
rodő-, lélegző- és egyéb, a megélhetéshez 
múlhatatlanul szükséges képesség. Már az ezt 
megelőző fejezetekből kitűnik, hogy vannak 
egyetlen egy csupasz, vagy bőrkével burkolt 
plazmacseppből való szervezetek; természetes, 
hogy ezek testén minden részecske egyenlő 
értékű, minden részecske egyformán vesz részt 
az életműködésekben, tehát minden részecske 
érez is. A nagyobb felszínű, a többsejtű, a 
magasabbrendű szervezetek testén azonban már 
külön sejtek, vagy sejtcsoportok váltak ki, 
amelyek az ingert felfogják és az élőszerve-
zetet e téren tájékoztatják. 

Miképpen fejlődtek, alakultak ki e szervek, 
annak rendjét bajos ma meghatározni. De 
hányszor tapasztaljuk, hogy egy és ugyanazon 
szöveti szerkezettel bíró szerv különböző ré-

* Csodálatos, hogy még a legújabb időben is írnak 
üyen badarságokat : „A növények oly nemes lények, 
melyek élnek, táplálkoznak és nőnek, de nem érez-
nek". így ír Zélenyák a „A gyógynövények hatása 
és használata" című kornpilációjában. 

szei különbözőképen érzékenyek ; így pl. a 
kezünk feje és tenyerünk nem tűri egyfor-
mán a hideget és a véletlen, a bizonyos ingei-
hatásának folytonosan vagy gyakran kitett 
állapot, az inger hatása alól való elrejtőzés 
(betüremkedés stb.) okvetlen különböző fokú 
érzékenységre vezettek és létrehozhatták év-
milliók folyamán azokat a nagyszerű műszere-
ket, amelyek ma a legeszesebb élőszervezetet, 
az embert szolgálják. 

A megérzés erősen egyéni és faji sajátság. 
Csak a velünk közel rokonságban élő szerve-
zetek érzéseit tudjuk valamennyire elképzelni ; 
és minél távolabb áll tőlünk valamely élő 
lény, minél jobban különbözik szerkezetében 
az ő ingerelhető műszere, annál tudatlanabbak 
vagyunk az ő érzelmi világának a megítélé-
sében. Elmés kísérletekkel megállapíthatjuk 
az ingerelhetőség tényét, székhelyét, határait, 
de a legpontosabb eszközökkel é$ a legéle-
sebb elmével is csak a fiziológiai folyamat 
fokozatait rögzíthetjük, kísérhetjük lépésről-
lépésre. / Egy helyen azonban meg kell álla-
nunk. Áthághatatlan akadály állja útunkat ; 
érthetetlen világ tárul fel előttünk, melyben 
minden jel örökre megfejthetetlen és ez a soha 
meg nem ismerhető birodalom: a „lélek". Az 
út idáig is nehéz, de nagyszerű és szép. Kö-
zös nagy kapu, vagy kisebb ajtók vezetnek 
befelé és bejárata is rejtélyes, hozzáférhetet-
len nekünk, embereknek. 

Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy csak 
olyasféle érzékszervek lehetségesek, amik az 
ember testén észlelhetők ; és még kevésbé van 
igaza annak, aki azt gondolja, hogy az összes 
állatok (a növényekről rendszerint semmit se 
gondolnak) úgy érzékelnek, mint mi. Hiszen 
a mi édes testvérünk szenvedhet pl. fogya-
tékos látóképességben; lehet színtévesztő; 
meg lehet fosztva a piros és zöld szín érzé-
keltetésétől ; sárgának és kéknek lát akkor 
mindent és ki tudná őt a piros és zöld fogal-
máról felvilágosítani? Olyas valamiről, ami az 
ő lelkéből teljesen hiányzik ! Ha a testvérünk-
től már ekkora áthidalhatlan űr választhat el 
(egyébképen egészen normális érzékek mellett), 
mit képzeljünk a bogarak, a virágok érzései-
ről, vagy pláne oly szervezetek érzéki életéről, 
amik egészen más közegben és más körül-
mények között élnek (pl. a vizi állatok) ? 

(Folyt, köv.) 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I K . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. AJS ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyliasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
előre a k iadóhivata lba küldendők. 

S Z E R K E S Z T Ő S É G : K I A D Ó H I V A T A L : 
B U D A P E S T , V I I I . K E B . , B É K K O C S I S - U T C A 16. SZÁM. M A G I . K I B . E G Y E T E M I NYOMDA, I . K E B . , I S K O L A - T É B 3 . 

Kéziratokat nem adixult vissza. 

Jövőnk. 
Csudálatos jelensége a korszakoknak, 

hogy millió és millió ember lelkét azo-
nos vágyak töltik el s cselekvésük azonos 
célok felé irányul. Egy-egy eszme izzó 
napként füröszti sugaraiban a szellemi 
élet egét s mindaddig megszabja a fej-
lődés irányait, míg tüzes korongja új 
napnak nem ad helyet. A mait század 
letűnt évei a szabadság és egyenlőség 
jegyében éltek, az emberiség ezekből 
táplálkozó ereje népeket szabadított fel 
a rabláncok alól s millióknak adott 
jogot. Magyar elmének marad örök 
dicsősége, hogy a XIX. század eszméi-
nek törvényeit és ható erőit föltárta; 
annak a dicsősége, kinek nevét népok-
tatásunk szervezése is feledhetetlenné 
teszi, az ercsii sír csendes lakójáé, báró 
Eötvös Józsefé. Századunk is erősödő 
fénnyel látja ragyogni vezető eszméi 
napjait, sugárözönük megfogja az embe-
reket, fajokat, nemzeteket, ha számukra 
drága a jövendő s benne boldogok lenni 
akarnak. Különösen kettőnek ragyogása 
árad erővel, mint a pharos tiszta fénye 
a tengertjáró hajós útján, a sötétség 
ülte éjszakákon. Mindkettő az emberi 
és faji természet egy-egy örök vonása: 
a szociálisztikus érzés és benne a munka-
szeretet, a másik a faji érzés, a sovén 
nemzeti érzelem. 

Mily csodákat teremtett ; eddig is e 

kettő ! Hogyne látná szemünk a hiányo-
kat, melyek áldott földünkön, százados 
nemzetünk körében vannak, mikor szom-
jazó lélekkel keressük és csudáljuk sze-
rencsés nemzetek fényes eredményeit, E 
kettő vezeti a nyugati nagy és jövendő-
ben is élni akaró népek minden élet-
jelenségét. Ez árad szét iskoláinkban, 
ez ragyogja be a hatalmas gyárak vilá-
gát, ez mozgatja társadalmunk lelkét. Az 
első megteremti az embert, mikor a 
nevelésnek legfőbb ideájává teszik az 
igazságot: „emberré nevelni csak emberi 
társadalom által lehet". (Natorp.) Oly 
emberi társadalom által, hol a munlta 
és szeretete a legfőbb piedesztálon áll, 
ahol érzik és tudják, hogy a kérges 
kéz, ha becsületes lélekből dolgozik, ép-
oly tényezője az egyetemes fejlődésnek, 
mint a tudós szelleme, avagy a művész 
ihletése. A munkának mindenen átcsapó 
vágya mivé tette Németországot! Meg-
döbbentő arányokban áll a vizsgáló előtt 
anyagi és szellemi páratlan gazdagsága, 
mind pár évtized eredménye, a germán 
akarat gyümölcse. Olaszország szegény-
ségben és küzdelmes sötét világban élt, 
de politikai egyesülése után az olasz 
munkaszeretet és akarás virágzóvá tette 
a Pó-völgy ét, forgalmas városokat terem-
tett hatalmas gyártelepekkel, ékes bizony-
ságául annak, hogy mit érhet el egy 
nemzet, ha dolgozni akar és tud. De 
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mindenütt, hol gazdagság és hatalom 
támadott, a munka láza ég a szívek-
ben a nemzet i nagyságért, a boldog 
jövendőért. 

A másik talán még nagyobb erejű. 
A mindent lebíró nemzeti érzés, mely-
nek lángjai soha nem csapódtak o ly 
magasra, melynek tüze soha nem volt 
oly perzselő-hevű, mint napjainkban. Sovén 
nemzeti érzés! Hol árad a te heved a 
Duna hullámos ölén? A földön, me ly 
szépségével és áldottságával annyira meg-
érdemelné s népe között , melynek küz-
delmes, annyi fénnyel és annyi gyásszal 
írott múltja megkövete lné? Talán fia-
talos lelkünk hevüléseiben, de nem a fér-
fiasan érett szív dobogásában. „Kétszer 
tanuljuk ismerni a világot ; először 
a képzelem iskolájában, azután a férfias 
e l p e világánál." (Péterfy Jenő.) Nálunk 
még csak a képzelem iskoláját járjuk. 
Mikor fog földerülni a férfias elme vi lága? 
Hogy megtanuljuk, mi a faji sovén érzés, 
keressük fel idegen földek népeit, hol 
ez érzelem mint hatalmas áradatú fo lyam 
járja át a szíveket, lázas-hevű nemze-
teket teremtve, melyek a nemzeti nagy-
ságért és dicsőségért feszítik minden 
izmukat. Kis ós nagy fajok jövendőjé-
nek ez a kohója és e kohóban minde-
nütt szilaj tűz lobog. 

Talán mi vagyunk a legcsendesebbek 
a sorban. Pedig mennyi a feladat, meny-
nyi az elvégzendő, ha nemcsak élni aka-
runk, de a biztos, boldog jövendőn 
munkálni is. Most, mikor az új vetés 
első magjait szórjuk iskoláinkban, gyujt-
suk lángra szívünkben a kor e ket tős 
eszméjét, hogy növekedjen nemzedék, 
a munkaszeretetben neve l t és faj magyar-
ságában rendületlen. A ragyogó cél-
ért ne riadjunk vissza a fáradalmaktól; 
ne legyenek gátolóink színes eszmék 
hangos hirdetői ; agyunk és szívünk 
csak e ke t tő fényét szomjazza, mert 
építenünk kell nemzetünket és orszá-
gunkat. É s ha mégis, a jövő nehézsé-
gek talán eltikkasztanának, az elért 

eredmények vágyainknak új szárnyakat 
nem adnának, ihlessen a legnagyobb 
magyar mondása: „a kisded makkból, 
ha egészséges, idővel termő tölgyfa lesz, 
csak senki el ne gázolja." 

Gerencsér István. 

A népiskolai énektanítás 
főbb kérdései. 

— IIaniih<lilt lcözleinény. — 

írta : Seprődi János. 
4. A magyar zene sajátságai a tanításban. 

Sztankó Béla most megjelent könyvében (id. mű, 
141—149. 1.) elég részletesen szól a népkölté-
szetről és arról a viszonyról, mely közte és a 
népiskolai tanítás között van. Bárcsak ezeket 
az intéseket tartanák meg a tanítással foglal-
kozó emberek! Pedig még ez intések és taní-
tások is hagynak fönn kívánnivalót. 

Legszebb s mintegy új perspektívát nyitó 
gondolata Sztankónak, hogy a helyesen irányí-
tott népiskolai énektanítás „a népdal fejleszté-
sének egyik (tudatos) tényezőjévé válik s az 
iskola e kelesztő, fejlesztő, újraélesztő szerep-
ben osztozik magával a népgéniusszal." 

Szép és termékenyítő gondolat, de felette 
problématikus. Minden azon fordul meg : meny-
nyire képes rá az öntudatos működés (a taní-
tás), hogy eltalálja az öntudatlan működésnek 
(a népi költésnek) a szellemét. A tudás áll itt 
szembe az ösztönnel, s ha nem járunk el eléggé 
óvatosan, fejlesztés helyett igen könnyen rom-
lás áll elő. 

Es a tanítás munkájában semmi esetre sem 
vagyunk eléggé óvatosak. Sztankó egészében 
helyesen védi a népköltészet tisztaságát, mikor 
hangsúlyozza, hogy „magának az iskolai taní-
tásnak érdekéből — a népdalon változtatni 
nem szabad ; itt a dal esztétikai érdeke az 
irányító szempont, melyet semmi más jámbor 
szándéknak nem szabad alárendelni, már pedig 
minden más szempont érvényesítése csak ron-
tást eredményezne". Ez nagyon is igaz. De 
minden attól függ : ki, hogyan értelmezi a népi 
dal esztétikai érdekét. Maga Sztankó is pl. 
megengedhetőnek véli a szöveg csereberélését, 
mert hiszen a nép is így tesz: egy dallamra 
mindenféle szöveget ráhúz. Igen ám, de épen 
esztétikai szempontból egyik kifogás alá eső 
sajátsága ez a népköltészetnek, amelyet tehát a 
tanításnak inkább kerülnie kellene s nem kö-
vetnie. 

Aztán ezzel a kérdéssel is úgy vagyunk, mint 
sok mással, hogy t. i. az elmélet megmutatja 
a helyes útat, de a gyakorlat vagy kényelem-
ből, vagy szükségből, vagy elnézésből, vagy épen 
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tudatlanságból tovább halad a maga taposta 
rossz úton. En csak egyetlen példát említek. 
Minden gyűjteményben, Sztankónál is megvan 
Szeretnék szántani szövegű dallamunk. Es sehol 
sincs a maga eredeti formájában. Ha a szövege 
megváltoztatásába, mint elég sikerültbe bele is 
nyugszunk, azt ugyan senki sem mondhatja, 
hogy a végén előforduló dallamváltoztatással 
esztétikailag nyert volna ez a népdal. Csupán 
a szükség dolgozott itt, hogy ne kelljen lemenni 
az énekléssel az alaphang alsó másodára. 

Epúgy szükségből történnek az ú. n. méret-
felezések és méretnyujtások (augmentációk). 
Mindjárt például az előbbi dallam (Szeretnék 
szántani) 8-ad hangjegyek helyett 4-ed, s 4-ed 
helyett fél hangjegyekkel van leírva. Kellő 
tempógyorsítással nincs ugyan a kettő közt 
metrikai különbség, de van ritmikai. Mert amit 
az élet egy ütemben énekel, abból az iskola 
kettőt csinál s így aszerint eltolódnak a fő- és 
mellékhangsúlyok. Es ez az eltérés mindig 
annál nagyobb, minél távolabb állanak értéki-
leg egymástól a felezendő vagy kinyújtandó 
méretek. A tempót ugyanis annál nehezebb 
utána gyorsítani, hogy a metrikai különbséget 
teljesen elenyésztessük s a ritmus eltolódását 
valamennyire enyhítsük. 

Igen érdekes, amit ezek védelmére Sztankó 
Béla felhoz könyve 199-ik lapján. Hasonlítja 
ő ezt az esetet az írva-olvasásnál tapasztalható 
eljáráshoz, ahol a szótagolás, illetőleg hang-
kapcsolás könnyítése végett az olvasni kezdő 
gyermek minden szótagot (is-ko-la) külön hang-
súlyoz és így hibásan ejt ki ; ezt azonban majd 
az élet és későbbi tanítás helyreüti. 

Tökéletesen igaz, csakhogy a hasonlítást egé-
szen keresztül kell vinni. Legelőbb is tehát 
nem szabad felednünk, hogy szükségből, az 
iskola céljából — s nem a népi dal esztétikai 
érdekéből — járunk így el. Továbbá: a kétféle 
írásmód és előadásmód közti különbséget nem 
szabad lebecsülnünk, sőt nyilván kell tartanunk 
és élesen ki kell a tanítóság előtt emelnünk, 
hogy ösztönt adjunk a maga idejében való 
kijavításra. S végül csakugyan gondoskodnunk 
keh arról, hogy ez a hiányosság eltűnjék. Mert 
— itt van ennek a hasonlatnak is a bicce-
nője — az élet ennek az éneklési hibának az 
elenyésztetésére feleannyi segítséget sem nyújt, 
mint az írva-oivasásnak. Ha az iskola rosszul 
kezdte, vájjon ki fogja helyreigazítani? Mikor 
azt tapasztaljuk, hogy még az írva-olvasás 
hibái is akárhányszor szépen tovább tenyésznek 
és virágoznak az életben, s ahelyett, hogy 
elenyésznének, újabb meg újabb hajtást burjá-
noznak. 

En nem tudom, miként vélekednek erről az 
illetékes szakférfiak, de minden nyelvtudós, 

etnográfus és író sajnálkozva nézi, miként 
romlik a népnyelv, a tájszólás a népiskolai 
tanítás révén. A legtöbb tanító azt hiszi, hogy 
neki az irodalmi nyelv érdekében üldöznie kell 
minden tájszót és tájkiejtést. És épen az írva-
olvasás említett szabadalma miatt a legbada-
rabb kiejtések kapnak lábra az iskolák környé-
kén, pl. val-jon, tart-sa, il jen, men-nyi stb. 

Ha ilyen módon fogja az iskola a népzenét 
is megnemesíteni és tovább fejleszteni, bizony 
nem sok gyönyörűségünk lesz benne. Es hogy 
e tekintetben csakugyan komoly aggodalmaink 
lehetnek, mindjárt kitűnik, mihelyt megvizsgál-
juk : hogyan bánik el az iskola a magyar zene 
két legjellemzőbb sajátságával. 

A magyar zenének kikiáltott sajátsága a 
korijámbus. Egressy Béni dalaiban lépett fel 
ez a ritmusi képlet először nagyobb mértékben 
s azóta balhiedelemmé vált, hogy ez a magyar 
zenének nemcsak legsajátabb, de legősibb jellem-
vonása, melyet egyik legújabb magyarázó sze-
rint is, őseink még Ázsiából hoztak magukkal. 
Emiatt aztán régi kóták megfejtői, népdalok 
átírói és zeneköltők ott is alkalmazzák ezt a 
ritmikai képletet, ahol semmi értelme. Minden 
cseh karmester, ha magyar darabot ír, vagy 
hangszerel, telegyúrja ezzel a partiturát, mert 
azt hiszi, ezen fordul meg darabjának a ma-
gyarsága. Es az énektankönyvek is csak úgy 
fuldokolnak ettől a ritmustól, jóllehet minden 
épérzékű magyar ember szinte szenved már 
attól a modorosságtól, mely ennek olyan gya-
kori előrántásából támad. 

Ez az érem egyik oldala. 
A másik oldalon a méretnyujtás (augmen-

táció) van, amely ezt a ritmusi képletet majd-
nem eltünteti az énektanítás kezdőfokáról. Már 
Bartalus értéknöveléssel írja ezt a méretet, * 
bár az imént tárgyalt méretfelezési és méret 
nyújtási hibák sehol sem oly érzékenyek, mint 
épen ennél a képletnél. Mert a kicserélt érté-
kek nagyon távolesnek egymástól. A Vs-ból 
Vi ütem lesz s minden 8-adból fél és minden 
16-odból negyed hangjegy. De ami a legfon-
tosabb : igen sok esetben, pl. rubato vagy sza-
bad előadásnál nem alkalmazhatjuk tetszésünk 
szerint azt a tempógj orsítást, mely a különb-
ségeket kiegyenlítené s a hibákat lehetőleg 
elenyésztetné. 

Hogy aztán e két végletből a valóságban 
mi sül ki és hogy ami kisül, mennyire szol-
gálja a népköltészet esztétikai érdekét: mindez 
igazán az énektanítók tudásától és ízlésétől 
függ. 

Másik és valóban nevezetes fősajátsága a 

* Énektanító vezérkönyv. Budapest, 1898. I. évf. 
25. lap. 

4 1 * 
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magyar zenének az a szabad, fantáziaszerű 
előadásmód, melyet idegen műszóval „rubato 
nak, körülírva szabad tempó nak nevezünk. Abból 
áll ez, hogy előadás közben nem lehet ütni 
a taktust. Az időmérték ugyanis nein egyen-
letes beosztású, hanem hol megszaladó, hol 
lassúdó, az előadó tetszése, ízlése, technikai 
készsége, vagy épen vérmérséklete szerint. Ezt 
a magyar sajátságot kótában pontosan kifejezni 
nem lehet, mert a kótaértékek, hangsúlyozási 
helyek az előadásban részint a szöveg, részint 
a már jelzett előadói önkény miatt folyton 
változnak, mint a kalejdoszkóp vagy a tenger 
vize. Ezért van, hogy e dalokat kóta szerint, 
tehát kótaérték és határozott méret szerint 
eljátszani és leénekelni nem lehet, mert a ma-
gyar fül azonnal észreveszi az idegenséget s 
nem fogadja el a magáénak. 

Ennek a magyar zenei sajátságnak két vál-
faja van : egy lassúbb és egy mérsékeltebb. * 
De ez a sajátságaminden úgy nevezett hallgató-
nótának megvan ; tehát csak az úgynevezett 
táncnóták kivételek, de azok is fölveszik ezt a 
sajátos előadási módot, ha hallgatónótaképen 
szerepelnek. 

Az idegen eredetű és idegen műveltségű zene-
írók és tudósok ezt a sajátságot egyszerűen 
letagadják. Nem azért, mintha ők is nem érez-
nék és nem látnák, hanem egyszerűen azért, 
mert a megszokott zenei rendszerben nem tud-
ják beleilleszteni s így nem tudják meg-
érteni. Akadnak, i.kik egyszerűen esztétikai 
képtelenségnek tartják, mert ott cseng a 
íülükben a ritmusnak az a megcsontosodott 
meghatározása, hogy az egyenletes mozgást jelent. 
Mások hihetetlennek tartják, hogy ne lehetne 
ezt a sajátságot kótával leírni. Es csakugyan, 
meg is próbálják s gyötrik vele magukat is, 
a magyar zenét is, mert abban igazuk van, 
hogy pontos leírás nélkül lehetetlen minden 
polifónia és változatosabb kíséret. Végül olya-
nok is vannak, akik nyugodt lélekkel hibának, 
foltnak minősítik ezt a sajátságot, melyet a 
magyar zenéről le kell törülni. Az ilyenek nem 
tudják, hogy : nem a kakas szavára virrad, 
hanem azért kiált a kakas, merthogy virrad. 
Nem tudják, hogy az elméletet mindig az élet 
tényleges tüneményeiből kell elvonni s ha ez 
a kettő nem vág egybe, nem az élet hibás, 
hanem az elmélet s így azt kell kijavítani és 
nem az életet, a természetet, amely az ember-
nél erősebb erők és törvények szerint igazodik. 

Hát az iskola és a tanítás? 
Az iskola és tanítás — mit is tehetne egye-

* Lásd részletesebben : A magyar népzene fajtái. 
Ethnograpbia. 1902. lí»3- 1. és A magyar népdal 
zenei fejlődése. Erdélyi Múzeum. 1908. 360. 1. 

bet! — nyomon követi az elméletírókat. Fel-
sőbb- és alsóbbfokú énektankönyveink egy 
része az időmértékkel egyáltalában nem foglal-
kozik, sőt némelyik közölt darabjai fölé semmi-
féle tempójelzést nem tesz, hanem rábízza a 
tanító tudására vagy tudatlanságára. Hát ez a 
legkönnyebb eljárás. De akik e tekintetben 
pontosan és lelkiismeretesen járnak el, azok is 
elvétve ha tesznek vagy egy ártatlan célzást 
erre a magyar zenei sajátságra s így ez az 
egész rubato-ügy a tanítók kénye-kedvére van 
bízva. 

Es vájjon mit csinálnak az én ek-zene tanítók ? 
A nem-gondolkozók és robotba dolgozók 

egyszerűen semmit ; hanem mentire hagyják a 
dolgot: lesz ahogy lesz. A gondolkozók pedig 
eltöltötték már nemcsak Magyarországot, de 
mondhatnók az egész müveit zenei világot 
azzal a fölfogással, hogy a magyar zenét taní-
tani nem lehet, sőt nem is szabad, mert meg-
rontja a tanuló ritmusérzékét. A magyar kir. 
zeneakadémia tanáraitól le az utolsó cseh zon-
goratanítóig minden úgynevezett hivatásos tanító 
és tanár vallja ezt a hitet. S bizonyára mind-
nyájan ismerünk számtalan esetet, mikor a szúiő 
a zenetanítótól azt követeli, hogy tanítson ma-
gyar nótát is, mire a tanító (ha önérzetes) fiú-
nál hagyja az egész családot s inkább nem 
tanít semmit, mint hogy magyar nótát tanítson. 

A magyar zenei nevelésnek ez a legnagyobb 
szerencsétlensége, mert az ilyen szülő rendesen 
a cigányhoz megy, aki aztán csak magyar nótát 
tud tanítani, hegedűn és cimbalmon. 

A dolog nyitját az a magyar sajátság adja 
meg, melyet fennebb röviden jellemeztünk. 

Abban határozottan igazat kell adnunk, hogy 
ez a magyar sajátság csakugyan nem segíti 
elő a tanuló ritmusérzékének a kifejlődését. 
Ezt a sajátságot mindjárt kezdetben tanítani 
nem lehet, nem szabad. Mert ha egyszer a 
tanuló hozzászokott ehhez a méretnélküli, 
mondhatnók: reá nézve kényelmesebb előadás-
hoz, nagyon nehezen fanyalodik rá a pontos, 
kimért ütemezéshez, ami nélkül pedig semmi-
féle magasabb és művészibb kiképzés el nem 
lehet. 

Ebben tehát igazuk van az idegen művelt-
ségű zenetanítóknak. De viszont minden magyar 
embernek és minden igazi tudósnak éreznie 
kell, hogy ezt az érdekes sajátságot, mint va-
lami rossz álmot, csak úgy, könnyedén nem 
törölhetjük le a magyar zene táblájáról. Mert 
ha semmibe sem vesszük, ha az ilyen menetű 
dallamokat kóta és méret szerint tanítjuk, 
ezzel meghamisítjuk a magyar zenét s továbbra 
is fennmarad az a szakadás, mely a magyar 
zenei műveltséget az általánostól oly élesen 
elválasztja. 
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Es elvégre is nem olyan veszedelmes ez a 
sajátság, mint ahogy hirdetik és gondolják. 
Hogy a jó ritmusérzék megfér vele, mutatják 
a cigányok és magyar naturálista előadók. Es 
hogy a már kifejlett ritmusérzéket meg nem 
rontja, az is egészen tapasztalati bizonyosság. 

Az lehet tehát csak a józan feladatunk, 
hogy ennek az érdekes magyar zenei sajátság-
nak kimérjük a tanításban a helyét és idejét. 
Okvetlenül jeleznünk kell ezt a sajátságot a 
darabokon s meg kell magyaráznunk miben-
létét a tanulóknak. Erről azonban eddig még 
senki sem gondolkodott. 

Nagyon örvendek annak a kevés általános 
figyelmeztetésnek, amit erre nézve Sztankó 
könyvében (210. 1.) találunk; bár kevés is, 
zavaros is az a tanítás, minthogy e sajátság 
ritmikai és időméreti (tempóbeli) jellemvonásai 
össze vannak vegyítve, illetőleg nincsenek külön-
választva s egészen helytelen a „szokásos írás" 
és „szokásos éneklés" szembeállítása, mivel 
ma már minden valamirevaló író a „szokásos 
éneklés" jelzése szerint kótázza le a lassú magyar 
nótát — és így sem fedi a valóságot. 

De így is örvendek neki, mert bizonyság rá, 
hogy az ezzel való foglalkozásnak is jelent-
kezik a szükségérzete s így itt van az ideje. 

És valóban, a magyar ének- és zenetanítás-
nak egyetlen fontosabb kérdése sincs ennél. 
Nemcsak népköltészetünk tisztasága függ ennek 
helyes megoldásától, de sok tekintetben irá-
nyítója lesz ez nemzeti zenénk jövőjének is. 

5. A módszer. Minden tárgy tanításánál a 
siker legfőbb biztosítéka a módszerben van. Ez 
az a finom műszer, amellyel a tanító a tudni-
valókat tanítványainak átadja. Ennek darabos-
ságától vagy finomságától függ jórészt az ered-
mény s így természetes, hogy a tanítással 
foglalkozók legnagyobb gondja ekörül forog. 

Valójában minden tárgy tanításának megvan 
a maga külön módszere, amelyet egyik nem-
zedék átad a másiknak s mindenik igyekszik 
rajta valamit tökéletesíteni. így fejlődik ki 
minden tárgy tanításában bizonyos mult, melyre 
a jelen építhet s melyet a jövő irányításának 
is számításba kell venni. 

Ha valamely tantárgy tanítása bizonyos időre 
megakad, a folytonoság megszűnésével legelőbb 
is a módszer romlik meg, mert elfelejtődnek 
az idetartozó fogások s összezavarodnak a reá 
vonatkozó gondolatok. 

Valami ilyenforma történt az ének- és zene-
tanítással. 

Sztankó Béla könyvének második része foglal-
kozik az énektanítás fejlődésével. Nagyon tanul-
ságosan állította időrendbe a különböző zenei 
rendszereket s röviden és világosan fejtegeti 
mindeniknek a jelentőségét. Munkájának jóleső 

jellemvonása, hogy bár egészen vázlatosan, 
kiterjeszkedik a magyar énektanítókra és ének-
tanítási viszonyokra s igyekszik azokat is bele-
illeszteni az egyetemes fejlődés folyamatába. 
De nagy hiánya ennek az áttekintésnek, hogy 
teljesen figyelmen kívül hagyja azt a nagy 
szünetet, mely az énektanításban a XV11Í. 
század közepétől a XIX. század közepéig tartott. 

A középkorból átjött iskolákban, a trivíum 
és quadrivium tantárgyai között, rendes tár-
gyul szerepel az ének-zene. Mikor Mária Terézia 
alatt a tanítás gyakorlatibb irányt vesz és az 
egyház kezéből az állam gondoskodásába megy 
át, egyszerre kimarad a rendes tárgyak közül 
s életét a magán és felekezeti tanítás tarkasá-
gában tengeti tovább, nem jókedvéből, csak 
kényszerűségből, minden egyöntetűség és komo-
lyabb veletörődés nélkül. 

Ez az állapot a népiskolára nézve megszűnt 
már, de még most is tart pl. a középiskolá-
ban. S véleményem szerint ebben kell keres-
nünk az okot, hogy az énektanítás módszerét 
illetőleg annyira bizonytalanságban vagyunk. E 
tekintetben vigasztalódást meríthetünk abból, 

í hogy hasonló előzmények hasonló eredményeket 
j hoztak létre külföldön is és amint az 1905-ben 
t Németországban tartott zenészeti kongresszus 

munkálataiból láthatjuk, ott sem állanak a mód-
szert illetőleg sokkal előbbre, mint mi. 

Hogy a régiek minő módszeres eljárást kö-
vettek az énektanításban, nem olyan könnyű 
megmondani, mint ahogy gondolnók. Mert 
amiket Sztankó könyve II- ik fejezetében föl-
sorol, azoknak a rendszereknek egy része nem 
a tanítás, hanem a hangjegyírás fejlődésének 
a történetébe tartozik. A többi is nagyrészt 
elméleti próbálkozás volt, amelyek közül egyet-
len egy sem emelkedett mindenkitől elfogadott 
általánosságra, hanem többé kevésbé a maga 
elszigetelt, szűk körében maradt. 

Mi a különböző elméleti vergődéseket és 
gombamódra szaporodó zenei rendszereket 
ismerjük, de hogy a gyakorlatban mi volt az 
általánosnak mondható eljárás és mik voltak 
a részletesebb módszertani utasítások, arról 
igen keveset tudunk. És ha pl. az első hír-
névre jutott magyar énektanítónak, Maróthy 
Györgynek a munkásságát abból a vékony és 
elmaradt, hiányos elméleti utasításból akarnók 
megítélni, amely a Harmonieus függelékében 
1743 ból reánk maradt, bizonyára nagyon igaz-
ságtalanok lennénk iránta. 

Nekem úgy tetszik, hogy régen is, akár csak ma, 
a hallás utáni tanítás volt a leginkább elterjedve. 
Olyan könnyűnek látszik az így való tanítás és 
rövid idő alatt olyan külső sikert lehet vele el-
érni, hogy nincs mit csodálkoznunk, ha a tájé-
kozatlanok előtt ma is jelentékeny becse van. 
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Az újabbkori fejlődésnek azonban a legneve-
zetesebb fordulata, bogy ezzel a fölfogással, a 
Hallás utáni tanítással, szakított. Ma már tisz-
tán látjuk, hogy ez a tanítási eljárás egyfelől 
terméketlen és egyoldalú, mert a léleknek 
csupán egyik tehetségére, az emlékezetre támasz-
kodik s csak azt fejleszti ; de nyilvánvaló lett 
az is, hogy másfelől térjmegutcába, zsákutcába 
vezet, amennyiben csak addig mehetünk vele, 
amíg az emlékezetünk ér; ez pedig nincs 
valami messze. 

Ma tehát már senki sem védi a hallás utáni 
tanítást. Ha az óvodában és a népiskola I. és 
II. osztályában úgy tanítunk, azért van, mert 
az anya sem írva olvasással tanítja a kisgyer-
meket beszélni. De a felsőbb osztályokban is 
ezt követni, semmivel sem volna okosabb eljá-
rás, mint ha a verseket, énekszövegeket a gim-
náziumban is diktálás, elő mondás után tanítanók. 

Eddig tehát eljutottunk. De most jön a nagy 
kérdés : hogyan történjék a hangjegyszerinti 
tanítás ? 

(Befejező közlemény következik.) 

Pedagógiai Repertórium. 
Írta: Farkas Sándor. 

Amióta az Országos Pedagógiai Könyvtár 
az új elnökség alatt, a szó szoros értelmében 
országossá vált, sőt mondhatjuk, európai szín-
vonalra emelkedett, sokan hangoztatták szük-
ségét, hogy a könyvtár számára járó s az egész 
müveit világ tanügyi irodalmát felölelő szak-
lapok közleményeiből repertórium készíttessék. 
A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos Egye-
sületének hivatalos lapjában, a Magyar Tanító-
képzőben, a sok nyelvet ismerő Sándor Domokos 
nyug. tanítóképzőtanár, a szerkesztőséggel 
egyetemben, már egy pár év óta meg is indí-
totta a bevezető munkálatokat s a nevezett lap 
hasábjain kilenc közlemény számolt be a kü-
lönböző államok jelentősebb tanügyi lapjainak 
szakbeli közleményeiről. 

A nagy körültekintéssel megindult s a szak-
körök figyelmét egyre jobban érdeklő munkálat 
közben azonban csakhamar kiderült, hogy e 
mű tulajdonképen az Országos Pedagógiai 
Könyvtár szervezetének egyik értékes eredménye. 
Neményi Imre dr. min. tanácsos, aki Vángel 
Jenő dr. pedagógiumi igazgatóval, a könyvtár 
és múzeum elnökével a kettős intézményt ha-
talmas kultúrintézménnyé fejlesztette, csakhamar 
megismertette a gondolatot Tóth János dr. 
államtitkárral is, és már 1909. évi május havá-
ban kész volt a repertórium alapvető rendelete. 
Sándor Domokos összeállításában az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum Hiva-
talos Értesítőjének f. évi hetedik számához 1 

mellékelve, Pedagógiai Repertórium néven, már 
is napvilágot látott az értékes munka. 

E Repertórium, mely a maga nagy egyete-
mességében kétségtelenül úttörő munka, a kö-
vetkező három nagy csoportba foglalva adja 
az összegyűjtött cikkeket. 

I. Elméleti pedagógia. A) Alaptudományok. 
1. Erkölcstan (etika). 2. Lélektan (pszicholó-
gia). 3 Társadalomtan (szociológia). B) Nevelés 
elmélete. 1. A nevelés alapproblémái (a nevelés 
fogalma, célja, lehetősége). 2. Testi nevelés (a 
test ápolása, gyakorlása, fejlesztése). 3. Erkölcsi 
nevelés (fegyelmezés és nevelés). 4. Értelmi ne-
velés (oktatás: tanterv és módszer). 

II. Gyakorlati pedagógia. A) Magánneve-
lés (családi nevelés, intézeti nevelés). B) Kőz-
(iskolai) nevelés 1. Iskolai szervezet. 2. Iskolai 
élet (fegyelem). 3. Tanulmányi rend. 4. Egyes 
tantárgyak módszere (módszertan). 5. Iskolai 
törvényhozás és közigazgatás. 

III. Történeti pedagógia. A) Elméletek tör-
ténete. B) Nevelés (intézmények) története. 

A könyvtárnak kiváló külföldi folyóiratok 
járnak, s így természetes, hogy a Repertórium 
állandó nyilvántartója az egyetemes tanügyi 
irodalomnak. A folyóiratok a következők : 

Allgem. Deutsche Lehrerzeitung. (Leipzig.) 
American Annals of the Deaf. (Washington). 
The American Journal of Psychology. (Wor-

cester-Mass.) 
Annales Scientifiques de l'Ecole Normale Su-

périeuer. (Paris.) 
Archiv für Volksschullehrer. (Goslar.) 
Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft zur 

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. (Leipzig.) 
Biserica si Scola. (Arad.) 
Cesky Ucitel. (Praga.) 
Comenius-Blätter. (Berlin.) 
Deutsche Fortbildungs Schule. (Wittenberg.) 
Deutsche Schule. (Leipzig.) 
Deutsche Schulzeitung. (Berlin.) 
Education. (Boston.) 
El Monitor de laEducation Comun (Buenos-Aires.) 
Educational Review. (New-York.) 
Poia Scolastica. (Balázsfalva.) 
Frauenbildung. (Leipzig.) 
BlätterfürdasGymnasial-Schulwesen.(München.) 
Jahresberichte über das Höhere Schulwesen. 

(Berlin.) 
Das Humanistische Gymnasium. (Heidelberg.) 
Jahresberichte des Vereins für Wissenschaft-

liche Pädagogik. (Dresden-Blasewitz.) 
Journal des Instituteurs. (Paris.) 
Journal of Education. (London.) 
Kansakoulan Lehti. (Helsingfors.) 
Blätter für Knaben. (Leipzig.) 
Korrespondenzblatt. (Leipzig.) 
Lehrproben, u. Lehrgänge. (Halle a S.) 
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Manuel Général de LTnstructionPrimaire. (Paris.) 
Die Mädchenschule. (Bonn.) 
H. Meaeth. (Athen.) 
Monatschrift für Höhere Schulen. (Berlin.) 
Museumskunde. (Berlin.) 
Napredak. (Zágráb.) 
Neue Bahnen. (Leipzig.) 
Neue Jahrbücher für das Klassische Altertum. 

(Leipzig.) 
Die Neueren Sprachen. (Hessen-Marburg.) 
Österreichische Mittelschule. (Wien.) 
Pädagogische Blätter. (Gotha.) 
Pädagogische Studien. (Dresden-Blasewitz.) 
Pädagogische Zeitung. (Berlin.) 
Pädagogisches Archiv. (Leipzig.) 
Pädagogisches Jahrbuch. (Wien.) 
Pädagogischer Jahresbericht. (Leipzig.) 
Pädagogische Jahresschau. (Leipzig.) 
Pädagogische Neuigkeiten. (Leipzig.) 
Pädagogisch-Psychologische Studien. (Leipzig.) 
Pädagogische Rundschau. (Wien.) 
Pedagogicseszka Zbornik. (Sct-Petersbourg.) 
The Pedagogical Seminary (Worcester-Massach.) 
Pedagogisk Tidskrift. (Stockholm.) 
Der Praktische Schulmann. (Leipzig.) 
Preussisches Volksschularchiv. (Berlin.) 
Pestalozzianum. (A Schw. L.-Z. melléklapja. 

Zürich.) 
Rassegna Scolastica. (Firenze.) 
Revue de l'Enseignement Primaire Supérieur. 

(Paris.) 
Revue de l'Instruction Publique en Belgique. 

(Bruxelles.) 
Revue Internationale de l'Enseignement. (Paris.) 
Revue Pédagogique. (Paris.) 
Der Säemann. (Leipzig.) 
Het Schoolbald. (Gromingen.) 
Schul- u. Kirchenbote. (Nagyszeben.) 
The School-Journal. (New-York.) 
The Schoolmaster. (London.) 
The School Review. (Chicago.) 
Der Schulfreund. (Hamm.) 
Monatschrift für Schulgesang. (Essen.) 
Schulzimmer. (Charlottenburg.) 
Schweizerische Lehrerzeitung. (Zürich.) 
School Science and Mathematics. (Chicago.) 
Die Stimme. (Berlin.) 
The practical Teacher. (London.) 
Tidskrift för Folkundervisningen. (Stockholm.) 
Tokyo Educational Museum. (Tokyo.) 
Die Volksschule. (Stuttgart.) 
Zeitschrift für Bekämpfung der Geschlechts-

krankheiten. (Leipzig.) 
Zeitschr. f. d. Geogr. Unterricht. (Leipzig.) 
Zeitschrift für das Gymnasialwesen. (Berlin.) 
Zeitschrift für die Kinderforschung. (Wien ) 
Zeitschrift für Matern, u. Naturw. Unterr. 

(Leipzig u. Berlin.) 

Zeitschr. f. Lehrmittelwesen. (Wien.) 
Pädag., Psychol., Pathol, u. Hyg. (Berlin.) 
Zeitschrift für den Physikalischen und Che-

mischen Unterricht. (Berlin.) 
Zeitschr. für Philosophie u. Pädagogik. (Lan-

gensalza.) 
Zeitschr. f. Realschulwesen. (Wien.) 
Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege. (Hamburg.) 
Zentralorgan für Lehr- u. Lernmittel, Schulwart. 

(Leipzig.) 
A kővetkező számokban először az 1908. év-

ben megjelent cikkek jelennek meg s még a 
folyó évben megkezdődik az 1909. év folya-
mán napvilágot látott pedagógiai cikkek köz-
lése is, megfelelő félévenkénti turnusokban, a 
fenti csoportosításban. Rendesen a Hivatalos 
Értesítő minden harmadik számához van csa-
tolva egy-egy félív Pedagógiai Repertórium 
melléklet. 

Kétségtelen, hogy a Pedagógiai Repertórium 
a magyar Országos Pedagógiai Könyvtárt még 
inkább belekapcsolja a külföld hasonló irányú 
nagy intézményei közé, idehaza pedig még ál-
talánosabbá lesz haszna s hatása. 

Egyesületi élet. 
— A lévavidéki róm. kath. Népnevelők 

E g y e s ü l e t e október 7-én, Zselizen tartotta évi 
rendes közgyűlését, melyen a tagok nagy részén 
kívül megjelent a papság és a környékbeli tanító-
ság is, felekezeti különbség nélkül. A gyűlést 
JBáthy László lévai prépost-plébános, elnök nyi-
totta meg. Kriek Jenő, a lévai áll. tanítóképző-
intézet tanára, A gyermeklélek kóros fogyatkozásai-
ról értekezett. Nagybecsű előadása élénk figye-
lemben éj tetszésben részesült. Veszely Ist-
ván, barsbessenyői főtanító : A tekintély, mint 
a társadalom alapja című, érdekesen megírt 
munkája is osztatlan tetszésben részesült. A 
gyűlés legkiemelkedőbb pontja volt az 1907. évi 
XXVII. t.-c. értelmében a folyó tanév végéig be-
szerzendő tanszerek gyűjteményének bemutatása. 
Báthy László elnök a lévai esperesi kerületi pap-
ságnak megbízatása folytán vállalkozott arra, 
hogy érintkezésbe lépve több budapesti céggel, 
iskoláink részére jó és olcsó tanszerekről gondos-
kodik. Báthy a szakférfiú alapos ismeretével 
és tudásával magyarázta a tanszerek használati 
és kezelési módját ; előadását a hallgatóság nagy 
éljenzéssel és tapssal honorálta. A tisztújítás 
következőleg ejtetett meg. Elnök : Báthy László, 
társelnök : Jaross Ferenc lévai igazgató-tanító, 
főjegyző : Ghímessy János lévai iparostanonc-
iskolai igazgató, jegyző : Pelcer István garam-
csényi tanító, pénztáros : Sárhegyi János lévai 
tanító, könyvtáros : Svarba Endre, lévai tanító. 
A jövő évi közgyűlés Aranyosmaróton lesz. 
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SZÉPIRODALOM. 
Mennék . . . 

IJgy mennék, mennék ! . . . Érzem : valahol 
Egv büszke koldusélet haldokol. 
Érzem, hogy tőlem száz mérföldre messze 
Utolsót ver egy szív. Forró, dalos . . . 
Érzem : bíborszegélyes viharfelhőn 
Száll, száll egy lélek . . . Gőgös és pazar 
S az álma fényes, szikrás, csillagos. 
. . . Nem tudom, hol van. Soh'se volt közöm 
Az életéhez. Nem tudom nevét. 
A szívverése nékem soh'se mondott 
Behunytszemű, halk, mámoros mesét. 
A lelke színét én sohase láttam, 
De öröktitkú, bús özvegyi gyászban 
Én siratom csak . . . Egyedül magam . . . 

Az élete valahogy elkerülte 
Lánysorsomat és koldusán maradt. 
Dalos, forró szíve soh'sem talált rám 
S az én szívemnek halkfinom szaván 
Útjára nem hullottak sugarak. 
Hívó vággyal, szerelmesen, rajongva 
Nem ostromolta lelkemet^ a lelke — 
S enyém volt mégis ! . . . Értem volt. Miattam. 
Dalai, könnye, bánata, szerelme: 
Mind nékem szóltak, mind engem idéztek . . 

Úgy mennék, mennék . . . Ott legyek vele, 
Mikor utolsót lobban életlángja. 
Szegény, szomorú száján megtapadjon 
Az ajkam tiszta, lágymosolyú vágya 
S halottas színű szemhéján keresztül 
Az én szerelmem napja sugarazzon. 
Hűlő szívén az én fiatal vérem 
Eleven, forró ritmusa remegjen 
S a két karommal, bársonyos meleggel, 
Halksuhanású, csöpp melódiákra 
Ringassam át az örök ölelésbe, 
Mellyel a Végtelenség hívja, várja . . . 

Úgy mennék, mennék . . . Kerget a szivem 
Sebes, szomorú vággyal. És megállok. 
. . . Ha idegenül nézne végig rajtam — 
És meg nem értené, hogy mit akartam . . . 
Ha nem hívott, ha nem várt engemet 
S hiába vittem hozzá lelkemet — 
Ha párját megtalálta volna rég 
S a szája gúnnyal megvonaglanék : 
Porig alázná büszke nagy hitem 
S megölne bennem egy egész világot ! . . . 
— — De úgy is mennék . . . 

mi. 

Vitézlő nagyasszony. 
írta : Itéthi Lajos. 

Köztudomású dolog, hogy a mi legutóbbi 
szabadságharcunknak, a dicsőségesnek, roskatag 
aggok és bajusztalan sihederek mellett asszony-
katonái is voltak. Ifjú menyecskékkel a férjük 
iránt való szerelem ragadtatott puskát vagy 
kardot ; hajadon leányokat az általános lelkese-
dés edzett meg és sodort magával. Sokat el-
temetett közülük a háború fergetege, vagy a 
táborozás sanyarú viszontagsága. Akik vissza-
kerültek. csöndes, rendes háztartó asszonyokká 
váltak. Ültették a tyúkot, sütötték a kenyeret, 
varrták, foldozták a ruhát, ápolták gyermekei-
ket. Legföljebb ha eljárásuk nagyobb határo-
zottságán látszott meg az egykori katona. Az 
sem mindeniken. 

Ismertem olyat is, akiről azt beszélték, hogy 
huszárhadnagyságig vitte és későbbi férje mint 
őrmester szolgált alatta. 

Mindig érdeklődtem az ilyenek iránt és gyö-
nyörűségem telt benne, ha hozzájuthattam, hogy 
háborús élményeik elbeszélését hallgassam. 

Ez az érdeklődés intéztette úgy egyik úta-
mat, hogy az illető falun keresztülhaladva, 
etetni betérjek egy jó rendben tartott, kisebb 
nemesi lakás udvarára, amelynek öregebbik 
asszonyáról már több ízben hallottam, hogy 
vitézül végigharcolta a szabadságharcot. 

Java koiban levő úriasszony fogadott, azzal 
a nyilt szívességgel, amely természetesnek tartja, 
hogy az útas ott tér pihenőre, ahol legmeg-
felelőbbnek látszik a helyzet. Csakhamar előjött 
anyósa is, az egykori huszárkáplár. Egészen 
fehérhajú, kisded termetű anyóka; de egyenes 
derekán és fölemelt fején nem látszott meg, 
hogy hetven esztendőnél jóval több nyomja a 
vállát. 

— Azt a Poncius Pilátusát a németjinek, 
— mondá, amint a katonáskodásra fordult a 
beszéd — megint elmennék, ha rákerülne a sor. 
El én ! Hát mért tartom ott a falon a kardo-
mat, meg a karabélyt. Tíz esz'endeig rejteget-
tem a pince földjébe ásva, szalma és rongy 
közé csavarva, amíg szaglásztak utána. Éjsza-
kánként ástam ki néhányszor, hogy tisztán 
tartsam a rozsdától. Csak támadjon újból az 
ebadta németje; bizony nem búvok előle a 
sarokba ! 

Bátorságot vettem megkérdezni, hogy tény-
leg csatában is volt-e, vagy csak irodán és a 
kórházban végezte nemes szolgálatát. 

— Hogy voltam-e csatában? —- viszonzá 
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sértődötten. — Hát hol a tüzes gyehennában 
lettem volna másutt? Csaknem azért kötöttem 
fel a kardot, hogy tintát mártogassak, vagy 
flastromot ragasszak vele! Ott voltam minde-
nütt a századommal, egészen a fegyverletételig. 

Csak akkor öltöztem hirtelen asszonyi ruhába 
és szöktem ki a többi közül, mintha maiko-
tányosné lettem volna. Fegyveremet, ruhámat 
annál a becsületes földmívesnél hagytam, akitől 
ruhát kaptam az átöltözésre. Lovamat nekik 
ajándékoztam s a fegyvert később onnan ho-
zattam el. Sebet bizony kaptam is, adtam is. 
Itt láthatja egynek a nyomát a jobb kezem-
fején. Van egy a balkaromon is. Hát ezt a 
forr adást, amely az államon húzódik keresztül 
talán a mennybeli angyalok csókolták oda? 
Ezzel egy vasashadnagy ajándékozott meg. Azt 
a fűzfánfütyülő teremburáját a nemzetséginek! 
De azonközben ÍZ én kardom már keresztül-
szelte a fejét és ő végigterült a gyepen. Gyö-
nyörű almásszürke lovát a magaméhoz akasz-
tottam, úgy harcoltam tovább. Annak a lónak 
árából vásároltam később a Diósalj tövében 
levő szénarétünket, melyen épen most foly a 
gyűjtés. 

Amíg ezeket beszélte, mind sűrűbben tekint 
getett ki az ablakon a gyülekező fellegekre. 

— Az a te baleszű urad is most tud a vá-
sárba cékászni, — fordult a menyéhez — mikor 
itt kellene lennie a munkásoknál. Hogy a tüzes 
mennykő ütne a félrekalindáló eszejárásába! 

— Uram, Jézus! — mondá ijedten, amint 
egy távoli mennydörgés moraja hullámzott vé-
gig — meg ne hallgasd valahogy az én előbbi 
balgatag beszédemet! 

Ezzel felugrott s engedelmet kért tőlem, hogy 
neki távoznia kell. Kiment gyorsan, be az 
istállóba; kivezetett egy lovat kötőféken, a 
kötőféket hurokra vetette a szájába és a vályú 
mellé vezetve, fölpattant a hátára minden nye-
reg nélkül és elvágtatott a szénagyűjtők felé. 

Mikor magunkra maradtunk, menye mente-
getni kezdette az öreget. Ne ítélje meg 
— mondá — nyers beszéde miatt. Azt ő még 
a katonaságtól hozta magával s olyankor esik 
különösen belé, ha katonáskodásáról beszél. 
Amit arról elmo»d, mások is megerősítik, hogy 
mind igaz. De máskülönben arany szíve van. 
Tizenöt éve lakom házában, mint fiának fele-
sége ; de nekem soha egyetlen rossz szót nem 
mondott. Meg nem engedné, hogy külső mun-
kának én nézzek utána. Azt mondja, hogy az 
nem nekem való ; én csak tartsam rendben a 
házat, úgy, mint eddig. Egyetlen kislányunkat, 
aki most iskolában van, úgy kényezteti, hogy 
a szellőtől is óvja. Igaz, hogy nem is ludnék 
olyan szilaj lovaglást véghezvinni, amilyet őmost 
is mutatott ; sem a munkásokat, cselédeket 

nem teremtettézném úgy össze, amiként ő szokta. 
Fiához azonban, az én férjemhez, felette kemény, 
parancsoló, követelő. Kérleltem, hogy legyen 
szelídebb hozzá. Azt felelte, hogy ne elegyed-
jem belé ; azt ő jobban tudja ; annak úgy kell. 
Én siratnám meg, ha durva, korcsmázó, kicsa-
pongó lenne, mint az apja volt. Nem is fejlő-
dött ki férjemben egyéb kivetni való tulajdon-
ság, mint a nagy fösvénység. Az rendre úgy 
elhatalmasodott rajta, hogy, amint mondani 
szokták, még a saját szájától is sajnálja a be-
tevő falatot. Cselédet, munkást minden ürügy 
alatt megrövidít a bérében. Nem is jönne 
hozzánk dolgozni senki, ha én háta megett ki 
nem pótolnám mindazt, amit ő jogtalanul elvont. 

Lekötötte érdeklődésemet az öblösbeszédű 
kisded nagyasszony alakja s mindaz, amit menye 
oly igaz megbecsüléssel elmondott felőle. Szí-
vesen vártam volna be a szénagyüjtőktől való 
visszatérését, de a fellegek megoszlottak, más 
völgyek felé húzódtak, és én siettem elérni útam 
valódi célpontját. 

Nem is láttam többé, de évek múlva elbe-
szélték, hogy halála is époly latonás és jel-
lemző volt, miként az élete. 

Mikor ágyba döntötte a vénség és a beteg-
ség, odaszólította mindig igaznak ismert me-
nyét és megbízta, hogy gondoskodjék az ő 
tisztességes eltemetéséről. Fiamtól, attól az 
összeaszott lelkű fösvénytől kitelnék, hogy négy 
szál gyalulatlan deszkában vitessen ki, mint 
valamely vándorcigányt. De te, leányom, nem 
felejted el, hogy nem voltam rossz hozzátok; 
nektek éltem; a gazdaság is elég jó rendben 
marad utánam. Tudni fogod, hogy titeket ítélne 
meg a világ, ha engem csak úgy eldobnátok. 

Egy reggel, nem sokkal azután, megállapí-
tották a bejárók, hogy a nagyasszony semmi-
képen sem éri meg az estét. Menye szekérre 
ült és elment a városba, anélkül, hogy a fér-
jének említette volna, miért. Mikor visszatért, 
már az utcán azzal fogadták, hogy anyósa 
váratlanul jobban van. Férje azonban lármás 
haraggal támadott rá, hogy megbolondult-e, 
mikor ilyen drága koporsóért dobálja a pénzt. 
Hiszen ez 70 — 80 pengőbe is belekerülhetett. 
Ezt is csak úgy elpusztítja a féreg és a rot-
hadás, mint a gyalúlatlan deszkát. 

A hangos szitkozódás behallatszott az abla-
kon a beteghez és annak kialvófélben levő 
életerejét még egyszer fellobbantotta a harag. 

— Jer ide, te Istentől elvetemedett zsugori. 
Jer, jer közelebb az ágyamhoz! Hozd ide azt 
a mogyorófapálcát a sarokból. Hajolj meg, 
tartsd közelebb a hátadat! 

Es még meglevő erejét összeszedte és arra 
fordította, hogy szürkülő fejű nagy korhasztó 
fiát végigverje. 
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Az pedig tűrte szó nélkül, s mikor kiesett a 
pálca az elgyengült kézből, ő lehajolt és azt a 
kezet megcsókolta. Mint ahogy gyermekkora 
óta megszokta, hogy az anyától kapott bünte-
tést meg kell köszönni. 

A kéz már hidegedett; nem tudott fölemel-
kedni, hogy áldását adja. Az ajkak sem nyíl-
tak szóra többé. De a szemek utolsó, szelíd 
tekintete azt jelentette, hogy az az engedel-
messég és az a kézcsók kiengesztelte lelkét; 
egész szeretete ittmarad övéivel. 

K ö n y v e s h á z . 

* Nemzeti kultúránk erősítése. (Irta 
Horváth Dezső dr., kir. tanfelügyelőségi tollnok. 
Nyomatott a „Homonna és Vidéke" könyv-
nyomdájában.) 

Mindig szívesen foglalkozunk azokkal a művek-
kel, melyek a magyar kultúra emelésére törek-
szenek. Még abban az esetben is találunk bennük 
egy-egy értékesíthető gondolatot, egy-egy életre-
való eszmét, ha a szerzővel az ajánlott eszközök 
és módok megváltó erejére nézve nem is értünk 
egyet. A szóbanlevő füzet szerzője hozzá még 
gyakorlati ember, kinek igen sokszor volt alkalma 
népoktatásügyünk bajaival megismerkedni. Mű-
vét részletesen nem ismertethetjük, csak néhány 
főbb gondolatát emeljük ki. 

Horváth Dezső a mutatkozó bajok legfontosabb 
okát abban látja, hogy „a nemzeti kultúra igazi 
megbecsülése hiányzik magából a magyar társa-
dalomból, hiányzik nemzetünk valamennyi rétegé-
ből, hogy ne is beszéljünk a nemzetiségekről, 
akik ellenségei neki". Keserű igazság, amit Hor-
váth mond. Érzi ezt a magyar tanügy minden 
embere. De hozzátehetjük, hogy a legújabb idők-
ben már itt is változás állott be. A magyar 
tanító nem az a napszámos többé, aki régen 
volt, nem a társadalom üldözött és kitaszított 
proletárja. De hogy sokáig az volt, a magyar 
kultúra ma is sínyli. 

Horváth Dezső azt hirdeti, hogy a reformot a 
a népoktatáson kell kezdenünk. A népiskolák 
legnagyobb része hiányos felszerelésű és zsúfolt. 
Kivételt ebben a tekintetben jóformán csak az 
államiak tesznek. Minthogy a népiskolák államo-
sítása oly sok pénzbe kerülne, hogy azt a szegény 
ország nem bírná el, azt ajánlja, hogy államo-
sítani kell a tanítóképzőket s az így az életbe 
kilépő tanítók nemcsak a pedagógiának, hanem 
a nemzeti államnak is hű katonái lennének. Hogy 
nagyobb erővel és tudással szolgálhassák a tan-
ügyet, reformálni kellene a tanítóképzést. 

Nem új dolog, amit Horváth hirdet, de van 
valami újság abban, ahogy a kivitelt elképzeli, 
ahogy a célt kitűzi. Nem tartozik azok közé, 
kik egyetlen eszmét látnak maguk előtt s nem 

törődve szerzett jogokkal, pénzügyi helyzettel, 
felekezeti érzékenykedéssel, mindenáron szeret-
nék megvalósítani a felvetett gondolatot. Horváth 
gyakorlati ember, könyve gyakorlati könyv. Ha 
könyvének más hatása nem is lesz, mint hogy 
felszínen tartani segített a népoktatás reformjának 
hirdetését s új oldalról is megvilágította a kér-
dést, már elérte célját. A reformmunkát sohasem 
egy ember valósítja meg. A megvalósítás előtt 
már ott él mindnyájunk lelkében, megalkotva és 
kialakulva azokból a törekvésekből és eszmekből, 
melyeket számtalanon hordtak össze. (—s.) 

* K r i s z t u s — D a r w i n . (írta Pósch Károly. 
Nyomtatták Grinádon, Pozsony megyében. Szerző 
sajátja. Ára 1 korona 20 fiillér.) 

Szerző ezt a tanulmányát a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság pozsonyi körének egyik ülésén 
olvasta fel. Értekezésének célja az volt, hogy 
kimutassa, mily szépen megférnek egymás mellett 
a tudomány és a hit. Munkája ajánlásában a 
következőképen világítja meg a hit és a tudo-
mány barátságos viszonyát: „Mielőtt elhagyod a 
várost, tekints fel az emberi kéz által épített 
templomtorony csúcsára, hol az idő fogának 
dacoló vaskereszt fölött ott találod a villámhárító 
ég felé meredő felfogóját. A tudomány megvédi 
a hitet s a hit a kereszttel emeli a tudományt. 
A felkelő nap első sugarai bearanyozzák a temp-
lomkeresztet s az Isten haragja megbékül a »ak-
merővel, ki a kereszt fölé helyezett ércujj szá-
mára is részt kér az égi fényből." 

Ezek után Darwin tanainak fejtegetése követ-
kezik. Látszik, hogy ismeri nemcsak Darwint, 
hanem mindazokat, kik nyomába léptek, vagy 
tanítását cáfolták. Darwin tanainak ügyes ismer-
tetése e rósz. Kár, hogy sok benne a szubjektív 
dolog. A szorosan vett tudományos dolgok közé 
nem jó sok szubjektívizmust keverni, mert 
zavarossá válhatik az előadás s a járatlanabb és 
tájékozatlanabb olvasó világos látását s a rend-
szer áttekinthetését megnehezítheti. 

Darwin tanításának ismertetése közben, külö-
nösen pedig utána azt fejtegeti, hogy nem szabad 
az emberiségnek két részre szakadnia. Ne írja 
egyik tábor zászlajára Krisztus, a másik pedig a 
Darwin nevét, hogy egymás ellen támadjanak. 
Szerinte az emberiségnek mint egységes tábornak 
kell indulnia Krisztus és Darwin után. 

Művének ez a része nem eléggé világos. Né-
hány oldalon nem is lehet ezt a kérdést el-
intézni. 

A magyar irodalomban szokatlanok az ilyen 
könyvek. Igazi hazájuk Németország. De nem 
tartjuk fölöslegeseknek őket, mert nagy azoknak 
a száma, kik tépelődve állanak meg a keresztút 
előtt, nem tudva, merre menjenek, hogy az igaz-
ságot megközelíthessék. 

Pósch Károly munkáján észre lehet venni, 
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hogy olvasott és minden iránt érdeklődő ember 
tollából került ki. De ha valaha még újabb 
munka írásába fog, soha se tévessze szem elől, 
hogy az ily fontos kérdések kifejtésére több 
anyagra van szükség és állításainak világosabb 
bizonyítására. (— s.) 

* Szepsii emlékek, (irta Sámeczky Vilmos. 
Ara 80 fillér. Nyomtatta és kiadja Tóth István, 
Szepsiben. A tiszta jövedelem az abaújtorna-
vármegyei Tanítói Internátusé.) 

A kidolgozott és hajlékonnyá vált nyelv, a 
köztudatban levő költői frázisok sokasága, a 
régebbi költőktől megteremtett és már maguktól 
kínálkozó rímek sok embert csábítanak a vers-
írásra. De legnagyobb részük a hagyományok 
hatása alatt csak verset ír és nem költeményt. 
Az olvasó legalább nem fogadja el versét költe-
ménynek. Nem elégszik meg azzal, ha a mult 
örökségét ismételten eléje tálalják : szükségét 
érzi az új gondolatoknak, új tárgyaknak, új köl-
tői fordulatoknak. ' 

Sárneczky Vilmos füzetében hiába keressük 
ezeket. Tárgyaiban és feldolgozási módjában nem 
tud újat adni. A megénekelt természeti képeknek, 
mondáknak, jubileumoknak nemcsak a hangulata, 
hanem a fordulatai és szókincse is a régi hagyo-
mányok felkeltése. De különben is, a mondák és 
természeti képek leírásában még akkor sem közelít-
hetné meg nagy elődeit, ha valami hangulatot 
tudna bennünk ébreszteni eredeti hasonlataival 
vagy fordulataival. Minthogy erre nem képes, 
nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy verseket írt 
ugyan, de nem költeményeket. (—><•) 

* A k k o r d o k . (Karafiátli Jenő költeményei. 
Singer és Wolfner bizománya. Ara 2 korona.) 

Ennek a kis füzetnek a szerzője, Karafiáfh 
Jenő, fiatal ember még és most először gyűjtötte 
össze újságokban megjelent verseit. Nem tudjuk, 
minden versét magában foglalja-e ez a könyv, 
vagy pedig gondos kritikával válogatta össze 
javarészét. Bizonyos, hogy egy sincs köztük ki-
vetnivaló, hangulatrontó. Valóban akkordok ezek 
a költemények, könnyeden, finoman odavetett 
hangulatkép valamennyi ; szerzőjük érzi, hogy 
ilyen egyszerre megcsendített hangokban van az 
ő ereje és soRa sem mélyed el érzései boncolga-
tásába. Három kis versszaknál alig terjednek 
tovább a versei. Ennyi elég is Karafiáthnak, hogy 
kereken, tömören kifejezze a mondanivalóját. 
Formai készsége egyformán nyilvánul meg ebben 
a szerkezeti tisztaságban és sorainak dallamos-
ságában, a keresetlen rímeinek jóleső csengésében. 
S ami bennünket főképen meggyőz arról, hogy 
Karafiáth igazán költői tehetség : sehol nincs egy 
rosszul választott szó vagy kifejezés, mely a 
költemény hangulatából kizökkentene. Pedig ez az 
a pont, ahol a legügyesebb dilettáns is meg 
szokott botlani. A kötethez néhány ügyes mű-

fordítás és egy kevésbé sikerült, balladaszerű 
költemény járul. A szerző édesanyjának aján-
lotta munkáját. Kiállítása szép ; Lakatos Artúr 
festőművész nagyon bájos címlapot rajzolt számára. 

(b.) 
* A Protestáns Orsz. Árvaház félszázados 

munkája és jubileuma. (írta Brocskó Lajos.) 
A „Néptanítók Lapja" 37-ik számában ismer-
tettük azt a füzetet, melyet szintén Brocskó 
Lajos állított össze a Protestáns Árvaház fél-
százados fennállásáról. Ismét jelent meg egy füzet, 
mely ugyancsak azt a célt szolgálja, mint az 
előbbi, tudni illik, hogy mennél többen ismerjék 
meg annak az árvaháznak nemes munkáját, mely 
annyi száz meg száz árva gyermeknek gondos-
kodott lelki és testi érdekéről az árvaház falain 
belül és kívül egyaránt. A jubileumon ott voltak 
a volt növendékek is, kik közül az egyik ezzel 
jelentette be jövetelét levélben: „Elmegyek a 
szép ünnepre, hogy fölvéve a kék kötényt és kék 
sapkát, még egyszer boldog árva fiú lehessek." 
Ahová ilyen emlékek fűződnek, mint ehhez az 
árvaházhoz is, oda érdemes bepillantani, s ilyen 
bepillantást nyerhetünk e füzet megszerzésével 
is, mely világos képet nyújt az intézet áldásos 
munkájáról s a munkával elért eredményekről. 
(Kapható Budapesten, Hornyánszky Viktor könyv-
nyomdájában.) (j.) 

* A fa-faragás, mint házi művészet, (ismer-
teti Kardos Árpád. Ára 1 korona 20 fillér. 
Franklin Társulat kiadása.) Szerző munkájának 
ez már a második kiadása, mi bizonyítja a könyv 
népszerűségét, amit e munka meg is érdemel. 
Megérdemli annál is inkább, mert nálunk is 
mindig jobban és jobban, sőt többen és többen 
törekednek arra, hogy bevigyék iskoláinkba a 
svéd szlöjd-rendszert, mely nagyban előmozdítaná 
a háziipar fejlődését. 

Kardos Árpád igen világos útmutatást ad a 
kezdő faragóknak, felsorolja a faragáshoz szük-
séges eszközöket s megadja mindazokat a tudni-
valókat, melyekkel a faragáshoz bátran hozzá-
foghat a kezdő s gyakorlatát tökéletesítheti a 
haladó. 

Eészletesen leírja a faragás nemeit, mint 
amilyenek például a frízmetszés, kőmetszés, 
laposmetszés stb., s tisztán csak azokkal foglal-
kozik, melyek a házi művészet körébe vágnak. 

Útmutatást nyújt a fanemek megválasztásához, 
leírva mindegyiknek jó és rossz tulajdonait, ami 
annál inkább is fontos, mivel nem minden faj-
tájú fa alkalmas a faragásra. Mint legalkalma-
sabbakat említi meg a körte , dió-, tölgy- és 
akácfa-deszkákat. Megmagyarázza az eszközökkel 
való bánásmódot s ezt a magyarázatot még 
könnyebben megérthetővé teszik a közbeszúrt 
szemléltetőképek. (j.) 
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Útszéli porszemek. 
London, 1909 október. 

A városoknak nemcsak testük különböző, de 
lelkük is, még ugyanazon ország egymáshoz 
közelfekvő helyein is. Nem a kiterjedés, az 
utcák szélessége, szépsége, nem az építkezési 
modor, a paloták száma, nem ez dönt, hanem 
a város hangulata. Es ez annyira különböző. 
Münchenen valami csodálatos báj ömlik el, 
mintha képtárainak művészi levegője szállt 
volna rá, nyilttá, finommá, derültté, széppé 
varázsolva utcát, házat, embert. 

Mainz könnyben úszik. A szürke ólomtetők 
szomorúan borulnak a csendes házakra. Tágas, 
virágos újabb részében, régi szűk utcácskáiban 
aránylag kevés az élet. Még rengeteg cukrász-
dája sem édesíti meg a hangulatot. Az idegent 
csaknem úgy dédelgetik, mint nálunk. Kérdez-
tem, mi Mainz legszebb látnivalója. Lemondás-
sal felelték a hesszeniek: — A porosz Wies-
baden a Rajna túlsó partján, negyedórányira 
Mainztól. Az növekedik, gyarapszik. Ott a 
vagyon, a fény ! A császár évenként megláto-
gatja. Hozzánk nem jön, nem szeret, mi sem őt. 

Köln hatalmas dómja fenséges komolyságával, 
belsejének titokzatos homályával, csendjével, 
mintha külön világot alkotna e lármás, durva 
városban. Rengeteg ember rohan, lökdösődik 
az aránylag szűk utcákon, az egy ember szá-
mára is keskeny gyalogjárókon. Az automobi-
lok visítnak, a kocsisok pattogtatnak, a villamos 
majdnem felfurakodik a gyalogosok közé. Gye-
rekek száguldnak kerekes korcsolyáikon, nem 
nézik, kibe ütköznek. Játszanak, kiabálnak. 
Semmi nyoma az utcán az iskolának, az isko-
lában a nevelő-törekvésnek. Letettem feltűnő 
oldaltáskámat, elkeseredett komolysággal rót-
tam az utcákat, mégsem kerülhettem el az 
ízléstelen megszólításokat. Érthetetlen, hogy él-
het a magasba vonó templom tövében ilyen, 
minden erkölcsi érzék nélkül szűkölködő város. 

* 

Németország fényes iskoláin keresztül veze-
tett útam Angliába. Alighogy földet ért a lábam, 
elindultam Dowerben iskolát keresni. Hamaro-
san rátaláltam egyre. Nem messze e forgalmas 
kikötőváros központjától, a temető közvetlen 
közelében, parányi vörös téglaépület, benne 
nagy sereg gyermek. A földszinten a kicsik. 
Ötéves tanköteles koruktól kezdve öt osztályba 
sorozva, fiúk, leányok együtt. Az emeleten az 
alsó öt osztályra épített négy felső tanévben 
csak leányok. A fiúk már külön iskolába ke-
rültek. 

Mintha falusi házaink szűk pitvarába lépnék. 
Alacsony kisajtó vezet a tanterembe, melyet 

két szürke, kékcsíkos függöny három részre 
oszt. A három alsó osztály tanyázik itt. Három 
fiatal tanítónő dolgozik, fejenként 40 — 50 ta-
nulóval. A negyediknek szemüvege és a szoba 
közepén elhelyezett íróasztala messziről hirdeti 
a főtanítónőt. Sötét folyosócskán jutunk a 
másik két osztályhoz. Egyszerű, 7—8 fokos fa-
lépcsőzeten kuporog az egyik csoport. Heten-
heten. Ha nagyon szorítanák, a nyolcadik is 
közéjük bújhatnék, de akkor nem tudnának 
helyükhöz jutni a magasban ülők. 

Előttük semmi asztal, hátuk mögött semmi 
támasz. 

A berendezés a lehető legegyszerűbb. Virág, 
néhány szemléltetőkép enyhíti a barátságtalan 
benyomást. No meg a szelíd, leereszkedő bánás-
mód. Igaz, van rendes, órarendbe foglalt mese-
órájuk. Még a másodikban is járja az- építő-
kocka. Világos papírból épp babaágyat farig-
csált a harmadik osztály. Egyetlen tanítási óra 
sem tart 20-—25 percnél tovább, utána 15 perc 
játék, torna, lehetőleg a szabadban. 

Bizonyosan sok mintaépítkezésű, tökéletes 
berendezésű iskolája van Angliának. De most 
már az is bizonyos, hogy nem mind olyan. 

Havas Irma. 

Tanítók tanácsadója. 
K. F. Obád. A tankötelezettség végrehajtására 

vonatkozóan kiadott rendeletek nem érintik azt a 
kérdést, hogy mily elbánásban részesítendő az a gyer-
mek, ki a mindennapi elemi iskola hat és az ismétlő-
iskola három évfolyamát sikerrel elvégezte, de csak 
a következő tanév folyama alatt tölti be életének 15. 
évét, akit tehát az ismétlő-iskola utolsó évfolyamába 
újból beírtak. Az Utasításnak ama rendelkezése, amely 
szerint a 12., illetve a 15. évét a tanév folyama alatt 
betöltött tanköteles a tanév végéig köteles a minden-
napi, illetőleg az ismétlő-iskolába járni, minden esetre 
azon tanulókra értelmezendő, kik a mindennapi és az 
ismétlő-iskolát be nem fejezték. A teljes kiképzés elve 
alapján jogosult az a követelmény, hogy az ily növen-
dékek a tankötelezettség korhatárán túl is az iskolá-
ban tartassanak. Ebből kifolyóan már most az a gyer-
mek, kit a tanköteles kor beálltát megelőzve vettek 
fel az elemi iskolába s így 15. évének betöltése előtt 
fejezi be az ismétlő-iskola három évfolyamát, a kor-
határ elérése után — véleményünk szerint — fölment-
hető a további iskolábajárás kötelezettsége alól. Ismé-
teljük azonban, hogy ez kifejezetten a mi felfogásunk ; 
ha a jövőben követendő eljárás felől teljes tájékoztatást 
óhajtanak, tessék a tanfelügyelőség útján elvi jelentő-
ségű döntést kieszközölni. Megjegyezzük még, hogy 
ezzel a tankötelezettség körébe tartozó összes kérdé-
seket teljesen kimerítettük s így tehát erre vonatkozóan 
hozzánk intézendő újabb levelekre nem felelünk. — 
Kcsér. A felhozott ügyben a helyi viszonyok ismerete 
nélkül alig lehet érdemleges választ adnunk és pedig 
annál kevésbé, mert azt nem tételezhetjük fel, hogy 
a gazdasági tárgyak oktatásával megbízott tanító az 
Utasítás rendelkezéseivel olyannyira ellen tói es elmé-
letnek igyekeznék érvényt szerezni. Altalánosságban 
e kérdéshez szólván, csupán annyit jegyzünk meg, 

i hogy a gazdasági tárgyaknak nem csupán a gyakor-



4 2 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 8 

lati, hanem az elméleti részét is a szaktanító köteles 
ellátni, a közismereti tárgyak oktatását pedig vala-
mennyi tanító, külön díjra való igény nélkül. — 
Kétes. Azon ismétlő-tankötelesek, kik a közismereti 
tárgyakat saját felekezetük általános ismétlő-iskolájá-
ban, a gazdasági tárgyakat pedig az állami elemi 
iskolával kapcsolatos gazdasági népiskolában tanulják, 
ez utóbbi iskola összes nyilvántartási naplóiba sorszám 
szerint bevezetendők. — Z. P. és K. M. A közokt. 
miniszternek a nem-magyar tannyelvű képzőkben nyert 
okleveleknek magyar tannyelvű iskolákra való érvé-
nyesítése iránt kiadott rendeletét ismertettük. Szíves-
kedjenek ennek utána nézni. Részletes útbaigazítást 
csak azon képző igazgatósága adhat, ahol vizsgálatot 
tenni szándékoznak. — Nvrad. Az állami népokt. 
intézetek igazgatói, gondnokságai és a kisdedóvodák 
felügyelő-bizottságai csak egymáshoz és a föltétlenül 
pórtómentes hatóságokhoz, hivatalokhoz és községekhez 
írhatnak portómentesen. A magánszemélyekhez írt 
levelek úgy a távolsági, mint a helyi forgalomban 
portókötelesek. A kir. tanfelügyelőségek azonban hiva-
talos ügyekben bárkihez, tehát a magánszemélyekhez 
is, portómentesen intézhetnek leveleket. Ebből követ-
kezik az is, hogy az áll. iskolai igazgató-tanítók, gond-
nokságok velünk portómentesen nem levelezhetnek. — 
Többeknek. Tisztán magánjellegű ügyek tárgyalására 
itt nincs terünk. — V. Y. Kpta. Magániskolánál lévén 
alkalmazva, véglegesítése az iskolafenntartótól függ. 
Miután pedig az ideiglenesség azon föltételének, hogy 
egyévi működés után sikeres vizsgálatot tegyen, eleget 
tett, ezen az alapon jogosan kérheti megerősítését. 

H i v a t a l o s rész . 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

K i t i l t o t t a : „Antropologia", „Manifere", „Pa-
seri" és „Mineralogia" című és „Editura libra-
rici socecu si C-nia Bucuresci" jelzésű és 6 da-
rabból álló szemléltetési táblát, mivel az 1907. 
évi XXVII. t.-cikk 17. §-a szerint „az oktatáshoz 
szükséges tanszerek idegen történeti vagy föld-
rajzi vonatkozásokat nem tartalmazhatnak és 
csakis hazai készítmények lehetnek", folyó évi 
86.662/909. sz. a. kelt rendeletével a magyar-
országi összes elemi népiskolákból; a „streiakarte 
de eeteri pentru clevii scoalei poporale de Ni-
colae Stef. Josif Moldován, Nicolae Boscain Juliu 
Grossoreau Petru Vancu invätätori. Editiunea 
II. Pretul unui escemplar 60 fii. Arad, 1907. 
Tiprazul tipografiei diecesxane ort. romane" című 
tankönyvet f. é. 86.049. sz. a. kelt rendeletével, 
minthogy az engedélyezés föltételének a szerzők 
meg nem feleltek, a 110.983/908. sz. a. kelt föl-
tételes engedélyezést visszavonván, a magyar-
országi összes el. népiskolákból. 

Kinevez te : Erödi János segédtanfelügyelőt, a 
belényesi tanfelügyelőségi kirendeltség vezetőjét, 
a VIII. fiz. oszt. 3. fokozatába, az 1904. évi I. 
t.-cikk értelmében megillető személyi pótlékkal 
kir. tanfelügyelővé ; Balga István dr. barsvár-
megyei kir. tanfelügyelőségi tollnokot a X. fiz. 
oszt. 3-ik fokozatába az 1904. évi I. t.-cikk ér-
telmében megillető személyi pótlékkal kir. segéd-
tanfelügyelővé és szolgálattételre továbbra is 

Bars vármegye kir. tanfelügyeiőségéhez rendelte ; 
Boudes Jenő dr. végzett joghallgatót a XI. fiz. 
oszt. 3-ik fokozatába az 1904. évi I. t.-cikk értel-
mében megillető személyi pótlékkal kir. tanfel-
ügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Kolozs 
vármegye kir. tanfelügyelőségehez rendelte ; 
Kenyeres Károly, Ivanovies János, Szabó Erzsé-
bet, Tóth Ilona oki. tanítókat, ill. tanítónőket a 
diósgyőri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanító-
nővé ; Bogáti Adolf oki. tanítót az alsókomaróczi, 
Hronyecz Mária oki. tanítónőt a havasmezői, 
Tary Mária oki. tanítónőt a csongrádi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, illetve tanítónővé ; Stájer Ist-
ván oki. tanítót a bácsfai áll. el. isk.-hoz r. ta-
nítóvá ; Balázs Zoltán oki. tanítót a tivadari áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Orlovszky Margit oki. 
tanítónőt a brassói áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Zsigmond Irma oki. tanítónőt a zborói, Berényi 
Honoráta oki. tanítónőt a nyitraszulányi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Molcsán László oki. tanítót 
és Czihó Irén oki. tanítónőt az alsószucsi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; ilf)7ceAlojzia oki. 
tanítónőt a perecseni áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Lázár Ká-
roly trencsénvármegyei segédtanfelügyelőt Pest-
Pilis-Solt-Kiskún vármegye kir. tanfelügyelőségé-
hez ; Farhas Sándor koskóczi áll. el. isk. tanítót 
a hosdáti áll. el. isk.-hoz ; Nemeez Ferenc csej-
thei áll. el. isk. tanítót az alsószombatfalvi, Ato-
rich Ferenc nyitraújlaki áll. el. isk. tanítót a 
csejthei áll. el. isk.-hoz ; Bontiluviçs Gusztáv 
ozorai és Moldován Traján tordaszentlászlói áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Walter István 
büttösi áll. el. isk. tanítót a tokodüveggyári áll. 
el. isk.-hoz ; Badó Lipót tótraszlaviczai és Szabó 
Géza kisbudaki áll. el. isk. tanítókat kölcsönösen ; 
Telkes Alfréd tivadari áll. el. isk. tanítót a 
brassói áll. el. isk.-hoz ; Nagy Sándor nagyidai, 
Lutsinszky László alsókomaróczi, Wülfel Irma 
havasmezői, Balázs Anna csongrádi áll. el. isk. 
tanítókat, ill. tanítónőket a diósgyőri áll. el. isk.-
hoz ; Balázs Mihály csanádpalotai áll. el. isk. 
tanítót a túróczszentmártoni, Blozsán Kálmán 
bácsfai áll. el. isk. tanítót a gyorokcsángótelepi 
áll. el. isk.-hoz ; Dávid Katalin gyorokcsángó-
telepi áll. el. isk. tanítónőt a csanádpalotai áll. 
el. isk.-hoz ; Nagy Mária zborói áll. el. isk. taní-
tónőt a bártfamihályói áll. el. isk.-hoz ; Gergely 
Jolán gyalári és Ráczné Mezey Anna lestyéni 
állami óvónőket kölcsönösen. 

Yégleg megerősítette: Blidariu Zakariás 
topleczi (volt határőrvidéki) közs. el. isk. tanítót 
jelen állásában. 

Nyugdíjat utalványozott: lùitoska István 
felsőturcseki áll. el. isk. tanítónak évi 800 K-t; 
Takács Miklós szepesjakabfalvi közs. el. isk. taní-
tónak évi 720 K-t; Kádár Mihály tiszavidi közs. 
el. isk. tanítónak évi 1360 K-t; Simrák László 
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Péter bátai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1760 K-t; Sonkoly József felsőrási ref. el. isk. 
tanítónak ideiglenesen évi 500 K-t; Binder 
József kiskováesvágási róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 640 K-t; Hrbacsek György csicsmányi 
róm. kath. tanítónak évi 1080 K-t; Szőke Sán-
dor esztári ref. el. isk. tanítónak évi 1520 K-t; 
Kiss Sándor éradonyi ref. el. isk. tanítónak évi 
1400 K-t; Héderváry Bertalan alsókálosai ref. 
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Záboji Gyula 
rákospalotai ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak ideig-
lenesen évi 1400 K-t; Sziics Zakheus sövény-
falvi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 440 K-t; 
Muresán Miklós óradani gör. kath. el. isk. taní-
tónak évi 580 K-t; Kopornoky Elek jenkei 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1140 K-t; 
Kosztea Miklós esebi gör. kel. el. isk. tanítónak 
évi 380 K-t; Enyedi Lajos pallói ref. el. isk. 
tanítónak évi 1080 K-t; Légrádi János poroszlói 
ref. el. isk. tanítónak évi 780 K-t; Hajabács 
Ignác kistatai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1080 K-t; Lőrintz István andrásfai róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 960 K-t; Ruzsicska Ala-
jos bátmonostori róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1040 K-t; id. Volej Neit iglóvéghelyi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Fleisch-
ner Lipót beszterczebányai izr. el. isk. tanítónak 
évi 2420 K-t; Lendler J. Izidor losonczi izr. 
el. isk. tanítónak évi 760 K-t; Stöszler Jakab 
závodi izr. el. isk. tanítónak évi 1120 K-t; Todea 
Romulusz albáki gör. kel. el. isk. tanítónak évi 
580 K-t; Kiss István szimói róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1660 K-t; Buda Simon puszta-
hidegkúti gör. kath. tanítónak évi 300 K-t; 
Beregszegi Ferenc beregszegi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 980 K-t; Radeczky István magyar-
kanizsai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1480 K-t. 

V é g k i e l é g í t é s t u t a l v á n y o z o t t : Pápay Géza 
István szászhalombattai róm. kath. el. isk. tanító-
nak 435 K-t; Bereez Irén dévaványai róm. kath. 
el. isk. tanítónőnek 1000 K-t. 

Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t e n g e d é l y e z e t t : 
néh. Juga Demián dobollóbácstelki nyug. gör. kel. 
el. isk. tanító özv., szül. Marin P. Rebekának évi 
300 K-t; néh. Hirtenreiter Mihály nyug. borjádi 
tanító özv., szül. Leiszter Borbálának évi 300 K-t ; 
néh. Csillag János dobrapataki ág. h. ev. el. isk. 
tanító özv., szül. Pervan Zsuzsannának évi 640 K-t , 
néh. Haniberger József kóvári róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Buday Ágnesnek évi 660 K-t; 
néh. Springer M. Lipót eperjesi orth. izr. el. isk. 
tanító özv., szül. Berkó Sára Rozáliának évi 740 K-t ; 
néhai Rozner Rezső szentadorjáni áll. el. isk. 
tanító özv., szül. Varga Izabellának évi 760 K-t, 
Margit és Emilia nevű kiskorú árváinak egyenként 
126 K 66 f-t, együtt 253 K 33 f-t, mindössze 
1013 K 33 f-t; néh. Petrovits Jenő melenczei 
g. kel. szerb el. isk. tanító özv., szül. Zsivojnits 

Annának évi 6 8 4 K-t; néh. Wertsch Gusztáv 
nyug. fehérpataki ág. h. ev. el. isk. tanító özv., szül. 
Fleck Annának évi 500 K-t; néh. Marx Márton, 
volt paripási róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. 
Neumayer Magdolnának évi 670 K-t; néh. Kor-
csek Zsigmond pozsonyi ág. h. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Reil Emiliának évi 762 K-t; néh. 
Pammer Rezső battyándi ág. h. ev. el. isk. tanító 
özv., szül Krauthoffer Teréznek évi 660 K-t. 

Arvaházba való f ö l v é t e l é t e l r e n d e l t e : 
néh. Okolicsányi Béla egyházasbásti tanító Iza-
bella, Mária, Jozefa és Margit nevű árváinak a 
kecskemétibe. 

Különfélék. 
— E l ő l é p t e t é s e k a k u l t u s z m i n i s z t é r i u m -

ban. O Felsége a magyar kirá ly — a vallás-
és közokta tásügyi m. kir. miniszter előterjesz-
tésére — Tomanóczy Gyula min. osztálytaná-
csosnak a miniszteri tanácsosi címet, Gosztonyi 
Aladár és Balassa István dr . min. t i tkároknak 
a miniszteri osztálytanácsosi címet és jelleget, 
Mandl La jos dr . és Neterda Modest min. se-
gédt i tkároknak a miniszteri titkán címet és 
jelleget, végül Tóth István dr., Pilinszky Fe renc 
dr. és Dúlovics Rezső Á r p á d min. segédfogal-
mazóknak a miniszteri fogalmazói címet és 
jelleget d í jmentesen adományozta. Ezen elő-
lépések közül olvasóinkat leginkább Toma-
nóczy Gyula miniszteri tanácsosnak ki tüntetése 
érdekli. Tomanóczy ugyanis, mint az á l lami 
elemi népiskolák ügyeiben intézkedő Yl / a . min. 
ügyosztálynak helyettes főnöke, nagyon gyakran 
érintkezett és érinkezik a m a g y a r tanítóvilággal. 
Innen ismerik a mi taní tó ink az ő lekötelező 
modorát, ügyes-bajos dolgaikban mindig kész 
jóindulatát és melegen érző aranyszívét. Olva-
sóink iránt való kedves kötelességünket tel je-
sít jük tehát akkor , amikor ki rá lyi kitüntetésé-
hez — va lamin t a többi előlépéshez is — 
őszinte örömmel , igaz szívből gratulálunk. 

— T a n í t ó i j u b i l e u m . Szép ünnepélyt rende-
zett Csata barsmegyei község lakossága tanító-
jának, Dudich Istvánnak tiszteletére, 40 évi 
tanítósága és nyugalomba vonulása alkalmából. 
Az ünnepélyt Te Deum előzte meg, mely után 
a község lakói, kik ezen a napon beszüntették 
a munkát, az iskolában gyülekeztek, hol Zelenyák 
János dr., lekéri plébános, volt országgyűlési 
képviselő, iskolaszéki elnök méltatta az ősz tanító 
érdemeit, ki 36 éven át működött Csata község-
ben, melynek apraja nagyja az ő tanítványa volt. 
A község lakossága egy remek ezüstserleggel lepte 
meg az ünnepeltet s nevére alapítványt tesz egy 
szegénysorsú iskolásgyermek taníttatására. A 
jubiláns meghatottan mondott köszönetet a szép 
ünneplésért. 
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— Az állami tanítók kívánságai. Az állami 
tisztviselők kolozsvári kongresszusa, mint már 
jeleztük, magáévá tette Havas Pál előadó javas-
latait, a következőkben: 1. Utasítsa a kongresszus 
az „Állami Tisztviselők Országos Egyesületét", 
hogy saját kebelében az állami tanítók szak-
osztályának megalakítása iránt az állami tanítók 
egyesülete elnökségével a tárgyalásokat azonnal 
kezdje meg. 2. Az állami tisztviselők részére 
kilátásba helyezett szolgálati pragmatika az 
állami tanítókra is egészben kiterjesztessék. 3. Az 
állami tanítók, mint állami tisztviselők vétessenek 
ki az országos tanítói nyugdíjintézet kötelékéből, 
s végellátás tekintetéből is az állami tisztviselők-
kel egyenlő elbánásban részesíttessenek. 4. Az 
állami tisztviselők lakáíbérrendezése az állami 
tanítókra is feltétlenül és haladéktalanul terjesz-
tessék ki. 5. Az állami tanítók, minden külön-
leges fizetésrendezési intézkedés figyelmen kívül 
való hagyása mellett, az állami tisztviselők státu-
sába kebeleztessenek be, s ott a középiskolai 
érettségivel alkalmazott állami tisztviselőkkel 
fizetés és előlépés tekintetében egyenlő elbánás-
ban részesüljenek, s az automatikus előléptetés 
áldásaiban az állami tanítók is részesíttessenek. 

— Ünnepe l t néptan í tó . Szép ünnepnek volt 
színhelye a röjtök-muzsaji r. kath. elemi nép-
iskola. Holier János főtanító 41 évi szorgalmas 
működése után a tanév elején nyugalomba vonult. 
Volt tanítványai imponzáns módon adtak kifeje-
zést tanítójuk iránti szeretetüknek. Küldöttség 
hívta meg a főtanítót és családját az ünneplő-
közönség elé. Horváth István üdvözlőszavai 
után az ünnep a Himnusz éneklésével kezdődött. 
Lőrincz Kálmán igen szép szavakkal köszönte 
meg volt főtanítójuk fáradozását, mit a tanügy, 
a kántorság, a mezőgazdaság terén községeik 
érdekében egy egész emberöltőn át kifejtett. 
Beszéde közben a tanítványok nevében hálájuk, 
szeretetük, ragaszkodásuk jeléül Madarász János 
átnyújtott egy díszalbumot, melybe emlékül a 
tanítványok nevüket jegyezték. Ezután követ-
kezett Nagy Lajos ünnepi beszéde. Egyszerű, de 
méltó szavakkal emlékezett meg Haller János 
működésének főbb mozzanatairól. Ezek után még 
Lőrincz Antal a távollevő tanítványok nevében 
üdvözölte az érdemes főtanítót, ki szíves szavak-
kal köszönte meg tanítványainak ragaszkodását 
és a hálájuk jeléül átnyújtott díszalbumot. 

— Diákotthon Sopronban. A Sopronmegyei 
Általános Tanítóegyesület Jászai Mari szín-
művésznő közreműködésével fényesen sikerült 
ünnepélyt rendezett Sopronban, amely 1710 K 
57 fillér tiszta hasznot hozott a Diákotthon 
javára. A munkából az oroszlánrészt Simkó 
Endre tanítóképző-intézeti tanár, az egyesület 
elnöke vette ki, aki rövid ötévi elnökösködése 
alatt megteremtette a sopronmegyei tanítósfág 

részére a budapesti Eerencz József Tanítók Házá-
ban a szobaalapítványt és a soproni Diákotthon 
javára már eddig is 8000 K tőkét teremtett. 
Méltán megérdemli a tanítók barátja címét, mint 
ahogy őt a sopronmegyei tanítóság nevezi. 

— Pályázat . Az Udvarhelymegyei Tanító-
egylet a következő tételre pályázatot hirdet : 
„A néptanítóra az iskolán kívül váró feladatok, 
és pedig: ifjúsági egyesületek, gazdakörök, szövet-
kezetek szervezése, vezetése, alkoholizmus elleni 
küzdelem megoldhatók-e úgy, hogy azok a tanító 
munkabírását túl ne terheljék ? Ha igen, mi 
módon?" Pályadíj 60 korona. Csakis az egylet 
tagjai pályázhatnak. A jeligével ellátott és idegen 
kézzel írott pályamunkák 1910 szeptember l - ig 
alulírott elnökhöz adandók be. A pályanyertes 
mű az egylet tulajdonává válik, a szerzői jog 
épségben hagyása mellett. Jiménfalván, 1909. évi 
október 8-án. Szász Eerencz, egyl. elnök. 

— A kultuszminiszter a művészi csipke-
iparért . A közoktatásügyi miniszter a régi 
magyar csipkeverés fölélesztése érdekében a mult 
évben a magyar királyi iparművészeti iskolával 
kapcsolatban csipkeverő - iskolát létesített. Az 
iskola egy tanítóműhellyel van összekötve. A 
tanítás technológiai alapon folyik, olyformán, hogy 
annak ipari szabadsága tantervi diszciplínákkal 
ne korlátoztassék. Az iskola egyelőre külön állami 
segítségben részesül, de az államsegítség meg-
szűnik, mihelyt az iskola saját jövedelméből tart-
hatja fenn magát. Az iskola iránt országszerte 
nagy az érdeklődés, amit legjobban igazol, hogy 
az iskola készítményei nagy kelendőségnek és a 
külföldről is mind jelentékenyebb mértékben meg-
nyilatkozó keresletnek örvendenek. A miaiszter, 
szem előtt tartva különösen a hegyvidéki lakos-
ság nagy szegénységét, a csipkeipar országos 
meghonosítására is megtette a kellő lépéseket. 
Most egy éve ebből a célból 15.000 korona 
költséggel vidéki tanítónők számára csipkeverő-
tanfolyamot rendeztetett, amelynek nyomán ma 
már számos helyen foglalkozik a nép csipke-
veréssel. E speciális tanfolyam folytatásakép 
utóbb más három úgynevezett csipkeverő-tan-
folyamot is szervezett a miniszter a vidéken. 
Nevezetesen Beszterczebányán, Marosvásárhelyt 
és Hosszúfalun. A miniszter azonkívül megfelelő 
módon gondoskodik a művészi értékű, régi csipke-
minták összegyűjtéséről és megőrzéséről, valamint 
a modern ízlésű rajzok és újabb munkanemek 
terjesztéséről. 

— Tanítók névmagyarosítása. Szeptember 
hóban belügyminiszteri esgedelemmel a következő 
tanítók magyarosították meg nevüket : Steixner 
Károly tormaföldi tanító Szentkirályi ra ; Tuca-
kovics Béla békési kir. gazdasági szaktanító 
Török-re és Spitz Julianna budapesti polgári 
iskolai tanítónő Iván ra,. 
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— Az „Iskolai Ünnepeink" című tanügy-
irodalmi folyóirat szerkesztősége pályadíjakat tűz 
ki a következő tételre : „ Erzsébet-ünnepélyen, 
tanuló által előadandó mű." A pályamű lehet 
költemény, monológ, dialóg vagy trialóg, azaz 
bármely műfajú fogalmazvány, mely még nyom-
tatásban meg nem jelent és mely a tanuló szá-
mára íratott. A pályázatban részt vehet minden 
idevágó mű, bármely iskolafaj növendékei részére 
készült. Pályadíjak: I ső díj 20 kor., Il-ik díj 
15 kor., III-ik díj 10 kor. Minden, közlésre el-
fogadott mű 5 kor. Határidő: 1909 december 1. 
A jeligés levélkével ellátott pályaművek a szer-
kesztőség címére, Marosvásárhelyre küldendők. 

— Üj iskolák Sopron megyében. Sopron 
megye területén legutóbb több helyen épült új 
iskola. Mult vasárnap Kópházán és Felszoporon 
szentelték fel a róm. kath. elemi népiskola egy-
egy tantermét, Agfalván pedig az ágost. ev. elemi 
iskola harmadik tantermét avatták fel. Általában 
Sopron vármegyében a népiskolák száma folyton 
emelkedik. Legutóbb Acsalagon, Csornán, Fertő-
homokon, Lajtaszéken, Ligvándon, Lócson, Lókon, 
Pusztacsaládon, Réczényben, Szanyban, Yittnyéden, 
Szilsárkány és Bősárkányban nyiltak meg új 
iskolák, részint teljesen új épületben, részint 
bérhelyiségben. 

— H a l á l o z á s o k . Krausz István áll. el. isk. 
igazgató-tanító, a Sárosm. Alt. Tanítóegyesület 
volt elnöke, a felsőtarczai járás köri elnöke és 
a kisszebeni Önkéntes Tűzoltóegyesület tb. fő-
parancsnoka, 34 évi buzgó és érdemekben gazdag 
tanítói és 9 évi igazgató-tanítói működése után, 
életének 59-ik évében elhunyt. — Tóth Mihály 
róm. kath. tanító, városi kepviselő Szentkúton, 
életének 60-ik, boldog házasságának 33-ik és 
tanítói működésének 33 ik évében elhunyt. — 
Pékh Györgyné, szül. Láng Irén áll. tanítónő 
életének 3 4 i k , tanítónői működésének 14-ik évé-
ben elhunyt. — Sretvizer Lajosné, szül. Ita-
kovszky Ilona f. hó 10-én, életének 53-ik s leg-
boldogabb házasságának 34-ik esztendejében, 
hosszabb szenvedés után elhunyt Budapesten. 
— Ficzek Ferenc, nyugalmazott róm. kath. 
tanító életének 99-ik évében elhunyt, Járok-
száláson. Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői ûzeneîek. 
Törekvő. Megérdemli a bíztatást. Kisebb igényű 

lap ezeknek is hasznát vehetné, de fog ön nekünk-
valót is írni. — K. E. (Gyermekemhez.) A magyar 
nyelv és helyesírás tökéletes tudása nélkül hiába 
próbálkozik versírással. — R. (Tiszaújhély.) Forduljon 
a bírósághoz, az majd körözteti. A lap ilyesmit nem 
közölhet, csupán a hirdetések közt jelenhetnék meg. — 
G. (Fülöpszállás-Balázspuszta.) A szerző most Japán-
ban van. Magunk sem tudjuk, kinél rendelheti meg 
a könyveit. — E. (Osztálybeosztás.) Közöljük. T. p. 
már csak a jövő évre utalványozható. — R. (Temesvár,) 

A könyvet kiadtuk ismertetés végett. — Ii. J. (Buda-
pest.) Szíveskedjék a tanfelügyelőség által láttamozott 
levélben kérni a lapot. Csak így utalványozhatjuk. — 
Ideálista. A bíztatás még nem jelent közlést. A kéz-
iratot megsemmisítettük. írjon egyebet, hátha az mái-
közölhető is lesz. — K. (A póttartalékos tanító.) 
Sorra kerül. — Cz. (Kondoros.) Igen, önnek szólt._ — 
Sz. (Oszi hangok stb.) Közöljük. — Sz. Gy. (Őszi 
ének.) Szintén. B. (Nevelésünk és nemzetünk jövője.) 
A mi sajátos viszonyaink közt nehéz a fejtegetett 
kérdés megnyugtató megoldása. Nem vagyunk rá még 
elég érettek. — Cs. (Osztálybeosztás.) Nagyon heve-
nyészett cikk. Bélyeget elfeledett csatolni s így a 
kéziratot nem küldhetjük vissza. — B. (Egy pár 
őszinte szó.) A cikkében elmondott bajok általánosan 
ismeretesek, azoknak segítségén munkál is a kormány. 
Persze, máról-holnapra nem lehet az ön által említett 
célra alkalmas tanítókat nevelni. Különben ez a kérdés 
azok közé tartozik, amelyről okosabb minél kevesebbet 
beszélni s annál többet cselekedni. írása igen lelkes, 
de nagyon is virágos. — T. (D.) Szívből örvendünk, 
ha önnek örömet szerzettünk „Zabáréskor" című költe-
ményének e rovatban való közlésével. A most küldött 
költeményekből hely szűke miatt nem közlünk, de 
ezeket is eltettük, mint kultúrtörténeti adalékot, annál 
is inkább, mert mint leveléből látjuk, ezzel is örömet 
szerzünk önnek. Reméljük, ön is szerez majd nekünk 
örömet azzal, hogy megismerkedik a helyesírás ele-
meivel, ami tanítóembernél nem épen fölösleges. 
Máskülönben : melyik képzőben szerezte a költemé-
nyében említett „okiratot" '? — Holló. Nem ütik a mi 
mértékünket. — lt. J. (Versek j A harmadik vers 
eléggé sikerült. Megérdemli a bíztatást. — G. (Iskolai 
szövetkezetekről.) Közöljük. — (a ) A cikket, sajná-
latunkiu, mi nem közölhetjük. A mostani miniszter 
működésének méltatása az utánunk következő szerkesz-
tőség feladala, mikor más lesz a miniszter is, más a 
szerkesztő is. — J. L. (25 év.) Örömmel olvastuk a 
szép költeményt. Szívből kívánjuk, hogy jó egészség-
ben. jókedvben érje meg az 50-iket is. — B. (Nevel-
jünk iparra ... stb.) Sorra kerülnek. — A. (A budapesti 
protestáns árvaház félszázados munkája.) Annak idején 
ismertettük a füzetet. A kéziratot kivételesen meg-
őrizzük s rendelkezésére bocsátjuk. — t>. (Nagybecs-
kerek.) Természetesen, azért fogadtuk el közlésre, hogy 
közöljük. Vigasztalja, hogy vannak itt régebben el-
fogadott cikkek is. — V. (A régi időkből.) A közlendők 
közé tettük. — H. (Néhány szó a szocialistákról.) Ala-
posan kell tanulmányozni e kérdést, csak úgy szabad 
hozzászólani. — Cz. Gy. (Sümegcsehi) Forduljon Molnár 
Gyula áll. tanítóhoz. Címe : Pazdics, Zemplén m. — 
M. (Anina.) Amint a multheti számból látható, már 
hoztunk tudósítást arról a gyűlésről. — I). A. (Ökör-
mező.) Csak a tanfelügyelő által láttamozott, bélyeg-
telen kérésre utalványozható ingyenes lap. — Mariéi. 
„Lepirongatást" semmi esetre sem érdemelnek ezek a 
versek, de bizony ahhoz is gyöngék, hogy közöljük 
őket. — Sz. I). (Ne aggódj!) A tartalom jó, de leg-
alább felfogásában kellene valami újnak is lenni. A 
forma nagyon gyönge, az pedig versben szinte ugyan-
olyan fontos, mint a tartalom. — N. L. (Falumba 
visszavágyom.) Közölhetetlen. — K. L. (Nem panasz-
kodom.) Szép érzés, gyöngén kifejezve. — Praxi. 
Dilettánsmunka. 

Tarta lom : Jövőnk. Gerencsér István. — A nép-
iskolai énektanítás főbb kérdései. Seprődi J^ános. — 
Pedagógiai Repertórium. Farkas Sándor. — Egye-
sületi élet. — Szépirodalom : Mennék . . . Nil. — 
Vitézlő nagyasszony. Réllii Lajos. — Könyvesház. — 
Útszéli porszemek. — Tanítók tanácsadója. — Hiva-

talos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: J A N C 8 Ó B E N E D E K . 

Társadalmi akció 
az iskolán kívüli o k t a t á s é rdekében . 
Az „Országos Magyar Iskolaegyesület" októ-

ber 7-én tartotta 25 éves alapításának jubilá-
ris közgyűlését. Az „Országos Magyar Köz-
művelődési Tanács" felhasználva ez alkalmat, 
értekezletre hívta össze a hazai közművelődési 
egyesületek titkárait. Mintegy harmincöt köz-
művelődési egyesület képviseltette magát e 
titkári értekezleten, amelyik két félnapon át 
(októben 7 én délután és 8-án délelőtt) tanács-
kozott a Közművelődési Tanács elnökének, 
Széli Kálmánnak elnöklete alatt. Már maga 
az a körülmény is különösebb súlyt ad e 
tanácskozásnak, hogy vezetését oly nagy-
tekintélyű államférfiú vállalta magára, mint 
Széli Kálmán. 

Ez értekezletül k fő tárgya az a kérdés 
volt, hogy miként lehetne közművelődési 
egyesületeink között, a legnagyobb országos 
egyesülettől elkezdve, egészen a legkisebb 
falusi közművelődési egyesületig, összhang-
zatos és programmszerű közös cselekvést 
biztosítani a magyar közművelődés fejlesztésé-
nek érdekében? 

A magyar közművelődés érdekeiről tanács-
kozva, lehetetlen volt, hogy az iskolán kívüli 
oktatás, mint a magyar közművelődés egyik 
leghatalmasabb tényezője, homloktérbe ne nyo-
muljon. Es valóban, ez a kérdés uralkodott 
vörösfonal gyanánt az egész értekezleten, amely-
nek leszűrödött eredménye a következőkben 
foglalható össze : a magyar közművelődés érde-
kében szervezni kell a magyar társadalmat az 
iskolán kívüli oktatás fejlesztésével. Az iskolán 
kívüli oktatást azonban csak úgy lehet fej-
leszteni, ha a társadalmat annak érdekében 
szervezzük, különösebben pedig azt a falusi 
társadalmat, amely a nép millióit foglalja 
magában. 

A magyar falusi társadalom szervezésének 
a következő lehetséges és legcélszerűbb esz-
közeit jelölte meg az értekezlet : 

a) A közművelődési egyesületek tartsák 
kötelességüknek országosan és a maguk terü-
letén is odahatni, hogy minden faluban ifjú-
sági egyesület szerveztessék, amely magában 
foglalná a falu mindkét nembeli ifjúságát, 
tizenötéves kortól kezdve huszonnégyéves korig, 

illetőleg a katonai szolgálat, vagy a család-
alapítás idejének bekövetkezéseig. 

b) A katonai szolgálatukat kitöltöttek, egy-
szóval a nagykorú falusi népség pedig vonas-
sák be lehetőleg a maga egészében az úgy-
nevezett falusi gazdakörökbe. A falusi társa-
dalom e két egyesülete legyen aztán az ország 
minden községében az a kettős szervezet, 
amely körül csoportosulni fog a falu társa-
dalmi, gazdasági és közművelődési élete a 
maga egészében. De mind ennek első feltétele 
az, hogy nemcsak a falu, hanem az egész vidék 
értelmisége is közreműködjék a falusi társa-
dalom e szervezésében. Ennek a szerve-
zetnek nem lehet más célja, mint a falusi nép 
erkölcsi, értelmi és gazdasági érdekeinek szol-
gálata. 

Ez érdekek szolgálatára ránevelni a falusi 
népet, az értekezlet általános felfogása szerint 
az ifjúsági egyesületek vannak hivatva s azért 
a legnagyobb gond ez egyesületek szervezé-
sére fordítandó a közművelődési egyesületek 
részéről. 

Nagyon érdekes megismerni, hogy ez érte-
kezlet eszmecseréiből minő képe domborodott 
ki a falusi ifjúsági egyesületeknek. 

Az ifjúsági egyesület vezetése a falusi értel-
miség, elsősorban pedig a papok és a tanítók 
feladata. Nekik kell arra törekedniök, hogy a 
hatóságok és a közművelődési egyesületek 
támogatásával megalakuljon az egyesület, amely 
gócpontja legyen a serdültebb ifjúság társa-
dalmi, erkölcsi és gazdasági törekvéseinek. 
Ez okból arra kell törekedni, hogy ez egyesü-
leteknek az iskolában, vagy az iskolával ál-
landó kapcsolatban társaskörjellegű helyisége 
legyen, hogy azt az ifjúság szabadidejében 
önkényt épen úgy felkeresse és látogassa, 
mint az iskolakötelezettség és a szülői akarat 
kényszerének hatása alatt fiatalabb korában 
felkereste és látogatta az iskolát. Ez az egye-
sület azonban necsak az okulásra szolgáljon 
alkalmul, hanem középpontja legyen az ifjú-
ság szórakozásainak is. Egy olyan egyesület, 
amely ezt a feladatot nem vállalná magára, 
nem felelne meg rendeltetésének, mert az 
ifjúság erkölcsi védelmét csak ily módon 
szolgálhatja. Köztudomású dolog ugyanis, hogy 
a falusi ifjúság legtöbb tévedésének, sőt bűné-
nek az az oka, hogy szórakozásaiban és mu-
latságaiban egészen magára van hagyatva. 
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Sőt, ami a helyzetet még súlyosabbá teszi, az, 
hogy faluhelyeken a nemesebb irányú szóra-
kozásnak majdnem minden alkalma hiányzik. 
Nem áll e tekintetben az ifjúságnak más ren-
delkezésére, mint a kocsma és a kocsmákban 
rendezni szokott táncmulatságok. Csodálkoz-
hatunk-e tehát, ha a falusi ifjúság egész 
erkölcsi magaviseletén egyre inkább erőt vesz 
a kocsmai légkör szelleme? 

Azonkívül, ez egyesületekben arra is kell 
törekedni, hogy az ifjúság gazdasági érzékét 
felkeltsék azért, hogy ránevelődjék jövendő 
élete helyesen felfogott gazdisági feladataira. 
Igen helyesen, rámutattak arra is, hogy az 
iskolai takarékpénztárakat, amelyekkel évtize-
dekkel ezelőtt az iskolákban kísérleteztek, ez 
ifjúsági egyesületek kebelében kellene új 
életre kelteni, még pedig két módon. Először 
rászoktatni az ifjakat arra, hogy abból a jö-
vedelmükből, vagy keresményükből, amellyel 
szabadon rendelkeznek, egy bizonyos részt, 
mint megtakarított összeget, helyezzenek el 
az egyesület pénztárában. Másodszor, kísér-
letet kell tenni, hogy az ifjúság bizonyos házi 
iparágakban magát az egyesületi élet kereté-
ben kiképezze s az így elkészített bázi- ipari 
termékekből befolyó tiszta jövedelmet pedig, 
legalább egy részében, szintén az egyesület 
pénztárába helyezzék el. Az így összegyűlt 
pénzből aztán segélyt kapna a tag — termé-
szetesen megtakarított tőkéje arányában -— 
katonai szolgálata idején, vagy felhasznál-
hatná családalapításakor a férfi gazdasági 
felszerelésekre, a nő pedig kelengyéje kiegé-
szítésére. 

Az a falusi ifjú vagy leány, aki abban az 
időben, mikor az iskolát elhagyta, egy ilyen 
egyesület kötelékébe és erkölcsi hatása alá 
kerül, a szó nemesebb értelmében vett társas-
lénnyé alakul át aza.att a 6—8 évi idő alatt, 
amelyet az ifjúsági egyesületben fog tölteni. 
Ki fog lelkéből pusztulni minden antiszociális 
vonás, amely az úgynevezett suhanckorban, a 
teljesen magára hagyott ifjúban, oly gyorsan 
és oly buján szokott kifejlődni és amely anti-
szociális vonás okozza azt is, hogy falusi fiatal-
ságunk oly könnyen magáévá teszi azokat a 
felforgató törekvéseket és eszméket, amelyek-
kel egy bizonyos politikai és gazdasági irány-
zat apostolai az utóbbi évtizedben szóval és 
írásban oly hevesen megrohanták. 

A közművelődési egyesületek titkári érte-
kezletének ilyen irányú megállapodásai idővel 
testet is fognak ölteni bizonyos társadalmi- és 
közművelődési törekvésekben. Hogy milyen 
sikerre], e jelen pillanatban nehéz lenne meg-
jósolni. De a lehetséges sikertől eltekintve is, 
kötelességünknek tartottuk a magyar tanító-

ságnak és mindazoknak, kik az iskolán kívüli 
oktatás lelkes és önkénytes munkásai, figyel-
mét már most ráirányozni és pedig azért, 
mert közreműködésük nélkül a közművelődési 
egyesületek, ha majdan programmjukká teszik 
e titkári értekezlet idevágó megá lapodásait, 
igazán üdvös és célravezető eszméjüket meg 
nem valósíthatják. 

Az osztrák szabadoktatás köréből. 
Az osztrák szabadoktatás a mult század 

hetvenes éveinek első felében kezdődik, az 
osztrák népoktatás fellendülésével egyidejűen 
és pedig tisztán társadalmi úton, az állami 
hatalom minden támogatása nélkül. Ekkor 
kezdenek megalakulni a népművelő-egyesületek 
(Yolksbildungsvereine), amelyek még ma is 
működnek, különböző alakban és különböző 
módon szolgálva a népművelés ügyét. Ez 
egyesületek tevékenysége a népművelés külön-
böző ágára terjedt ugyan ki, de azt'rt majd-
nem mindnyájuknak úgynevezett népkönyvtárak 
alakítása volt a főcéljuk és legnagyobb ered-
ményt ezen a téren is értek el. Azonkívül a 
nép számára előadásokat, felolvasásokat, tan-
folyamokat, hí ngversenyeket és színielőadásokat 
is rendeztek. Legkevesebb sikerük azonban a 
jó népies iratok terjesztésében volt. 

Ami a népkönyvtárakat illeti, a legtöbb az 
osztrák nagyvárosokban történt, amelyekben a 
hatóságok is felkarolták a népkönyvtárak ügyét. 
Kivételt csak a birodalom székesfővárosa, Bécs 
alkot. Mikor évekkel ezelőtt a legnagyobb 
osztrák-német népművelő-egyesület, a bécsi, a 
városi tanácshoz fordult anyagi támogatásért, 
az ezer koronát szavazott meg, de azzal a 
kikötéssel, hogy abból csak olyan könyveket 
vásároljanak, amelyeknek tartalma nincs ellen-
tétben a keresztény világnézettel. Miután az 
egyesület nem volt hajlandó magát ilyen szel-
lemű cenzúrának alávetni, a városi tanács 
segítsége is elmaradt. Ellenkező módon csele-
kedett a csehek fővárosa, Prága, ahol egy 
nagyobbszabású népkönyvtárt teljesen városi 
pénzen tartanak fenn. Legérdekesebb és 
legfigyelemreméltóbb azonban az, ami e 
tekintetben a csehországi németek részéről 
történt. 

1ieichenbergben, 1900-ban alakult meg a nép-
könyvtári egyesület azzal a szándékkal, hogy 
a szükséges pénzalapot mihamarabb összehozza. 
A reméltnél gyorsabban sikerült szándékuk. 
Az ipar- és kereskedelmi kamara e célra alkal-
mas helyiséget engedett át saját épületében. 
A fűtés, világítás és a szolgálat költségeit 
magára vállalta a városi tanács. A könyvtárnok 
egy városi polgári iskolai tanító, ki ezért 
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600 korona tiszteletdíjban részesül. Az első 
legnagyobb alapítványt egy nagyiparos, Liebig 
báró tette es pedig 10.000 koronát arra, hogy 
annak kamataiból könyveket vásároljanak ; 
10.000 koronát pedig a könyvtári helyiségek 
bútorzattal való felszerelésére és e bútorzat 
fenntartására és gyarapítására. A nyilvános 
gyűjtés eredménye 13.000 korona volt. A könyv-
gyűjtemény alapjául a tanító egyesület 1800 
müvet magába foglaló könyvtára szolgált. 
Ehhez járult 1000 kötet ajándék ós 5000 kötet 
vásárlás útján történt beszerzése. Az olvasó-
teremben egy kisebb, 1400 kötetből álló kézi-
könyvtár van elhelyezve, ugyanitt állanak, 
közhasználatra kitéve, a nevezetesebb folyó-
iratok és a különböző pártállású politikai lapok. 
A könyvtárt 1901. október 13-án nyitották 
meg s a látogatók szátna már az első hónap 
végén 1120-ra rúgott. 

A népkönyvtárak alapításában Csehország 
német vidékein különösebb buzgóságot a Bund 
der Deutschen in Böhmen és a Deutscher 
Verein zur Verbreitung gemeinnütziger Kent-
nisse in Prag című egyesületek fejtenek ki, 
amelyek az egyes községekben vagy könyvtárakat 
alapítanak, vagy pedig könyvadományokkal 
segítik a már meglevőket. Az utóbbi, amelyik 
1869-ben alakult, harminc év alatt, 1899-ig 
1011 köny-.tárt alapított és segélyezett. Csak 
egyedül 1900-ban 835 kötet könyvet osztott 
ki 17 könyvtár között. Igen figyelemreméltó 
ez egyesületnek egy másik irányú tevékeny-
sége is. Közhasznú előadások gyűjteménye cím 
alatt, egy évenként 12 füzetben megjelenő 
vállalatot ad ki, amelyet ingyen szokott meg-
küldeni az á tala alapított, vagy segélyezett 
népkönyvtáraknak. Újabb időben működési 
körét azzal egészítette ki, hogy úgynevezett 
járási fiókokat alapít. Az elsőt Aussigban, 
1898-ban alapította és most már 28 ilyen 
fiók csoportosul az aussigi járási egyesület 
körül, mint középpont körül. Az aussigi járási 
egyesületnek könyvtára is van,melybenmár alapí-
tása második évében, 3240 mű állott az olvasók 
rendelkezésére, 28.148 kötet forgalommal. A 
könyvkikölcsönzők száma az első évben 1576 
volt és az olvasótermet 22.887 személy láto-
gatta. Hasonló járási középpont alakult meg 
1901-ben, Teplitz székhellyel. Ugyanilyen tevé-
kenységet fejt ki Csehország déli részében a 
Deutscher Böhmerwaldbund, amely 160 nép-
könyvtárt alapított, 11.000 kötettel. 

Morvaországban is két nagy egyesület, a 
Bund der Deutschen in Nordmähren és a 
Deutschmährischer Volksbildungsverein fejt ki 
hasonló irányú tevékenységet. Különösen a sík 
vidék német falvait látja el a két egyesület 
gazdagon népkönyvtárakkal. Legnevezetesebb 

népkönyvtár Morvaországban az Ottendorfer''sehe 
freie Volksbibliothek in Zivittau, melynek könyv-
állománya 1901-ben 15.616 kötet volt és 
pedig 9.000 kötet szépirodalmi és 6.000 kötet 
tudományos mű. E könyvtárt a nevezett évben 
2.903 egyén használta, akik közül 773 munkás 
és 879 pedig asszony és leány volt. Az olvasó-
termet 23.095 egyén látogatta. Kikölcsönöztek 
magában Zwittauban 55.542 kötetet, melynek 
19Vo-a tudományos mű volt. A környéken levő 
22 faluba pedig 19.138 kötetet kölcsönöztek ki 
és pedig 17°/o-ban tudományos művet. Az összes 
könyvforgalom tehát 74.680 kötetre rúgott. 
E könyvtár egyesület azonban a szabadtanítás 
terén is figyelemreméltó munkásságot fejt ki. 
így a jelzett évben harminc látogatott fel-
olvasást és előadást rendezett Zwittauban és 
környékén. 

Az alpesi tartományokban nem olyan eleven 
a szellemi élet és a közművelődési tevé-
kenység, mint Csehország német vidékein, de 
azért itt is igen sok figyelemreméltó dolog 
történik. 

Grácban, 1895-ben alakult az első nép-
könyvtár, amelyet még ugyanazon évben két 
másik követett. E három népkönyvtár könyv-
forgalma az első évben 75.097 kötet volt, a 
másodikban már 179.430, a harmadikban 
179.506. Ezután némi csökkenés következik 
ugyan, de azért bőven kárpótol az olvasó-
terem látogatóinak állandóan emelkedő száma. 
Igazi nagy népkönyvtár szerepét tölti be 
a Joanneummal kapcsolatos Steiermärkische 
Landesbibliothek is, amely évenként a tartomány 
különböző részeibe mintegy 30.000 kötet 
könyvet kölcsönöz ki. Nagy és üdvös tevé-
kenységet fejt ki ebben az irányban a tarto-
mánybeli németség védelmére alakult Südmark, 
amely különösen a német-szlovén nyelvhatáron 
fekvő községekben alapít népkönyvtárakat, 
nevezetesen épen a legveszélyeztetettebb pon-
tokon: Ciliiben, Klagenfurtban, Mureckben, 
Radkersburgbun, Rannban, Marenbergben, Völ-
kermarkton és pedig átlag 1.000—1.200 
kötettel. Hogy milyen szükség volt e közsé-
gekben ezekre a könyvtárakra s hogy azok 
ott milyen hatással működnek, bizonyítja az, 
hogy az itt felsorolt hét községben négy és 
fél hónap alatt 35.460 kötetet kölcsönöztek 
ki s ezek között egymagában Klagenfurtban 
26.342 őt. 

Alsó-Ausztriában a népkönyvtári törekvések-
nek középpontját az Allgemeiner Niederöster-
reichischer Volksbildungs- Verein alkotja, amely-
nek székhelye Kremsben van és amely 67 
fiókjával az egész Alsó-Ausztriát behálózza. 
Ez egyesület 129 népkönyvtárt alapított, igaz 
ugyan, hogy többnyire nagyon kis könyv-

42* 
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anyaggal. így 83 van olyan, melynek könyv-
anyaga 100—500 kötet között váltakozik és 
csak 13 van olyan, amelyben 1000 kötetnél 
több van. A legnagyobb ezek között a 
Bécs mellett fekvő Badenben van 2367 kö-
tettel, azután következik a zittersdorfi 2338 
kötettel. 

Bécsben az első népkönyvtárt 1878-ban a 
VII. kerületi demokrata egyesület alapította, 
amely ma is fennáll, mint a népkönyvtár-
egyesület könytára és forgalma évenként 50.000 
kötetre rúg. 1879-ben alakult meg az Alser-
grundon a második, amelyet a Central-
Bibliothek- Verein vett át és tart fenn. Nagyobb 
lendületet vett Bécsben a népkönyvtárak ügye 
1886 ban, mikor a Wiener Volksbildungs- Verein 
megalakult. Ez az egyesület ezidőszerint 
Bécsnek szegényebb, de egyúttal a legnépesebb 
kerületeiben 14 népkönyvtárt tart fenn, azon-
kívül számos helyőrségi, kórházi, fogházi és 
tanoncotthon-könyvtárt és végül a Ferenc 
József Népotthonban egy nagy népotthon-
könyvtárt. Ez az egyesület eddig szerzett ta-
pasztalataiból a következő érdekes tanulságot 
vonta le: sokkal célszerűbb nagyobb könyv-
tárakat alapítani és tartani fenn, mert ezeket 
egyrészt könnyebb ellenőrizni, másrészt gazdag 
tartalmuknál fogva a közönségre nagyobb 
vonzást gyakorolnak, míg a kisebb könyvtárak 
könnyebben kivonván magukat az ellenőrzés 
alól és szegényes tartalmukkal sem gyakorolván 
nagyobb vonzást, csakhamar tengődő, csendes 
életbe mennek át. Hogy a tapasztalat meg-
felel a valóságnak, bizonyítja az ottakring-
neulerchenfeldi népkönyvtár, amelynek for-
galma 336.000 kötetre rúgott. Epen ilyen 
imponáló forgalmat mutatnak fel az V. kerü-
letben levő Leopold Auspitz Bibliothek és a 
XV. kerületben az Arneth-Bibliothek. 

A Wiener Volksbildungs-Verein alapításának 
első évétől, 1886-tól 1899-ig, tehát 13 év alatt 
8,228.000 kötet könyvet juttatott a bécsi nép 
kezébe és könyvtárállománya különböző nép-
könyvtáraiban összesen mintegy 100.000-re 
tehető. Ami a tudományos tartalmú könyvek 
százalékszámát illeti, az állandó emelkedésben 
van és pedig a nagyobb könyvtárakban erősebb 
mértékben, mint a kisebbekben. Az olvasók 
foglalkozását illető százalékszám is körülbelül 
állandó, némi változás csupán egyes foglal-
kozási ágakra vonatkozóan konstatálható. A 
munkások az olvasó közönségnek mintegy 
40%-át alkotják. Egyes kerületekben e szám 
nagyobb. Így Ottakringben 50% ; a népotthon-
könyvtárakban pedig 65%. Ottakringben, hogy 
a munkások mentől élénkebb részt vehessenek 
az egyesületi életben is, külön munkás szak-
osztály alakult meg, amely azonban hatását 

nem annyira a könyvtárra vonatkozóan érezteti, 
mint inkább a felolvasásokat és a társas ki-
rándulásokat illetően. Hasonló szakosztályok 
vannak alakulóban Bécs többi munkásnegye-
deiben s ez úton az egyesületi élet maga is 
mentől szélesebb népies alapra helyezkedik. 

Hogy a népkönyvtárügy mezején a társa-
dalmi tevékenység még elevenebb és nagyobb 
legyen, alapította 1898 ban dr. Beyer E. ta-
nár a Centralbibliothek-Verein-1, amely tíz-
éves fe nállása alatt igazán meglepő és szép 
eredményeket ért el. Az egyesületnek Bécsben 
a Belvárosban van egy középponti és a többi 
kerületekben összesen 14 fiókkönyvtára. A Cen-
tralbibliothek-Verein csereviszonyban van a 
Wiener Volksbildungsvereinnal. Ez utóbbi 
egyesület ugyanis évenként bizonyos összeget 
rendelkezésére bocsát a Centralbibliothek-Ve-
reinnak s ennek az összegnek a fejében aztán 
külvárosi tagjai ingyen használhatják a Central-
bibliothek összes könyveit. Ennek a kölcsö-
nösségnek az eredménye az, hogy a Central-
bibliothek-Verein 14 fiókjának és a Wiener 
Volksbildungsverein 13 könyvtárának, tehát 
összesen 27 könyvtárnak olvasói a középponti 
könyvtárból megkaphatják mindazokat a tudo-
mányos műveket, amelyek az egyes kerületi 
könyvtárakban nincsenek meg. Ennek a Central -
bibliotheknak évi átlagos forgalma 554.000 
kötetre rúg, az összes kerületi fiókkönyvtára-
két is beleszámítva, pedig 1,213.000 kötetre 
rúg az egyesület évi könyvforgalma. 

Ezeken kívül még vannak Bécsben kisebb 
könytáregyesületek is. Ilyen a Verein der 
Jugendfreunde, amelynek két könyvtára van. 
Ilyen a népkönyvtár egyesület könyvtára a 
VII. kerületben, melynek évi könyvforgalma 
50.000-re rúg; továbbá a kereskedelmi- és 
iparegyesület könyvtára a XIV. kerületben. 
Sok könyvtára van a különböző munkásképző-
egyesületeknek is. Ilyen nagyobb egyesület 
Bécsben 13 van, kisebbfajta pedig még több. 
Az egyes iparos szakegyesületeknek is van 
könyvtáruk, amelyeket csak a tagok használ-
hatnak. Legtekintélyesebb e könyvtárak kö-
zött a VI. kerületi munkásképző-egyesület 
könyvtára, amely 3000 kötetből áll. A hasz-
nált müvek 70%-a szépirodalmi, 30° o-a pedig 
tudományos volt. A tudományos művek között 
legnagyobb forgalma van a történelmi, föld-
rajzi ós társadalomtudományi műveknek. A 
természettudományi művek harmadik helyen 
állanak, a jogtudományiak pedig a legutol-
són. A legolvasottabb szép'rodalmi írók pedig: 
Zola, Verne, Rosegger, Mirk Twain, Haupt-
mann., Sudermann, Schnitzle)', Ibsen. 

Katholikus részről is igen figyelemreméltó 
lépések történtek Bécsben a népkönytárügyet 
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illetően. 1899-ben alakult a Volkslesehalle-Verein, 
amely 1900-ban nyitotta meg a VIII. kerü-
letben első olvasótermét, amelyben az első 
évben 13.000 egyén használta az ott található, 
szigorúan katholikus szellemű 33 újságot és 
45 folyóiratot. A könyvtárban 5000 kötet 
könyv van, amelyből az első évben 4500-at 
használtak. Az egyesületnek jelenleg kél fiókja 
van Az egyik az I-ső kerületben, a második 
a XX-dikban. A katholikus iskohiegyesület-
nek is van Bécsben két népkönyvtára Egyik 
Ottakringben, a második pedig a XIII. kerü-
letben. 

Ezek a könyvtárak együttesen, évenként 
átlagos számításban, közel három millió 
kötet könyvet juttatnak Bécs lakosainak 
kezébe. 

A szó szorosabb értelmében vett szabad-
tanítás is magánkezdeményezés útján kelet-
kezett és tartatik fenn, nagy többségében 
ugyanazon egyesületek által, amelyek a nép-
könyvtárak ügyét karolták fel, de azért van-
nak olyan egyesületek is, amelyek pusztán 
csak szabadoktatással foglalkoznak. Ez egyesü-
leteknek nemcsak székhelye, hanem működési 
tere is elsősorban a nagyobb városokra terjed 
ki. A kisebb városok, főleg pedig a faluk még 
mindig kénytelenek nélkülözni a szabadoktatói 
intézmények áldásos működését. 

A legelső egyesület, amelyik a nagyközön-
ség számára előadásokat tartott a Verein zur 
Verbreitung naturhistorischer Kenntnisse in 
Wien", amely 1860-ban alakult meg ugyan, 
de a valóságban 1855 óta működött és meg-
alakulásának évéig előzetesen már 87 elő-
adást tartott. Az előadásokat november elsejé-
től március végéig tartják és rendszerint kí-
sérletekkel és vetített képekkel kísérik. Bizo-
nyos fokig az ilyen fajtájú intézmények közé 
lehet számítani a „ Wissenschaftlicher Klub"-ot 
is, amely a nagyközönség számára minden 
hétfőn és csütörtökön népszerű tudományos 
előadásokat szokott tartat,i. Azonkívül hasonló 
célokra nagytermét a különböző egyesületek-
nek is rendelkezésére bocsátja, úgy, hogy ezt 
a klubbot egy bizonyos fokig úgy lehet tekin-
teni, mint a vagyonosabb és műveltebb osz 
tályok művelődési központi egyesületét. Nya-
ranként nagyobb körutazásokat is szokott ren-
dezni a Nordkaphoz, Palesztinába, Olasz-
országba, Dalmáciába stb. 

A „Wiener Volksbildungs-Verein" is mái-
korán kezdett foglalkozni a szabadoktatással, 
amennyiben fennállása óta a téli hónapokban 
vasárnap délutánonként felolvasásokat szokott 
tartani. Az ingyenes felolvasások, tartalmukat 
tekintve, vagy tudományos természetűek, vagy 
pedig a német költői termékek jelentékenyebb-

jeinek elszavalása. Az egyesület ezirányú mű-
ködeiét kiegészítik az úgynevezett n"])hang-
versenyek. A tudományos előadások amennyire 
csak lehetséges, sorozatosak. A legutolsó esz-
tendőben 15 ilyen sorozatos előadást tartot-
tak", amelyek közül egy 8 előadásból álló soro-
zat földrajzi tárgyú volt, egy má ik 8 as soro-
zat pedig az optika főbb kérdéseit tárgyalta. 
Összesen 188 előadást tartottak. Ebből 123 
tudományos természetű volt, 32 szavalati elő-
adás és 33 néphangverseny. A látogatók 
összes száma 47.181 volt, akik közül 22.275 en 
a tudományos előadásokat, 9.862-en a szavaló 
estéket és 15.224-en pedig a néphangversenye-
ket látogatták. Legnépesebbek a hangver-
senyek voltak. Egyes hangversenyek látogatói-
nak átlagos száma 491 volt, a szavaló estéké 
302 és a felolvasásoké 170. 

Nagy tevékenységet fejt ki ezirányban a 
Kremsben székelő „Niederoesterreichischer 
Volksbildungs-Verein" is, amely 51 helység-
ben 111 előadást tartott. A felolvasások 
tárgyai nagyon különfélék, de i>z aktuális ér-
dekű dolgokra különösebb súlyt fektetnek. 
A pedigógiai tárgyú előadásokat a tanítótes-
tületek tagjain kívül a szülők csak csekélyebb 
mértékben látogatták. 

A szabadó!; tatás terén Bécs szervezett 
munkássága is rendkívül nagy tevékenységet 
fejt ki. 1891-ben a.akította meg Bécs 15 
munkásönképző-egyesülete, 41 munkás-szak-
egyesület és 7 másnemű munkás-egyesület a 
Der Unterrichtsverband der Arbeiter-Vereine 
Niederöstetreichs című egyesületet, amely 
fennállásának már első évében 1 362 egyes 
előadást, 17 sorozatos előadást és 64 tan-
folyamot tartott. Ez egyesületet azonban a 
hatóságok egy pár évi működés után, politikai 
okokból feloszlatták s ennek következtében 
most minden egyes munkás-egyesület és szak-
szervezet önállóan működik a szabadoktatás 
terén. Legfigyelemreméltóbb munkásságot fejt 
ki ezirányban a VI. kerületi ínunkiísönképző-
egyesület. amelynek 1.000 tagja van: 600 férfi 
és 400 nő. Ez átlagosan évenként 10—11 tan-
folyamot szokott rendezni és pedig esténként 
7 — 8 óra között. E tanfolyamok a követ-
kezők : gyorsírás, rajz, szépírás, könyvvitel, 
francia-, olasz nyelv, helyesírás, fogalmazás 
és ismétlő elemi oktatás. Az önképző-egyesület 
tagjainak e tanfolyamok ingyenesek. A nem-
tagok, akiknek azonban valamely munkás-szak-
szervezethez kell taitozniok, havonként és egy 
tanfolyamért 30 fillért fizetnek. A t mfolyamok 
látogatottsága állandóan emelkedcben van. 

* - I 
Az utolsó években állandóan annyi volt a 
jelentkező, hogy helyszűke miatt igen sokat 
vissza kellett utasítani közülük. Szombat és 
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vasárnap este népszerű tudományos előadáso-
kat szoktak tartani. 

Bármilyen élénk és nagyszabású tevékeny-
séget is fejtettek ki a szabadtanítás terén 
az itt felsorolt egyesületek és szervezetek, az 
osztrák szabadtanításból hiányzott valami, ami 
az egésznek nagyobbszabású lendületet adha-
tott volna. Hiányzott belőle a magasabb értel-
miség hatásos közreműködése. Azonban ez 
sem sokáig váratott magára. 1893 ban a bécsi 
egyetemnek 53 rendes és magántanára, kik 
között az egyetemnek olyan kitűnőségei is 
helyet foglaltak, mint Menger, Billroth, Suesz 
és Härtel, beadványt intéztek az egyetem ta-
nácsához, azzal a kérelemmel, hogy angol 
minta után vegye kezébe az egyetemen egy 
szabad egyetemi tanfolyam szervezését. Az 
egyetemi tanács magáévá tette a beadvány 
álláspontját és Menger tanárt megbízta a sza-
bad egyetemi tanfolyam alapszabályainak ki-
dolgozásával és 12.000 korona állami segít-
ségért a közoktatásügyi kormányhoz fordult. 
Az egyetemi tanács elfogadta a Menger által 
kidolgozott alapszabálytervezetet s a köz-
oktatásügyi minisztérium is megadta a kért 
12.000 korona állami támogatást. így nyílt 
meg a kontinens összes egyetemei közül leg-
először a bécsin az University Extension tan-
folyama. 

A bécsi University Extension ügyeinek ve-
zetése egy ti zenegytagú bizottság kezébe van 
letéve, akik részint az egyetemi tanács tagjai, 
részint az egyes karok képviselői. Az admi-
nisztratív teendőket kezdetben az egyetem 
rektori hivatala végezte, de 1897 óta dr. Hart-
mann magántanár személyében, aki különben 
az egész mozgalom első kezdeményezője volt, 
külön titkárt kapott. Az előadások soroza-
tosak és minden egyes sorozat hat előadásból 
áll. Tandíj is van. Egy sorozatért egy korona 
fizetendő. A munkás-szakszervezetek tagjai csak 
50 fillért fizetnek egy sorozatért. 1898-ban az 
állami segítséget a kormány 14.000 koronára 
emelte s a következő évben az alsóausztriai 
tartománygyűlés is 2000 koronát szavazott 
meg az University Extension céljaira. Ez 
intézmény az első években működését csak 
Bécsre terjesztette ki, de csakhamar Alsó-
Ausztria városait is bevonta működési körébe, 
így az 1900/01. tanévben már 27 sorozatos 
előadást tartottak Bécsen kívül 26 helységben 
és állíthatni, hogy még a kisebb helyiségek-
ben is aránylag nagy sikerrel. 

Például szolgálhat erre az összesen 1036 
lako.sű kis Pöchlarn. E helységben tz Uni-
versity Extension előadásait 332 en hallgatták, 
az összes népességnek tehát 32%-a. A hall-
gatóság 54"5°/o-a a munkásosztályhoz tarto-

zott, de a más életfoglalkozási ágak is szépen 
voltak képviselve, kivéve a földmíves-osztályt, 
amely a hallgatóságban csak egy százalékkal 
volt képviselve. Különben ez az általános je-
lenség Ausztriában, a vidéken mindenütt. A 
nők arányszáma vidéken is mindjárt kezdet-
ben kedvező volt, 45'9%, amely azóta lassú, 
de állandó emelkedésben van. 

A 6 előadásból álló sorozatoko i kívül több 
hónapig tartó úgynevezett elemi tanfolyamok-
kal is kísérleteket tettek, különösen Bécsben, 
így rendeztek latinnyelvi és mennyiségtani 
tanfolyamokat. Eleinte e tanfolyamokat i a-
gyon sokan hallgatták, de azután a jelent-
kezők elmaradoztak és a hallgatóság mintegy 
harmadára olvadt le. E tanfolyamok hallgatói-
nak átlagos száma körülbelül 30. Most nem 
az egyetemen tartják, hanem a Volksheim-bím. 

(Folyt, köv.) 

Beszámoló az analfabéta tan-
folyamokról. 

Hosszú évszázadokra terjedő mulasztások 
után belátta a magyar társadalom is, hogy 
amely nemzetnél megvan az egységes és a 
társadalom minél szélesebb rétegeit átható 
nemzeti kultúra, ott az általános műveltség és 
a tudás terjedésének nyomán kél a kereske-
delmi élet fejlődése, ipari, gazdasági előre-
haladás és ezek alapján az anyagi jóléttel 
párosult szellemi fennsőbbség. 

Ez a szempont vezeti és irányítja kultúrális 
fejlődésünkért küzdő nagyjainkat. Megadni a 
tömegeknek a szellemi feleilágosodás, a tudás 
megszerezhetőségének lehetőségét, ez a törek-
vés jellemzi minden nagyobb közművelődési 
kezdeményezésünket, amelyek között a leg-
érdekesebbek egyike az analfabéták írás-
olvasásra való oktatása. 

Az analfabéták oktatásának rendszeresen 
való végeztetését az Országos Közművelődési 
Tanács kezdette meg az elmúlt év november 
és december hónapjában. 

A Tanács a lefolyt téli évadban 444 község-
ben szervezett az analfabéták írás-olvasás 
tanítására szolgáló tanfolyamot. 

A szervezés munkája számos, előre valóban 
nem is képzelt akadályba és nehézségbe ütkö 
zött, melyek közül a legnagyobb volt a magyar 
nép bizalmatlansága. Bármerre járlak is a 
Tanács megbízottjai, a nép majdnem minde-
nütt gyanúsításokkal fogadta a szervezésre 
irányuló törekvéseket. Amint sok buzgó tan-
folyamvezető néptanítónk jelentette, ennek a 
gyanúsító bizalmatlanságnak az oka főként 
abban rejlett, hogy a nép el van idegenedve 
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a tanult emberektől, akik eddig csak törvény-
nyel, rendeletekkel és dobszóval intézték el 
ügyeit. 

Szégyenletes dolog, — de úgy van — eddig 
nem törekedtünk arra, hogy a néppel érint-
kezzünk s ennek a következménye volt az a 
helyzet, hogy a nép e tanfolyamok szervezé-
sénél minduntalan azt hangoztatta, hogy az 
urak bizonyosan megint újabb terhet akarnak 
a nép nyakába akasztani a tanfolyamokkal. 

Ily körülmények közt kezdte meg a Köz-
művelődési Tanács a tanfolyamok szervezését. 
Nehéz munka volt. 

Nemcsak a szervezés fáradságos munkáját 
kellett elvégezni, de a nép bizalmatlanságát is 
le kellett küzdeni. 

Arlcay Kálmán, a Tanács ügyvezető al-
elnöke, ritka lelkesedéssel és fáradhatatlan 
buzgalommal járta be az ország számos vár-
megyéjét és a magyar néptanítói és tan-
felügyelői kar legkiválóbbjainak dicséretre 
méltó közreműködésével 40 vármegye terüle-
tén 414 analfabéta tanfolyam kezdette meg 
1908. évi december hó folyamán áldásos 
munkásságát. A tanfolyamokra összesen 13.652 
analfabéta iratkozott be. 

A Tanács minden lehetőt elkövetett a tan-
folyamok sikere érdekében. Minden analfa-
béta számára ingyen ábc-és könyveket, író 
szereket, irkákat küldött le. Ellátta megfelelő 
irányítással a tanfolyamokat vezető tanítókat, 
akik a magyar néptanítói kar legkiválóbbjai-
nak sorából választattak ki. 

Dacára azonban a legmesszebbmenő áldozat-
készségnek, a tanfolyamok életében egyre-
másra jelentkeztek azok a tünetek, amelyek 
minden új intézmény életében, akárcsak a 
gyermekbetegségek, föl szoktak tűnni. 

Mindenfelé akadlak emberek, akik elkezdték 
csúfolni a tanulni járó analfabétákat. Utca-
hosszant bizony sokszor fölhangzott a gúnyos 
kérdés: „Mentek a dedóba, hol a tarisznya?" 
Előljártak e tekintetben a rossz példával a 
szociálisták, korcsmárosok törzsvendégeikkel 
együtt, akik még a gyermekeket is fölbíztat-
ták a tanulnijáro. analfabéták kigúnyolására. 
A gúnyolódok elhallgattatása pedig nem min-
dig járt sikerrel. 

Beleszólt a dologba az asszonyok féltékeny-
kedése is. Azt hitték, hogy férjeik az esti 
7-től 10 óráig terjedő időt, — amely alatt a 
tanítás folyt — máshol töltötték el, nem 
pedig az iskolában. A tanulás sok asszony 
hite szerint csak ürügy volt a félrelépésre. 

Az öregek is egyre-másra maradtak el. 
Fáradtak, kimerültek voltak; nem látták az 
esti világításnál a betűket, reszketett a kezük ; 

munkában megkérgesedett kezeiknek szokatlan 
valami volt a vékony írószerszám. Számosan 
ez okok miatt vesztették el a kedvüket és 
maradtak ki a tanfolyamokból. 

Sokan időközben Amerikába költöztek, 
másokat katonai szolgálatra hívtak be, több 
községben fellépett a trachoma, vörhenyjár-
vány. Beállott ezután mindezek betetőzéseül 
a korai tavaszi munka . . . 

Es mindezen sok akadály dacára az Orszá-
gos Közművelődési Tanács büszkén tekinthet 
végig mi nkájának elért eredményén. 

A beiratkozott 13.652 analfabéta közül 
2011 hallgató maradt el és 11.641-en tanul-
tak meg írni-olvasni. Ebből a számból 4191-en 
bizonyítványt is kaptak, míg a többiek szá-
mára a jövő évben ismétlő tanfolyamok lesz-
nek felállítva. 

Mielőtt a tanfolyamok belső életének érde-
kesebb mozzanatairól megemlékezünk és a 
tanfolyamok eredményeiből a bennünket érdeklő 
következtetéseket levonjuk, nem lesz talán 
érdektelen ha megemlítem, hogy a beiratko-
zott analfabéták között 28 14 éves; 316 15 
és 19 év közötti; 2949 20 és 29 év közötti; 
2676 30 és 39 év közötti; 2486 40 és 49 
év közötti; 1395 50 és 59 év közötti; 494 
60 és 69 év közötti; 65 70 és 79 év 
közötti és végül 2 80 évnél idősebb korú 
hallgató volt. 

A tanfolyamokban résztvett tanulók foglal-
kozásuk szerint a következőkép oszlottak meg: 
7423 földbirtokos és földmívelő, 2081 mező-
gazdasági cseléd és napszámos, 169 községi 
és vállalati alkalmazott, 280 tényleges szolgá-
latban levő katona, 2 községi bíró, 47 hajós 
és halász, 182 gyári és hasonló termé-
szetű üzemnél alkalmazott munkás, 9 keres-
kedő és házaló, 43 cigány, 44 szolga 284, 
iparos. 

Ügy a tanfolyamok belső élete, mint a be-
zárások alkalmával tapasztalt végeredmény 
méltán megérdemlik, hogy velük kissé részle-
tesen is foglalkozzunk. 

Nagyértékű nevelő hatása volt ezeknek a 
tanfolyamoknak. Egész sereg jóízű aprósággal 
mutathatjuk meg, hogy a mi minden szépre 
és jóra kapható népünk lelkületéből milyen 
érzületeket csalt ki a tanfolyamok oktató 
munkássága. 

Sok helyen a tanfolyamokat szorgalmasab-
ban látogató analfabéták annyira felbuzdultak, 
hogy az utcán a falra támasztották az irkáikat 
és úgy gyakorolták magukat az írásban. Ott-
hon pedig a családtagokkal, iskolásgyerme-
kekkel ismételgették az iskolában tanultakat. 
Hát bizony néha nagy is volt az öröm ha 
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az apróság a tudás dolgában felülkerekedett 
az apjával szemben. De ez azért nem volt 
baj, mert az öreg annál inkább rajta volt, 
hogy a tudás tekintetében is fenntartsa az apai 
tekintélyt. Egyik ungmegyei községben esett 
meg a história. Hazakerült az öregek iskolá-
jából a gazda és mikor belép övéihez a szobába, 
nem köszönii őket. Az első osztályba járó 
kis fia erre megszólal : 

— Édes apám ! hát kendteknek nem tanítja 
a tanító úr, hogy ha valahová bemegyünk, 
azt kell mondani: Jó estét kívánok!? 

Szégyenkezve néz a gazda és ezzel vágja ki 
magát : 

Ennyire még nem tartutik ! 
— No, akkor maguk nagyon lusták lehet-

nek, mert mi már ez első héten tudtuk! . . . 
Ugyancsak a mi emberünkről szól a másik 

eset is. 
Iskola után betévedt a korcsmába és többet 

talált inni a kelleténél. Hazamegy, ahol mái-
várta a felesége, fia, leánya. Az asszony látván 
állapotját, dörmögött, szidta az iskolát, tanítót 
és mindazokat, kik a felnőttek oktatását ki-
találták. 

Szó szót ér, végre az asszony egy-két 
ütleget kapott. Leugrik az ágyban ülő fiú és 
apja elé állván, ekkép szól: 

— Apám megmondom ám a tanító úrnak, 
aztán a sarokba állítja majd, mert verekedni 
nem szabad ! 

Meghökken erre az apa, aztán szó nélkül 
lefekszik. Alig bujt az ágyba, zokogás hal-
latszik. Erre megijed az asszony, odalép az 
urához, kérdi: 

— Mi leli kendet? 
— Borcsa, alszik már a gyerek ? 
— Nem tudom. 
— Nézd meg, addig nem békülhetek veled, 

mert szégyenlem magam a gyerek előtt! 
Nemcsak a tudás világosságát adták meg 

ezek a tanfolyamok a szellemi sötétségben 
élőknek, de nevelték bennük az érzések fejlő-
dését, a lelki tisztulást is. 

Amint nehéz az öreg fát meghajlítani, 
ép olyan nehéz volt a férfi korban lévő 
analfabétákkal tanulás tekintetében eredményt 
elérni. 

Ugy saját tapasztalataiból, mint a beérkezett 
jelentésekből, arról győződött meg a Tanács, 
hogy a legtöbb, azt lehet mondani minden, 
a tanító egyéniségén fordul meg. Az analfabéta-
oktatás jobban próbára teszi a tanítót, mint 
az iskolai oktatás. Erély, szigor itt nem jöhet 
számításba, a nép lelkének, gondolatvilágának 
helyes ismerete az egyedüli biztos fonal, 
amellyel a népet vezetni lehet. 

A nép olyan, mint a gyermek; ösztön-
szerűen megérzi, kiből sugárzik feléje igaz, 
önzetlen szeretet és ezt hasonló szeretettel, 
bizalommal, kitartással viszonozza. 

A nép szeret, óhajt, a1 ar tanulni. Százaknál 
és százaknál volt alkalmunk látni a határtalan 
örömöt, amit az írás-olvasás megtanulása után 
éreztek. Büszkeség, önérzet nyilvánult meg a 
sikerrel vizsgázók viselkedésében. 

Akadtak sokan, a'.ik kezet akartak csókolni 
a vizsga után tanítójuknak, áldást mondottak 
reája és mindazokra, akiknek része van abban, 
hogy reájuk is gondoltak Sokan, akik nem 
akartak a tanfolyamokra beiratkozni, most 
már bánják elmaradásukat és alig várják az 
új tanfolyamok megnyitását. 

Hogy mindez így van, abban a királyi tan-
felügyelők lelkes irányító munkássága mellett, 
az oktatást végző magyar tanítói karnak van 
a legnagyobb része. 

A mi tanítóink ismét megmutatták, hogy 
szívük egész melegével tudnak hevülni a ne-
mes és szép eszményekért. 

Csodás kitartással, bámulatos buzgalommal 
vezették tanfolyamaikat. 

Többen házról-házra jártak és úgy toboroz-
ták össze az analfabétákat. Ha egy-egy ki-
maradt, szeretettel, lelkesítő rábeszéléssel igye-
keztek azokat visszatéríteni. Mások a taní-
tási óra után énekelni tanítottak s így szün-
tették meg az analfabéták elmaradását. Vol-
tak, akik imádságos könyvek ajándékozásának 
ígéretével tartották össze tanulóikat; akadt 
olyan tanító is, aki a tanfolyam első hónap-
jában csak naponként tett látogatásával tudta 
leküzdeni tanulóiban a megcsúfoltatásuk foly-
tán feltámadt szégyenérzetet. 

A tulajdonképeni siker nekik köszönhető, 
s akkor, amidőn az Országos Közművelődési 
Tanács a jövő hóban újból megkezdi a tan-
folyamok szervezését, ismét a magyar nép-
tanítói kartól fog legfőkép függni a kezde-
ményezés eredménye. 

Milliók vannak hazánkban szellemileg ön-
magukra hagyva. Nemzetünk fölvirágzása és 
boldogulása függ attól, hogy a magyar népet 
szellemi haladásában megerősítsük, 

Uj honfoglaló munkásság lesz ez, amelyet 
a magyar néptanítói kar, hiszem, hogy dicső-
séges eredménnyel fog eredményre juttatni! 

Szundy Károly. 

Tartalom. Társadalmi akció az iskolán kívüli 
oktatás érdekében. — Az osztrák szabadoktatás kö-
réből. — Beszámoló az analfabéta-tanfolyamokról. 
Szundy Károly. 

Felelős szerJcesztő : Benedek Elek. 
Budapest, 1009. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most j e l e n t m e g : 

VEZÉRKÖNYV 
a beszedi- é s é r t e l emgyakor la tok taní tásához . 

Nagy László után teljesen átdolgozta: URHEGYI ALAJOS, 
bpesti VI. ker. állami tanítónőképzői tanár, gyakorló-isk. tanító. 

Nettó-ára 75 fillér, bolti ára 1 korona, 
85 f i l lér beküldése esetén portómentesen küldetik meg. 

A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395/1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte. 

Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy 
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly 
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szük-
ségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen új, s hogy a 
modern követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja. 

Gömori Sándoi", az iglói áll. tanítóképző igazgatója, kinek előzetes bírálat céljából 
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik: 

„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgo-
zásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „A család." „A. macska." 
„A tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert 
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanítások-
ban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak 
könyvéből. És ha csak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira 
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben 
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére." 

Zajzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny" 
augusztus 1-én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze: 

„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája 
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki 
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a 
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az 
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet." 

Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt Öntudattal ajánljuk a magyar tanítók 
figyelmébe. 

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

Űj népiskolai Értesítö-Könyy. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák 

részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki. 
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható. 
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron 

szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai ható-
ságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki. 
A un. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

A tanítóképző-intézetek figyelmébe. 
A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan már 

kapható. Am. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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PÁLYÁZATOK. 
A solti ref. orgonista-kántori ideiglenes állomásra pá-

lyázat hirdettetik. Fizetése: készpénz 30u kor., lakbér 
90 kor., fűtésre 40 kor., búza 31 hl., árpa 21 hl. 
Temetési díjak : prédikációs és imádságos halottól 
80 fiü., énekszóstól 40 fill., búcsúztatóstól 2 kor. 40 fill. 
Kötelesség : templomi orgonázás és éneklés ; temetési, 
kántori és búcsúztatási szolgálat ; az egyháztanács 
által meghatározandó órákon az iskolásoknak hangj egy-
és énektanítás. A megválasztott az egyházmegyei 
tanítói és gyámegyletnek kötelezett tagja. Ref. vallású 
pályázók tanítói vagy zeneiskolai oklevéllel, keresztelési 
anyakönyvi kivonattal, eddigi szolgálatról s maga-
viseletről tanúskodó lelkészi bizonyítvánnyal fölszerelt 
kérvényeiket a solti ref. lelkészi hivatalhoz folyó évi 
október 16-ig küldjék be. A megválasztás csak egy-
évi próbaidőre érvényes. Az állomás azonnal elfogla-
landó. Ref. Egyháztanács. (1803—III—3) 

Az igazságügyi m. kir. miniszter úr közvetlen fenn-
hatósága alatt álló k a s s a i m. kir. javítóintézetnél 
betöltendő családfői, esetleg családfősegédi állásra 
ezennel nyilváno pályázatot hirdetek. A családfő az 
állami tisztviselők X. fizetési osztályában évi 2000 
(kettőezer) korona fizetést és 810 (nyolcszáztíz) korona 
lakáspénzt, a családfősegéd pedig a XI. fizetési osz-
tályban évi 1400 (egyezernégyszáz) korona fizetést és 
720 (hétszázhúsz) korona lakáspénzt kap. Ügy a csa-
ládfő, mint a családfősegéd a növendékek étkezésénél 
teljesítendő felügyelet fejében „fizetés természetével 
nem bíró" évi 350 (háromszázötven) korona élelmezési 
költségben részesül, mely járandóság helyett azonban 
ingyenes élelmezést is adhat az intézet. A családfő 
(családfősegéd) a reábízott intézeti növendékeket neveli 
és tanítja az intézeti igazgatóság utasításai szerint, 
mely célból egész idejét és életmódját az intézet házi-
és napirendjéhez kell alkalmaznia. Hetenként azonban 
egynapi (vagy két félnapi) és évenként négyheti sza-
badságra van igénye. A családfői (családfősegédi) 
állásra csak okleveles elemi vagy polgári iskolai tanítók 
pályázhatnak, akik születési, végzett tanulmányi, 
eddigi működési, továbbá egészségi és családi álla-
potukat feltüntető eredeti bizonyítványaikat tartoznak 
pályázati folyamodványukhoz csatolni. A zenében és 
a rajzban való jártasság előnyt biztosít a kinevezésnél. 
A pályázati folyamodványt sajátkezűleg kell megírni 
és azt a hivatali felsőbbség útján legkésőbb a f. évi 
október hó 30-ig közvetlenül hozzám benyújtani. A 
kinevezés egyelőre csak egyévi próbaidőre fog szólani 
s a véglegesítés csak egyévi, minden tekintetben 
kifogástalan szolgálat után következhetik be. Kelt 
Kassán, 1909. évi szeptember hó 30-án. Latzkovszky 
Laios kir. tanácsos, igazgató. (1865—III —3) 

R a d ó c z községben az újonnan rendszeresített köz-
ségi elemi iskolánál tanítói állás pályázat útján be-
töltendő. Javadalmazás: állami fizetéskiegészítéssel 
1000 korona, természetbeni úri lakás, kerttel. Pályá-
zati kérvények községi iskolaszékre címzendők és f. 
évi október 26-ig az alulírottnál nyújtandók be. Jenőfi 
János iskolaszéki elnök, Nagyugrócz, Bars m. 

(1839 - I I - 2 ) 
J a m n i k i ev.leányegyház (fekszik félórányira a vasúti 

állomástól) kántortanítót keres. Tannyelv : tót-magyar. 
Javadalma: 1300 korona s szép,tisztességes lakás. Pályá-
zatok október 17-ig a szentpéteri ev. lelkészi hivatal-
hoz (Liptó m.) küldendők. (1885— H—2) 

A pinczéc í i ev. egyház kántortanítői állásra októ-
ber 20-ig pályázatot hirdet. Jövedelme : szép lakás 
kerttel, készpénzben 720 korona, föld, mely jelenleg 
380 koronáért bérbe van adva, mely után az adót a 
tanító fizeti, stólák. Kötelessége : három osztályt taní-
tani, minden ötödik héten a kántori teendőket végezni. 
Tannyelv : tót-magyar. Kérvények Horváth János 
lelkészhez küldendők Pinczédre, Bácska. (1909-II-2) 

Az a l b á r l (Pozsony m.) róm. kath. iskolaszék a 
kántortanító elhalálozása folytán megüresedett kántor-
ságra (segédkántori állásra) pályázatot hirdet. Java-
dalma : évi 800 korona, illetve havi 66 korona 66 fillér 
fizetés és a temetési stólajövedelem. Kötelessége : a 
tanítói és kántori teendők teljesítése. A segédkántor 
megválasztása május 31-ig szól. A kellően fölszerelt 
kérvények október 21-ig főtiszt. Miskovicz János iskola-
széki elnökhöz, Albárra küldendők. Az állomás október 
23-án elfoglalandó. (1860-II—2) 

Kántornak ajánlkozom lakásért és némi javadalma-
zásért, kisebb helyre. Tizenöt évig voltam önálló róm. 
kath. k.-tanító. 40 éves, családos vagyok. Bizonyítvá-
nyaim jók. Megkereséseket kérek B a l a s s a g y a r m a t , 
Rákóczy fejedelem út 89., Alföldi kántor címre. 

(1912—1—1) 
Az érköbölkút i ref. egyház pályázatot hirdet a 

megüresedett leánytanítói állásra. Fizetése : 18 hold 
szántóföld, 2 hold kaszáló, 24 köböl rozs az egyház 
magtárából, tandíj 240 korona, fapénz 34 korona, 
államsegély 323 korona, természetbeni lakás, 500 
• - ö l kerttel. Kötelessége : I—VI. osztály és ismétlő-
iskolások tanítása. Kanonikus órákon, továbbá lelkész 
vagy kántor akadályoztatása esetén istentisztelet vég-
zése. Harmadik iskola fölállítása folyamatban. Pályá-
zati határidő : október 30. Varga Béla, ref. lelkész. 

(1927—1—1) 
A b a j s a l ág. hitv. ev. egyháznál egy rendes kán-

tortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : 
800 korona az egyház pénztárából, előleges havi rész-
letekben fizetve, '/8 telek föld élvezete, melynek évi 
haszonbére 300 korona, lakás házikerttel, offertórium 
és stóla évi jövedelmének a fele. Pályázati határidő : 
október 23. Tannyelv : magyar-tót. Fölszerelt kérvé-
nyek alulírotthoz küldendők. Bajsa (Bácsbodrog m.), 
1909 október 11. Kmety Mátyás, ev. lelkész. 

( 1 9 4 6 - 1 - 1 ) 
G e l s e (Zala) község községi iskolaszéke nyugdíjazás 

folytán megürült kántortanítói állomásra pályázatot 
hirdet. Állás jövedelme : lakás, mely áll 3 szobából, 
konyha, kamara, istálló, sertésólak, 974 TJ-öl udvar 
és házikertből, melyből azonban leendő építéskor 
szükséges részt tartozik átengedni kárpótlás nélkül, 
a község pénztárából 260 korona tandíj, 752 korona 
bor- és gabonaváltság, 60 korona lélekpénz címén, 
évnegyedenként előre, 8 hold 810 Q-ö l szántóföld 
egy darabban, 2 hold 1305 Q-öl rét, amelyeknek 
adóját maga a kántortanító fizeti, 6 darab szarvas-
marhának és 6 darab sertésnek szabad legeltetése a 
községi legelőn. Kilimán községtől, míg férfitanítója 
nem lesz, kap 6 p. mérő rozst és 4 korona lélek-
pénzt. Ha esetleg az iskolák igazgatásával őt bízzák 
meg, úgy kap még 100 koronát a község pénztárá-
ból, a gazdasági ismétlő-iskola vezetéseért szintén 
100 koronát államsegélyből, irodaátalánya 20 korona. 
Kötelessége, mint tanítónak : a reábízott tanulókat 
tanítani ; mint kántornak : 1. az iskolásgyermeke-
ket hetenként legalább egy órában egyházi énekre 
tanítani, 2. mindennapi szentmisén orgonálni, akár 
fizetett legyen, akár nem, 3. hazulról való távozását 
és helyettesítését a plébánosnak jelenteni. Pályázati 
határidő, amire a kérvények beküldendők : 1909. év 
október 24-ike. Az állás azonnal elfoglalandó. Csak 
róm. kath. pályázhatnak. Személyes megjelenés szük-
séges. Gelse, ln09 október hó 11-én. Bősze Jenő, isk.-
széki elnök. (1947—1—1) 

A felsőzárosi (Trencsén ni.) ág. hitv. ev. egyház 
V i d o r n y a leányegyházában megüresedett tanítói 
állásra ezennel pályázatot hirdet. Javadalom : tisztes-
séges lakáson és kertélvezeten kívül 1000 korona. 
Tót nyelv bírása kívántatik. Pályázatok a felsőzárosi 
ág. hitv. ev. lelkészi hivatalhoz folyó évi október hó 
23-ig nyújtandók be. (1959—1—1) 
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A tökö l i lóm. kath. egyházhoz ideiglenes kántor 
kerestetik. Fizetés : havi 60 korona, utólagosan fizetve. 
Szabályszerű stólailletmény, körülbelül 20 korona ha-
vonként. Az alkalmazott köteles az összes kántori 
teendőket végezni és az iskolás gyermekeket egy-
házi énekekre tanítani. Mellékkeresetre kilátás. Az 
állás november 1-én elfoglalható. Kérvény okmányok-
kal a tököli r. kath. plébánia-hivatalhoz adandók be. 

(1948—1—1) 
O r g o v á n y (Pest m.) község iskolaszéke pusztai alsó 

iskolájánál megüresedett tanítói állásra pályázatot 
hirdet. Javadalom : 1000 korona készpénz ; 800 [J-öl 
kert-föld haszonélvezete ; tisztességes lakás és tör-
vényes korpótlók. Kötelesség : az I—VI. osztályú 
vegyes elemi népiskola és az ismétlő-iskola vezetése. 
Ez állásra lehetőleg kath. vallású egyén választatik 
meg. Határidő : október 25-ig. Az állás azonnal el-
foglalandó. A iskola államosítása folyamatban van. 
Molnár Gergely, közs. iskolaszéki elnök. 

(1951—1—1) 
Csurog (volt határőrvidék) község községi jellegű, 

magyar-szerb tannyelvű el. népiskolájánál tanítói állás 
betöltendő. Ezen állással 1200 korona alapfizetés, 200 
korona lakbér, 200 korona fűtési átalány, 40 korona 
kertátalány, 10 korona írószerátalány és törvényes 
korpótlékokból álló illetmények vannak egybekötve. 
A keresztlevéllel és oklevéllel, továbbá szolgálati bizo-
nyítványokkal, valamint a nyelvismeretet és magyar 
honosságot igazoló okiratokkal fölszerelt kérvények 
ßácsbodrog vármegye közigazgatási bizottságához folyó 
évi október hó 30-ig teijesztendők be. A nem-magyar 
szövegű okmányok hiteles magyar fordítása is csato-
landó. Faragó János, kir. tanfelügyelő. (1953—I—1) 

A z o m b a i róm. kath. osztálytanítói állásra októ-
ber 25-iki határidővel pályázat hirdettetik. Járandó-
ság : egy bútorozott szobán kívül 800 korona kész-
pénz a hitközség pénztárából, havi előleges részletek-
ben, 200 korona államsegély. Kötelessége : a reábízott 
osztályt önállóan vezetni, az ismétlősöket oktatni. 
Minthogy a megválasztott a kántort akadályoztatása 
esetén helyettesíteni tartozik, csak a zenében jártasak 
pályázhatnak. Állás november 1-én foglalandó el. 
Kellőleg fölszerelt kérvény iskolaszéki elnök címére 
küldendő. (1956—1 1) 

A n é m e t n a g y s z e n t m i k l ó s i (Torontál) róm. kath. 
elemi iskolánál rendes tanítói állásra október 25-ig 
pályázat hirdettetik. A megválasztandó javadalma : 
a hitközségtől előleges havi részletekben 1112 korona 
fizetés, lakásdíj 200 korona, irodaátalány 20 korona, 
a községtől egy 192 j~-öles pótkert haszonélvezete 
és fuvarmegváltás címén 9'tiO korona, végül az ese-
dékes korpótlékok mint államsegély. Kötelessége : a 
reábízott osztályokat tanítani és az ismétlő-iskolát 
vezetni ; a gyermekeket a kath. tanintézetekben elő-
írt istenitiszteletekre elvezetni és ott reájuk felügyelni, 
ünnepélyes alkalmakkor pedig a templomi énekkar-
ban közreműködni. Csakis róm. kath. vallású, okleve-
les tanító pályázhat. A szabályszerű pályázatok leg-
később október 25-ig, Petrovits Emil nagyszentmik-
lósi plébános, iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. 
Az állás november elsején elfoglalandó. (1958-1-1) 

A k loko t l c s i (Krassó-Szörény m.) róm. kath. nép-
iskolánál újonnan szervezett osztálytanítói (tanítónői) 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : államtól 
720 korona, hitközségtől 280 korona, 24 méter tűzifa 
— egyelőre egy bérszoba, konyha, kamra. Köteles-
sége : a kijelölendő osztályokat és ismétlő-iskolát 
vezetni. Tannyelv : horvát-magyar. Határidő : november 
15-ig. Antók Dániel, iskolaszéki elnök. 

(1961—II—1) 
E lap 29. számában megjelent F ó l y a község róm. 

kath. kántortanítói állására újból pályázat hirdettetik. 
Kérvények október hó 24-ig benyújtandók. Dimitrievits 
Ottó, elnök. (1970—1—1) 

Betöltendő : az ú jpes t i (Pest vm.) áll. el. iskolánál 
egy tanítói, a g y ö n g y ö s i (Heves vm.) áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás. Ezen két állásra csakis állami szol-
gálatban levő, családos tanítók pályázhatnak. Betöl-
tendő továbbá : a n a g y u g r ó c z l (Bars vm.) áll. el. 
iskolánál egy igazgató-tanítói, a pr l s z lóp l (Besztercze-
naszód vm.) áll. el. iskolánál egy tanítói (román nyelv 
bírása igazolandó), a t ö m ö r k é n y i (Csongrád vm.) áll. 
el. iskolánál egy tanítói (gazdasági szakképzettség 
igazolandó), a bo jab irz i (Hunyad vm.) közs. el. isko-
lánál egy szolgálattételre odarendelendő áll. tanítói, 
a vá laszút i (Kolozs vm.) áll. el. iskolánál egy igaz-
gató-tanítói, a v a r a n n ó i (Zemplén vm.) áll. el. isko-
lánál egy tanítói állás. Mindezen állásokkal az 1907. 
évi XXVII. törvénycikkben megállapított illetmény 
élvezete van egybekötve. A kellően (legalább tanítói 
oklevéllel) fölszerelt kérvények f. évi október 30-ig 
bezárólag azon vármegye kir. tanfelügyelőjénél adan-
dók be, melynek kerületéhez az illető iskola tartozik. 
A kir. tanfelügyelők megkerülésével, akár közvetlenül, 
akár más hatóság útján beadott kérvények figyelembe 
nem vétetnek. Budapest, 1909 október 11. A miniszter 
helyett: Halász Ferenc, min. tanácsos. (98/h—I—1) 

Pályázati hirdetmény. A pe l l érd i Brázay K á l -
m á n közcé lú é s családi a l a p í t v á n y á b ó l a 
folyó tanévtől kezdve egy kereskedelmi iskolai ösz-
töndíj évi 500 (ötszáz) koronával megüresedvén, ez 
ösztöndíjra ezennel pályázatot hirdetek. Az ösztöndíj 
elnyerésének az alapítólevél értelmében elenged-
hetetlen föltételei : a magyar honpolgárság, a hazafias 
érzés, illetve magatartás, a kifogástalan erkölcsi maga-
viselet, a pályához megkívánt testi épség és az isko-
lában legalább jó előmenetel. Az ösztöndíj elnyeréseért 
a felső kereskedelmi iskolák mindama tanulói folya-
modhatnak, kik a fenti föltételeknek megfelelnek. Az 
egyenlően minősítettek közül a szegényebbeké az 
elsőség. Egyenlően jól minősítettek és egyenlően sze-
gények között kiskunhalasi, baranyavármegyei, székely-
földi és trencsénvármegyei magyar anyanyelvű ifjak 
előnyben részesülnek. Az ösztöndíjért folyamodók kér-
vényei az illető iskola igazgatósága útján a felső 
kereskedelmi iskolai főigazgatósághoz legkésőbb f. évi 
október hó 25-ig benyújtandók s a főigazgató a kér-
vényeket, minősítő véleményével ellátva, nyolc nap 
alatt a pellérdi Brázay-családi tanács (Budapest, IV., 
Múzeum-körút 23.) gondnokához köteles teijeszteni. 
Az ösztöndíj előleges félévi részletekben fog folyó-
síttatni. Az ösztöndíjban részesülő tanuló félévenként 
az illető tanintézettől nyert bizonyítványának hiteles 
másolatával tartozik megfelelő előhaladását, illetékes 
hatósága útján, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnál és a családi tanács gondnokánál igazolni, 
ha pedig ezt elmulasztaná, vagy előhaladását a minisz-
térium, a családi tanács meghallgatása után, kielé-
gítőnek nem találná, az ösztöndíj az illetőtől meg fog 
vonatni. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter. 
Budapest, 1909 október hó 8-án. A miniszter meg-
hagyásából: Dr. Morlin, min. tanácsos. (99/h—I—1) 

Tiszafö ldvár község iskolaszéke a maitfűi vasúti 
állomás közvetlen közelébe s az államosítás kérelmezése 
alatt lévő pusztamartfűi elemi iskolai rendes tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Ez állomás javadalma : 1000 
korona törzsfizetés és a törvényes korpótlék, természet-
beni lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamrából, 
továbbá 257 [ -öl udvar és 343 [ '-öl kert haszon-
élvezete. Kötelezettsége : a pusztamartfűi iskola I—VI. 
vegyes osztályainak állami tanterv szerinti és a gazda-
sági ismétlősök vezetése. A szabályszerűen felszerelt 
kérvények f. évi október hó 29-ig bezárólag adandók 
be a községi iskolaszékhez, Nagytiszteletü Tóth Bertalan 
ref. lelkész, mint iskolaszéki elnökhöz. Az állás a 
választás jogerőssége után azonnal elfoglalandó. Tisza-
földvár, 1909. évi október hó 14-én. Tóth Bertalan, 
községi iskolaszéki elnök. (2006—1—1) 
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A lemondás folytán megüresedett v i sz i , államilag 
segélyezett községi iskolai tanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Fölkérem mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket és működésü-
ket igazoló okmánnyal fölszerelt kérvényüket leg-
később folyó hó 27-ig az iskolaszéknél adják be. 
Javadalma: 1. 1000 korona fizetés, miből 900 korona 
államsegély és 100 korona a község pénztárából lesz 
fizetve, 2. 2 szoba, konyha, éléskamra és a szükséges 
mellékhelyiségekből álló lakás, udvarral, 3. 600 Q-öl 
területű kert használata. Választás határideje ezúttal 
nem lesz kitűzve. Yisz, 1909 október 11. Takács Ist-
ván, iskolaszéki elnök. (1963—I—1) 

A dombosmező i ág. hitv. ev. leányegyház okleve-
les kántortanítót keres. Az iskola osztatlan, a magyar 
és tót nyelv ismerete szükséges. Javadalma : szép 
nagy lakáson kívül az államsegéllyel 1000 korona. 
A folyamodványok október 24-ig Járossy Mihály, 
balogvölgyi ev. dékánhoz, Balogpádárra (Gömör m., 
u. p. Felsőbalog) küldendők. (1964—1—1) 

Marosjára leányegyház (Marostorda) kántortaní-
tója nyugdíjaztatván, helye betöltendő. Fizetése : 
államsegélyből 740 korona, különféle alapokból pedig 
260 korona ; új lakás. Kötelessége : a mindennapi és 
ismétlő tankötelesek tanítása, lelkész helyett a hit-
tant is tanítani, vasárnaponként délelőtt és délután a 
templomban előimádkozni, valamint egyéb kántori 
teendőket végezni. Pályázatokat október 24-ig a 
székelykáli plébániához lehet beadni. Székelykál, 
1909 október hó 11-én. Bálint Péter plébános, isk.-
széki elnök. (1968—1—1) 

A hajdúnánási izr. iskolánál f. hó 22-ig betöl-
tendő tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazás : 1000 korona törzsfizetés és törvényes lakbér. 
Sreter Mól-, iskolaszéki elnök. (1972—1—1) 

Danaszerdahely i ág. hitv. evang. egyházközség 
kántortanítót keres. Fizetése, mint tanító : lakás, 100 
korona az egyházközségtől, 1000 korona államsegély-
ből, '/a » . hold szántóföld vagy 20 korona ; mint 
kántor: 100 korona, stóla és nagypénteki ofifertórium, 
iskolafűtésve ad az egyházközség 4 öl lágyfát vagy 
értékének megfelelő kőszenet. Kötelessége : a minden-
napi és ismétlő-tanköteleseket a törvény utasítása 
szerint tanítani és a kántori teendőket végezni. Tan-
kötelesek száma : 25—30. Pályázatok a lelkészi hiva-
talhoz október 31-ig beküldendők. Dunaszerdahelyen, 
1909 október hó 13-án. Marczy István, ág. hitv. ev. 
lelkész. (1973—II—1) 

Cseszte i róm. kath. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalma : községi pénztárból 800 korona ; 
államsegély 200 korona j lakbér, kertilletménnyel, 
200 korona. Kötelessége: az iskolaszék által kijelölt 
osztályok tanítása és az ismétlősök vezetése. Kellően 
fölszerelt kérvények f. évi október 31-ig alulírotthoz 
küldendők. Választás napja a pályázókkal közöltetni 
fog. Csak férfitanítók pályázhatnak. Cseszte (Pozsony 
vármegye). Pósta helyben. Iskolaszéki elnök. 

( 1 9 7 4 - 1 - 1 ) 
A sar lósári uradalmi cselédség gyermekeinek 

tanítására november 1-től, ideiglenes minőségben, ok-
leveles tanító kerestetik, ki szabad idejében a gazda-
sági irodai munkáknál segédkezne. Fizetés : havi 60 
korona, bútorozott szoba, fűtés és világítás. Folya-
modványok bizonyítványmásolatokkal, melyek vissza 
nem küldetnek, Mudrony Jenőhöz, Szabadszállás, cím-
zendők. (1976—1—1) 

A s z e g h e g y i ág. hitv. ev. egyházközség két új 
kántortanítót keres, kiknek teendője a reájuk bízandó 
osztály tanítása, az ismétlősök oktatása és a szokásos 
stólákért az egyházi funkciók végzése, négyhetenként 
felváltva. Fizetés : 1000 korona és természetbeni lakás, 
a rendes melléképületekkel. Pályázhatni f. évi október 
30-ig. Engisch Frigyes, ev. lelkész. (1977—1—1) 
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P o z s o n y h i d e g k ú t i róm. kath. kántortanítóságra 
október 24-ig pályázat hirdettetik. Javadalmazása : 
herceg Pálffy Miklós épületében két szoba, konyha, 
kamra, pince, padlás, faszín, udvar, házikert ; kész-
pénzben és terményben, legkisebb számítással, 626 
korona 64 fillér; azonnal kérendő államsegély 373 
korona 36 fillér. Kötelessége : osztatlan iskolában 
tanítani, ismétlősöket oktatni, minden kántori funkciót 
végezni. Tannyelv: tót-magyar. Állás azonnal elfog-
lalandó. Vasúti állomástól : Lamacstól20 perc, Pozsony 
mellett. Fölszerelt kérvények róm. kath. iskolaszék 
elnökségéhez küldendők. Moys Antal lelkész. 

( 1 9 7 8 - 1 - 1 ) 
A r e l y ó i róm. kath. kántortanítói állomásra folyó 

október hó 27-re pályázat hirdettetik. Jövedelme : 
ezer korona. Folyamodványok Krávecz Péter esperes 
címére, Szepes-Hanusfalvára küldendők. 

(1979—1—1) 
S o m o s (Sáros m.) róm. kath. iskolájánál egyik 

tanítói állás október hó 28-án betöltendő. Alapfizetés : 
államsegéllyel 1000 korona, törvényszerű lakás stb. 
Pályázók személyesen megjelenni kéretnek. Fölszerelt 
kérvények iskolaszékre címzendők. Az állás november 
hó 1-től elfoglalandó. (1980—1—1) 

Tolnaértényi róm. kath. osztálytanítói állásra 
október 24-ig pályázhatni. Javadalma: 300 korona a 
községtől, remélhető 380 korona államsegély, 20 korona 
fa-illetmény, 100 korona lakáspénz, 20 korona kert-
illetmény. Élelmezés kántortanítónál. Csakis kántor-
ságban jártas okleveles tanítók pályázhatnak. Iskola-
szék. (1981—1—1) 

Tanítóképző III. v. IV. osztályát végzett katholikus 
tanítójelöltet keresek. Díjazás megegyezés szerint. 
Levélileg értekezhetni. Háry Antallal Puszta-Tete , 
u. p. Monor (Pest m.). (1982—1—1) 

Bükkaranyos i róm. kath. kántortanítóságra pályá-
zat hirdettetik. Jövedelme : 20 hold föld, 15 köböl, 
gabona, 120 korona párbér, 40 korona tandíj, 12 köböl 
gabona a kincstártól, 7 méter fa, 40 korona stóla, 
338 korona államsegély, 3 szoba és melléképületek. 
Választás október 29-én. Vasúti állomás Emőd. Jekel-
falusy Viktor. ( 1 9 8 4 - 1 - 1 ) 

F ü l e k nagyközsége, (Nógrád vármegye) az újonnan 
szervezett ötödik osztályianítónői állásra, október 30-ig 
pályázatot hirdet. Fizetése : 120 korona lakbér címen, 
100 korona községi pénztárból, 900 korona állam-
segély. Vezeti kijelölendő osztályt, ingyenesen a kézi-
munkatanítást leánynövendékek között, megosztva 
alkalmazott tanítónővel. Róm. kath. vallású pályázó-
nők, teljesen felszerelt kérvényei, fenti határnapig 
beküldendők. Állását jelezendő időre elfoglalni köteles. 
Későbben érkezett pályázatok figyelembe nem vétet-
nek. A községi iskolaszék. (1985—I—1) 

Jánoshida (Jásznagykúnszolnok m.) községben 
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. A 
tanító évi fizetése 1000 korona, ebből 200 korona, 
valamint 20 korona kertilletmény a községi pénztárból 
évnegyedenként előre, 800 korona mint államsegély, 
a jászberényi m. kir. adóhivataltól, havonként előre 
lesz fizetve ; ha nőtlen tanító választatik meg, e folyó 
iskolai évre egy szobából álló lakást kap, nős tanító 
pedig 200 korona lakpénzt. Kötelessége : a községi 
iskolaszék által később megjelölt osztályt vezetni, 
hittant heti 2 órában és gazdasági ismétlő-iskolát 
heti 4 órában tanítani. Ezen állásra csakis róm. kath. 
okleveles tanítók pályázhatnak azon megjegyzéssel, 
hogy a kántori teendőkben jártasak előnyben részesül-
nek, mivel a megválasztott tanító a kántort beteg-
ség vagy elfoglaltsága esetén helyettesíteni tartozik. 
Állását ' azonnal el kell foglalnia. Kérvények hiteles 
okmányokkal felszerelve, 1909 október 27-én déli 
12 óráig nyújthatók be Réthi Gyula plébános, iskola-
széki elnöknél. A később érkezők figyelembe nem 
vétetnek. (1988—1—1) 
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A k i sgerge i kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme: 21/2 hold föld 40 korona, párbér 
624 korona 62 fillér, készpénz 139 korona 90 fillér, 
stóla 70 korona, tandíj 80 korona, államsegély 57 ko-
rona, összesen 1000 korona. Természetbeni lakás és 
házikert, melyben a kertészetre is oktatja a gyerme-
keket. Választás október 28-án. Kérvények az iskola-
széki elnökhöz, Saskeöy Ferenc plébánoshoz, Litke 
(Nógrád m.) intézendők. (1986—1—1) 

A k í sbö lgyén i községi iskolaszék pályázatot hirdet 
tanítói állásra. Javadalom : 1000 korona fizetés, lakás, 
kert, fűtés, és 10 korona nyomtatványokra. Pályázati 
kérvények f. évi november 6-ig nyújtandók be az 
iskolaszék elnökéhez. Csak róm. kath. vallásúak pályáz-
hatnak. Kisbölgyénben (Nyitra megye), 1909 október 
14-én. Paulen János, iskolaszéki elnök. 

(1987—1—1) 
A we l t zenr ied l községi elemi népiskolánál a kán-

tortanítói állás betöltendő. Az állomás járandósá-
gai: 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes 
lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, 
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabály-
szerű bélyeggel ellátott és a nagym. vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz címzett folyamodványok t'. 
évi november hó l-ig Krassószörény vármegye köz-
igazgatási bizottságához küldendők be. Ezen állásra 
kizárólag róm. kath. vallású, a kántori teendők el-
látására is képesített, okleveles tanítók is pályázhat-
nak. Lúgos, 1909. évi október hó 12-én. Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő. (97/h—I—1) 

A mártonfalvai (Szabolcs megye) ref. egyház 
kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom : 
1. Készpénz az egyháztól 400 korona, államtól 600 ko-
rona, mindkető havi előleges részletekben fizetve. 
2. Lakás 2 szobával, 1 előszobával, melléképületekkel, 
belső és külső kerttel. 3. Két öl tűzifa. 4. Ismétlő-
iskolások tanításáért a község pénztárából 100 korona. 
5. Stóla. 6. Ha a községi faiskola kezelése reábízatik, 
ezért 50 korona. Kötelessége : 1. Istenitiszteleteken az 
éneklés vezetése harmóniummal. 2. Temetések végzése. 
3. I—VI. fiúosztályok vezetése egyházkerületi utasítás 
szerint és a fiú ismétlő tankötelesek tanítása heti 
2 órán. 4. Kánonikus órákon és a lelkész akadályoz-
tatása esetén, a templomi istenitisztelet végzése. Márton-
falva Debreczenhez kocsin 2 órányira van. Vasúti 
állomása Vámospércs, honnan községünk hat kilo-
méternyire van. Pósta, távírda, telefon helyben. Pályá-
zati felszerelt kérvények 1909 november 4-ig alul-
írotthoz nyújtandók be. Választás november 7-én lesz. 
Állás választás után azonnal elfoglalandó. Mártonfalva 
(Szabolcs megye), 1909 október 15. Ajtay Jenő ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök. (1994—II—1) 

A radnóthi róm. kath. kántortanítói állásra pályá-
zatot hirdetek. Javadalma : 1. készpénzben havi elő-
leges részletben 860 korona 80 fillér; 2. 24 űrköb-
méter hasábfa a tanító udvarára hazaszállítva, értéke 
120 korona; 3. 1 db tehén és boíjúlegeltetés, értéke 
24 korona; 4. 2 hold 1365 C"öl első osztályú föld 
használata, adóját a kántortanító fizeti ; 5. mise-
stipendium 2 kor; 6. stóla 20—40 korona; 7. iskola-
fűtésre 12 köbméter fa, minek ellenében tanító az 
iskola söpréséről gondoskodik ; 7. szép 2 szobás lakás, 
pince, téli és nyári konyha, gazdasági épületek 400 
Q]-öl veteményes kert ; 8. korpótlék az arra jogosult-
nak, részben az iskolafenntartótól, részben az államtól. 
Kötelessége : az összes tankötelesek tanítása, a kántori 
teendők végzése. Pályázati okmányok november l-ig, 
a nagyméltóságú püspök úrhoz címezve, a radnóthi 
róm. kath. alulírott iskolaszéki elnökhöz adandók be. 
Csak okleveles kántortanítók pályázhatnak. Személyes 
jelentkezők előnyben részesülnek. Radnóth, 1909 ok-
tóber 15. (Kisküküllő m.) László János plébános, 
iskolaszéki elnök. (1995—1—1) 

A szécsegres i (Zemplén vm.) községi iskolai 
tanítói állás betöltendő. Fizetés : természetbeni lakáson 
kívül 820 korona államsegély és 10 kat. hold fold 
haszonélvezete — 180 korona. Kérvények 1909 október 
25-ig alulírotthoz — Cselej, u. p. Pelejte — küldendők. 
Cseley Lajos, iskolaszéki elnök. (1992—I—1) 

R e v i s t y e v á r a l j a (Bars m.) osztatlan községi isko-
lájánál egy róm. kath. vallású tanítónői állás töltendő 
be. A tanítónő javadalmazása : 900 korona államsegély, 
100 korona községi hozzájárulási díj, lakás és 45 [ -öl 
kert. Szabályszerűen fölszerelt kérvények f. hó 28-ig 
Revistyeváralja község bírájánál adandók be. Az állás 
november 1-én foglalandó el. Elöljáróság. 

( 1 8 9 7 - 1 - 1 ) 
Al sódnbován (Nyitra m.), pósta Nagykosztolány, 

róm. kath. tótajbú iskolánál nyugdíjazás folytán meg-
üresedett kántortanítói állásra október 30-ig pályá-
zat hirdettetik. Javadalma : kétszobás lakás, konyha, 
kamara, pince, istálló, ól, kert, 1339 Q-öl szántóföld, 
14'56 hektoliter rozs, 10 mt. tüzelőfa, községektői 
422 korona, községi segély 34'30 korona, offertóriu-
mok 10 korona, alapítványokból 103 korona, stóla 
70 korona, orgonálásért 6'30 korona, ostyasütés 16 
korona, zsellérektől 4"40 korona. Fizetéskiegészítés 
még nincs rendezve. Kérvények a nagykosztolányi 
plébánia-hivatalhoz küldendők. Hoenigh Ferenc, plé-
bános. (1997—1—1) 

A j enke i (Ung m.) róm. kath. iskolánál nyug' 
díjazás folytán megüresedett kántortanítói állásrí 
november l-ig pályázat hirdettetik. Fizetése : a köz-
ségtől készpénz, féltelek-föld, fa, stóla és párbérjáran-
dóság fejében 548 korona, államsegély 452 korona, 
azonkívül megfelelő lakás. Folyamodványok nagysá-
gos Benkő József főesperes úrhoz, Ungvárra külden-
dők. Nyelv: magyar-tót. (1998—1—1) 

A kosariszko-priepasznei ág. hitv. ev. egyház 
részéről okleveles kántortanító kerestetik. Tannyelv : 
tót. Hiványilag megállapított fizetés, készpénzben és 
terményekben 1006 korona, két szobából, konyhából, 
kamarából s istállóból álló lakás és házikert. Folya-
modványok küldendők f. évi október 30-ig alulírott-
hoz. Kosariszko (p. Brezova). Stefánik Pál, lelkész. 

( 1 9 9 9 - 1 - 1 ) 
Blaskovich Elemér úr pusz takengye l i birtokán 

elemi fiú- és leányiskolához róm. kath. vallású tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Járandóság : évi 600 
korona, 20 hektoliter búza, 8 hektoliter árpa, 1 hekto-
liter főzelék, 40 kg. só, 2 hold tengeriföld-használat, 
1 db fejőstehén-tartás, tüzelőanyag. Lakás : 3 szoba, 
konyha, kert. Állás elfoglalása azonnal. Fölszerelt 
pályázati kérvények Blaskovich Elemér, uradalmi 
intézősége címre, Pusztakengyel, október 31-ig elkül-
dendők. (2001—II—1) 

P á l o s n a g y m e z ő i (nagyközség Bars megye) róm. 
kath. kántortanítói állásra november l-ig pályázat 
hirdettetik. Fizetése : 1907. törvény alapján összeírt 
javadalmi jegyzőkönyv szerint összesen 1181 korona 
28 fillér, részint a községi pénztárból, előleges havi 
részletekben, részint vallásalapból — adóhivatal út-
ján — utólagos negyedévi részletekben. Ismétlő-iskolai 
díj 100 korona, községi pénztárból. Német nyelv tu-
dása szükséges. Lakás : 2 szoba, konyha, kamra, pince. 
Schifferdecker Ferenc, plébános. (2004—1—1) 

A dányi , községi jellegű elemi népiskolánál meg-
üresedett férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : a község pénztárából, havi előleges részletekben, 
800 korona, államsegélyből 200 korona és 200 korona 
lakbér ; azonkívül esetleges korpótlék. Kötelessége : a 
mindennapi és ismétlő tankötelesek törvényszabta 
oktatása. Határidő : november 3-ig. Kérvények az 
iskolaszékhez címezve, alulírotthoz küldendők. Dány 
(Petmegye), 1909 október 17. Mattyasovszky Alajos, 
igazgató-tanító. " (2005 11 — í> 
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Pályázatmeghosszabbítás a szeptember 16-iki szám-
ban megjelent padragi ref. tanítói állásra. Kérvé-
nyek október 25-ig küldendők lelkészi hivatalhoz. 
Iskolaszék. (1905—1—1) 

A szűcs i róm. kath. osztálytanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása : 1000 korona készpénz, 
kertpótlék, egy bútorozott szoba. Pályázati határidő : 
október 26-ig. Pályázatok az iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Szűcs, u. p. Francziavágás (Veszprém m.). 

(2007—1—1) 

u m n c T r Q c i / n l H U L 1 L o l l l x . 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Ziina Jánosnál Buda-
pest, Vll., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—7) 

A gyermek első tanítójának, 
Juhay Antal gyakorlati veséi-könyvének példátlan 
sikerét bizonyítja, hogy legújabban már az ötödik, 
az új tantervhez és utasításhoz alkalmazott kiadása 
hagyta el a sajtót. Kapható Zima Jánosnál Buda-
pest, VIL, Thököly-út 45. Ára 6 korona. (1579-V1-6) 
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Tankönyvek 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg. isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fölrilágosítássul ke.sseggel szolgálok. 

Részletes könyvárjegyzék ingyen! 

TOIJ>I LAJOK 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-utca 2. szám. 
(1338—X—8) 
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P c p r p l n o bármely kisvárosban 
tloCi ClliC községben működő 
nagyközségből, kéttanerős állami 
tónő és egy tanító. Pósta, vasút 
és nagyobb fürdőhely közvetlen 
kodásra kiválóan alkalmas vidék, 
viszonyok. Ajánlatok „Csere" cím 
Marosvásárhelyre küldendők. 

vagy alföldi nagy-
tanítópárral erdélyi 

iskolától egy taní-
helyben, két város 
közelében, gazdái-
kellemes szolgálati 

alatt poste restante 
(1735—III—3) 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész teqedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Dustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 

alatt lehet megrendelni. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171 -48 -38 ) 

M 0 G Y 0 R 0 S S Ï 

C I M B A L O M 

HAEMONITJMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ ésTÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (63—52—41) 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgoua- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Baktáron 
kitűnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (655-26—11) 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóezi-út 71. (934—26-15) 
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Iskolai és orgonnUarmóniumot ne 
Tegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
niumról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(1200-30—11) 

M a r v Áo M ó r a í tudományos műszerek gyára 
Í U d i A Ca Ittel Ol Budapest, VI., Buicsú-u. 7. Tele-
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—21) 

Stampay ének- és imakönyve, 
(XVI. kiadás. 25« oldal. 24 oldalas kotta ingyen.) 
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen 
példánnyal kapható Köbölkúton, (Esztergom m.) jövő 
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz. 

(1551—XX—3) 

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

iskolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
», adott árjegy-

'< «ékét, ingyen 
J és bérmentve, 

äärf (8—52—42) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUOHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (208—40—33) 

1K f n r i n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
I J l U l l l l l u I l be i l j tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

l i r a i i K K F . és T á r s a 
(iriszabé-iizlete, VIII. ker., Rákóczi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20—52- 42) 

P c p f p l áll. tanítónő, gyönyörű, felsővidéki (m. k. 
UöCl Cl vasgyári) nagyközségből (300 K lakbér), áll. 
tanító, sok mellékessel, szőlővel, gazdálkodásra kitűnő. 
1 tanítós alföldi iskolától (Máv. állomás 1 km.) bár-
hová egy helyre. „Áll. tanító", Szeged, Apáca-u. 23. 

(1990-1 -1 ) 

Huszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében 
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanító-

és tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek : 

Gyakorlóiskolai Kalauz 
szerkesztette Bodnár Gáspár a ped. tanára, ára bér-
mentve 2 korona, tecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére. Összeállította Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre 
küldendő be. (1674—VI—4) 

8 tanerős, állami iskolától tanítópár. 
Cím : Keresedi, Lupény. 

(1983—III—1) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. ÏJDFARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyediili feltalálója. 
(658) BUDAPEST. (52-20) 

Föiizlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV», 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 

Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-
dezett hangszergyára 

Ajánlja mindennemű, saját gyá-
rában készült hangszereit , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Okleveles tanítónő kerestetik 
magyar-német nyelvtudással, pusztára. Fizetése : 50 
korona és teljes ellátás. Kötelessége : három gyermek 
nevelése, testi gondozása és német nyelvre való ok-

Ajánlatok fényképpel és bizonyítványokkal 
ellátva, okt. 25-ig Bartalis Béla, kántortanító címén, 
Balatonfokajárra (Veszprém megye) küldendők. 

(1962—1—1) 

O r g o n a - R a r i i i ó i m i i i i o k , 

elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 
szállít : 

Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
csász. és kir . udvari száUító, a 
hangfokozó-gerenda, az Ocskai-
és a Rákóczi-tárogató feltalálója. 

B U D A P E S T . 
Főiizlet : II., Lánchíd-u.5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Továbbá ajánlja saját gyá-
rában készült, elismert leg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit. 
Magyarorsz. legnagyobb vonós 

és fúvóhangsze rek gyára. 
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bér-

mentve. (35—52—42) 
T a n e r ő k n e k k ü l ö n k e d v e z m é n y . 
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P c p r p l tanítónő Alsószombatfalváról (Fogaras 
D8CI Cl ru.). Cím : Községi óvoda. Géres, u. p. Erdőd 
(Szatmár m.). (1926—1—1) 

K A gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II.) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték (I. II.) 

2-40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus. (1950-V-l) 

P c p r p l n p Budapest bármely külvárosába, Szol-
voCI ClUC, nokra, Szatmárra vagy Nagyváradra áll. 
tanítónő, törvényhatósági joggal felruházott nagy-
városból. Cím: „Áll. tanítónő", Szilágysomlyó, poste 
restante. (1943—1—1) 

E in JA egy 6változatú, előljátszó, pedálos orgona hely 
E l á l l U szűke miatt minden elfogadható árban. Peppert 
Nándor fia, Szombathely (Vas m.). (1763-111-2) 

P c o r ó t ' t o r P C Pest közelében, áll. tanítónő, gVö-
UoOlCL H c l c o nyörű vidékű városból. Cím : „Áll. 
tanítónő", Németbogsán. ( 1 7 7 6 - 1 - 1 ) 

PoûVûl m i n den iskolával bíró nagy városban működő 
UdUlUl áll. tanító. Tanonciskolái jövedelem 60 " K. 
Ajánlatok „Előnyös csere" alatt poste restante, Buda-
pest, főpósta intézendők. (1957—I—1) 

I f i n Syönyörii magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép 
i " " szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I—II. füzet 
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák 
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló 
(Heves m.). (1930—VI—2) 

Jelesebb nevelönöt keresek, 
ki III. polgárista leányomat a magánvizsgálatra elő-
készíti. Német, francia nyelv és zongora tanítása 
szükséges. Korosabb nő előnyben részesül. Pályázatok, 
teljes ellátáson kívül, a fizetési igény megjelölé-
sével, Gerendy Istvánnéhoz küldendők, Sövényfalva 
(Kisküküllő megye). (1620—1—1) 

Róm. kath. nevelőnő kerestetik 
pusztára két kisleány mellé, elemi osztályok taní-
tására. Zongora, német nyelv és a háztartásnáli se-
gédkezés megkívántatik. Fizetés : 50 korona, teljes 
ellátás. Ajánlatok bizonyítványmásolatokkal Galgóozy 
Antalnéhoz, Pusztatőnye, u. p. Alistál, küldendők. 

(1991-1—1) 

József fonomimikai eljárása a l e g -
jobb. Kérjen prospektust. Kiadja 
az „Első Galántai Könyvnyomda, 
Galánta" (Pozsony m.) A miniszteri 

engedélyezés száma 4828/1905. (1864—VIII—3) 

Minden tanító készen kapja 
az általa vezetett osztály tananyagbeosztását, óra-
tervét, órarendjét és haladási naplóját, minden 
osztály részére. Kapható kizárólag Dosztál Kálmán-
nál, Dicsőszentmárton. Áijegyzék ingyen. 

(1800—IV—4) 

Szerény igényű nevelöt keresek 
a téli hónapokra. Megkeresések „Pusztai iskola", 
Szerep (Bihar), címre küldendők. (1955—11—1) 

Cserélek 
Nyitramegyei Csejte nagyközségből, 5 tanerős, újon-
nan épült állami iskolától, bárhová. Perepatics Anna. 

( 2 0 0 0 - 1 - 1 ) 

A Vaday-Szász-féle 

Részletes Tananyagbeosztás 
mindenféle iskola részére. Egy vaskos kötet 3 K 50 f. 
Kapható csakis VADAY JÓZSEF ig.-tanító címén, 
Nagyváradon. (Heti és havi beosztás.) (1739-IV-4) 

Magyarország Vármegyéi 
Iskolatáblai térképrajzokban. A módszeres földrajz-
tanítás nélkülözhetetlen segédeszköze. Ára 55 fillér. 
Bármely kézikönyv mellett használható. Kapható : 
Vaday József közs. isk. igazg. címén, Nagyváradon. 

(1767—IV-4) 

Osztatlan népiskoláknak 
csendes foglalkoztatáshoz legalkalmasabb segéd-
eszköz minden osztályban a H e l y e s í r á s i G y a -
korlatok II—VI. oszt. számára, egy füzetben. 
Ára 30 fillér. Kapható Vaday József közs. isk. 
ig.-tan. címén, Nagyváradon. (1655—IV—4) 

gy fiúgyermekhez keresek pusztára oly alkalmas 

róm. kath. vallású, fiatal nevelöt, 
ki a gyermeket az elemi iskola II. osztályára előkészí-
teni képes. Fizetése : teljes ellátás és havi 30 korona. 
Bizonyítványokat címemre : Tukaszilágypuszta, u. p. 
Tiszacsegére kérek küldeni. Piacsek István. 

(1820-11—2) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, hanem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalának 

Budapest, 
I. ker., Y ár, Iskola-tér 3. szám. 

"polgár sákdor 
orv. mű- és kötszerésznél 
(Bpest, VU., Erzsébet-kőrút 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú s é r v -
kötök, összes b e t e g á p o l á s i 
e s z k ö z ö k és kötszerek , h a s -
kötök, e g y e n e s t a r t ö k , ortho-
pédlal f ttzök és járógépek , 
valamint m ű l á b és m ű k é z 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen ós bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20—15) 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 

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

Intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
Iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
Igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési ári Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk ek — A* előfizetési pénzek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

A hirdetések árszabása. — A pályázati h i rde téseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő peti t nyomású és egyhasábií sora 1 korona. Ezek a dí jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KEB., BÉBKOCSIS-ÜTCA 16. SZÍM. MAGI. KIB. EGYETEMI NYOMDA, 1. KEB., ISKOLA-TÉB 8. 

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

Tudomány — hatalom. 
(—r) A minap fővárosunk közelében 

egy francia mérnök felszállt a földről a 
levegőbe. A gép, mely az embert fel-
vitte a levegő-égbe, emberi találmány; 
a mozdulatlan szárnya, a villám gyorsa-
ságával pergő csavarja, utolsó motor-
szöge, minden mesterséges rajta. Bár a 
gólyamadár természetével húzott el a 
mező fölött, de azért ember-ész számí-
tása kormányozta. A leáldozó nap arany-
palástot terített a zúgva szálló gépre; 
valóban, a tudomány jelent meg a ma-
gasban, királyi trónusán. 

Több mint százezer magyar nézte 
Blériot Lajos felszállását. Nem akadt 
senki, akire e látvány mély hatást ne 
tett volna. Az az ősrégi vágyakozás 
szakadt fel az emberek lelkéből, mely-
ről azt írta a mi költőnk : Törjön is mind 
ég felé az, ami gyöngy; Hadd marad-
jon gyáva földön a göröngy. Bár resz-
ketett a levegő az emberek örömkiál-
tásaitól, a százezernyi tömeg mégis 
bámulatosan fegyelmezte magát. Meg-
állott helyén és megvárta, míg a több 
kilométer távolságra elszálló gép újra 
közelébe jött. Oly hatása volt e jele-
netnek, mely az emberi szívet jobbá, 
gazdagabbá tette. 

Bizonyos, — mindenki érezte — hogy 
nagy hódító jár a levegőben. De nem 
az a hódító, aki véres háborút vagy 

szolgaságot hoz az emberre ; nem az, 
akinek nyomában szenvedés és gyűlölet 
jár. Hanem az igazi hódító, aki szabad-
ságot hoz és szeretetet oszt minden-
kinek. Olyan földi hatalom, olyan koro-
nás király, akinek nincsen ellensége, 
aki fegyver nélkül elfoglalta az egész 
világot. Csak egy példát tud erre a föld 
története; az alázat útján a tisztaság 
köntösében csak maga az isteni Szeretet 
tudta igy meghódítani a világot. Egy 
hatalom van az égben: a szeretet; és 
egy hatalom lakik a földön : a tudomány. 

Tulaj donképen nem a francia avia-
tikusról van itt szó. Beszélik, hogy 
mikor a földre szállott Blériot, József 
főhercegünk sietve, izgatottan ment hoz-
zája, hogy megszorítsa benzines kezét; 
a népáradat pedig áttörte a kordont, 
hogy a mérnököt vállaira emelje. Ez az 
őszinte öröm és az elragadtatás érzései 
valójában nem az ismeretlen férfiúnak 
szólottak, hanem a levegő hatalmas 
hódítójának. Nem a személyért, hanem 
az eszméért újongott Budapest népe. Egy 
percre átérezte ez a nép, hogy király 
és koldus valóban egyenlő. A francia for-
radalom küzdelmei és a népek szabad-
ságharcai nem szolgálták oly eredmény-
nyel az egyenlőség és testvériség elveit, 
mint ez az egy francia. Amit egykor 
nem hitt volna el a francia főúr, hogy 
a francia parasztban is ugyanaz az em-
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ber él, aki benne: azt a hitet mintegy 
fölmagasztalta Blériot felszállása. 

Hallottam jól öltözött férfiakat, akik 
közvetlenül a felszállás előtt is kétel-
kedtek a sikerben. Voltak, akik egy-
általán nem hitték el, hogy a felszállás 
lehetséges. Bizonyára ezeknek az embe-
reknek lelke tele lett bizalommal. Ha az 
az egész százezernyi tömeg mind hite-
vesztett emberekből állott volna, akkor 
is égő hitet fakasztott volna bennük ez 
a látványosság. Önkénytelenül kérdi meg 
önmagát az ember, vájjon hol áll meg 
és egyáltalán megáll-e az emberi láng-
ész? Ennek a büszke kérdésnek gőgjét 
azonban szerte enyhítette az emberek 
arcán ragyogó gyermeki öröm. Menjen 
el Blériot mindenfelé, ahol egy város, 
egy ország,, egy nemzet elvesztette hitét 
jövőjében. Szálljon fel diadalmas gépjé-
vel a levegőbe és emelje fel a magasba 
magához és tudományához a végtelen 
szenvedést és nyomort. 

És ti magyar tanítók, mikor olvas-
tatjátok kis híveitekkel a Rákosi szántó 
dalát : Miről apám nagy búsan szólt, 
Hogy itt hajdan szebb élet volt . . . 
beszéljétek el növendékeiteknek a rákosi 
szántó e diadalmas eseményét, nevel-
jetek belé a kis szívekbe új, nagy hitet 
arról, hogy szebb, boldogabb élet lesz 
egykor Rákos mezején . . . 

Nagy gondolatok. 
írta: Iióródi/ Miklós. 

A neveléstudomány, mivel tárgya az emberi 
test és lélek, az évezredek fonalán mindig a 
fölmerült nagy eszmékből és nagy események-
ből táplálkozott, a legkiválóbb eszmehordozók 
adtak neki tartalmat és mindig a legújabb ese-
ményekhez alkalmazkodott, ami nem is lehet 
máskép, hiszen az ember s így nevelése is kény-
telen a változó körülmények szerint idomulni. 
Lykurg nevelési rendszerét a spártai ifjú époly 
kevéssé nélkülözheti, mint Mózesnek a sinai 
pusztában megírt nagyszerű törvényeit, s a 
kereszténység környezetébe került ifjúság eszmei 
kényszer hatása alá került, hogy a keresztény 
neveléshez igazodjék. Rousseaut, Lockét, avagy 
Tolstojt kortársaik gondolkodásukból ki nem 
dobhatják s Verulami Bacót, Kepplert, Newtont 

stb. kortársaik egyenesen irányadóknak tekin-
tették. 

Ebben a tudatban a neveléstudomány elméleti 
és gyakorlati munkásai semmiképen sem kerül-
hetik el, hogy azokat a nagy eseményeket és 
nagy gondolatokat, amelyek tetőpontjukat épen 
a most folyó évnek legutolsó hónapjaiban, 
augusztusban és szeptemberben érték el, figyel-
men kívül hagyják, sőt csak akkor járnak el 
helyesen, ha azokat tudomásul véve, helyesen 
felfogják és korszerű nevelésüket ama gondolatok 
hatása alatt igyekeznek érvényesíteni. Mik is 
voltak ezek? 

1. Repülőgépek és kormányozható léghajók 
versenye Francia-, Német- és Olaszországban. 

2. Orvoskongresszus Budapesten. 
3. Nagy, vallásos irányú gyűlések Magyar-

országon és Németországban, még pedig úgy 
kath. nagygyűlések, mint protestáns gyűlések. 
Csak kissé kellett volna figyelemmel kísérni e 
nagy eseményeket s a szemlélőnek nyomban 
feltűnik, hogy itt nem kicsinyes és nem tisztán 
a mi korunkat érdeklő küzdelmek és vívmányok 
forogtak és forognak szóban, hanem olyan szem-
pontok, amelyek visszanyúlnak igen valószínűleg 
még a történelemelőtti korba is és előre vetik 
árnyékukat a legtávolabbi jövőbe. A repülés, 
mint repülés, magában bölcseleti szempontból 
nem jelent többet, mint egy kőbalta, avagy egy 
kovaszigony az ősember kezében, de mint foko-
zati tünemény, keresztül a vasútakon, automo-
bilokon, villamos vasútakon, gőzhajókon, dróttal 
és drót nélkül készült távírókon, hallatlan és 
rendkívül bámulatos, — ha nem néznék szó-
játéknak — fölemelő gondolatot foglal magában. 
Annyit jelent, hogy az ember elméjével és ügyes-
ségével hatalmába igyekszik keríteni az összes 
természeti erőket és mintegy isteni erővel körül 
akarja hálózni a szárazföldet, a vízóceánt és a 
légtengert, hogy ne legyen fizikai erő ezen a 
földglóbuson, amelynek ő parancsolni nem tudna. 
A repülőgép a fizikai téren körülbelül ezt a 
legmagasabb igényt fejezi ki, s ha Kepplerék 
és Newtonék világnézletet döntöttek le és világ-
nézletet alkottak azzal, hogy földünket belé-
helyezték elménkbe is, oda, ahová illik, Blérioték 
és Zeppelinék nem kevésbé fognak világnézletet 
alkotni azzal, hogy a golyóbis fölötti uralmat 
mintegy befejezik. Igaz, hogy ma még nevelés-
tudományi szempontból nem áll ott e kérdés, 
hogy az ifjúságot valamely praktikus irányba, 
efelé a kérdés felé tereljük, de épen nem tud-
hatjuk, hogy mit hoz a holnap. Annyit pedig 
már a mai nap is elhozott, hogy figyelmeztes-
sünk minden ifjút ama büszke emberi gondo-
latra, hogy a természet erői, legalább a nagy 
mechanikai erők itt a földön hatalmunkban 
vannak s módunkban áll a föntebb említett 
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kőbalta és a repülőgép között az emberi tevé-
kenység mérhetetlen eredményeire rámutatni. 

Talán kisebb kérdés a budapesti nemzetközi 
orvosi kongresszus? Epenséggel nem. Ha a 
nagy természeti erők rabszolgáinkká váltak, 
akkor elkerülhetetlenül szükséges, hogy mi tes-
tünkkel és szellemünkkel azok felett uralkodni 
is tudjunk. Ám ehhez egészséges test s egész-
séges lélek is kell, minélfogva épen nem vélet-
len, hogy a ma élő emberiség legképzettebb 
elméi összegyülekeznek tanácskozni afölött, hogy 
melyek volnának azok a tudományos módozatok, 
amelyek segélyével az emberiséget, amely külső 
dolgaiban olyan roppant haladással dicseked-
hetik, belsőleg is annyira megerősíteni, hogy 
ezen a nagyszerű földgolyón uralkodni és azt 
élvezni képes legyen. Szerény nézetünk szerint, 
ebben az irányban sokkal hátrább vagyunk s 
még rendkívül hosszú útat kell megtennünk, 
hogy a mechanikai téren elért eredményeket 
csak meg is közelítsük. Az anyag és erő vilá-
gában ma már meglehetősen otthonosak vagyunk, 
mert a villámtól többé nem félünk, a légtenger 
hullámzásai époly kevéssé imponálnak, mint az 
ősóceánok apályai és dagályai. Ám a következő 
fokozat, „az élet" világa, még mindig mélységes 
titok az ember előtt s a „vis vitális" exponensei 
előttünk merőben ismeretlenek. Mélységes sejté-
sekkel pillantunk e titokzatos világba és sóhaj-
tozva kiáltunk fel: vájjon-vájjon, te titokzatos 
élet, fel fogod-e nyitani ablakaidat, hogy azokon 
keresztül az emberi szem bepillanthasson ? Merész 
hittel hisszük, hogy igenis fel fognak nyílni 
legalább annyira, mint amennyire a fizikai világ 
ablakai felnyíltak. Meg fog születni a növényi 
test reszarányosságának vagypazar színharmóniá-
jának, a növényi magvakban lekötött titokzatos 
erőknek Kepplerje, el fog jönni a nagy Newton, 
aki az állati és emberi test csodálatos szöve-
vényeinek egységes elvét egyszerű arányokba 
foglalja majd. Ez a sejtés olyan emberi érzés 
ma már, amely elől kitérni nem lehet s nekünk 
úgy látszik, hogy Uruguaiból, Paraguaiból, 
Tokióból s a földgolyó legkülönbözőbb pont-
jairól ez az izgató gondolat, ez a mélységes 
sejtés s az a vágy, hogy e titokhoz közelebb 
férkőzhessenek, hozta össze azokat, akik nap 
nap után az élettünemények megfigyelésével 
foglalkoznak. Es nem közönséges látvány volt 
a 30—40 — 50 év óta kutató elméknek, kik a 
mikrokozmos milliárdjai között töltötték éle-
tüket, véghetetlenül érdekes megnyilvánulásai. 
Már-már jelentkeznek az elmék, akik egysége-
sítenek, akik az élő szervezetek különféle, vég-
telen soknak látszó megnyilvánulásai között 
csaknem a magaslaton lévén, általánosságokat 
pillantanak meg. S ha az életerő titka még nem 
is villant fel előttük, de az életerő uralma alatt 

működő és csoportosuló fizikai erők ismeretének 
akkora komplexumával dicsekedhetnek, hogy a 
repülőgépesek és a dróttalan távirósok minden 
utógondolat nélkül odanyújthatják kezüket, 
mondván: munkatársaink a mikrokozmos vilá-
gában, velünk párhuzamosan haladtok. 

Midőn az ember a körülötte és a benne élő 
világ ilyetén megismerésén merész lépésekkel 
dolgozik és halad előre, ugyanakkor összejönnek 
a népek, különösen a filozóf népek, a németek 
és a magyarok, s fensőbb, magasabb kérdéseket 
vetnek fel az emberi élet céljairól s az emberi 
élet jövőjéről és boldogságáról. Ez a háromféle 
tünemény összevetve, mind annak a nagyszerű 
szokrateszi tételnek szolgálatában áll, hogy : 
„Ismerd meg tenmagadat". Az önismerethez 
szükséges ismernem környezetemet, testemet, és 
a legnehezebb megismernem önlelkemet, amivel 
a harmadik nagy munkairányzat szintén augusztus 
végén és szeptember elején a nagy, vallási irány-
zatú gyűléseken foglalkozott. Ezen a ponton 
talán az egész földgolyón ezidőszerint olyan 
magasságra senki sem emelkedett, mint hazánk-
nak egyik nagy fia, a bölcselet és szociális élet 
büszkesége, Prohászka Ottokár. Merész kérdést 
vet fel. Épen az előbb elmondott nagyszerű 
vívmányok és eredmények hatása és szemlélete 
alatt elmerülve, midőn rámutat a kétezeréves 
kereszténység óriási programmjára, ekként állítja 
fel mindenképen bátor és mindenképen csodá-
latraméltó kérdéseit: „Szükség van-e még reánk? 
Boldogul-e a világ nélkülünk ? Bokkant szolgái 
vagyunk-e mi a kultúrának, kik nagy nyugdíjat 
élveznek s kiknek tisztességes eltakarítását nehe-
zen várják, vagy pedig az emberiség barátai, 
akikre az élet és az erő titkai bízattak ?" 

Első tekintetre látszik, hogy e kérdések s a 
föntebb érintett óriási tudományos haladás kö-
zött a legbensőbb és a legszorosabb összefüggés 
van. A nagy szónok nem is hátrál meg e hatal-
mas tünemények előtt s nyiltan kimondja, hogy 
vannak a társadalomnak, különösen pedig a 
művelt társadalomnak hatalmas rétegei, akik 
épen a tudomány hallatlan vívmányaiban biza-
kodva, azt mondják, nincs szükség a keresztény-
ségre. El kell ismerni, hogy azoknak, akik a 
morális erőket akarják kellő világításba helyezni, 
s így Prohászkának is, a legrettenetesebb hely-
zetük van, mert a tudomány, algebrával és mérő-
vesszővel kezében, lépésről lépésre, matematikai 
pontossággal igazolja állításait, mindent mér-
legre dobhat, mindent óraszerkezetnek vethet 
alá s pontosabbnál pontosabb igazságokat állít-
hat fel, míg ellenben az erkölcsi erőknek s 
különösen a hitnek védői veszedelmes magas-
latokon járnak, ahova még sem az algebra, sem 
a mérővessző, sem a mérleg el nem jutott s 
óriási erőt kell kifejteniük, hogy szavaikkal a 
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lelkek mélységeit mozgásba hozva, állításaik 
igazságát nem annyira beigazolják, mint át-
éreztessék. S ezt a roppant feladatot szinte 
félelmes erővel oldotta meg a szegedi naggyűlés 
szónoka, midőn három hatalmas érvvel igazolja, 
hogy hiábavalók a technikai vívmányok, mert 
„technikai erőt sokat, ellenben morális erőt 
keveset termel a mai társadalom ; repülőgépeken 
emelkedik, de az ideálizmus magaslatáról lezuhan ; 
szervez tömegeket, de szétszakít egyedeket; 
társadalmi harmóniáról álmodozik s diszharmó-
niába kergeti az embert; gócpontokat létesít 
ipari, társadalmi törekvéseknek, de az embert 
megfosztja központjától, súlypontjától, nincs 
morális alapja, nincs jellemet nevelő rendszere, 
nincs ideálizmusa, nincs erkölcsi ereje ; állapota 
a világnézlet és erkölcs dolgában chaotikus; 
megérti valahogy a világot, de nem érti meg 
magát sehogy sem; hódít, foglal, nyer tért, de 
önmagát elveszti". Épen ezért, mint mondja: 
„a kereszténység hivatása nem változott, hiva-
tása nem szűnt meg, hordoznia és fejlesztenie 
kell az emberiség erkölcsi életét, mely a harmo-
nikus, erős, boldog embert adja. Ebben a keresz-
ténységet senki sem helyettesítheti, de legkevésbé 
a vallástalan modern kultúra". 

Ezek után három nagy érvét fejti ki, el-
mondván, hogy az erkölcsiség ideális tényezőit 
s az azokról való szilárd és lelkes meggyőződést 
a kultúrából nem meríthetjük, azokat a keresz-
tény hit adja. Ez után második érvében szembe-
száll azzal a mindinkább elharapódzó nézettel, 
hogy lehetséges erkölcs vallás nélkül is. I t t föl-
említi azt a szemrehányást, amelyet sokszor nem 
is ok nélkül hánytorgatnak, hogy amíg a keresz-
ténység hivatott képviselői a vallásosságot s a 
hitet elsőrangú föltételnek tekintik, nagyon el-
nézők az erkölcsi gyöngeségekkel szemben, s e 
pontnál rendkívüli erővel hangsúlyozza, hogy 
neki nem kell sem vallás erkölcs nélkül, sem 
erkölcs vallás nélkül. Harmadik érvében pedig 
hirdeti, hogy a kereszténység nélkül nincs forrás, 
amelyből az ember lelkesedést, tehát lendületet 
nyerhessen. Itt mondja ki a nagyszerű axiómát, 
hogy: „az erkölcsöt nem hordozó s nem fej-
lesztő vallás kompromittálja önmagát. Ez nem 
az evangélium szelleme s olyan vallásosság, mely 
tömjént gyújt, de a szíve hideg; mely aranyos 
gyertyatartókon lángot ápol, de a lelke sötét; 
imádkozik ajkkal, de a keze véres ; mely misét 
szolgáltat, de maga áldozatot nem hoz; mely 
kegyelmet kér, de maga nem ad; mely temp-
lomokat épít, de fejét a szegények átka borítja". 
Rámutat, hogy a vallásosság nem kíván remete-
séget s azt mondja : „Én ugyanis a keresztény-
ség gyöngeségének tartom, ha valaki azt hiszi, 
hogy a közélet, a kereskedői, ipari, technikai, 
hivatalnoki élet nem lehet igazán keresztény 

s azt gondolja, hogy aki keresztény életet akar 
élni, annak a pusztákba és a kolostorokba keU 
vonulni. Krisztus ellentmond e felfogásnak. 0 
nem lett stilita negyven kilométernyire Antióchiá-
tól, hanem iparos, kézműves lett és példát adott 
arra, hogy hogyan kelljen az egész életet az ő 
szellemében és példája szerint kialakítani." L?g-
nagyobbszerü pedig eme kijelenté.-e: „Kerülni 
kell azt a látszatot, mintha az emberi élet érté-
keit s földi céljait megvetnők vagy kicsinybe 
vennők, mintha mi azt gondolnók, hogy ezek 
megvetésében és letörésében áll a tökéletesség. 
Ferde irányzat s elmaradott gondatlanság azt 
hinni, — úgymond — bogy csak az ima, a 
böjt, az alamizsna jócselekedet, de hogy az egész 
emberélet s annak összes értékei nem lehetnek 
erkölcsileg jók ; mert Isten gondolatai mind szín-
aranyok lehetnek, ha jószándékkal és jóindulat-
tal végezzük." 

Tudomást kellett vennünk erről a nagyszerű 
hármas tüneményről nekünk, akik neveléssel és 
tanítással foglalkozunk s akik arra törekszünk, 
hogy az ifjúságban világnézletet hozzunk létre. 
És noha minden kétségen felül áll, hogy Zep-
pelin ballonja, az aviatikusok félelmes szárny-
csattogásai s a japáni egyetemi professzor meg-
remegtető bacillusai, melyekkel e bátor ember 
szembeszállva visszatereli azokat, hogy ember-
társait meg ne támadhassák, nagy mértékben 
fokozzák a földi jólétet, boldogságot és büszke 
öntudatot, s noha e tudósok félelmes előnyben 
vannak a nagy moralistával és szociológussal 
szemben, mert amit mondanak, azt szembeszökően 
igazolni is tudják s a tévely távol áll tőlük : 
mégis, s talán annál fokozottabban, a szegedi 
hatalmas szónok felé fordul tekintetünk, kiben 
milliók és milliók gondolata tör elé s ugyan-
annyi vágy nyer kifejezést, abból a célból, hogy 
a sárba, a porba lehullni kezdő emberiség he-
lyére, a nagy fensőbb erők igénybe vételével, 
fennen szárnyaló és törhetetlen jellemeket nevel-
jünk, akik ha automobilon száguldanak, vagy 
biplánon szelik át a légóceánt s akik ha a 
mikrokozmos veszedelmes lakóival szemben tel-
jesen vértezve vannak, egyúttal erősek, szilárdak 
legyenek az eszményiségben is. S akiknek szívé-
ből és lelkéből úgy áradjon szét a szeretet nagy 
elve, amint látjuk, hogy valahonnan valami 
titokzatos erőforrásból az a nagy természetben 
és az emberi lélekben szétárad. 

— Ifjúsági daloskörök szervezése. Ap-
ponyi kultuszminiszter az iskolai év beálltával 
újból megbízta Hadd N. Lajo3 országos ének-
felügyelőt a vidéki iskolák dalosköreinek szerve-
zésével. Hackl főleg a nemzetiségi vidékek iskolái-
ban fogja megalakítani a magyar dalosegyesüle-
teket. 
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A népiskolai énektanítás 
főbb kérdései. 

— Negyedik és befejező közlemény. — 
írta: Seprődi János. 

Amint mindnyájan tudjuk, világszerte két 
ellentétes áramlat küzd egymással. Az egyik 
ragaszkodik a hangjegyírásnak századok alatt 
kifejlődött eszközeihez és arra törekszik, hogy 
a jelenben irodalmilag érvényes hangjelzéseket 
tanítsa meg s azok segítségével vezesse el a 
tanulókat a kitűzött célhoz, t. i. a hangjegy-
ről való éneklés tudományához. Mivel e rend-
szerben minden zenei hangnak megvan a maga 
abszolút helye, neve és jelzése, nevezik ezt 
abszolut-renàszemek. 

Sokan ezt nagyon nehéznek tartották és 
tartják; ezért századok óta újabb meg újabb 
próbálkozások történtek részint a hangjegyírás 
egyszerűsítése, még inkább a tanítás könnyí-
tése céljából. Népszerűségre jutottak ezek kö-
zül azok a rendszerek, amelyek fölöslegesnek 
mondják a hangok abszolút jelzését s csupán 
a hangok közt lévő viszonyok (relációk) jelö-
lésére törekesznek. Ezek az úgynevezett relatív-
módszerek, amelyek a zenei hang magassági 
viszonyainak jelzésére számjegyeket, betűket 
vagy szótagokat használnak. Közülök messzire 
kiválik az úgynevezett szolmizáló - módszer, 
amely semmi egyéb, mint a híres középkori 
bencés-szerzetes Arezzói Guidó módszerének 
fölújítása és a jelenkori fejlődéshez való alkal-
mazása. 

Az abszolút módszer tulajdonképen csak a 
szolmizáló-módszerrel áll szemben, amely utóbbi 
európaszerte ijesztő gyorsasággal hódít s amely 
mellett a többi relatív-módszert megbukottnak 
tekinthetjük. Ez a kettő azonban oly élesen 
szemben áll s különösen a szolmizáló - módszer 
hívei annyira türelmetlenek és fanatikusok, 
hogy amint tapasztalásból is tudom, igen ne-
héz közöttük igazságot tenni. 

A mi népiskolai tantervünk úgy tette túl 
magát ezen a kérdésen, hogy egyszerűen nyitva 
hagyta és a kettő között való választást a 
tanítókra bízta. A tanterv igen helyesen csele-
kedett, hogy olyan kérdésben, amely még érvé-
nyesen eldöntve nincs, határozott állást nem 
foglalt. De véleményem szerint az utasítások-
nak részletesebben meg kellett volna húzni a 
kettő közti párhuzamot és a tankönyvíróknak 
okvetlenül meg kell tenniök a választást; mert 
ezt a kettőt csak úgy könnyedén összeönteni 
nem lehet. Mindeniknek más az alapelve, más 
a célja s különbözik a kivitele. 

Bár Sztankó B ;la tankönyvei e tekintetben 
is nyomon kísérik a tantervet, jelzett művének 
a megjelenését érdeklődéssel vártam. Mert azt 

reméltem : ha a tantervben és tankönyveiben 
nem is akarta ezt a kérdést élére állítani, a 
történeti fejlődés magaslatáról olyan párhuza-
mot von e két ellentétes rendszer közt, amely 
ide vagy oda eldönti a kérdést. 

De sajnálkozva kell megvallanom, hogy köny-
vének ezt tárgyaló része (130. és köv. 1.) 
sehogy sem elégítheti ki a várakozást. Szépen, 
tanulságosan fejtegeti a történeti egymásután-
ban fellépő rendszereket s mikor az összehason-
lításra kerül, egyszerre elhanyatlik a fejtegető 
tárgyalás. Szerzőnek majd minden törekvése 
oda összpontosul : kimutatni, hogy- az abszolut-
és szolmizáló-módszer megfér egymás mellett, 
mert a kettő között nincs kibékíthetetlen ellen-
tét. Sőt ez a békítő szándék megakadályozza 
abban is, hogy legalább e két módszer előnyös 
és hátrányos oldalait világosan, határozottan 
előadja. 

Ha Sztankó Béla több mint húszéves gya-
korlati ós elméleti velefoglalkozás után sem 
tudja ezt a kérdést eldönteni, okvetlenül azt 
jelenti, hogy ez a kérdés még most sem ért 
meg a döntésre. Nincs még sem mellette, sem 
ellene annyi adatunk és tapasztalatunk, hogy 
nyugodt lélekkel akár egyik, akár másik mellé 
állhassunk. 

De annak, úgy hiszem, itt az ideje, hogy e 
kétféle rendszer előnyeit és hátrányait egybe-
vessük. Abban a reményben teszem meg, hogy, 
ha a kérdést végleg el nem is tudom dönteni, 
hozzájárulok ezzel a tisztázásához. 

Az abszolút-rendszer ellen egyebet nem tud-
nak fölhozni, csak azt, hogy nehéz. Ez a vád 
tulajdonképen nem a módszer, hanem az egész 
zenetudomány ellen szól és nagy mértékben túl-
zott. Ez a vád még a középkorban tapadt a 
zenetudományhoz, amikor a zenetudósok, mint 
más szakok tudósai is, csakugyan inkább ködbe 
burkolni igyekeztek a tudományukat, hogy a 
laikusok előtt annál nagyobb legyen a tekin-
télyük. De Arezzói Guidó óta sok idő eltölt s 
az egyházi hangnemeket feltüntető, bonyolult 
rajzolatú Guidó-féle tenyér (Manus Guidonis) 
ma már csak kuriózum. A zeneművészet újabb-
kori fejlődése, a két dar- és moll-kategóriának 
megállapítása, annyira egyszerűvé és világossá 
tették a mai zenei rendszert, hogy annak meg-
tanulása semmivel sem okoz nagyobb nehéz-
séget, mint akármelyik más tárgyé. Sőt merem 
állítani, hogy a mennyiségtannál, fizikánál és 

i bölcsészetnél határozottan könnyebb. 
Akik ezt mégis hirJetik, vagy a régi babona-

ságból teszik, vagy ami valószínűbb: tárgyi 
nehézségnek gondolják azt ami tulajdonképen 
a módszer rosszul való alkalmazásának a követ-
kezménye. Ha valaki azzal kezdi a tanítást, 
amint cz sajnos, ma is elterjedt, hogy fölírja 
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a táblára a C-dur hangnemet és utána a többi 
24-et s egyebet nem csinál, mind csak azok-
kal gyötri a tanulókat, természetesen nem ér 
el semmi eredményt. Ennek azonban nem a 
zenetudomány s nem is az abszolút - módszer 
az oka, hanem egyszerűen az, hogy minden 
józan ész és pedagógiai igazság ellenére akar 
tanítani. 

Én legalább erősen meg vagyok győződve 
arról, hogy a jelenlegi zenei rendszer az abszo-
lut-módszer helyes alkalmazásával egészen jól 
megtanítható s vele annyi eredményt elérhetünk, 
amennyit más tárgyak tanításától is meg-
várunk. 

Ez azonban egyáltalában nem zárja ki, hogy 
még könnyebbé és sikeresebbé ne igyekezzünk 
tenni az énektanítást. Nem lehet tehát rossz 
néven venni, ha akár minden nap — amint 
csakugyan szinte történik is — új meg új 
módszerek támadnak. De meg kell vallanom, 
hogy ameddig az én ismeretem elér, eddig 
egyetlen-egy olyan módszert sem ismerek, 
amely megérdemlené, hogy érte az abszolút-
módszert s a vele együtt járó egész mai zenei 
rendszert eldobjuk. Nem tartom ilyennek a 
szolmizáló - módszert sem, jóllehet világszerte 
ellenállhatatlan erővel törtet előre s készül 
kiszorítani minden más módszert. 

A szolmizáló módszer legfőbb erénye, hogy 
könnyen lehet vele eredményt elérni. És ez a 
könnyüség csakugyan nem babona, mint az 
abszolút-módszer túlzott nehézsége. Ezen tulaj-
donsága miatt terjedt el olyan hirtelen és 
annyira. 

De vájjon a legrövidebb út-e egyszersmind 
a legjobb és legcélravezetőbb ? És kimeríthet i-e 
valamely módszer tartalmát egyedül a köny-
nyűség? Hiszen a hallás utáni tanítás is elég 
könnyű s azzal is lehet gyors eredményeket 
fölmutatni ! 

A szolmizáló - módszer könnyűsége, amint 
hívei hirdetik, abban van, hogy 24 hangnem 
helyett csupán egyet tanít. Hát ez csakugyan 
nagy könnyüség, de pedagógiailag épen ebben 
van ennek a módszernek a legnagyobb gyönge-
sége is. Az e módszer szerint tanulók vígan 
éneklik nem csupán a tantervben kijelöt 3 
kereszttel és 3 í?-vel jelzett dallamokat, hanem 
az 5—6 előjeggyel ellátottakat is. Anélkül 
azonban, hogy fogalmuk volna magáról a 
hangnemről és hangsorról s értelmét tudnák 
venni annak a sok ákom bákom jegynek, mely 
az eléjük tett kótázatot tarkítja. Sőt erre nézve 
olyan tanításokat kapnak, amelyek homlok-
egyenest ellenkeznek az igazsággal is, a zene-
tudománnyal is. Kecskés Ernő például, aki 
nálunk legkomolyabb híve ennek a módszer-
nek, azt tanítja, hogy az előjegyzések csupán 

a do megállapítására valók s egyébként számba 
sem kell venni őket ; a kettős keresztről és 
kettős U-ről pedig azt mondja, hogy „az ének-
lésnél csak egyszerű felemelő és leszállító 
jeleknek tekintendők" * 

Hogy a tanulóknak fogalmuk sincs a külön-
böző hangnemekről s mégis leéneklik azokat, 
ezzel a szolmizálás hívei nagyra vannak ; pedig 
e tanítási eljárás pedagógiailag semmivel sem 
különb annál, mikor a mennyiségtanból tudja 
a tanuló valamely tétel levezetésének mecha-
nikus egymásutánját, de hogy mit miért csinál, 
mi miért történik, egyáltalában nem érti. 

Vannak, akik ma is minden lélektani és 
pedagógiai józanság ellenére így tanítják a 
mennyiségtant s tán emiatt van, hogy a szol-
mizáló-módszernek ez a főbenjáró hiánya nem 
kelt olyan visszatetszést, aminőt megérdemel. 

Zavarja különben a tisztán látást az a téves 
fölfogás is, hogy ebben a módszerben az idegen 
eredetű szótagoknak (do-re-mi . . .) ugyanaz 
volna a szerepük, mint a gesztusoknak, kéz-
jeleknek az olvasás fonomimikai módszerében. 
Hát ez határozott tévedés. Ha a fonomimikai 
jelek jól vannak összeállítva, — de sajnos, nincse-
nek sem eléggé megmagyarosítva, sem eléggé a 
gyermeki értelemhez szabva — mindenik tér-
beli képzetet ébreszt fel, amely fölkelti a hal-
lásbeli képzetet s így könnyítő eszköz arra, 
hogy az illető hangképzet az öntudatba jusson 
és ott megmaradjon. Efféléről a szolmizálásnál 
szó sincs. Ott az értelmetlen do szótag és 
társai mögött nincs semmiféle térbeli kép, ami 
a hallásbeli képzetet elősegítené. Ami van, az 
a vonalrendszertől van. És azok a szótagok 
tulajdonképen a vonalrendszertől felkeltett tér-
beli képzetet is nem hogy felhasználnák, de 
egyenesen lerontják. Hiszen bármilyen fekvésű 
az a dallam, ugyanazok a szótagok szerepelnek 
az éneklésénél s így ez a módszer egyenesen 
megakadályozza az abszolút zenei hallás kifej-
lődését. 

De a kettő közti nagy különbséget legjob-
ban mutaíja, hogy míg az olvasás fonomimi-
kai módszerénél a kézjelek azonnal elmaradnak, 
mihelyt az öntudatban megerősödtek a szük-
séges hangképzetek, addig az énektanításnál 
minden fokozaton tovább szerepelnek azok a 
szótagok. Ebből látszik, hogy a fonomimikai 
jelek valóban csak eszközök a tanításban, ellen-
ben azok a szótagok egyebek is. 

A szolmizálás hívei nagyot néznek, ha meg-
állapítom, hogy az ő tanítási eljárásukban azok 
a szótagok nemcsak eszközül, de sok tekintet-
ben célul is szolgálnak, ami természetesen mód-

* Énekgryakorlókönyv az elemi iskolák számára. 
III. rész. Budapest, 1U08. 57. és 88. 1. 
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szertani képtelenségre vezet. Azok a szótagok 
ugyanis nemcsak nem segítik elő a szükséges 
hangképzetek keletkezését, de külön hosszú idő 
és fáradságos gyakorlatok szükségesek arra, 
hogy a már fölébredt és megerősödött hang-
képzetek ezekkel a szótagokkal társuljanak. A 
do és a mi magában semmiféle hangérzetet 
nem kelt és e tekintetben semmivel sem áll 
előbb a la szótagnál. Hanem a szükséges hang-
érzetet felkelti a vonalrendszer és a hangjegyek 
térbeli elhelyezése s külön értelmi munka és 
fáradság szükséges ahhoz, hogy az így felkel-
tett hangérzetek még azokkal a szótagokkal 
is társuljanak. 

így válik az eszköz céllá. Ezért találunk a 
szolmizáló-tankönyvekben aránylag olyan sok 
technikai gyakorlatot : nem a dallamok, hanem 
a szótagok begyakorlására valók azok. S az 
ebből eredő balga felfogás eredményei aztán 
azok a pedagógiai esetek, aminő pl. egyik 
tanítónőképző-intézetünkben is megtörtént, hogy 
a magántanuló megbukott az énekből, nem 
azért, hogy az elébe adott dallamot nem tudta 
leénekelni, hanem azért, hogy döremi szerint 
nem tudta. 

Nagyon örvendenék, ha a szolmizáló - mód-
szer hívei az ellenkezőről meg tudnának győzni, 
de én a jelzett hiányokat lélektani, pedagógiai 
és módszertani tekintetben annyira súlyosaknak 
tartom, hogy azok mellett eltörpül a könnyű-
ség, melyet ez a módszer a tanításban nyújt. 
Kivált ha meggondolom, hogy ez a könnyű-
ség is sok tekintetben csak látszólagos és 
nagyon szűk korlátok közé van szorítva. 

Mert nem égésién igaz, hogy 24 hangnem 
helyett csak egyet kell tanítani és tanulni. A 
dur-hangsor mellett föltétlenül meg kell taní-
tani a moll-hangsort is. Aztán ennek a mód-
szernek a könnyűsége csak addig tart, amíg 
egészen primitív hangmenetekről és rendes, 
diatonikus hangsorban mozgó dallamokról van 
szó. Mihelyt a dallam a rendes menetből kitér 
és fellépnek a kromatikus hangok, ennek a 
módszernek a könnyűsége azonnal csütörtököt 
mond s egyszerre nehezebb lesz az abszolút-
módszernél; mert a hangtalálásban nem segíti 
a tanulókat az a megértés, mely a hangnemek 
ismeretéből fakad. 

Ha meggondoljuk, hogy a magyar népdal-
nak és népzenének egyik fő sajátsága épen a 
gyakori és merész hangnemi kitérésekben, modu-
lációkban van, azonnal belátjuk, hogy reánk 
nézve nagyobb jelentősége van ennek a körül-
ménynek, mint a külföldi énektanításban. Ná-
lunk lépten nyomon olyan népdalra bukkanunk, 
melynek az első sora — mondjuk — C dúr-
ban mozog, de a második már G-dúrban, a 
harmadik pedig ingadozva előkészíti a negye-

dik sor visszatérését a kezdő hangnembe. Mit 
csinál ezekkel a szolmizáló-módszer ? 

Már a XI. században, Guidó idejében tisz-
tában voltak ennek a módszernek ezzel a gyen-
geségével s azért találták ki az ú. n. mutációt, 
vagyis a do (ut) áthelyezését, ahonnan ez a 
módszer a nevét is kapta. De hogy valamely 
tanuló az alaphang (do) változtatását meg 
tudja tenni, ahhoz a hangnemek ismerete szük-
séges. Enélkül nem ismeri fel az alaphangot 
s nem tudja, hová kell a do-1 helyezni. így 
áll elő az a körforgás, melyből már a régiek 
sem tudtak kibonyolódni. 

A szolmizálás mai hívei azonban mindezzel 
keveset törődnek. Azt elismerik, hogy mód-
szerüket a hangszerekre való tanításnál nem 
lehet használni; de már azzal keveset gondol-
nak, hogy e módszer tanításait a mai zene-
tudomány és zeneirodalom tanításaival össz-
hangba hozzák. 

Külföldön e módszer terjesztésére egyesüle-
tek és propagandák alakultak s csak azt lehet 
sajnálni, hogy az így mesterségesen támasztott 
zajban elvész a módszeres ének-zenetanításnak 
legfőbb törvénye : az indukció. 

A mai pedagógiai fejlődés majd minden 
tárgy tanításában kijelölte az induktív eljárás 
szükségességét. A tanterv is emlegeti, jó mód-
szeres tankönyveink is vannak, a való élet 
azonban keveset törődik vele. A legtöbb taní-
tónak mindegy, akármilyen módszer. Tanít egy-
felé, ahogy épen jön. 

És ezzel eljutottunk a népiskolai énektanítás 
utolsó kérdéséhez. 

6. A tanító. A legkiválóbb kézbeli eszköz 
sem ér semmit, ha ügyetlen ember fogja a 
végét. Nagyon fontos dolog tehát tisztába jön-
nünk, hogy a jelenlegi tanítónemzedék képes-e 
arra a feladatra, melyet a tanterv előír. 

Ha nem akarunk úgy járni, mint Bartalus 
a Heinroth-féle rendszerrel, egészen őszintén be 
kell vallanunk, hogy nem képes. „Valljuk be 
csak őszintén, mert úgysem mi vagyunk az 
okai, hogy az elemi iskolai tanítók legalább 
95 %-ának fogalma sincs nemcsak a helyes ének-
tanításról, de még a hangjegyről való éneklés-
ről sem." így szól Kecskés Ernő Vezérkönyve 
előszavában, s őt ezért a bátor és igaz szaváért 
a legnagyobb dicséret illeti. 

Nincs mit tennünk egyebet, mint minden 
álszemérem és érzékenykedés nélkül hozzáfogni 
a baj orvoslásához. 

Kecskés Ernő azt hiszi, hogy elég erre egy 
olyan vezérkönyvet írni, „amelynek segítségé-
vel a legcsekélyebb zeneismeret nélkül szűköl-
ködő, de egyébként tiszta hallású tanítók is 
képesek legyenek a hangjegyről való éneklést 
megtanulni, minden hangszer és minden idegen 
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segítség nélkül ." Ö meg is í r ta ezt a Vezér -
könyvet ; de bármennyire becsülendő is ebbeli 
törekvése és ideálizmusa, m e g kell mondanunk , 
bogy az üdvösségre bizony ez nem elég. 

Erre nézve nincs más segítségünk, m i n t a 
taní tó- és taní tónőképző-intézetek énektan í tá -
sának minél szigorúbb és lelkiismeretesebb 
ellenőrzése és a tanítók számára minél t ö b b -
ször és t ö b b helyen rendezet t szünidei t a n -
folyamok. 

Csakhogy ezek a t anfo lyamok nehogy olya-
nok legyenek, aminőt egye t alkalmam vol t 
látni. Ahol a kiküldött miniszteri vagy mifé le 
megbízott egyszerűen elővet te az akkor m é g 
friss tantervi utasí tásokat s a bámuló és m e g -
botránkozó tan í tók előtt szóról szóra felolvasta. 

Ezeken a tanfo lyamokon gyakorla t i t a n í t á s t 
kell végezni s a tantervi utas í tásokat kel l a 
szó igazi értelmében megér te tn i és m e g m a g y a -
rázni. Kü lönben úgy j á r u n k , mint a c igány a 
cifra palotával . Van k i tűnő tantervünk, hozzá 
bő módszeres utasí tás ; v a n n a k jó tankönyveink 
— és a t an í tóság taní t hallás után, a h o g y 
régen csinálta. 

Egyesületi élet. 
— Az „ U n g v á r m e g y e i á l ta lános nép-

t a n í t ó - e g y e s ü l e t " életének egyik nevezetes 
fordulópontjához jutott . Kitartó s tevékeny 
munkásság, úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
gyarapodva, a folyó évben ér te meg fennállásának 
30-ik évét. Az elmúlt három tized nem egy-
szer nehéz és fáradságos munkában telt el, de a 
munka meghozta gyümölcsét. A 200-nál több 
tagot számláló egyesület ma már oly tevékeny-
séget fej t ki minden téren, mellyel bátran ki-
állhatja a versenyt a többi rokon egyesületekkel. 
Eltekintve a szellemi té ren való szorgalmas 
munkásságától, örökké maradandó alkotása lesz, 
a saját erejéből létesített és nagy áldozatok 
árán Ungváron fenntartott „Tanítói Ot thona" , 
melyben immár 3-ik éve találnak igazán ot thont 
az egyesület tagjainak középiskolába járó gyer-
mekei. De amíg a maga javára nem ret tent vissza 
a legnagyobb áldozatoktól sem, nem feledkezett 
meg az össztanítóság érdekeit szolgáló Eötvös-
alapról sem, melynél a „Tanítók Háza" javára 
2000 koronás alapítványa van s melyet a közel 
jövőben 3000 koronára fog kiegészíteni. Büszkén 
tekinthet tehát vissza az „Ungvármegyei ált. nép-
tanító-egyesület" harminc éves múltjára, s való-
ban örömünnepnek ta r tha t ja a november hó 4-én 
tartandó jubiláris közgyűlését, melyet az eddigi 
közgyűléseknél sokkal nagyobb és díszesebb keret-
ben készül megtartani. Az egyesület választ-
mányának határozata folytán, a közgyűlés két 
részből fog állani. D. e. 10 órakor a vármegye-

háza nagytermében ünnepi díszközgyűlés lesz, 
melyen részt vesznek az egyesületi tagokon kívül 
Ungvár városának és a vármegyének notabilitásai. 
Az ünnepi közgyűlésen az egyesület ezidő-
szerinti elnökének, Takács Lászlónak megnyitóján 
kívül Budai István egyes, főjegyző ismertetni 
fogja az egyesület 30 éves történetét. Majd újabb 
2000 koronás alapítványt tesz az egyesület 
„Tanítói Otthona" javára, s elhatározza, hogy 
a „Tanítók Háza" javára te t t 2000 koronás 
alapítványát 3000 koronára egészíti ki. Az ünnepi 
közgyűlést, a szokásos tárgysorozattal, a rendes 
közgyűlés fogja követni, amellyel belép az „Ung-
vármegyei ált. néptanító-egyesület" munkás életé-
nek negyedik évtizedébe, hogy tovább küzdjön 
ama magasztos eszmékért, melyek megvalósítását 
alakulásakor maga elé tűzte. (—y—s.) 

X A l ö c s e v i d é k i r ó m . kath . n é p t a n í t ó -
e g y e s ü l e t október 5-én tartotta meg Szepes-
váralján XXVII. rendes közgyűlését, melyen a 
város egyházi és világi előkelőségein kívül meg-
jelentek testületileg a szepeshelyi tanítóképző-
intézet növendékei is. Szilvást/ Hortenzia, kluknói 
tanítónő el. isk. II. oszt. növendékekkel olvasmány-
tárgyalást mutatot t b e ; Schumera János pedig 
történelmi tárgyú mintatanítást tar tot t az el. isk. 
V—VI. osztályában. Mintkettőjüknek a közgyűlés 
a sikerült tanításért köszönetét és elismerését 
nyilvánította. A tanítás végeztével az egyház-
megye nemes főpapja, Várvy Sándor szepesi 
püspök érkezett meg, aki gyönyörű beszédben 
fejtette ki a keresztény nevelés célját, fontosságát 
és hasznát, buzdítva a tanítókat terhes és nehéz 
feladatuk önfeláldozó teljesítésére. „Megjelenésem 
által — úgymond — némi tanúságát akartam adni 
annak a tiszteletnek, becsülésnek, elismerésnek 
és szeretetnek, mellyel a tanítói kar iránt visel-
tetem ; és hogy körükben megjelenésem mintegy 
élő, hű szimbóluma legyen annak az egységnek, 
mely önöket hivatási munkájukban a Főpásztor-
hoz, az egyházhoz fűzi, s amely egység keretében 
egyesülve kell lenniök egymással, egymás között 
is, a közös egy célra, egységes kartársi törekvéssel 
és munkával ; amely munkának örömmel látom 
kifejezését jelen összejövetelükben is, amely 
munka a vallásosság és hazafiasság munkája." 
Következőleg Rolny Ferenc dr. elnök beszélt a 
házi nevelés ferdeségeiről. Retz Károly szepes-
váraljai tanítónak a kath. tanítók szociális fel-
adatairól szóló és alapos tanulmányozásról tanús-
kodó értekezése is osztatlan tetszést aratott . 
Neilbauer Zoltán leibiczi tanító érdekes szemlél-
tető számológépéről, a feltaláló talpraesett magya-
rázó és ismertető szavai után, a közgyűlés ki-
mondotta, hogy a nevezett tanszer oktatói célokra 
a számtantanítás alsó fokán felette alkalmas. A rész-
leges t isztújítás során Bertcaldszhy Kálmán eddigi 
érdemdús főjegyző egyhangúlag alelnökké, Kap-
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raltsik György vm. szeretetházi vezető főjegyzővé 
választatott. Impozáns volt az egyesületi tagoknak 
a temetőbe való kivonulása, hol a branyiszkói hősök 
emlékének áldoztak. A Himnusz eléneklése után 
Rolny Ferenc dr. elnök izzó hazafiságú beszédet 
intézett a jelenlevőkhöz, melynek végeztével el-
helyezték az egyesület koszorúját az emlékszobor 
talapzatára s elénekelték a Szózatot. 

Könyvesház. 
* La F o n t a i n e . ( í r ta Taine H. Franciából 

fordította Geöcze Sarolta. Kiadja a Kisfaludy-
Társaság. Megjelent a Franklin-Társulatnál. Ara 
4 korona.) 

Hálásak lehetünk a Kisfaludy-Társaságnak, 
hogy a művelt magyar közönség számára hozzá-
férhetővé teszi Taine-nek azokat a műveit is, 
melyek az ő támogatása nélkül nem jelenhetné-
nek meg. Hálásak vagyunk, de egyúttal szomo-
rúak is. Eszünkbe ju t , hogy kicsiny nemzet 
vagyunk, melynek oly szűkkörű a komoly és 
tartalmas dolgok iránt érdeklődő közönsége, hogy 
még Taine műve is csak legrégibb irodalmi tár-
saságunk anyagi támogatásával jelenhetik meg. 

Taine-t nem kell bemutatnunk. Nevéhez fűző-
dik az újabb idők irodalomtörténetírása. 0 terem-
te t te meg a bölcseleti, vagy ha úgy tetszik, ok-
nyomozó irodalomtörténetet. Az ő írói nem füg-
getlenek, nem magukban állók, hanem szinte 
lá t juk kisarjadni őket nemzetük testéből, látjuk, 
mint neveli őket koruk társadalma azokká, amikké 
lettek. Művei mindig korrajzok, rávilágít az ava-
tatlanok előtt rejtelmeseknek látszó erőkre, me-
lyeknek következménye a költő egyénisége, gyü-
mölcse a költő munkája. Ha vezetése alatt el-
indulunk rég elmúlt korok társadalmába, nem 
tudjuk, mit bámuljunk inkább. Éles eszénél csak 
nyugalma nagyobb, logikájánál csak stílusa töké-
letesebb. 

Igazi gyönyörűség La Fontaine életrajzának 
olvasása. Nemcsak a nagy meseköltőt ismerjük 
meg oly közelről, mintha egész életünkben érint-
keztünk volna vele, hanem megért jük korának 
irodalmát és történelmét. La Fontaine-t úgy tün-
tet i föl, mint az igazi, az ősi gall szellemnek a 
megtestesítőjét. 

E helyen nem terjeszkedhetünk ki a munka 
részletes ismertetésére, megelégszünk azzal, hogy 
bemutatunk belőle egy olyan részecskét, mely 
mindnyájunkat közelről érdekel. Arról van szó 
e részben, hogy Páris és a vidék között mily 
óriási különbség van. Magyarország és a franciák 
hazája között e téren nagy a hasonlóság : sokáig 
mi is mindent egyetlen nagy városunkban, Buda-
pesten hordtunk össze. 

„Ha a forradalom — ír ja Taine — a vagyoni 
állapot szélsőségeit enyhítette is : viszont a köz-

pontosítás a műveltségi állapot különbségeit nö-
velte. Ott van az egyetlen uralkodó város, Páris, 
hol fulladásig összezsúfolva nyüzsögnek, fojtogat-
ják és kimerülést nem ismerve termékenyítik 
egymást — az emberi tudás és találékonyság 
munkája és egymásba kapcsolódása ú t j án — az 
eszmék ; köröskörül pedig pangó vidéki városok, 
hol irodájához láncolt hivatalnoknép s az üzle-
téhez kötött polgárság jár ja esténként a kávé-
házat, nézi a billiárdozókat, keveri az elzsíroso-
dott kártyát, ásítozik a multheti újság mellett, 
készül ebédjéhez és rágódik a napi pletykán. 
Még lejebb a parasztság, amelynek könyvtára a 
kalendárium ; de még az is fölösleges, mer t a 
nép fele írástudatlan : melyet, mint a nyájat be-
haj tanak szavazni s mely ezt a szavazást robot-
számba veszi. A tudatlan, fásult nép megszokta, 
hogy lelkiismereti s egyéb ügyeit a kaputosok 
intézzék : az egyház s az állam érdekeiből föl 
sem bír fogni csak egy betűt is. Az óriási csil-
lár, mely Párisban lobog, oda csak pislogó gyer-
tyának látszik; a központba halmozott sok vilá-
goság félhomályban hagyja az ország többi r é s z é t . . . 
A mai Páris olyan, mint Kóma a Caesarok, 
Alexandria a Ptolomeusok idejében : izzó anya-
gokból alkotott, hatalmas televényföld ; megterem 
benne mindenféle csodálatos gyümölcs, mely sok-
szor káros, olykor részegítő, de a honi föld nem 
tar t reájuk számot. Németországban a szolgáló 
vasárnap délutánonként Schillert olvassa és meg 
is ért i ; s nem ritkaság, hogy a fűszeresbolt 
mélyéből zongoraszó hallik. A flamand bányászok 
munka után karban énekelnek. A bibliát a pro-
testáns országokban széltében olvassa a nép, 
sőt meg is érti. Nálunk ? Egy-egy háborús tör-
ténet, egy-egy ledér nóta, valami helyi monda. 
A párisiakon s a kozmopolitákon kívül vájjon ki 
élvezi irodalmunkat, művészetünket, zenénket ? 
mely mind oly finom, művészien kidolgozott, 
úgy tele van lélektani megfigyeléssel ! Irodalmunk 
is, miként vallásunk és kormányformánk, inkább 
csak föléje van rakva a nemzetnek, mintsem 
benne gyökereznék." 

* Az é n ö r ö k s é g e m . ( ír ta Kárpáti Aurél. 
Major Henrik rajzaival. Singer és Wolfner ki-
adása.) 

Az elmúlás szomorúsága, a meg sem született 
vagy eltűnt vágyak keserűsége, a bánat nehe-
zedik Kárpáti Aurél verseskönyvére. De ez a 
bánat soha sem diszharmonikus, nem ostromol 
eget és földet, inkább valami szelid megadás 
jellemzi, az érzései mellett gondolkodó ember 
megadása. A kör szűk, melyben a versek mozog-
nak, mégsem válik a könyv fárasztóvá, mégsem 
okoz kedvetlenséget. Pedig azt a szűk kört már 
mások, még pedig igen nagy költők is kimerí-
tet ték. 

Hogy nem válnak fárasztóvá e költemények, 
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annak az az oka, hogy mindenikben ott van a 
költő egyénisége, még akkor is, ba a megnyilat-
kozó fájdalom mindnyájunkban él is. Tehát csak 
a tárgy tekintetében szük a köre Kárpáti Aurél-
nak, az előadás módja új . Igaz, hogy az újságra 
való törekvésében olykor nagyon merész kifejezé-
sekre ragadtatja magát, de ezekért is meg-
bocsátunk a költeményekben található sok finom-
ságért. 

A bánatos csüggedésnek finom kifejezője a 
következő költemény : 

Valamelyik könnyelmű ősöm 
Az örömömet elnevette, 
A csókjaimat elcsókolta 
És én sírok most ő helyette. 

Szerette a violás hajnalt, 
Azért kerül a mámor engem. 
Minden nagy bűnöm elkövette 
S nekem kell érte vezekelnem. 

Elélte az én életemnek 
Sugarát, forró déli napját 
S engem az éjszakába küldött, 
Ahol a szemfödőket varrják. 

A poharát fenékig itta, 
Aztán eldobta s ment pihenni. 
Mindent mert, amit én akartam, 
Nem vár itt már rám semmi, semmi. 

Ó, az én könnyelmű ősöm 
Még a vágyam is elkívánta, 
S mit rám hagyott : beteg szívének 
Egy-két megkésett őszi álma. 

Sokan vannak, kiknek nem tetszik a kiábrándult-
ságnak és csüggedésnek ez a hangja. De mi, kik 
a költészetben az újat, a szépet, a hangulatosat 
keressük, elismerjük, hogy ebben a versben köl-
tői tehetség nyilatkozik meg. Kárpátinak annyira 
alaphangulata a bánat, hogy még azt sem kíván-
hatjuk, bár másféle költeményeket is írna. Úgy 
látszik, neki csak erre van ereje. Szomorú csak 
az, hogy hamar kimerül s ismétlésekbe fog esni. 

Ha Kárpáti megmarad azoknak az érzéseknek 
megénekléáénél, melyeknek megértésére és át-
érzésére még nem kell a földi ta laj t kirúgni 
lábunk alól, még szép verseket fogunk tőle 
olvasni. Ha azonban közeledni fog a szertelenség 
felé, csak azok számát szaporítja, kiket a divat 
hirtelen nagyra nevel, hogy annál jobban fájjon 
nekik az az örökös sötétség, mely a feltámadás 
reménye nélkül zárja el őket. (—»•) 

* Minisztl-ációs könyv. Bonts József taranyi 
plébános minisztrációskönyvének megjelent a 
tizedik, bővített kiadása. E kiadás előnye, hogy 
a latin szöveg magyar betűkkel van írva, a 
minisztráló fiú teendőiről bő magyarázatot ad, 
emellett a legolcsóbb kiadás. Ara 6 fillér. Meg-
rendelhető : Nádai I. könyvkereskedésében, Keszt-
helyen. 

Tanítók tanácsadója. 
Cs. M. Szkö. Azt mégsem kívánhatja tőlünk, hogy 

az ön szénlerakási dolgaival foglalkozzunk. Tessék azt 
maguk között elintézni. — Cz. L. Az uradalom a 
cselédek gyermekei után járó tan- és beíratási díjakért 
nem tartozik kezeskedni és pedig annál inkább nem, 
mert a földbirtok után bizonnyal jelentékenyebb 
összeg erejéig viseli az iskolafenntartás költségeit. 
Ha pedig teljes vagyontalanság miatt maguk a cse-
lédek nem képesek megfizetni a jövő tanév elejétől 
kezdve különben is megszűnő tandíjat és a föltétele-
sen szedhető beíratási díjat, akkor hiába keres arra 
más személyt, kire a fizetést áthárítani lehetne. — 
O. V. Sztlek. A közokt. miniszter 72.370/1897. sz. a. 
kelt rendelettel a kisdedóvodai és elemi iskolai építési 
mintaterveket adta ki. Az ezek szerint való építés köte-
lezettsége elsősorban az áll. és közs. iskolákra vonat-
kozóan áll fenn. Ajánlva lettek természetesen az egy-
házi hatóságoknak is azzal, hogy a hitfelekezeti elemi 
iskolák építésénél az azokban megállapított méretek 
betartassanak. Ha önök ezen méretektől eltérnek, a 
közegészségügy rovására teszik ezt. A tanterem és 
tanítói lakás elé folyosó csak akkor építendő, ha több 
tanteremnek építése forog kérdésben. Ellenkező eset-
ben megfelel az előtér is. — P. C. 1. A tanítót nem 
lehet csak úgy röviden „az iskolától eltávolítani" ; 
fegyelmi úton elmozdítható ugyan, de mivel az illető 
államsegélyt élvez, a határozat végrehajtásához a 
közokt. miniszternek is van beleszólása. 2. Az állam-
segélyt a tanító nem viszi magával másutt való alkal-
maztatása esetén, mert az nem a tanító személyéhez 
kötötten, hanem az illető állás javadalmának kiegészí-
tésére engedélyeztetett. 3. A vezetéknév úgy írandó 
be, amint az eredetileg íratik, a keresztnév pedig 
magyar hangzás szerint. — R. 1. Mcsár. Az Utasítás 
33. §-ának Í0. pontja szerint az állami tanító a hasz-
nálatára adott terület után nem csupán az állami 
egyenes adókat, hanem az összes adókat tartozik viselni. 
Ezekhez sorozandó természetesen a törvényhatósági 
útadó is. — B. F. Zrány. Kétszeresen nem kötelesek 
államsegélyük után adózni. Intézzenek kérvényt a 
pénzügyigazgatósághoz, hogy az egyik helyen _ való 
törlést rendelje el. Jövőben pedig az adóbevallási íven 
jelöljék meg, hogy államsegélyük után melv adó-
hivatal vonja le a kereseti adót. — P. M. Ihmor. 
Az illető, föltéve, hogy ugyanazon hitfelekezethez 
tartozik, a népokt. törvény 11. §-a alapján megróható 
a felekezeti iskola fenntartási költségeivel. A közig, 
hatóságnak és felsőbbfokon a minisztériumnak lesz 
feladata azután határozni a kivetés dolgában, ha ez 
ellen fölebbezés adatik be. — K. L. Hbka. 1. l.apunk 
ingyenes példányát csak akkor engedélyezzük, ha az 
ehhez fűzött és lapunk homlokzatán olvasható föl-
tételeknek eleget tesz. 2. Az elődje által élvezett 
államsegélynek nevére leendő átutalását kérje az iskola-
szék s csatolja az előírt mellékleteket. Hogy mely 
időtől kapja államsegélyét, arra nézve nem nyilat-
kozhatunk, mert fogalmunk sincs róla, hogy mely idő-
ben fogják kérni a kiutalványozást ? Különben ajánljuk 
saját érdekében az 1907. évi XXVII. t.-c. és a végre-
hajtási Utasítás megszerzését s alapos áttanulmányo-
zását, mert enélkül aligha fog tudni boldogulni. — 
K. I. Szkrtó. Különös állapotok lehetnek önöknél, 
hogyha az egyik tanító a mulasztók kimutatását köte-
lességszerűen elkészíti, a másik tanító pedig sohasem. 
Alkalmazkodjék csak ön továbbra is eddig követett 
eljárásához, mert annyi bizonyos, hogy társát a 
mulasztásért előbb-utóbb is felelősségre fogják voiwii. 
A másik két kérdésére gazdasági mellékletünkön 
felelünk. — K. M. Njcsa. Az elnököt szavazati jogá-
nak gyakorlásában mi sem gátolhatja. 
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SZÉPIRODALOM. 
A baczoni temetőben. 

(A Jó Pajtás 5-ik számából.) 

A baezoni temetőben 
Most van a nap lemenőben : 
Ráverődik a sugara 
Nagyapó s nannyó sírjára. 

Egykor, régen baj de féltem, 
Ha temetőkertbe léptem ! 
Vége már a félelemnek : 
Nagyapóék itt pihennek. 

Testem, lelkem hogyha fáradt, 
Ide jőni érzek vágyat. 
Ide jövök este, reggel, 
S beszélek az öregekkel. 

Elmondom, hogy bárhol járok, 
Mindenütt gondolok rájok, 
Hálás szívvel, könnyes szemmel, 
Gyermeki szent szerelemmel; 

Hogy mit írtam sok-sok könyvben, 
Mind ő tőlük örököltem, 
S ha van szívemben szeretet, 
Ez az ő szívükből eredt; 

A forrását minden jónak 
Köszönhetem nagyapónak ; 
Nagyapónak s a párjának : 
Az én édes jó anyámnak. 

Óh, áldott föld, szent sírhalom, 
Szálljon reád csend, nyugalom ! 
S hogyha pályám megfutottam, 
Én is itten nyugodhassam. 

Benedek Elek. 

Fiam emléke. 
Jób : VII. 13. 14. 

A mi közös nyoszolyánkon 
Milyen édes volt az álom : 
Este együtt imádkoztunk, 
Éjjel együtt álmodoztunk 
Kis fiacskám, teveled, 
Míg öleltél engemet . . . 
Jaj , nem lesz több reggeled! 

Ügy találtad jó puhának, 
Ha felráztam párnácskádat ; 
Oh, hányszor betakartalak 
Hosszú téli éjek alatt, 

Öleltelek kedvesem, 
S te pihentél csendesen, 
Szunnyadoztál édesen . . . 

Bús, magányos nyoszolyámon 
Pilláimra nem jön álom; 
Csak egyedül imádkozom, 
Ébren rólad álmodozom, 
Kis öcsédet ölelem, 
Búm virrasztgat fönn velem, 
Oh, jaj, hányszor könnyezem ! 

És te lenn a síri ágyon 
Hogy' aluszol, kis virágom? 
Oh, jaj, örök a te álmod, 
Az enyém meg messze szállott : 
Küldd el, édes, szellemed, 
Csókolja le szememet, 
Altasson el engemet! 

Szalay Gyula. 

Sphinx eupliorbiae. 
írta : Bózsiny Franciska. 

Alkonyodik. A nap tüzes golyója bukdácsol 
a „Fehérhegység" sötét nyúlványai közt; a 
„ Zsebrák " magas ormáról bukott le épen, teli, 
piros képpel. Búcsúzó sugarai aranyos zománc-
cal vonják be az ég azúrján kóborló bárány-
felhőket és rózsásra csókolják a hegyek ormait. 
A sötét fenyves fölött hosszú, világos sáv húzó-
dik végig, folyvást halványodva, egyre kiseb-
bedve, míg végre teljesen elenyész s az egész 
tájat elüli a csendes, hallgató alkonyi szürkület. 

Gyepes tisztáson ülök elmerengve. Tekintete-
met kéjesen nyugtatom a völgyi rétségen, a 
misztikus, ködbevesző erdőn s s/ivom tele tüdő-
vel a vadvirágos, balzsamos illatot, hallgatva 
az esti zsibongás végtelen karának a búcsúzó 
madárdallal egybeolvadt csodás harmóniáját. 

S amint így ülök, a napszálltával a múltba 
téved a lelkem. Arcomon még ott vibrál a le-
nyugvó napnak a képe. Ragyogott ; elmúlt, 
fönséges nyugalommal, mint valami halába 
sebzett hős diadalmas csata után. 

Volt nekem egy barátom, az is ilyen fönsé-
ges nyugalommal vált meg az élettől, miután 
úgy élt, mint egy mosolygó, vídámlelkű bölcs. 
Magas szárnyalású lélek, fenkölt gondolkodású 
elme volt ; a lényeg volt előtte minden, a forma 
semmi, s akaratával nem bírt sem a megszo-
kás, sem a konvenció törvénye, azért a cse-
lekvéseivel mindig ezek keretein kívül mozgott. 
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A sok között, ami elméjét izgatta, első 
jutott annak a kérdésnek : vájjon mi lesz 
azután, ha az ember egyszer örök álomra 
hunyta le a szemét? Hová lesz a napsugár 
fénye, melege, mivé lesz a lélek ? A reinkarnáció 
tanának híve volt, de hite azért nem volt ment 
a kétely szorongatásaitól. 

S amint így ülök, a nap alkonyi hangulat-
hullámain ringó lélekkel, visszaszáll az emlé-
kezetem halálos ágyához, ahogy kezét kezemben 
tartva hallgatom mindegyre jobban és jobban 
gyengülő hangját, örök létre szóló búcsúzását. 
Érzem a hidegülő ujjak utolsó szorítását, 
amellyel végső szavait pecsételte ; látom arcát, 
amint merevülő nézésével a szoba mennyezetét 
fúrta a tekintete, s kékülő ajakát, amint végső 
rebegéssel sóhajtja: „Hová lesz a lelkem, mivé 
lesz a szellem ? . . „Ha van lehetőség, vissza-
jövök, megmondani." S a lelke elszállt messze, 
messze, és talán amíg én fénytelen szemét be-
zártam, már ott szálldosott a hadak útján túl, 
a csillagos messzeségben, ahová hite vonzotta. 

Napok, hónapok, sőt évek multak el azóta, 
hogy cézári arcán (mert olyan volt, mint egy 
remekbe metszett kameán valami imperátor 
képe) többé nem világított hatalmas szelleme, 
hogy beszédes ajka örökre elnémult. És én 
csak várom, folyton várom, babonás hittel vá-
rom, hogy egyszer csak megjelenik nekem meg-
dicsőült szelleme, úgy, mint Flammarion „Lú-
men"-je az ő tudós barátjának. Várom álmatlan, 
fehér éjszakákon át, lesem magányos nappalaim 
csendjében, hogy szellemajka megszólaljon mel-
lettem, beváltani, ha lehet, halálos ágyán tett 
ígéretét. 

* 

A nyugati égen a nap utolsó sugarait is 
kiváltotta már az esti szürkület. Hosszú raj-
vonalban vonul el fejem fölött egy károgó 
varjúhad s aztán eltűnik a mélységesen hall-
gató erdő sötét fái közt, ahol éjjeli tanyája van. 
Minden csendes. Csak nagymessziről hallani a 
zegernyés erdei úton egy elkésett fuvaros nehéz 
szekerének elfojtott csikorgását s a közeli for-
rás lágyan neszelő, egyhangú csörgedezését. 

Valahonnan egyszer csak nesztelenül suhan 
felém valami, egy eltévedt pillangó, olyan szo-
katlan zömöktestű, mint valami éjjeli pille. 
Körülszálldos némán, hangtalan szárnyalással, 
szitálva libeg előttem, megpihen a csomó vad-
virágon, amit téptem, annyi időre csak, hogy 
kivehessem kurtára szabott barna potroháját és 
a rövid, szélesre metszett, rőt szárnyain a kúsza, 
színes cikornyát, s aztán eltűnik a közelségben 
buján tenyésző ebtejfü, euphorbiae-bozótban. 

Szívem nagyot dobban, megismerem : sphinx 
euphorbiae volt, az elköltözött régi, kedves 

jóbarát kedvenc lepkéje, mely a véletlen külö-
nös szeszélyéből, akárhány jelentős mozzanata 
volt érdekes életének, mindig ott röpködött 
körülötte : azért szerette, jelvényének, nyugtalan 
lelke szimbólumának választotta, talizmánjának 
tette, s zománcolt aranymását állandóan viselte 
amulett gyanánt. 

A „Sphinx euphorbiae" volt, vagy, hogy 
épen az ő hazajáró lelke! 

Fölizgult fantáziámtól elborul az agyam. 
Feszülten várom, hogy megszólaljon mellettem 
szellemhangja. Hívom, szólítgatom: „Hátvissza-
jöttél, hát itt vagy?! Beszélj hát, mondd meg, 
mi, hogyan van ott a Capellában vagy a Sirius-
ban ? Hát az Androméda csillagködjén túl is 
érez a szív, eszmél a lélek?" 

Kábul a fejem és a szemem eszelős nézéssel 
odatapad, a merrefelé a sphinx eltűnt. Várom 
fanatikus hittel, mindegyre csak várom a túl-
világról szóló közlést ; várom, hogy lehulljon a 
sűrű fátyol, amely a titkos képet takarja, — 
addig várom, amíg az alkony végső szürke 
fénye is bele nem olvad az éjszakai sötétbe. 

* 

Megnyílik az éj sötét kárpitja, s miriádnyi 
gyermekszem tekint le kandi nézéssel a kéjesen 
vonagló alvó földre és a földön arra a lázas-
fejű álmodozóra. Gyermekszemek, égi angyalok 
kíváncsi szemecskéi. Gyermekszemek ? Mérhet-
len távol ragyogó csillagok, mindmegannyi 
óriási világ, mindegyik telve hasonló álmodo-
zóval, úgylehet, mint amilyen én vagyok. 

Éles víjongás hasít bele az áhítatos, mély 
csendbe, valami éjjeli ragadozó veszekedő visí-
tása. Nyomában mindenféle ismeretlen visszhang 
riad fel s engem is fölráz eszelős elmerülésem-
ből. De csak nehezen bírok felocsúdni egészen 
s idegenül tekintek magam körül. Fejem fölött 
a csillagos nyári ég, szemben sötéten szinte 
fenyegetve mered rám a „Zsebrák" komor 
tömege. Mintha borzongást éreznék, kényelmet-
lenül emelkedtem föl a helyemből. Hol is vol-
tam? Mi is van velem? Ah, már eszmélek: 
elköltözött, régi, kedves jóbarátom emléke láto-
gatott meg ismét s a fantáziám megint elra-
gadott, aközben az éjszaka elűzte a napot s a 
csillagok kiültek az égi magasokra, kigúnyolni 
sötétben tapogatódzó féregvoltunkat. Igen, a 
fantáziám megint kissé elragadott. Mert hogy 
barátom haldoklásában megígérte, hogy vissza-
tér, ha lehetség van benne s megmondja, mi 
van a csillagokon túl: a szép nyári alkonyat 
megvesztegette érzékeimet, ép eszemet s én 
vártam újra, mint már annyiszor, hogy meg-
jelenjék beváltani ígéretét. De ismét csak hiába 
vártam, ő nem jelent meg, nem szólalt meg 
most sem. 
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Szólt azonban helyette más: a hallgató éj-
szaka, az alvó föld zsibbanása és a néma, csil-
lagos ég. S amit ezek beszéltek, attól úgy meg-
enyhült a szívem, úgy megvigasztalódott a 
lelkem, hogy könnyek gyűltek a szernembe és 
én mély megilletődéssel, Istenbékével bensőm-
ben hazafelé vettem az utamat . . . 

Irodalom és művészet. 
Iskolai Dalgyűjtemény. 

Hangírásunk jelenlegi rendszerének egyik érde-
kes és jellemző vonása a jelölésmód alaki gazdag-
sága. Amily hosszú és küzdelmes, sokképen kísér-
letező fáradozás után ju to t t el oda a mai nemzedék, 
hogy a hangot, ezt a megfoghatatlan, igen nehezen 
meghatározható s csak képletesen ábrázolható 
érzékletet határozott jelekkel kifejezze : époly 
szívósan ragaszkodik olyan hagyományszerű ki-
fejezési, illetőleg jelölési formákhoz is, melyek 
némi részt már nélkülözhetők volnának. 

Hallunk pl. egy dallamot énekelni. A dal 
melódiai hullámzásából, a dallamot alkotó hangok 
lépcsőzetes elrendezéséből, a fokonként emelkedő 
(vagy Fzálló) hangok által alkotott hangsor szer-
kezetéből azonnal következtetést vonhatunk a 
dallam hangnemére. A lépcsőzetesen elrendezett 
hangok sora ugyanis vagy ezt a szerkezetet 
mutat ja : 

1, 1, i , 1, 1, 1, { hang; 
vagy pedig ezt : 

1, 1, 1, i , 1, 1 hang; 
az elébbi esetben a dallam hangneme kemény, 
utóbbi esetben lágy. E kétféle megnevezés, e 
kétféle szerkezet egyben a dallam hangulatára is 
rávilágít s így e kétféle dallam érzelmi világunk-
nak is más-másféle területeit érinti s a dallam 
esztétikai hatásának különböző voltát tételezi fel. 

Ha most már á hallott dallamot írásban is ki 
akarjuk fejezni, azt egy meghatározott hang 
magasságára vonatkoztatjuk, vagyis választunk 
egy hangi íranemet, melyet a leírásnál alapul 
veszünk. 

Tudjuk azt, hogy egy tiszta nyolcad hang-
távolságában zeneileg meghatározható 12 külön-
böző magasságú hang foglaltatik benn, a követ-
kező elrendezéssel : 

2. 4. 7. 9. 11. 
eis dis fis gis a is 
des es ges as b 

e. d e f g a h (c'); 
1. 3. 5. 6. 8. 10. 12. 

amiből következik, hogy egyazon dallamot 12 
különböző hangmagasság szerint írhatunk le. 

Vegyük csak példaképén a „Szeretnék szántani" 
kezdetű dal első ütemét („Szeretnék . . ."), mely, 

dallamát tekintve, a kemény hangnem következő 
lépcsőit tartalmazza : 

1., 2., 3 . ; 
ezt a három lépcsőt a különböző hanglétrákhoz 
való alkalmaztatással a következőkép fejezhetjük 
ki írásban : 

C Des D 

i p ü ' m ^ m 
Es 

m »T K 

Fis As 
A h k 

H 

» 
Ezzel a 12 féle leírási móddal egyazon dal-

lamot jelöltünk meg, s a különbözőképen jelölt 
dallamok között nincs is egyéb különbség, mint 
az, hogy fokonként magasabb-magasabb hangon 
kezdődik a dal. 

íme, a melódiák jelölésmódjának egy alaki 
gazdagsága. 

A különböző létranemek szerint való ilyetén 
jelölésmódra főként a hangszeres zene érdekében 
van szükség ; a hangszerek ugyanis meghatározott 
hangok szerint hangolvák, vagy legalább hango-
landók, s így a hangszert játszónak olyan jelölés-
módra van szüksége, mely a hangokat az ő abszolút 
magasságuk szerint határozza meg. 

A hangjegyekből éneklő általában nem igen 
törődik a hangjelölés által kifejezett abszolút 
hangmagassággal, mert reá nézve nem az írásban 
kifejezett hangmagasság, hanem a saját hang-
terjedelme az irányadó. Egy magasabb hangrégió-
ban leírt dallamot tehát, pl. a zongorán (vagy 
harmóniumon), a leírás által kifejezett hang-

.magasságon kell eljátszanunk, míg ha ugyanazt 
a dallamot, ugyanazon leírás alapján el akarjuk 
énekelni : elénekeljük a magunk hangterjedelme 
által meghatározott hangkörben, tekintet nélkül 
az írás által kijelölt magasságra. 

Valamely dallamnak a föntebb kijelölt 12 létra-
nemben való leírásával még nem merí te t tük ki 
a kifejezés formai gazdagságát. A jelenlegi hang-
írás rendszerében használt öt különböző (t. i. : 
szoprán, alt, tenor, basszus és violin) kulcs ezt 
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a 12-féle írásmódot még megötszörözi. A c-hang-
létra magasságában írva pl. ezek a jelölések lehet-
ségesek : 

g'-kulcs f-kulcs 

—)' M 0 
S—A 
2 " 1 — ! é • 1 s * ! 

c'-kulcs c'-kulcs c -kulcs 
iH 2= r—r—I -7 - — Fi II r t> - II t—^ ^ 
t r P , ) ' k 

A változatos kulcsrendszereket részint a külön-
böző hangszereknek egymástól sokszor nagyban 
eltérő hangterjedelme teszi szükségesekké, részint 
az teszi hasznosakká, hogy a polifonikus ének-
műveknek nagy önállósággal haladó szólamai 
hangterjedelmükhöz szabott önálló vonalrendszerbe 
írhatók s így jobban, könnyebben jelölhetők és 
olvashatók. 

A kifejezés alaki gazdagságát növeli jelenlegi 
hangrendszerünk enharmóniája i s ; vagyis az 
ugyanazon magasságú hangoknak más névvel való 
ellátása, mely a leírásban ismét ú j formákat hoz 
létre. Pl. a föntebb említett dal kezdőütemre 
egyjelentőségű az alábbi két forma szerint leírva : 

Fis = Ges 

tó 
• 

A melódiai jelölésmód e sokféleségéhez társul 
a metrikai jelölés alaki gazdagsága. 

A hangok időértékének meghatározása azon 
tételen alapszik, hogy — a feleződés vagy két-
szerezés haladványa szerint — egyik hang idő-
értéke kétszerese, négyszerese, nyolcszorosa, avagy 
fele, negyede, nyolcadrésze stb. lehet a másik 
hang időértékének. 

Az időnek ezt a viszonyát a hangjegyek (kóták) 
alakjával fejezzük k i ; ez az értékskála a követ-
kező jelekkel fejezhető k i : 

1. 2. 

Ebben a fokozatban minden egyes jegy az 
utána való jegy által kifejezett időmennyiségnek 
kétszeresét s minden egyes jegy az előtte levő 
jegy által kifejezett időmennyiségnek felét jelöli 
meg. 

Ha pl. a 4. sorszámú jegy ideje 1 másodperc, 
akkor a 3. sz. jegy 2 másodpercet, a 4. sz. jegy 
V2 másodpercnyi időt jelent. 

Ez a jegysorozat szintén nagy mértékben hozzá-
járul a kifejezési alakok sokféleségéhez. 

Ha pl. időérzékiink segítségével megállapítottuk 

azt, hogy valamely dallam hangjai, időtartamukat 
tekintve, miként aránylanak egymáshoz, ezen idő-
méret-viszonyok írásbeli megjelölése céljából több-
féle mód áll rendelkezésünkre. 

Vegyük csak ismét annak a föntebb említett 
s általánosan ismert, egyszerű kis dalocskának az 
első ütemét. Az első ütem időbeli tartamára 
nézve igen könnyű megállapítanunk azt, hogy a 
két első (és időmértékre nézve egymással egyforma 
idejű) szótag vagy hang eléneklése együtt véve 
annyi időt foglal le, amennyit a harmadik szótag 
(vagy hang) egymagában véve ; ez alapon meg-
állapíthatjuk azt, hogy a harmadik hang kétszerese 
az első és második hangnak. 

A föntebb közölt értékskála szerint ez idő-
viszonylatot a következő jelölések fogják kifejezni : 

V - 1 1 1 1 

tM I . j 1 ! ^ ís-f-H . — . J J -

Fi 
-0 L 

7 —N IV— —I"N N IN N r\- N— * -0-

íme, az időméret viszonyainak kifejezésében a 
sokféleség, az alaki gazdagság. 

Ezzel ugyan nem merítettük ki az összes for-
mákat, mert a fő- és mellékhangsúlyok értékel jse 
az egyes ütemeknek összevonását vagy széttago-
lását eredményezvén, ezek nyomán ú j meg ú j 
alakulatok keletkeznek : de ennyi is elég annak 
a tételnek a bebizonyítására, mit e cikkecske 
elején mondottunk, hogy a hangírás mostani rend-
szerének egyik legjellegzőbb vonása a hangviszony-
latok jelölésmódjának alaki gazdagsága. 

Mi lehet a leghelyesebb álláspont ezen — első 
pillanatra oly bonyodalmasnak látszó — alak-
zatokat illetőleg a népiskolai énektanítás szem-
pontjából ? 

Bizonyára az, hogy a legnagyobb gondosággal 
s a gyermek lelki tehetségeinek szigorú számba-
vételével hámozzuk ki e sokképen összeszövődött 
rendszerből azt, ami a leglényegesebb, azt, amit 
a népiskolai tanuló zsenge értelme felfog s amire 
a népiskolai énektanítás anyagát alkotó dallamok 
tudatossá tétele szempontjából szükségünk van. 
Ami pedig az így vont korlátokon kívül esik, 
ami fölösleges, azt hántsuk le, tanításunk anya-
gából rekesszük ki s hagyjuk azok feladatául, kik 
a népiskolán tú l is folytatják tanulmányaikat. 

Bizonyos igaz, hogy így já rva el, nem fognak 
tanítványaink tudni mindent, ami a müzene ter-
mékeinek reprodukálásához, vagy általában jelen-
legi hangrendszerünk teljes áttekintésehez szük-
séges. De hát kinek jutna eszébe eféle célokat 
tűzni ki a népiskolai énektanítás elé'? Másfelől 
azonban — ez is bizonyos, igaz — csakis igy 
érhető el az, hogy amit tanulóink tanulnak, az 
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valóban tudatos is legyen előttük, s lehet-é más-
irányú, -nemű és -célú a mai értelemben vett 
tanítás, mint az ismereteknek tudatossá tétele ? 

A hangírási, vagyis jelölési módnak ez az 
egyszerűsítése tehát a módszeres énektanításnak 
egyik legfontosabb mozzanata. 

Egyszerűsítünk azáltal, ha a műzenében hasz-
nált 12 hanglétra helyett — a népiskolai ének-
tanítás céljait jórészt kielégítő — egyetlen-egy 
létranemet tanítunk. Bármily létranemből legyen 
tehát leírva gyűjteményünkben valamely dal 
(a legtöbbször azzal a célzattal, hogy a dallam 
elénekeltetésénél a jelölt hangmagasságban kell 
énekeltetnünk a gyermekeket, s éneküket a jelölt 
létranem szerint kell hangszerrel kísérnünk) : í r juk 
át azt a gyermek által legkönnyebben felfogható 
létranembe, vagyis abba, amely a természetes 
hangsor hangjaiból is kialakítható (c, d, e, f , g, 
a, h, c; vagy: a, h. c, d, e, f , g, a). 

Hogy a különböző kulcsrendszerek közül szintén 
elég egynek ismertetése, az bizonyításra sem 
szorul. Ezek között legcélszerűbb a g '-kulcs rend-
szere szerint való jelölés, részint azért, mert ez 
a kulcsrendszer illeszkedik legjobban a gyermekek 
hangterjedelméhez, de azért is, mer t ezen kulcs-
rendszer a leghasználatosabb. 

Egyszerűsítenünk kell a metrikai jelölésen is ; 
vagyis a sokféle alak közül ki kell választanunk 
azt, melynek jelentését a gyermek előtt a leg-
szemléletesebbé t ud juk tenni. Ebből a szempont-
ból legcélszerűbb, ha az időméret meghatározásának 
alapjául állandóan a 

hangjegyet vesszük fel s az összes időbeli mérések 
egységéül az az idő szolgál, melynek ez a jegy 
a kifejezője. Ennek a kedvéért gyakran kell egy-
egy ütenyt kétfelé tagolnunk s az így kétfelé 
tagolt ütempárokat a főhangsúly érvényesülése 
céljából kötőívekkel meg kell jelölnünk. 

Ily egységes hanglétra és ü temfaj ra való át-
vitellel az anyagnak olymérvű redukciója áll elé, 
melyet a népiskolában minden nehézség nélkül 
elsajátíthatunk. 

A mai mellékleten közölt dalokat ily módon 
egyszerűsítve, az első lapon közölt dal létraneme 
(a gyermekeknek szánt leírással) kemény C leszen ; 
ütemnemét s a hangok időbeli beosztásának jelölési 
módját úgy tehet jük a gyermekek előtt könnyen 
felfoghatóvá s szemléletessé, hogy a legkisebb 
időmértéket tesszük a mérés egységévé s ezt 
a j hangjeggyel fejezzük k i ; ezáltal az eredetileg 
jelzett ü tem kétszeressé szélesedik ki (ezért hív-
ják az ily eljárást augmentációnak = kiszélesítés-
nek), s hogy a hangsúlyozási rendben zavar s 
változás ne álljon be, 2 — 2 ütemet kötőívvel 
összevonunk. 

Ily egyszerűsített írásmóddal az 1. lapon közölt 
dal átírása a következő leend : 

À-A— | = F j 1 i — t ~ i — — H 

"N 
i—1-1 i ' ~ 1 i ! -

1 — i- 1 
h* 9 

— i — — 1 
9 H - H — 1 

— e 

Ezen át ' rással — ott, ahol az ének hang-
jegyek szerint tanít tat ik — ez a dal már a I I I . 
osztályban megtanítható hangjegyek szerint. A 
gyermek olvas és énekel az egyszerűsített á t í rás 
szerint, míg a hangszeres kíséret alapjául az ere-
det i írásmód szolgál. 

A 2. lapon közölt dal létraneme kemény C ; 
ennél tehát csak az ütemfaj átírásával egyszerű-
síthetünk a jelölésmódon ; így : 

stb. 

Ez utóbbi átírással pusztán csak a jelölés módja 
változott, mer t a | - o s és ;J-es ü temfa j között, a 
dolog lényegét tekintve, semmi különbség nincs. 

Az anyagnak ily irányú redukciója az alapja 
azon énektanítási rendszernek, melynek Német-
országban Heinroth, nálunk Bartalus voltak a 
főképviselői. E rendszerekről bővebben egy más 
alkalommal. Sz. 11. 

Hivatalos rész. 
Körrendelet . 

I. 
(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfeliigyelő-
ségi kirendeltség vezetőjének. — 78.395/1909. sz.) 

Mindinkább általánossá válik az a panasz, 
hogy a népoktatási intézetek tanulóinak erkölcsi 
érzületében, gondolkodásmódjában és kedvtelé-
sükben kóros elfajulás tünetei észlelhetők. Meg-
döbbentő példákat szolgáltat a tapasztalat, me-
lyek nemcsak a felnőttek és serdültebb ifjúság, 
hanem a mindennapi tanköteles korban levőknek 
erkölcsi tekintetben való ziillöttségéről tesznek 
tanúbizonyságot. A baj elsősorban a társadalom 
legalsóbb rétegeiből származó egyének gyerme-
keinél mutatkozik, ennélfogva annak orvoslásj, 
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vagy legalább is továbbterjedésének megaka-
dályozása ott képezi egyik legsürgősebben meg-
oldandó feladatát valamennyi arra hivatott 
tényezőnek. 

A népiskola volna elsősorban hathatós tényező 
arra, hogy a föntebb körvonalozott baj terje-
désének gát vettessék azáltal, hogy az iskola 
a tanköteles gyermekek erkölcsi érzületének fej-
lesztésére, egyszóval nevelő munkára is töre-
kedjék. Elismerem ugyan, hogy e tekintetben 
nehéz feladat hárul az ist ólára akkor, midőn 
a gyermek már a szülői háznál és a lelki be-
nyomások fölvételére legfogékonyabb korában 
oly környezetben kénytelen élni, hol a teljes 
műveletlenség folytán, de még inkább a szegény-
séggel járó nyomorúságos életmód és lakásviszo-
nyok következtében — midőn különösen nagy-
városokban sokszor több szegény család kicsiny, 
szűk és piszkos helyiségben van összeszorítva — 
oly tapasztalatokat szerez, melyek az erkölcsi 
érzés eltompítására inkább, mint kifejlesztésére 
alkalmasak ; kétségtelennek tartom azonban, 
hogy az elemi iskolák tanítói, amennyiben hiva-
tásukat helyesen képesek felfogni, az iskolákban 
a hitoktatást teljesítő lelkészekkel karöltve, nagy 
mértékben előmozdíthatják a tanköteles korban 
lévő gyermekek erkölcsi színvonalának emelését 
célozó törekvéseket és pedig azáltal, ha egy-
részt a tanköteleseknek magaviseletét az iskolán 
kívül is igyekeznek figyelemmel kísérni és be-
folyásolni a szülőket oly irányban, hogy maguk 
is jó példával járjanak elő és gyermekeiket 
erkölcsös módon neveljék, másrészt pedig, s ez 
már sokkal inkább módjukban áll, azáltal, hogy 
az iskola falain belül igyekezzenek közvetlenül 
a gyermekekre hatni, megragadván minden kínál-
kozó alkalmat arra nézve, hogy a gyermek lel-
kében szunnyadó nemesebb ösztönöket életre 
keltsék, feltárván előttük az erkölcsös életmód-
ból háramló előnyöket, viszont az erkölcstelen-
séget követő lelki és anyagi züllés nyomorú-
ságait, egyszóval a szó legszorosabb és leg-
nemesebb értelmében vett népnevelői hivatásuk-
nak tegyenek eleget. 

Az itt általánosságban elmondottak után 
szükségesnek tartom különösen a következőkre 
felhívni a kir. Tanfelügyelő úr figyelmét: 

Adandó alkalmakkor és amennyiben annak 
szükségét látja, utasítsa a tanítókat, tanítónőket, 
óvónőket, hogy, ha a gondjaikra bízott gyer-
mekeknél bizonyos erkölcsi fogyatkozásokat 
tapasztalnak, egyrészt igyekezzenek azokat az 
erkölcstelen magaviselet követésétől — szeretet-
teljes módon a lelkükre beszélve — visszatartani, 
másrészt a szülőket a gyermek viselkedésére 
figyelmeztetni, annak káros következményéről 
meggyőzve őket, oly irányban befolyásolni, hogy 
gyermekük viselkedésére maguk a szülők is éber 

figyelemmel vigyázzanak. Amennyiben ezen el-
járásuknak eredménye nem volna, kérjék ki a 
hitoktató lelkész közbenjárását. 

Buzdítsák, sőt kötelezzék a tanítók a gyer-
meket a templombajárásra és e tekintetben maguk 
is járjanak elő jó példával. Kísérjék a tanítók 
figyelemmel a gyermekek öltözködését és has-
sanak oda, hogy a gyermekek rendesen fel-
öltözve járjanak az iskolába, nehogy a hiány-
talan öltözködés szemérmet sértő tréfákra és 
viselkedésre alkalmat szolgáltasson a gyerme-
keknek. 

Akadályozzák meg a tanítók, hogy a tan-
kötelesek között erkö'csmételyező ponyvairo-
dalmi termékek forogjanak kézen, ehelyett igye-
kezzenek közöttük erkölcsös, vallásos, hazafias 
tárgyú olvasmányokat meghonosítani, azokat 
velük megkedveltetni, esetleg őket ily épületes 
tárgyú olvasmányok felolvasásával szórakoztatni. 

Ily alkalmakkor levonván a felolvasott törté-
netekből a gyermekek számára az erkölcsi tanul-
ságot is, és azt nekik értelmi fejlettségi fokuk-
nak megfelelő modorban megmagyarázván, igye-
kezzék a kir. Tanfelügyelő úr iskolalátogatásai 
alkalmával a tanítókat és tanítónőket szigorúan 
ellenőrizni, hogy az általam föntebb vázolt nép-
nevelői kötelességeiket teljesítik-e? 

Y égül pedig teljes szigorral hasson oda a kir. 
Tanfelügyelő úr, hogy amely iskolánál ez 
keresztülvihető, a fiúk a leányoktól elkülönítve 
taníttassanak. 

A tanítási órák közötti szünetekben kirán-
dulások alkalmával úgy a leány-, mint a fiú-
gyermekek tanítójuk, illetőleg tanítónőjük állandó 
felügyelete alatt legyenek. 

Az iskoláknál úgy a fiúk, mint a leányok 
részére külön és egymástól kellő távolságban 
elhelyezett illemhelyek legyenek. 

A tanítók pedig szigorúan utasítandók, hogy 
oda a leányokat és fiúkat soha sem egyszerre, 
hanem mindig egyiket a másik után, külön-
külön bocsássák ki. 

Felhívom végül kir. Tanfelügyelő urat, hogy 
a jelen rendeletem értelmében teendő intézkedé-
seinek lelkiismeretes végrehajtását kísérje éber 
figyelemmel és az eredményről az 1909/10. tanév 
végén tegyen kimerítő jelentést. 

Budapest, 1909 október 7. 
A miuiszter helyett: 

Tóth, 
államtitkár. 

II. 
(Valamennyi egyházi főtiszt, főhatóságnak.) 
A tankötelesek erkölcsi nevelése tárgyában 

valamennyi kir. tanfél ügyelőhöz intézett rende-
letein másolatát oly kéréssel van szerencsém a 
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főtiszt. Főhatóságnak szíves tudomás végett 
megküldeni, hogy az ezen rendeletemben meg-
jelölt célra irányuld törekvéseket saját hatás-
körében is támogatni méltóztassék azáltal, hogy 
a rendelkezése alá tartozó felekezeti iskolák 
tanítóit és tanítónőit, valamint a hitoktató lel-
készeket is a gondjaira bízott tanköteles gyer-
mekek erkölcsi nevelése érdekében kifejtendő 
fokozatos buzgóságra, emellett pedig a saját 
részükről is minden életkörülmények között 
tanúsítandó példát mutató magatartásra inteni 
méltóztassék. 

Budapest, 1909 október 7. 
A miniszter helyett: 

Tóth, 
államtitkár. 

Körrendelet. 
I. 

(Valamennyi vármegyei törvénykatósági közigaz-
gatási bizottságnak. — 4423/1909. ein. sz.) 

Kapcsolatban 2085/1907. és 2294/1908. Y. M. 
ein. sz. a. kelt rendeleteimmel, a tankötelezettség 
teljesítésének ellenőrzését megkönnyítendő, a 
következőket rendelem : 

1. Az elemi népiskolák vezetői (igazgatói) 
kötelesek az iskolájukba a 2. pontban megjelölt 
határidőig beiratkozott, a rend. tan. városi ható-
ságok és a községi elöljáróságok pedig az ugyan-
azon határidőig iskolába be nem iratkozott tan-
kötelesek számát és vallás szerinti megoszlását, 
az utóbbiak külön az iskolába járás alól fel 
nem mentettekét és külön a fölmentettekét, az 
elemi népiskolák vezetői pedig ezenkívül még 
iskolájuk teljes befogadóképességét az illetékes 
kir. tanfelügyelőségnek (tanfelügyelői kirendelt-
ségnek) évenként bejelenteni. 

2. A rendezett tanácsú városok és azon köz-
ségek és iskolák részérő], amelyekben a tanítás 
szeptember hó első felében kezdődik, a szeptember 
hó 30-ig, azon községek és iskolák részéről pedig, 
amelyekben a tanítás szeptember hó második 
vagy október hó első felében kezdődik, az október 
hó 15-ig be nem iratkozott, illetőleg beirat-
kozott tankötelesek száma jelentendő be. 

A bejelentésnek a fent megszabott határnaptól 
számított 5 napon belül meg kell történnie. 

3. A bejelentés céljaira a mellékelt A/2, és 
B/2. mintáknak megfelelő portómentes levelező-
lapok használandók,* amelyeket tárcám költ-
ségére a m. kir. központi statisztikai hivatal 
állíttat elő és díjtalanul küld meg a rend. tan. 
városoknak, községi elöljáróságoknak és az 
iskoláknak. 

* Ezeket a levelezőlapokat a m. kir. központi sta-
tisztikai hivatal már szétküldötte. 

4. A kir. tanfelügyelők ezen jelentések alap-
ján sürgősen megteszik a be nem iratkozott 
tankötelesek beiskolázása, az esetleges zsúfoltság 
megszüntetése, tanítói állás szervezése, vagy 
iskola állíttatása érdekében netalán szükséges 
intézkedéseket. 

5. Ezen rendeletem már az 1909/10. iskolai 
évben életbe lép s a december hó 31-ig isko-
lába be nem írt tankötelesekről egy példányban 
a m. kir. központi statisztikai hivatalhoz s egy 
példányban a kir. tanfelügyelőséghez beterjesz-
tendő H. mintájú statisztikai kimutatásra vonat-
kozó rendelkezéseket nem érinti. 

Budapest, 1909 szeptember 24. 

A miniszter helyett : 
Molnár, 

államtitkár. 

II. 
(Valamennyi vármegyei kir. tanfelügyelőnek és 

tanfelügyelői kirendeltségnek.) 
A vármegyei törvényhatóságok közigazgatási 

bizottságaihoz az iskolába beírt és be nem írt 
tankötelesek számának bejelentése tárgyában 
egyidejűleg ugyanezen szám alatt kiadott ren-
deletemet tudomásul vétel végett megküldöm 
Tanfelügyelő úrnak. 

Budapest, »1909 szeptember 24. 

A miniszter helyett : 
Molnár, 

államtitkár. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 
Jóváhagyta : a felsőzempléni ref. egyházmegyei 

tanítóegyesület alapszabályait f. évi 112.810. sz. 
a. kelt rendeletével. 

Köszönetét nyilvánította: Von der Osten 
Leopoldina grófnőnek, aki a pojeni gör. kel. fe-
lekezeti elemi iskola építési költségeihez 1 0 0 0 
koronát adományozott. 

Kinevezte: Bs én András oki. el. isk. tanítót 
áll. el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre a 
hosszúfalusi áll. polg. fiúiskolához berendelte, 
az internátusi felügyelői teendők ellátására ; 
Mares Géza segédárvaatyai teendőkkel meg-
bízott el. isk. tanítót a debreczeni orsz. taní-
tói árvaházhoz segédárvaatyává; Baderlca J ános 
lapusnicseli közs. el. isk. tanítót a lapusnicseli 
áll. el. isk.-hoz r . tanítóvá ; Muja Simon oki. 
tanítót a delibláti (volt határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Tichy Ferenc oki. tanítót a 
makranczi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Bleszkány 
János sarudi róm. kath. el. isk. tanítót a gyön-
gyCsbenepusztai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
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Thierry Hugó oki. tanítót a szabadka kül terüle t i 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Czélcus Frigyes oki. 
tanítót a kiskiíndorozsmai külterület i áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Kovács Gyula oki. taní tót az 
aradi csutora-utcai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Kaszai Mihály oki. tanítót a czaczagalambosi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Markovits Mihály damóczi 
gör. kath. el. isk. tanítót a németperegi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Káli Kálmán oki. taní tót a 
lőrinczrévei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kunsch 
Ferenc oki. tanítót a hocsai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá; Buzogány Albert oki. tanítót a szinyei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Herman Béla oki. 
tanítót a nagyveszverési áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Stander Ernő oki. tanítót a csantavéri áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Szabó Antal oki. tan í tó t 
a petrozsényi áll. el. isk.-hoz r. taní tóvá; Öakay 
Jolán oki. tanítónőt a zichyfalvi, Czabaffy Jenő 
kécskei közs. tanítót a törökkanizsai áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Pilits Sándor oki. 
tanítót és Marczikits Erzsébet oki. tanítónőt a 
felsőkaboli (volt határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Czunya Trajánné bo-
zovicsi közs. el. isk. tanítónőt a teregovai áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Ákantisz Ilona oki. taní-
tónőt a brisztyai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Báth Emilia oki. tanítónőt a felsősajói áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Lazareszku Mária oki. 
tanítónőt a pat tás i (volt határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Frankenberger Paula ta-
nítónőt az ercsenyei áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Borsa Anna oki. tanítónőt a totesdi áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Michna Mihályné oki. tanító-
nőt a nyitraújlaki és Kohári Ilona oki. taní tónőt 
az óturai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Linder 
Gizella oki. tanítónőt a békéscsaba-erzsébethelyi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Dvorzsák Emma oki. 
kisdedóvónőt a gyulaji áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Túrán Adél oki. kisdedóvónőt a na-
szódi II. számú áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; Pataki Katalin oki. kisdedóvónőt a vág-
beszterczei áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Baán Margit oki. kisdedóvónőt a drávaegyházi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Blaskovich 
Gizella kisegítő kisdedóvónőt a kübekházai II . sz. 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Tüzes Erzsé-
bet oki. kisdedóvónőt az óturai áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé ; Tomcsányi Aladárné szül. 
Zsámbokréthy Jolán oki. kisdedóvónőt a zombori 
IV-ik számú áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Virágh I rén oki. kisdedóvónőt a tiszalöki áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Papp Gizella 
dunaföldvári közs. kisdedóvónőt a patóházai áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Molnár Ete lka 
oki. kisdedóvónőt a daruvári áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Menhardtné Ambrózi Ete l oki. 
kisdedóvónőt a tiszakálmánfalvai áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Barta Já-
nos csörgői áll. el. isk. tanítót a zemplénvárme-
gyei kir. tanfelügyelőséghez ; Breznai Imre ger-
cselyi áll. el. isk. taní tót a vésztői áll. el. isk.-
hoz ; Bodor Kálmán lőrinczrévei áll. el. isk. taní-
tót az oroszfájai áll. el. isk.-hoz ; Takáts Győző 
hocsai áll. el. isk. taní tó t a koskóczi áll. el. isk.-
hoz ; Karay Ambrus szinyei áll. el. isk. tanítót 
a tötösi áll. el. isk.-hoz ; Szepessy Gyula nagy-
veszverési áll. el. isk. tanítót a jolsvai áll. el. 
isk.-hoz ; Kávay Is tván szászkabányai áll. el. isk. 
igazgató-tanítót a lippai, Hótay Ferenc csantavéri 
áll. el. isk. tanítót a szászkabányai áll. el. isk.-
hoz; Jezerniczky E lemér petrozsényi áll. el. isk. 
tanítót a lisznyópataki áll. el. isk.-hoz ; Papp 
Gábor temeskutasi áll. el. isk. igazgató-tanítót 
az érdi, Papp Gáborné temeskutasi áll. el. isk. 
tanítónőt a frigyesfalvi, Kelemen Mihály felső-
stubnyai áll. el. isk. igazgató-tanítót és Kelemen 
Mihályné Schwarz Elza felsőstubnyai áll. el. isk. 
tanítónőt a temeskutasi, Mihalyß József zichy-
falvi áll. el. isk. igazgató-tanítót és Mihályfi 
Józsefné, Szittner Mária zichyfalvi áll. el. isk. 
tanítónőt a felsőstubnyai, Hirka Is tván török-
kanizsai áll. el. isk. taní tót a zichyfalvi áll. el. 
isk.-hoz ; Létai Antal ós neje Létainé Eicsei 
Gizella marosludasi áll. el. isk. tanítót és tanító-
nőt a bozovicsi, Czunya Traján bozovicsi áll. el. 
isk. tanítót a teregovai, Atádi Béla és neje 
Atádiné Moga Eugénia teregovai áll. el. isk. 
tanítót és tanítónőt a marosludasi áll. el. isk.-
hoz ; Kontsek Márta briesztyai áll. el. isk. taní-
tónőt a rut tkai áll. el. isk.-hoz ; Séder Ida felső-
sajói áll. el. isk. tanítónőt a rimaszombati áll. el. 
isk.-hoz ; Jélitz Regina aranyosmaróti és Tom-
csányi Anna czinkota-ehmantelepi áll. el. isk. 
tanítónőket kölcsönösen ; Boross Anna antalóczi 
áll. el. isk. tanítónőt a baranyai áll. el. isk.-hoz ; 
Szentesi Ilona oláhújfalusi áll. kisdedóvónőt a 
szigetcsépi áll. kisdedóvodához ; Moringer Józsefné 
szül. Schuszter Mária tiszanánai és ifj . Masztis 
Szilárdnó szül. Csaprányi Lujza gyorokcsángó-
telepi áll. kisdedóvó vőt kölcsönösen; Hancz 
Mihályné szül. Ivneitner Gizella zsombolyai áll. 
kisdedóvónőt a nagyváradi VII. sz. áll. kisded-
óvodához ; Tóth Erzsébet verestorony-porcsesdi 
áll. kisdedóvónőt az oláhújfalusi áll. kisdedóvo-
dához. 

Nyugdíjat utalványozott : Kiss Demeter 
felsőszelistyei gör. kath. el. isk. tanítónak évi 
1360 K-t ; Id. Burró Imre vernócz-chvojniczai 
áll. el. isk. tanítónak évi 800 K-t ; Pica Szilárd 
reusori gör. kel. el. isk. tanítónak évi 600 K-t ; 
Paidinyi Ignác szakmári róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1440 K- t ; Linzer Fülöp újhegyi róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1400 K - t ; Ruisz 
Béla némethásosi róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1380 K-t; Csiky József szuhogyi ref. el. 
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isk. tanítónak évi 1500 K - t ; Muntean János 
ohabiczai gör. kel. el. isk. tanítónak évi 400 K- t ; 
Nagy Benedek dési ref. el. isk. tanítónak évi 
2240 K- t ; Bulyovszky Is tván deánfalvi ág. hitv. 
ev. el. isk. tanítónak évi 740 K-t ; Páva Szilárd 
belinczi gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak 
évi 920 K- t ; Bakajsza György eperjesi gör. 
kath. tanítóképző-intézeti gyakorló-isk. tanítónak 
évi 1340 K - t ; Papp György gyümölcsénesi 
gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1380 K-t ; Láng 
Izidor abaúj szántói áll. el. isk. tanítónak évi 
1720 K- t ; Pathó Lajos tiszacsege-nagymajor-
tanyai ref. el. isk. tanítónak évi 980 K- t ; 
Posenfeld Mór németújvári izr. el. isk. tanító-
nak évi 940 K-t ; Knezevits Mihály magyar-
kanizsai gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1500 
K-t ; Frey József pornóapáti róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1160 K- t ; Matulay Keresztély 
almási róm. kath. el. isk. tanítónak évi 16-36 
K- t ; Stipics János nemeskoltai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1440 K - t ; Dágó Iván felső-
kápolnai g. kel. el. isk. tanítónak évi 540 K-t ; Kia-
nicska József modori róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1460 K- t ; Győrök Győri István vágai 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 980 K - t ; 
Huszovszky György somosi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1660 K t ; Amandia Virgil iktári 
gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak évi 980 
K-t ; Balog János csekelakai ref. el. isk. taní-
tónak évi 620 K-t ; Bazsant Vince dunakeszii 
róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2400 K - t ; 
Jakab Sándor vajasdi ref. el. isk. tanítónak évi 
800 K- t ; Paál Róza margittai óvónőnek ideig-
lenesen évi 340 K t ; özv. Maximov Jánosné 
szül. Gyorgyevity Nimfadora nagybecskereki gör. 
kel. el. isk. tanítónőnek évi 1340 K- t ; özv. 
Gaál Ödönné szül. Svetitska Mária kecskeméti 
orsz. tanítói árvaanyának évi 1080 K-t ; Tankó 
Béláné szül. Nagy Ida szászvárosi magyar egye-
sületi óvónőnek évi 420 K- t ; Grandjean Ottilia 
torontálszigeti közs. óvónőnek évi 340 K - t ; 
Bálán Valér dragsinai gör. kel. román hitfel. 
el. isk. tanítónak évi 4 60 K- t ; Fejesné Zöld 
Amália baróti áll. áll. gazd. szaktanítónőnek évi 
1680 K t . 

Gyám-, ill . segélypénzt engedélyezett : 
néh. Falábú Sándor szentesi ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Balog Teréziának évi 680 K-t ; néh. 
Wladimir Sándor nagybocskói gör. kath. taní tó 
özv., szül. Marina Annának évi 622 K-t, Margit, 
Béla és Viktor nevű kiskorú árváinak egyenként évi 
103 K 66 f-t, együtt 310 K 98 f-t, mindössze 
932 K 98 f - t ; néh. Jóknti József kiczői róm. 
kath. el. isk. tanító özv., szül. Hros Máriának 
évi 660 K-t. 

Árvaházba való felvételét elrendelte : néh. 
Létray ' Is tván hárskúti róm. kath. tanító István 
nevű árvájának a debreczenibe. 

Különfélék. 
— A ref. egyházak és iskolák állami 

s e g í t s é g e . Tóth János államtitkár a Hevesnagy-
kúnsági ref. egyházmegye közgyűlésén főgondnoki 
megnyitójában kitért arra a segítségre is, mely-
ben az állam az utolsó három év alatt a ref. 
egyházat és iskoláit segítette. Ez a kitérés nem 
volt fölösleges, mert hiszen való igaz, amit Tóth 
János a megnyitójában mond, hogy az utóbbi 
években valóságos rendszerré kezdett fajulni az 
államnak a ref. egyházzal szembeállítása. Ám a 
számok minden frázisnál ékesebben, nyomatéko-
sabban beszélnek. A számok pedig azt mondják : 
Míg 1904-ben a ref. egyház az államtól minden-
féle címeken, egyházi és iskolai segélyben 2 millió 
231 ezer koronát kapott, ma több mint hatmilliót 
kap, tehát a ref. egyház állami segélye az utolsó 
három év, vagyis Apponyi kultuszminisztersége 
alatt körülbelül megháromszorozódott. Ennek 
konstatálása után megnyitóját a következő szavak-
kal folytatta és fejezte be az ál lamti tkár: „Ha 
mindehhez hozzáfűzöm még, hogy biztosítva 
lett egyházunknak a király által megalkotott 
törvényeink szentesítési záradékában az ujabb 
3 millió segélynek törvénybe iktatása, nehogy 
az a mindenkori kormány tetszésének és jóindu-
latának legyen kitéve, az erre szolgáló törvény-
javaslat, mely ezen összeget örök alapítványként 
örökre és tőkében is célozta biztosítani, készen 
van s tárgyalásra tel jesen elő van készítve, 
továbbá, hogy a papi fizetések újabb rendezésének 
nagy kérdése is országos előmunkálattal már 
teljesen előkészítve van és csak megoldását vár ja ; 
akkor, uraim, feltártam önök előtt az államnak 
és az államhatalom kezelőinek azon mélységes 
jóakaratát és munkáját, mellyel egyházunk erkölcsi 
erejének emelését, anyagi felvirágzását nagy 
arányban előmozdították az utolsó 3 év alatt ; és 
feltártam Önök előtt egyházunk történetében egy 
rövid korszakot, melyben óriási lépésekkel vi tetet t 
a teljes megvalósulás felé a 4 8 : 2 0 . t.-c. azon 
elve, hogy egyházunk egyházi és iskolai szükség-
letei az államhatalom által fedeztessenek, valamint 
a másik fő nagy elve, a jogegyenlőség és viszonos-
ság, úgy, hogy ezen a téren és minden té ren 
egyházunk érdekében több té te te t t 3 év alatt, 
mint előbb 40 év alatt. Nem állítom, hogy 
minden megalkottatott, ami kellene ; de azt 
igen, hogy amit rövid idő alatt megalkotni 
lehetett, azt a ref. egyház iránti kifogyhatatlan 
jóakarat megalkotta. Ezek tények, uraim, mélye-
ket sem a rosszakarat, sem az ámító szavak 
le nem tagadhatnák. í tél jenek ! Az én hitem 
az, hogy egyházunk élete fordulóponthoz érkezett. 
Egy korszakot zártunk le mely telve volt egy-
házunk iránt mélységes, kifogyhatatlan jóakarattal, 
termékeny munkával ; mely korszakról pár évvel 
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ezelőtt megjósoltam önöknek, hogy a kálvinista 
világ egykor úgy fog megemlékezni, mint a soha 
vissza nem térő virágzásnak idejére. Ma is hiszem 
ezt. Hogy mit hoz a jövő, nem tudhatni. Az én 
lelkem inkább aggodalommal, mint reménnyel van 
telve. De Istenhez fordulok, kiben bízom, hogy 
Egyházamat és Hazámat soha el nem hagyja." 

— Kézimunka-tanfolyamok. A Kézimunkára 
nevelő országos egyesület iskolai műhelyében a 
fővárosi tanítókurzusok november 8-án kezdődnek, 
mely kurzusokon minden tanító és tanítónő részt 
vehet. Maga a munkásság heti 3 — 4 órát veszen 
igénybe és ki ter jed a népiskolai utasítások ide-
vonatkozó anyagára, t. i. agyagmintázásra, karto-
názsra és fafeldolgozásra. E kurzusi tevékeny-
ségre vonatkozólag november 4-én, csütörtökön 
délután 5 órakor a VIII. ker., Bezerédi-utcai 
közs. elemi iskola (VIII. ker., Bezerédiu tca 
16. sz.) tornatermében lesz a szokásos megnyitó 
értekezlet, melyen megállapodnak a gyakorlati 
munkának időbeosztásában. Az egyesület kéri a 
részt venni kívánó tanítókat, hogy személyesen 
fáradjanak el a tanácskozásra. Beiratkozásra jelent-
kezhetni október 23-tól minden kedden, csütörtö-
kön, pénteken és szombaton d. u. 5 — 7 között, 
az egyesület irodájában. 

— Örökbefogadás . Markhot József nyugal-
mazott tanító örökbe óhajt fogadni egy tanító-
árvát : 1 6 — 2 0 éves leányt, ki neki és feleségének 
öreg napjaikban gyámolítójuk lenne. Ez ügyben 
szóval vagy írásban értekezni lehet vele lakásán : 
Budapest, VIII., Baross-tér 16, II. 17. 

— H a l á l o z á s o k . Pál György áll. el. iskolai 
tanító tanítóskodásának 27-ik évében elhunyt 
Marosvásárhelyt. — Id. Hochrein Lajos nagy-
bajomi róm. kath. kántortanító ^agybajomban 
elhunyt. 33 Va évig volt tanító, ebből 32 ' /a évet 
Nagybajomban töltött. Mint érettségizett ember 
került Vámosra tanítónak s 1877. év tavaszán 
Pécsett képesítőzött. Atyja, nagyatyja szintén 
tanítók voltak, tanító a fia is, iíj. Hochrein Lajos, 
budapesti gyógypedagógiai tanár. — Lantos 
Gyula kántortanító életének 44-ik, boldog házas-
ságának 23-ik, tanítói működésének 27 ik évében 
elhunyt Vértestolnán. — Margarethen Izráel, ki 
az ungvári orth. izr. hitk. iskolájának 27 évig 
volt igazgatója és 5 éve, hogy nyugalomba vonult, 
69 éves korában elhunyt. — Bokotey Margitka 
életének 18. évében elhunyt Ökörmezőn. — 
Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Tudomány — hatalom. — Nagy gon-
dolatok. Kóródy Miklós. — A népiskolai énektanítás 
főbb kérdései. Seprődi János. — Egyesületi élet. — 
Könyvesház. — Tanítók tanácsadója. — Szépiro-
dalom : A baczoni temetőben. Benedek Elek. — Fiam 
emléke. Szalay Gyula. — Sphinx euphorbiae. Bózsing 
Franciska, — Irodalom és művészet. — Hivatalos rész.— 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Gr. M. (Verseg.) Más a szerkesztőség és más a 

kiadóhivatal. A szerkesztőségen hiába reklamál meg 
nem jelent pályázatot s e célra beküldött pénzt. Álta-
lában igen kívánatos volna, ha a kiadóhivatalnak szóló 
leveleket egyenesen a kiadóhivatalnak küldenék. Sok 
fölösleges dologtól mentenék meg a szerkesztőséget és 
a hirdetések is idejében jelennének meg, ha közvetlen 
kapná azokat a kiadóhivatal. Egyébként levelezőlapját 
áttettük a kiadóhivatalhoz elintézés végett. — K. I. 
(Család és iskola.) Sorra kerül. — K. (Száll az ének 
szájról szájra.) Elismerés illeti a népdalok gyűjtéseért 
s különösen azért, hogy dallamukat is lejegyzi. A 
mutatóul küldött dalokat alkalmilag közöljük s szí-
vesen vesszük, ha egyik-másik dalnak a kottáját is 
megküldi, természetesen olyat, melynek szövege is, 
dallama is fölvehető Iskolai Dalgyűjtemény című mel-
lékletünkbe. — E. (Stájerlak.) Őszintén örvendünk, 
hogy oly nagy örömet szerzett levelünk. — Sz. (Oszi 
dal.) Méltó párja az eddigieknek. — K. (Levél a szer-
kesztőhöz.) A mi hitünk szerint az a cikk nem akarta 
önt bántani s nem volt abban „fölényes gúnyolódás". 
Ilyesmit nem is engednénk meg. Épen azért mellőzzük 
a válasz közlését, mert csak ártanánk a közérdekű 
ügynek, ha ezzel újabb választ provokálnánk. Igen 
helyesen írja levelében, hogy a tanítóságnak elsősorban 
egyesülni kell a közös munkára (a szocializmus okozta 
bajok orvoslásáról van sző), mi meg hozzátesszük : 
tárgyilagos fejtegetésekben kell tisztázni az eszméket. 
Nagy baj volna, ha azon kezdenék a közös munkát, 
hogy egymás hajába kapnának. — R. (Az 5°/o-os iskolai 
pótadó.) Helyes, amit ír, de oly pongyolán, hevenyé-
szetten írja meg, hogy mi a közlésére nem vállalkoz-
hatunk. Higyje el nekünk, hogy a nyugodt, komoly 
hangnak mindig mélyebb és biztosabb a hatása. — 
Sz. (Az antialkoholizmus fegyverei) Minden megjelent 
cikket díjazunk, ezt a cikket azonban nem közölhetjük. 
Teljességgel nem értünk ugyanis egyet azzal a móddal, 
amint ön az iskolásgyermekkel meg akarja utáltatni 
a szeszivást. Hogy a tanító sorra kérdezze az iszákos 
szülők gyermekeit : Hol járt tegnap az apád ? A korcs-
mában ? Ott mit csinált ? Leitta magát. A sárban 
fetrengett stb. Nem gondolja, hogy ezzel több kárt 
tesz a gyermek lelkében, mint amennyit a pálinkaivás 
tehetne ? — 0 . J. (Jerszeg.) Tessék panaszával a kir. 
tanfelügyelőhöz fordulni. — Cz. (Osztályok elosztásáról) 
Tudomásul vesszük a vőtumát (t. i. ellene van annak, 
hogy a tanító mindig egy osztályt tanítson), de cikkecs-
kéje közölhetetlen. — tí. (A szorgalomidő és a tanyai 
iskolák.) Alkalmilag sorát ejtjük. — K. (Néhány szó 
a kézügyesség gyakorlásáról.) Közöljük. — 0 . (A tanító 
és a politika.) Nagyon is át kellene dolgoznunk, amire 
nincs időnk. — Cs. P. (Hódmezővásárhely.) Ön nagyon 
szellemes ember. Levelének a megszólítása ez : ! Még 
szellemesebb volna így : ? Különben az a panasza, 
hogy négy hónappal ezelőtt azt üzentük : sorra kerül 
a cikke, s még nem került. Arra kér, ha üzenetünk 
„csak naiv gyereket becézgető tréfa volt", a kéziratot 
küldjük vissza. Végül: „remélem, hiszem, komoly 
emberekkel van dolgom ?" írhat így, ilyen hangon 
jónevelésű ember? — Médi. „Ne szollj, ami elmullt, 
arról senkinek." A költészet igen szép dolog, de a 
helyesírás sem megvetendő. Ez „vállaszunk" a ver-
sekre. — Y. K. (A Tisza partján.) Egyes sorai sike-
rültek, az egész nem. — N. Á. (Templomban.) Nem 
épen rossz, de a mi mértékünket nem üti meg. — 
P. A. (Emlékek) Sorra kerül ez is, a már elfogadottak 
is, csakhogy alig tudunk megbirkózni a felgyűlt 
anyaggal. — J. E. (Alkonyaiban stb.) Sorát ejtjük. — 
L. K. Más lapokban megjelent irodalmi munkák fölött 
való ítélkezésre nem vállalkozhatunk. 
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Iskolai Dalgyűjtemény. 
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA. 

Templomban. 
Andantino. Balmert J. 

Enek. 
0 

Haj-lé-kod-ba, Temp-lo-mod-ba lm, be-jöt-tem, jó A - tyám ! 

— _ : — J — 4 

Harmó-
nium. 

Száll fo - há - szom Tisz - ta szár-nyon, S mint-lia sza - vad hal - la - nám ! 

Száll fo - há - szom Tisz - ta szár-nyon, S mint-ha sza - vad hal - la - nám ! 
I h I I (Posa L.) 
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Ének, vagy 
I. hegedű. 

[1. hegedű-
szólam. 

/ r 
Népdal. Átdolgozta : Bloch J . 
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i - de - gen-ben is áld- ja. 

—I" 
^ ^ • 
Felelős szerkesztő : Benedek Elek. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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A m. kir. tudományegyetemi nyomda kiadásában most jelent meg: 

VEZÉRKÖNYV 
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához. 

Nagy László után teljesen átdolgozta: URHEGYI ALAJOS, 
bpesti VI. ker. állami tanítónőképzői tanár, gyakorló-isk. tanító. 

Nettó-ára 75 fillér, bolti ára 1 koroníi, 
85 fillér beküldése esetén portómentesen küldetik meg. 

A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395/1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte. 

Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy 
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly 
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szük-
ségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen új, s hogy a 
modem követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja. 

Gömóri Sándor, az iglói áll. tanítóképző igazgatója/ kinek előzetes bírálat céljából 
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik: 

„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgo-
zásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „A család." „A. macska." 
„A. tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert 
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanítások-
ban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak 
könyvéből. Es ha csak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira 
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben 
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére." 

Zajzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny" 
augusztus 1-én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze: 

„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája 
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki 
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a 
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az 
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet." 

Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt öntudattal ajánljuk a magyar tanítók 
figyelmébe. 

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

U j n é p i s k o l a i E r t e s í t ö - K ö n y y . 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák 
részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki. 

Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható. 
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek netté-áron 

szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai ható-
ságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

A tanítóképző-intézetek figyelmébe. 
A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan már 

•itó. A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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PÁLYÁZATOK. 
A k lokot lcs i (Krassó-Szörény m.) róm. kath. nép-

iskolánál újonnan szervezett osztálytanítói (tanítónői) 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalmazása : államtól 
720 korona, hitközségtől 280 korona, 24 méter tűzifa 
— egyelőre egy bérszoba, konyha, kamra. Köteles-
sége : a kijelölendő osztályokat és ismétlő-iskolát 
vezetni. Tannyelv : horvát-magyar. Határidő : november 
15-ig. Antók Dániel, iskolaszéki elnök. 

(1961—II—2) 
Dunaszerdahely i ág. hitv. evang. egyházközség 

kántortanítót keres. Fizetése, mint tanító : lakás, 100 
korona az egyházközségtől, 1000 korona államsegély-
ből, Va m. hold szántóföld vagy 20 korona ; mint 
kántor : 100 korona, stóla és nagypénteki offertórium, 
iskolafűtésre ad az egyházközség 4 öl lágyfát vagy 
értékének megfelelő kőszenet. Kötelessége : a minden-
napi és ismétlő-tanköteleseket a törvény utasítása 
szerint tanítani és a kántori teendőket végezni. Tan-
kötelesek száma : 25—30. Pályázatok a lelkészi hiva-
talhoz október 31-ig beküldendők. Dunaszerdahelyen, 
1009 október hó 13-án. Marczy István, ág. hitv. ev. 
lelkész. (1973—II—2) 

A k i sbö lgyén i községi iskolaszék pályázatot hirdet 
tanítói állásra. Javadalom : 1000 korona fizetés, lakás, 
kert, fűtés, és 10 korona nyomtatványokra. Pályázati 
kérvények f. évi november 6-ig nyújtandók be az 
iskolaszék elnökéhez. Csak róm. kath. vallásúak pályáz-
hatnak. Kisbölgyénben (Nyitra megye), 1*909 október 
14-én. Paulen János, iskolaszéki elnök. 

(1987—11—2) 
A mártonfa lva i (Szabolcs megye) ref. egyház 

kántortanítói állására pályázatot hirdet. Javadalom : 
1. Készpénz az egyháztól 400 korona, államtól 600 ko-
rona, mindkettő havi előleges részletekben fizetve. 
2. Lakás 2 szobával, 1 előszobával, melléképületekkel, 
belső és külső kerttel. 3. Két öl tűzifa. 4. Ismétlő-
iskolások tanításáért a község pénztárából 100 korona. 
5. Stóla. 6. Ha a községi faiskola kezelése reábízatik, 
ezért 50 korona. Kötelessége : 1. Istenitiszteleteken az 
éneklés vezetése harmóniummal. 2. Temetések végzése. 
3. I—VI. fiúosztályok vezetése egyházkerületi utasítás 
szerint és a fiú ismétlő-tankötelesek taDÍtása heti 
2 órán. 4. Kánonikus órákon és a lelkész akadályoz-
tatása esetén, a templomi istenitisztelet végzése. Márton-
falva Debreczenhez kocsin 2 órányira van. Vasúti 
állomása Vámospércs, honnan községünk hat kilo-
méternyire van. Pósta, távírda, telefon helyben. Pályá-
zati felszerelt kérvények 1909 november 4-ig alul-
írotthoz nyújtandók be. Választás november 7-én lesz. 
Állás választás után azonnal elfoglalandó. Mártonfalva 
(Szabolcs megye), 1909 október 15. Ajtay Jenő ref. 
lelkész, iskolaszéki elnök. (1994—II—2) 

Blaskovich Elemér úr p u s z t a k e n g y e l i birtokán 
elemi fiú- és leányiskolához róm. kath. vallású tanító, 
esetleg tanítónő kerestetik. Járandóság : évi 600 
korona, 20 hektoliter búza, 8 hektoliter árpa, 1 hekto-
liter főzelék, 40 kg. só, 2 hold tengeriföld-használat, 
1 db fejőstehén-tartás, tüzelőanyag. Lakás : 3 szoba, 
konyha, kert. Állás elfoglalása azonnal. Fölszerelt 
pályázati kérvények Blaskovich Elemér, uradalmi 
intézősége címre, Pusztakengyel, október 31-ig elkül-
dendők. (2001—II—2) 

A dányi, községi jellegű elemi népiskolánál meg-
üresedett férfitanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : a község pénztárából, havi előleges részletekben, 
800 korona, államsegélyből 200 korona és 200 korona 
lakbér ; azonkívül esetleges korpótlék. Kötelessége : a 
mindennapi és ismétlő-tankötelesek törvényszabta 
oktatása. Határidő : november 3-ig. Kérvények az 
iskolaszékhez címezve, alulírotthoz küldendők. Dány 
(Pest megye), 1909 október 17. Mattyasovszky Alajos, 
igazgató-tanító. (2005—II—2) 

A kosariszko-priepasznei ág. hitv. ev. egyház 
részéről okleveles kántortanító kerestetik. Tannyelv : 
tót. Hiványilag megállapított fizetés, készpénzben és 
terményekben 1006 korona, két szobából, konyhából, 
kamarából s istállóból álló lakás és házikert. Folya-
modványok küldendők f. évi október 30-ig alulírott-
hoz, Kosariszko (p. Brezova). Stefánik Pál, lelkész. 

(1999—II-2) 
Betegségem miatt három hónapra róm. kath. kise-

gítő tanerőt keresek. Ellátás és megegyezés szerinti 
fizetés. Ajánlatban a fizetés megjelölendő. Marikó 
(Trencsén megye), Pásté ka Lajos, kántortanító. 

(1967—1—1) 
Komárom város zeneiskolájánál szervezett két ren-

des és pedig egy zongora- és egy hegedűtanszakra 
képesített tanári állásra pályázatot hirdetek. Az állá-
sok lehetőleg oly egyénekkel töltetnek be, kik fúvó-
hangszerek tanítására is képesíttettek. J avadalom : 
egyenként és évenként 1200 korona alapfizetés, mely 
10 év után 1400, 20 év után 1500, 30 év után 1600 
koronára emelkedik. A magasabb fizetési osztályba 
előlépés, eredményes működés és kifogástalan maga-
viselet figyelembe vételével, az iskolaszék határozata 
alapján történik. Évi lakpénz 420 korona és 100 
korona ötödéves korpótlék. Az egyik tanerő a polg. 
fiúiskolái énektanításért külön díjazásban is részesül. 
Pályázhatnak férfiak és nők egyaránt. A magyar 
állampolgárságot, a 20-ik év betöltését igazoló, továbbá 
valamely hazai vagy külföldi zeneakadémiától vagy 
hasonló fokú zeneiskolától (konzervatórium) nyert zene-
tanári képesítő-oklevéllel, vagy valamely bel- vagy 
külföldi zeneiskolánál négyévi zenetanári alkalmazást 
igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt kérvények novem-
ber hó 6-ik napjának déli 12 órájáig alulírotthoz 
nyújtandók be. Csupán gyakorlati képzettséggel bíró 
egyén csak az esetben alkalmazható, ha elméletileg 
képesített egyén nem pályázik s ha az elméleti képe-
sítéssel nem bíró pályázó Komárom város zeneiskolá-
jánál két éven át kitűnő eredménnyel működött. 
Komárom, 1909 október 7. Domány János kir. taná-
csos, iskolaszéki elnök. (1975—I—1) 

Szepesvára l ján f. évi november hó 17-én betöl-
tetik az egyik, kántorsággal egybekötött, róm. kath. 
tanítói állomás. Jövedelme : I. tanítói 804 korona 
a városi pénztárból, 16 köbméter puha tűzifa saját 
használatára, beíratási díjak 200 korona, megfelelő 
korpótlék, az ipariskolában vállalt oktatásért legalább 
240 korona, de 400 koronáig is fölviheti, 300 korona 
évi lakbér addig, míg az ezen állomást megillető 
természetbeni lakás fölszabadul, kiürítése után rög-
tön oda bevonulni tartozik; II. kántori: évi 120 
korona a templomi pénztárból, stóladíjakból 140 
korona, alapítványi misékért 26 korona. Kötelességei : 
az egyik osztályt önállóan vezetni, a hétköznapi, 
valamint az ünnep- és vasárnapi szentmiséknél, 
továbbá az egyházi szertartásoknál, körmenetek- és 
temetéseknél énekével közreműködni és szükség ese-
tén az orgonistát külön díjazás nélkül helyettesíteni. 
Az orgonálásban való jártasság tehát megkívántatik. 
Nyelvismeret: magyaron kívül a tót. Az orgonálásban 
és énekben való jártasság bemutatására személyesen 
kell jelentkezni november 17-én, reggeli 9 órakor. 
Az állomást legkésőbb november 30-ig kell elfoglalni. 
Kellőleg fölszerelt és az iskolaszékre címzett folya-
modványok november 16-ig Zemancsik István plébá-
nos, iskolaszéki elnökhöz küldendők, Szepesváraljára. 

(2017-1—1) 
Csákóczi (Hont m.) róm. kath. tanítói állásra 

pályázat hirdettetik október 30-ig. Fizetés: 1000 
korona, ebből 656 korona államsegély. Lakás : 2 szoba, 
konyha, kamra, istálló, kert. Tót nyelv tudása szük-
séges. Kérvények a bozóki plébánia - hivatalhoz kül-

1 dendők. (2022—1—1) 
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Tószeg (Pest megye) községi jellegű tanyai, vas-
úti állomás melletti iskolájához okleveles tanítók 
november 2-ig pályázhatnak. Javadalmazás : 1000 
korona (ebből 600 államsegély) havi előleges részle-
tekben, két szoba, konyha, kamra, pincéből álló 
lakás, melléképületek és házikert. Az állás mielőbb 
elfoglalandó. Dolenszky Imre, iskolaszéki elnök. 

( 2 0 1 0 - 1 - 1 ) 
A c sataj i ev. kántortanítói, magyar-tót tannyelvű, 

1400 korona vegyes javadalmú állásra kellően föl-
szerelt jelentkezések november l-ig Biszkup Béla 
lelkészhez Németgurab, u. p. Réte (Pozsonv megye) 
küldendők. (2011 — 11—1) 

Irsára (Pest megye) oly okleveles, róm. kath. 
kántortanító kerestetik, ki a felsőbb osztályokat taní-
tani, a kántorságot pedig önállóan végezni, búcsúz-
tatókat készíteni tudjon a beteg kántor helyett. Fize-
tése : 700 korona egy évre, búcsúztatós nagy halott-
tói 80 fillér, kicsitől 40 fillér. Állomás azonnal elfog-
lalható. Vasút helyben. Cservenyicz Sándor, kántor-
tanító. (2012—1—1) 

A barstaszár i róm. kath. kántortanítói állásra 
november 10-re pályázat hirdettetik. Biztosítható 
jövedelme : szántóföld, készpénz és terményekben 
összesen 1204 korona. Lakás megfelelő. Tannyelv 
magyar, de kántorság miatt a tót nyelv ismerete is 
előnyös. Bővebb felvilágosítás s egyéb feltételek pályá-
zókkal közvetlenül a választás előtt közöltetni fognak. 
Kérvények az iskolaszék címére, Barstaszárra küldendők. 

(2015—I—1) 
A nyugdíjazás folytán üresedésbe jött zöldi köz-

ségi jellegű, magyar tannyelvű elemi népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Fizetés : államsegéllyel 1000 
korona, 2 szobás lakás, kerthaszonélvezet s faillet-
mény, valamint iroda- és iskolaszolgatartási átalány. 
Pályázati határidő : 1909. évi október hó 31. Az 
iskolaszékhez intézett kérvények az iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Zold, 1909. évi október hó 16-án. Olvasha-
tatlan, iskolaszéki elnök. (2016—11 —1) 

Az eaztári ref. leánytanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása : természetbeni jó lakás mellék-
épületekkel s házikerttel ; készpénz, az egyházi pénz-
tárból negyedévenként előre fizetve, 662 korona; tizenöt 
kat. hold 498 Q-öl szántóföld egy tagban, melynek 
adóját az egyház fizeti, haszonbéri felvett értéke 
700 korona ; egy és fél öl kemény tűzifa, beszállítva ; 
korpótlék az államtól. Kötelessége : leányiskola I—VI. 
osztályát és az ismétlő-iskolás leányokat tanítani, a 
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni. Pályázó 
férfitanítók felszerelt kérvényüket november 3-ig alul-
írott iskolaszéki elnökhöz adják be. Az állás választás 
után azonnal elfoglalandó. Esztár, u. p. Pocsaj, Bihar 
megye. Szűcs Béla ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

( 2 0 1 8 - 1 - 1 ) 
A koronczól magyar tannyelvű róm. kath. elemi 

népiskolához évi 1000 korona fizetéssel pályázatot 
hirdetünk. Lakása : 1 szoba, fűtéssel. Kötelessége : a 
reábízott osztályt vezetni, az ismétlőket fölváltva 
tanítani és a kántori teendőkben, vakációt kivéve, 
mindenkor segédkezni. Megjegyzendő, hogy fűtést 
csak egyszobás lakással élvez. Pályázati határidő : 
november 3, mikor a választás is megtörténik. A kér-
vények főtisztelendő Kovács Lajos, plébános úrhoz 
küldendők. Győr m., Koronczó, f. h. 17. Perepatits 
Ferenc, iskolaszéki jegyző. (2020—1—1) 

Tallóson (Pozsony m.) az államilag segélyezett 
községi iskolánál a harmadik tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: a községtől 150 korona, 
államsegélyből 850 korona fizetés, egy bútorozatlan 
lakszoba, 20 korona kertpótlék. A szabályszerűen föl-
szerelt kérvények november hó 5-ig Lamos Árpád, 
iskolaszéki elnök úrhoz küldendők. Csak férfiak pá-
lyázhatnak. Tallóson, 1909. évi október hó 18-án. 

( 2 0 2 1 — 1 - 1 ) 

2 5 

A sz i lád! evang. iskolaszék a folyó iskolai év 
végéig alkalmazandó helyettes tanítói állásra pályá-
zatot hirdet, november 7. lejárattal. Fizetése : lakáson 
kívül havonta 66 korona. Tót nyelv ismerete szük-
séges. Pályázhatnak okleveles, esetleg oklevél nélküli 
tanítók és tanítónők. Sziládi iskolaszék, Nyitra m. 

(2019-1—1) 
Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath. 

segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket ön-
állóan végezni képes. Fizetés : húsz korona utólagosan, 
havonként. Mosatásra 4 korona. Gyertyajövedelem van. 
Fűtés, világítás, lakás, élelmezéssel. Azonnal glfogla-
landó. Kek Béla, főkántor. (2023—1—1) 

A margi t ta i községi kisdedóvónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazás : évi 600 korona, két szobá-
ból és mellékhelyiségekből álló lakás. Az oklevéllel 
és esetleges eddigi működést igazoló bizonyítvánnyal 
ellátott kérvények a felügyelőbizottság elnökéhez folyó 
évi november 10-ig adandók be. Margitta (Bihar 
megye), 1909 október 17. Balogh Ferenc, felügyelő-
bizottsági elnök. Sugár Bertalan dr., bizottsági jegyző. 

(2024-1—1) 
Az osztrói (Nyitra m.) róm. kath. iskolánál üre-

sedésbe jött osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 800 korona községtől, 200 korona állam-
segély. Egyszobás lakás. Felszerelt folyamodványok 
Markovics Mihály elnökhöz Krakovánba, u. p. Trebete, 
november hó 5-íg nyújtandók be. Tót nyelv ismerete 
szükséges. (2025—1—1) 

A máréfalval (Udvarhely megye, u. p. Székely-
udvarhely) róm. kath. kántori és IlI-ik osztálytanítói 
állásra az iskolaszék október hó 31-ig pályázatot hir-
det. Javadalom : a díjlevél szerinti forrásokból 750— 
800 korona, államsegélyből 350 korona. Kántori próba 
október 24-én és 31-én tartatik. Megjelenők előnyben 
részesülnek. (2026—11 -1) 

Pályázat a farmosi (Pest megye) evangélikus leány-
egyház kántortanítói állására. Jövedelem : föld, párbér, 
készpénz és 200 korona államsegély-kiegészítés. Egy-
házi jegyzőségért 30 korona. Kérvények október 31-ig 
Terényi János körlelkészhez küldendők, Tápiószent-
mártonba. (2027—1—1) 

A nagy igmándi református egyház népiskolájához 
ideiglenes kántortanító kerestetik. Javadalma : a tanév 
befejeztéig havonként 100 (egyszáz) korona, stóla, 
2 szoba, némi bútorzattal. Kötelessége : az V—VI. 
osztály és az ismétlősök tanítása, templomi orgonálás 
és éneklés, énekkar vezetése, a lelkész akadályoztatása 
esetén helyettesítés. Az állás november 1-én elfogla-
landó. Képezdei tanítójelöltek is pályázhatnak. Kér-
vények legkésőbb november l-ig a lelkészhez kül-
dendők. Nagyigmánd, Sz. Kiss Károly, ref. lelkész. 

( 2 0 3 1 - 1 - 1 ) 
Kalános i ev. iskola ideiglenes tanítót keres. Java-

dalma : egy bútorozott szoba, fűtés s havonként 
60 korona. A tót nyelv ismerete szükséges. Folyamod-
ványok november 5-ig a becizkói lelkészi hivatalhoz 
küldendők. (2033-1 -1 ) 

A dombelve i Rulczó-völgyi (Trencsén m.) róm. 
kath. iskolai állásra pályázat hirdettetik november 
3-ig. Jövedelme: 1000 korona és megfelelő lakás. Tót 
nyelv megkívántatik. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Iskolaszéki elnökség. (2035—1—1) 

Pályázat. Hunyad megye dévai járáshoz tartozó 
Popesdkisközségben újonnan szervezett községi iskolá-
hoz tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
természetben 2 szoba, konyhából és kamarából álló 
lakás ; államsegély 900 korona, a községtől 200 korona 
és 8 méter tűzifa. A tannyelv magyar, azonban a 
román nyelv bírása is szükséges. Oklevéllel s működési 
bizonyítvánnyal fölszerelt pályázati kérvények novem-
ber hó 10-ig alulírott címre küldendők. Alpestes, 1909. 
évi október hó 18-án. Sarudy Elemér körjegyző, 
iskolaszéki elnök. (2039—II—1) 
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Kasté lyos-Dombó (Somogy) református orgonista-
tanítóságára pályázat hirdettetik. Javadalom : állami 
fizetéskiegészítéssel (243 korona) — 1000 korona, mely-
ből föld, legeltetési és faizási jövedelműi 52 korona 
van számítva ; kitűnő lakás, kert és belsőség. Teendők : 
hatosztályú elemi iskola tanterv szerint való vezetése, 
a kántortanítőság törvényekben és szabályzatokban 
előírt teendőinek elvégzése, lelkész akadályoztatása-
kor helyettesítés. Az állás azonnal elfoglalható. Ok-
levéllel és egyéb okmányokkal felszerelt kérvények 
folyó évi november 7-ig Kovács Bertalan, tanügyi 
elnökhöz küldendők. Kálmáncsa, Somogy, pósta hely-
ben. *Novottny Alajos, lelkész. (2036—1—1) 

A Kazinczi Kőszénbánya-Kész vény társaság bánya-
telepi iskolájában, Sajókaz inczon (állomás Barczika, 
Borsod megye) a tanítói állás megüresedett. Az alul-
írt igazgatóság ez állás betöltésére pályázatot hirdet. 
A pályázatban részt vehetnek oly magyar honos taní-
tók, akik valamely magyarországi állami tanítóképző-
intézetben nyertek tanítói oklevelet. Előnyben része-
sül ama pályázó, aki a német és esetleg a tót nyelvet 
is bírja. A pályázati kérvények f. hó 31-ig nyújtandók 
be az alulírott igazgatóságnál, az állás pedig leg-
később f. é. november 15-ig lesz elfoglalandó. A 
bányatelepi tanítói állással 1000 korona alapfizetés 
és az 1907. évi XXVI. törvénycikkben az állami nép-
iskolai tanítók részére megállapított korpótlékok van-
nak egybekötve. Ezenkívül jár a megválasztandó 
tanítónak szabad lakás és fűtés, nemkülönben világí-
tási célokra évenként 50 kg. kőolaj. Amennyiben a kine-
vezendő tanító valamelyik felekezethez tartozó tan-
köteleseknek hitoktatását is ellátja, a hitoktatásért 
járó szokásos díjazás. Budapest (V., Váczi-körát 16.), 
1909 október 20. A Kazinczi Kőszénbánya-Részvény-
társaság Igazgatósága. (2038—I—1) 

A bajai áll. tanítóképző-intézetnél az elhalálozás 
következtében megüresedett zene- és énektanári állásra 
pályázat hirdettetik. Pályázhatnak zeneakadémián 
képesített oly egyének, kik a zongora, orgona, hegedű 
és ének tanításában megfelelő jártassággal bírnak. 
Ezen állás vagy valamely7 más képzőintézetnél szolgá-
latban levő tanár áthelyezése útján, vagy egy új tan-
erő kinevezése által fog betöltetni. Amennyiben az 
állás új tanerővel töltetnék be, a X. fizetési osztály 
3-ik fokozatának megfelelő javadalommal van egybe-
kötve. Amennyiben pedig magasabb fizetési fokozatban 
levő pályázó neveztetik ki, vagy helyeztetnék át, úgy 
eddig élvezett illetményei érintetlenül maradnak. A 
születési anyakönyvi kivonattal és végzett tanul-
mányokról szóló . okmányokkal, szolgálati bizonyít-
ványokkal és a családi értesítővel felszerelt és a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez címzett folyamod-
ványok legkésőbb f. évi november hó 10-ig, a pályázó 
ezidőszerinti működési, vagy lakhelyének illetékes 
kir. tanfelügyelője útján, Bács-Bodrog vármegye kir. 
tanfelügyelőjéhez nyújtandók be. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi Minisztertől. Budapest, 1909 október 
19-én. A miniszter meghagyásából : Neményi, minisz-
teri tanácsos. (101/h—I—1) 

Az l i jszomotori (Zemplén m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra október 31-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 2 padlózott szobából álló lakás, 1 konyha, 
1 kamra, 1 istálló, csűr, magtár és 400 Q-ölnyi házi-
kert. Mint tanító kap : a hitközségtől készpénzben 
252 koronát, havi előleges részletekben ; a gróf Hadik-
Barkóczy-féle uradalmi erdőből 24 szekér tűzifát ; évi 
államsegélye 596 korona. Mint kántor: stólából, díj-
levél szerint, 20 korona ; szentmisealapítványból 1 
korona 40 fillér; 6 hold szántóföld, rét és legelő. 
A kellően fölszerelt kérvények Benkő Bertalan róm. 
kath. lelkészhez küldendők, Újszomotor (pósta : hely-
ben, vasúti állomás : Varannó). Személyes megjelenés 
megkívántatik. (2046—1—1) 

A marosvásárhe ly i izraelita hitközség iskolájánál 
az újonnan rendszeresített és 1910 január 1-én be-
töltendő II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : államsegéllyel kiegészített ezerkétszáz korona 
törzsfizetés és négyszázhúsz korona lakbér. Pályáz-
hatnak oly 30 éven aluli okleveles férfitanítók, akik 
héber ismeretekben alapos képzettséggel bírnak, szigo-
rúan vallásos, erkölcsös életmódot folytatnak. Előny-
ben részesülnek azok, kik a budapesti izr. tanító-
képezdében nyerték oklevelüket, jó hanggal rendelkez-
nek ós templomi énektanításra képesek, melyért külön 
jövedelemre számíthatnak. Megválasztott csakis a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyása 
után foglalhatja el állását. A kellő családi állapotot 
és esetleges működést feltüntető okmányokkal fel-
szerelt folyamodványok alulírt iskolaszék elnökségéhez 
f. évi november hó 21-ig beküldendők. Maros-Vásár-
hely, 1909 október hő 18-án. Lövy dr., iskolaszéki 
elnök. Polacsek C. Vilmos, iskolaszéki jegyző. 

(2040—III—1) 
A t i szav id l (Bereg m.) államsegélyes községi iskolai 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Okmányolt pályá-
zatok november hó 5-ig az iskolaszék elnökéhez be-
adandók. Javadalom : törvényes fizetés, kifogástalan 
lakás, 800 [ j-öl kerttel és melléképületekkel. Az 
állásra az pályázhat csak, aki ref. vallású, mert a/ 
ref. egyháznál kántori és hitoktatási teendőket is tar-
tozik ellátni, mely szolgálatáért a ref egyháztól évi 
240 korona díjban részesül. A megválasztott tanító 
a megfelelő stólát is kapja. (2047—1—1) 

A krassovai plébániához tartozó jaba lcsa i róm. 
kath. osztatlan népiskolánál megüresedett kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : természet-
beni járulékokkal és államsegéllyel együtt 1000 ko-
rona. Tanítási nyelv : magyar-horvát, vagy bármely 
szláv nyelv. Pályázó e javadalmazást mint kántor-
tanító élvezi. Köteles : kántori teendőket és a szokásos 
egyházi funkciókat végezni s anyaegyház plébánosának 
a hitoktatásban segédkezni. Kérvények a róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz Krassovára (Krassószörény m.), 
november 10-ig küldendők. Krassova. Pakos Emánuel, 
adminisztrátor. (2048—1—1) 

Magyarszerdahe ly i községi iskolánál a vezető-
tanítói állás megüresedett. Felhívatnak mindazok, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen 
fölszerelt pályázati kérvényüket az iskolaszéki elnök-
höz f. évi november 18-ig küldjék be, mert a később 
érkezők el nem fogadtatnak. Ezen állással a kántori 
teendők ellátása is vele jár s a kántori teendők vég-
zése Magyarszerdahely és Bocska községekben a meg-
választandó tanítóra kötelező. A választás Magyar-
szerdahelyen, f. évi november 20. napján d. e. 10 
órakor fog megejtetni, melyet e napon délelőtt 9 óra-
kor orgona- és énekpróba előz meg. Javadalom : lakás, 
1 kat. hold beltelek, 5 kat. hold rét, szántó, 4 db 
sertés és 4 db marhalegeltetési joggal (melyek után 
az adót a tanító fizeti) 200 korona, 21 Va mérő rozs 
128 korona, 3 öl hasáb tűzifa 72 korona, készpénz 
600 korona. Összesen : 1000 korona. Ezenkívül lélek-
pénz és stólajövedelem. Azok a pályázók, kik szőlő-
szeti, gyümölcsészeti tanfolyam végzését igazolják, 
sikeresebben pályázhatnak. Költözködési költségre a 
megválasztott tanító nem számíthat. 

m a g y a r s z e r d a h e l y i községi iskolánál az osztály-
tanítói állásra f. évi november 18-ig pályázat hirdet-
tetik. Választás: f. évi november 20-án délelőtt 11 
órakor. Javadalom : községtől 600 korona, államsegély-
ből 400 korona s egy szobából álló lakás. 

(2050—1—1) 
Kiszácsra (Bács) ág. hitv. ev., okleveles, tótajkú 

tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése : lakáson 
kívül 1000 korona, készpénzben. Bizonyítványok nov. 
13-ig lelkészi hivatalnak küldendők. 

(2060-11—1) 
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A négy fa lus i áll. jellegű, önálló gazdasági nép-
iskolánál 1910. évi január hó 1-én egy közismereti 
tanítói állás töltendő be. A pályázati kérvényekhez 
csatolandó: 1. Születési anyakönyvi kivonat. 2. Honos-
sági bizonyítvány. 3. Tanítói oklevél. 4. Működési 
bizonyítvány. 5. Mezőgazdasági vagy gyümölcstenyész-
tési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány. Sza-
bályszerűen fölszerelt kérvények f. évi november hó 
15-ig Brassó vármegye kir. tanfelügyelőjéhez nyúj-
tandók be. A m. kir. vallás- és közokt. minisztertől. 
Budapest, 1909 október 13. A miniszter meghagyá-
sából: Halász, miniszteri tanácsos. 102 h—I—1J 

A jab lanicza i községi elemi népiskolánál az újonnan 
szervezett tanítónői állás betöltendő. Az állás járandó-
ságai : 1. 1000 korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes 
lakás, konyhakerttel. A magyar nyelven szerkesztett, 
magyar honossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, sza-
bályszerű bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett 
folyamodványok folyó évi november hó 10-ig Krassó-
szörény vármegye közigazgatási bizottságához kül-
dendők be. Lúgos, 1909. évi október hó 18-án. Berecz 
Gyula, F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő. (100/h— I— 1) 

H á s s á g y (Baranya) község iskolaszéke kántortaní-
tói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : természetbeni 
lakás, 818 [ -öl házikert, készpénz 1200 korona, stóla 
40 korona. Ezen összegből tisztán tanítói 1130 korona, 
kántori 140 korona. Ha a megválasztott tanító neje 
női kézimunka-oktatásra vállalkozik, évi 80 korona 
díjazásban részesül. Tannyelv magyar, de a kántoriak 
miatt a német nyelv ismerete szükséges. A kérvények 
november 2-ig bezárólag alulírthoz küldendők. Hásságy 
(u. p. Nagykozár), Hohmann Károly, iskolaszéki elnök. 

(2053-1—1) 
S z ű c s (Heves m.) róm. kath. kántortanítói állo-

mására pályázat hirdettetik, november 8-ig. Évi java-
dalmazás : 1141 C-öl szántóföld, 799 f j - ö l rét, 181 
( -öl káposztás haszonélvezete ; párbérből 240 korona 
készpénz, évnegyedes előleges részletekben ; községi 
deputátumból 133 korona 20 fillér; államsegélyből 
520 korona; kőszéntörzstőke kamatából 14 korona 
52 fillér ; stóla 24 korona. A még 1000 koronáig 
hiányzó javadalmazás hitközségi pótadóból fedeztetik. 
Lakás áll : 2 padlózott szoba, konyha, kamra, istálló 
és sertésól. Választás november 9-én. Kellően fölszerelt 
kérvények Dobóczky Gábor iskolaszéki elnökhöz, Egei'-
csehi küldendők. (2055-1 -1 ) 

Hull község (Bars megye) róm. kath. iskolájánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanító! állásra 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1. természetbeni 
lakás : 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 istálló, 1 pince, 
1 félszer, 1 konyhakert ; 2. a községtől 4 kat. hold 
és 1001 f j - ö l szántóföld, 1 szekér széna ; 3. községi 
pénztárból 400 korona készpénz, földmunkaváltság 
fejében 100 korona, stólajövedelem mintegy 50 korona, 
államsegély 158 korona. Kötelessége: 111—VI. osz-
tályú iskola vezetése, kántori teendők végzése és az 
ismétlő-tanköteleseket a másik tanítóval fölváltva, 
vasárnaponként oktatni. Pályázók kérvényei, kántor-
tanítói oklevéllel fölszerelve, f. évi november 15-ig 
az iskolaszék elnökéhez, ohaji plébánoshoz küldendők. 
A választás f. évi november 17-én d. e. 10 órakor 
fog megtartatni Hull községben. (2050—I —1) 

Búrszentmik lós (Pozsony m.) községben fennálló 
háromtanítós róm. kath. népiskolánál az egyik osztály-
tanítói állásra november 7-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : 1 bútorozott szoba, a községtől 800 korona, 
20 korona kertilletmény, 126 korona faátalány, melyből 
a tanterem is fűtendő, és 114 korona államsegély. 
A fát a község befuvarozza. Pályázhatnak csakis férfi-
tanítók. Kötelessége : egy tanteremben tanítani és a 
kántori teendőkben segédkezni. Az állás azonnal el-
foglalandó. Nec8eszálek Károly plébános, iskolaszéki 
elnök. (2062—1—1) 

A nagypal l i róm. kath. kántortanítói állásra 
— 1816—1—1. sz. hirdetés szerint — a választás nov. 
22-én fog megtörténni. Személyes megjelenés nem 
okvetlenül szükséges. Pályázati határidő: nov. 18. 

(2059—1—1) 
Pályázati hirdetmény. Az orlovátl (volt határ-

őrvidék) községi elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
községi tanítónői állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve : 1000 korona fizetés, 3 öl kemény 
tűzifa, 60 korona szénátalány, 1 hold szántó, 400 öl 
kert, 10 korona irodai átalány, 72 korona iskola-
tisztogatási átalány s a gazdasági ismétlő-iskolai taní-
tásért 146 korona 66 fillér. A kinevezendő tanítónő 
köteles tanulóit egyházi énekre is oktatni s ezért a 
hitközségtől 120 korona jutalomdíjban részesül. Fel-
hívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a 
torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő, 
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folya-
modványukat f. évi november hó 8-ig a megyei köz-
igazgatási bizottságnak, Nagybecskerekre küldjék be. 
A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság, 
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. 
Nagybecskerek, 1909. évi október hó 16-án. Grézló, 
kir. tanfelügyelő. (2061—III—1) 

S o m o g y v á m o s o n a róm. kath. osztálytanítói állo-
másra f. évi november hó 10-ig pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 1000 korona készpénz, egyszobás lakás, 
fűtéssel és tisztogatással. Kötelessége: az I—II. osz-
tályú mindennapi és gazdasági ismétlő-iskola tanítása, 
azonfelül vasár- és ünnepnap litániát s a kántortanító 
akadályoztatása esetén temetést is végezni. Kérvények 
főtiszt. Hankóczy János plébános úrhoz, Somogyvár 
(Somogy m.), küldendők. (2064—1—1) 

A n a g y b l c s c s e i nyilv. polgári iskolához keresek 
keresztény rajztanárt és nyelvészt, azonnali belépésre. 
Jelentkezés egyszerű levélben. Fizetés megállapodás 
szerint. Igazgatóság. (2066—l- l ) 

monostor (Torontál) községi iskolánál a tanítói 
állásra november 15-iki lejárattal pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : 264 korona a községtől, 736 korona 
államsegély, természetbeni lakás. A stóláért köteles 
a kántori teendőket végezni, a hitoktatásért 24 
korona évi díj jár. Iskolaszék. (2067—III—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért / ima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—8) 

Huszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében 
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanító-

és tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek : 

Gyakorlóiskolai Kalauz 
szerkesztette Bodnár Gáspár a ped. tanára, ára bér-
mentve, 2 korona. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére, összeállította Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre 
küldendő be. (1674—VI—5) 
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Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész tegedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle üustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 
alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171—48—39) 
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Tankönyvek 
elemi és polgári iskolák, tanító- és tanítónő-
képezdék, valamint az ország összes taninté-
zetei számára a legújabb kiadásban nálam 
megszerezhetők, továbbá polg . isk. tanár-
jelöltek részére kaphatók az összes forga-

lomban levő jegyzetek. 
Állandóan raktáron vannak a világiro-

dalom újabb és nevezetesebb termékei. 
Hazai és külföldi dísz- és ajándékművek, 
ifjúsági iratok stb. gazdag raktára. 

Mindennemű fölviláROfutANSHl kéncftéegpl Nzoltíftlok. 

Részletes könyvár jegyzék ingyen! 

T O L D I L A J O I 
könyvkereskedő. 

Budapest, II. ker., Fő-ntca 2. szám. 
(1338—X—9) 
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Az elemi népiskolákat kőtelező 
tanszerbeli fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 

ERDÉLY és laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

B U l U P E S r , VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézel ! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Teleion 42—05. ( 1 2 1 2 - 2 6 - 6 ) 

M O G Y O R Ó S S Y 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes 

C I M B A L O M 

ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar ciinbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákőczi-út 71. (934—26-16» 

Templomi orgonák. 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás mii-
lett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő. Buda-
pest, VII., Fűrész-utca 19. szám. (2028—I—1) 

HARMONIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

PAJKR R E Z S Ő és T Á R S A 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronátél feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (53—52—42) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. ÜDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. ( 5 2 - 2 1 ) 
Föüzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-ntca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb é s villamos erőre beren-

dezett hangszergyára 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat éB hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harrnóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító ftra/cna/c árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen ós bérmentve. 
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1A A gyönyörű magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép 
szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I—II. füzet 

1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák 
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló 
(Heves m.). (1930—VI—3) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (208—40—34) 

KÉZIMUNKA 
Gobelinek, 
hímzőanyagok és szövetek rendkívüli 
nagy választékban, szabott gyári árak-

ban. Kérjen képes árjegyzéket. 

Telefon 109—06. Tanítóilöknek engedmény ! 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Dessewffy-utea 5. sz. 
• S a j á t á r ú h á z á b a n . : 

Intézeti kelengyék részére 
hímzett és szövött monogrammok, be tűk 
és s z á m o k rendkívüli nagy választékban 
raktáron. ( 1 6 - 2 6 - 2 2 ) 

P i a f in e£y 6 változatú, előljátszó, pedálos orgona hely 
CldUU szűke miatt minden elfogadható árban. Peppert 
Nándor fia, Szombathely (Vas m.). (1763-111-3) 

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

Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna-
készülékek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adott árjegy-
zékét, ingyen 
és bérmentve. 
(»—52—43) 

P I Z I N G E R - f é l e Â a p à ï d l t h a t 6 

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17. 
(753—XI—10) 

• ' ' M ' 1 • 
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Páratlan eredmeny ! f8éIszámos ̂ artlrf̂ itei 
elismerve ! Eng. I. o. számv. olvasókönyv 50 f. Külön 
utasítás! Vezérf. I—II. o. számvetéséhez 80 f. Szám-
képek 30 f. 2 szorzótábla 60 f. (Bélyegekben bérm.) 
Fűzi Márk, Kassa. Engedélyezve 109.381/1906. sz. min. 
rendelettel. ( 1 9 2 0 - 1 - 1 ) 

T o o r ó l ^11. tanítónő Aradtól közel, Pest megyébe. 
UùCI Cl Cím : „ÁH. tanítónő", Zimándköz (Arad m.). 

(1965—1—1) 

T f p r p l p r n I Mindazokat a tanítónő és tanító kartár-
HC1 CICIU. gakat, kik irodalommal és költészettel 
foglalkoznak, kérem, szíveskedjenek egy nagyfontosságú 
irodalmi eszme megvalósítása céljából címüket velem 
közölni. Bardócz Tivadar tanító, Zsigárd (Pozsony m.). 

( 1 9 6 6 - 1 - 1 ) ' 

P c p r Á l n o délvidéki nagyközségből, vasút, pósta 
UűCIClUC helyben, 6 tanerős, áll. iskolától tanító-
pár — a férfi igazgató — hasonminőségben, vagy egy 
helyen működő tanító és tanítónővel is, Pest vagy 
szomszédos megyékbe. Ajánlatok „Páros csere" Arad, 
főpósta, poste restante. (2009—I—1) 

P o p r Á l középiskolával bíró, alföldi megyei székhely-
UûCI Cl ről, 8 tanerős, áll. iskolától ig.-tanító hason-
állásúval (Erdély kivételével l, középiskolával bíró 
helyre, esetleg róm. kath. kántorság vagy egyéb jö-
vedelemmel nagyobb községbe. Megkeresések : Feny-
vesy Jenő, Szeged, »Belv. fiúiskola kéretnek. 

(2029-1—1) 

1 Cl prehidium, 4 Ave Maria, 3 Tantum ergo, 2 Pas-
IvJI t0rale kaphatók előre postautalványon küldött 
3 kor. 30 fillérért Bázár Gyulánál, Orosháza (Békés 
megye). (2032—1 — 1) 

MüTTol/it b - o r o e e b három fiam é s eí?y kisleányom 
ÍICVCIUI HCl CSCft niellé l„ IL, III. és lV-ik polg. 
osztályt tanítani és azokból jó eredménnyel levizs-
gáztatni. Megkívántatik, hogy az illető a polgári isko-
lai tananyagot jól ismerje. Fizetése : havi 35 korona 
és ellátás. Kiss Ferenc g. intéző, Melindamajor, pósta 
Tótkomlós. (2034-11—1) 

Tanítóm önálló helyre lett megválasztva, azért oly 
ki két fiamat a polgári isk. 
I —II. osztályáról és három 

fiamat az elemi iskola osztályairól levizsgáztatja. Fize-
tése : teljes ellátás és havi 30 korona. Megjegyzem, 
hogy év közben más állásra nem mehet. Lampért 
Gyula ispán, Szerecseny (u. p. Dinnyés, Fejér m.). 

(2058—1-1) 

8 tanerős, állami iskolától tanítópár. 
Cím : Kercsedi, Lupény. 

(1983-111—2) 

Kik gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II.) 3 K; 48 csinos és dallamos előjáték (I. II.) 

2-40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókus. (1950-V-2) 

tanítót keresek, !d 

József fonomimikai eljárása a l e g -
j o b b . Kérjen prospektust. Kiadja 
az „Első Galántai Könyvnyomda, 
Gálán ta" (Pozsony m.). A miniszteri 

engedélyezés száma 4828/1905. • (1864—VIII-4) 

Végzett tanítójelöltet keresek 
nevelőnek elemi iskolát végző fiaim mellé, ki jelesen 
végezte az iskolát, református vallású, különösen ma-
gyar és számot kiválóan tudja tanítani. Fizetés : tel-
jes ellátáson kívül havi 30 korona. Bizonyítványok 
Matusz Lajos birtokoshoz, Felsőméra (Abaúj m.) kül-
dendők. (2008—1—1) 

Szerény igényű nevelöt keresek 
a téli hónapokra. Megkeresések „Pusztai iskola", 
Szerep (Bihar), címre küldendők. (1955—11—2) 

Ne vegyen zongorát!!! 
míg (1200-30—12) 

legújabb, zongorákról szóló 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

REMÉNYI 
zongora-osztálya, 

Bpest, K i r á l j -u . 58., 
ezen lapra hivatkozva in- v ^ v 
gyen és bérmentve küld 
Új és használt zongorák, 
pinninők a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zon-
gorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is. 
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek. 

I ' í f n r i n t p r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitel-
U IUI l l l l C i l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

l í r a u K Z F . é s T á r s a 
űriszabó-üzlete, VIII. ker., Rákócsi-iit 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 2 0 - 5 2 - 4 3 ) 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyér 

Stowasser János, 
cs. és kir. udvari szállító, 

a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és szín-
házak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai 

és a Rákóczi-tárogató feltalálója 

B U D A P E S T . 
Főüzlet: II., Lánozhid-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. 

Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-
hangszerek gyára. 

Ajánlja saját gyárában készült hangszereit, 
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket. 

Specialista : 
vonóshangszerek készítésében és 

javításában. 
Árjegyzék minden hangszerről kí-

vánatra bérmentve. 
Tanerőknek külön kedvezmény. (35-52-43) 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
K I A D J A A V A L L Á S - É S K Ö Z O K T A T Á S Ü G Y I M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

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

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vil i . KEK., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat nem adnixlc vissza. 

A vasember. 
A természet védő- és támadó-fegyve-

rekkel látta el teremtményeit. Védő- és 
támadó-fegyvereik vannak a nemzetek-
nek is. Abban a védekező és támadó 
küzdelemben, amely a fajok között nyíl-
tan és csendben évezredek óta folyik, a 
legújabb századokban rendkívül hatásos-
nak mutatkozott a színház. Nem a leg-
újabb évtizedek színházait értjük, melyek 
nagy részéhez kevés köze van az iroda-
lomnak. E színházakról majdnem kivétel 
nélkül elmondhatjuk, hogy nem vezetői 
többé a közönségnek, hanem a néző-
közönségben élő nemes és nemtelen 
tulajdonokra egyaránt számítva, a közön-
ség ízléséhez és kívánságához alkalmaz-
kodnak. Hatásuk, természetesen, ma is 
igen nagy, rombolnak és építenek, asze-
riat, amint a közönség ízlése kívánja. 
A színház üzleti vállalkozássá lett és 
alkalmazkodik, hogy megmaradhasson. 

Nem erről a színházról beszélünk. Volt 
idő, mikor a mi kis fajunkat minden 
oldalról ellenséges áramlatok csapdos-
ták. Azok, kik a régi rend mellett ter-
mészetes védői lehettek volna, részben 
közömbösen nézték a nemzet sorvadá-
sát, részben beállottak akaratlanul is 
ellenségei sorába azzal, hogy idegen 
nyelv, idegen irodalom és művészet 
pártolói voltak azon a földön, hol a 
hazai irodalom és művészet kifejleszté-

sére szükséges lett volna támogatásuk. 
Ebben az időben végtelenül fontos sze-
rephez jutott a színház. Megérezték ezt 
a nemzetnek azok az osztályai, meg-
érezték az(fe a férfiak, kik még nem 
adtak föl minden reményt a jövőt ille-
tőleg. Nem tartjuk véletlenségnek, hogy 
két legnagyobb nemzeti költőnket : Petőfit 
és Aranyt ellenállhatatlan erő sodorta 
a színészet felé. 

A legveszedelmesebb években meg-
mozdult Erdély főúri társadalma. Meg-
mozdult, hogy megteremtse a színésze-
tet. Az erdélyiek legerősebben érezték 
a veszedelmet, legjobban látták a ma-
gyarság szorongatott helyzetét. Hagyo-
mányok is éltek köztük. Hagyományok 
a nem rég elmúlt erdélyi., fejedelmi 
udvarról, melynek megszűntével egy 
hatalmas történeti tényező tűnt el, 
amely megvédhette őket idegen fajok 
erőszakos és csendes térfoglalásától. A 
színház az ő szemükben nemcsak össze-
kötő kapocs volt, nemcsak a nemzeti 
nyelv fönntartója és terjesztője, hanem 
olyan intézmény is, melynek közhangu-
latot kell teremtenie, a nemzeti érzést 
erősítenie, az erkölcsöket javítania, példa-
képeket szolgáltatnia. Nemes ifjak hagy-
ják el a szülei házat, hosry megalakul-
hasson az első színtársulat. Nem a dicső-
ség, nem a megélhetés, nem a változa-
tos élet iránt keletkezett vá<?y vonja őket ; 
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valami belső nyugtalanság űzi mindet, 
az élni akaró nemzet nyugtalansága. 
Vár reájuk a nyomor, az e lhagya-
tottság, a meg nem értés, s ők nem 
csüggednek. Működésük közben öröm-
mel tapasztalják, hogy szaporodik azok-
nak száma, kik megértik őket. 

Talán legjobban megértette hivatásuk 
fontosságát az erdélyi társadalomban 
idősebb Wesselényi Miklós. Ez a közép-
kori oligárkába o l tot t modern ember 
jelképe vol t a megújhodni készülő ma-
gyarnak. Gondolatai, törekvései már az 
új időkre mutatnak, fékezhetetlen ter-
mészete, tettei, a lelkében megszüle-
tett modern gondolatok véghezvitelének ! 
módja a középkori lovagot juttatják 
eszünkbe. A magyar nemzet képe ő, ; 
melyben forrongott már az a ret tenetes 
erő, mely lerázással fenyegette a reá-
rakott bilincseket s a középkor valameny-
nyi hagyományát. 

Az első színészek betöltötték hivatá-
sukat. Nemcsak a nyelv terjesztőként, 
a közérzés megteremtőiként működtek, 
hanem nekik köszönhetjük, hogy meg-
született a magyar dráma. A mai kor 
már kezdetlegeseknek és naivaknak ítéli 
e drámák legnagyobb részét, de a tör-
ténetíró, ha a magyar megújhodást he-
lyesen akarja megírni, meg fog állani 
e drámák mellett, mert részük vol t 
Magyarország új életre ébredéséhen. 

Az utókor sok igazságtalanságot követ 
el. Kiragad a múltból embereket, kik-
hez hozzáfűzi koruk minden v ívmányá-
nak érdemét. Kifosztja a kortársakat, 
hogy bálványokat alkosson magának. 
Idősebb Wesselényi Miklós félelmetes, 
de amel lett szimpatikus alakja is kezd 
homályba veszni, hogy érdemein mások 
osztozzanak. De nekünk most, mikor 
halálának százéves fordulóján szobrát 
leplezték le a kolozsvári nemzeti szín-
házban, m e g kell állanunk előtte. Ő vo l t 
az, kinek félelmetes alakja nem egyszer 
visszariasztotta a kormányt erőszakos 
intézkedésektől, ő volt az, kit fenyege-

tés és erőszak csak szenvedni taní tot t meg, 
de félni nem. Pecsétgyűrűjére egy cádrusfa 
volt vésve. Mintha jelképe lett volna ere-
jének. Hatalmas cédrus volt ő, arra hivatva, 
hogy szembeszálljon a viharral s alatta 
meghúzódjanak a gyengébbek. 

Valahányszor Wesselényiről olvasok, 
mindig Tompának egy gyönyörű költe-
ménye jut eszembe. Egy ősi C3alád 
utolsó tagjának sírba tételekor elmondja 
a köl tő azokat a gondolatokat, melyek 
a sírboltban elfogják. Nagy bűnei vol-
tak a családnak : szilaj, erőszakos, igaz-
ságtalan és fékezhetetlen volt , 

De midőn egy ország szólni nem mert, 
S az elgyalázott nemzet csak nyögött: 
Emelt fővel, harsányan mond ellent . . . 
Felkölt. Megállt szilárdan Kont mögött ; 
Hősen küzdött Mohácsnál, ott kilencen 
Maradtak, mind erős, szép bajnokok : 
Sok, bújdosván nagy bájában : kietlen 
Tengerparton takarja gyér homok. 

Idősebb Wesselényit mindig magam 
előtt látom, ahogy az erőszakra emelt 
fővel, harsányan mond ellent. Emelt 
fővel, harsányan abban a korszakban, 
mikor az el lenmondást nagyon kevesen 
gyakorolták. 

Wesselényi ércalakja örökké fogja 
hirdetni, hogy vo l t egy vasember, kit 
szenvedés és kecsegtetés nem ingatha-
tott m e g hitében és akaratában ; volt 
egy vasember, ki a régi rend idejében 
nemcsak a sorstól osztályrészül kapott 
kiváltságokat élvezte, hanem védelmezte 
is n e m z e t é t . Lengyel Miklós dr. 

— Feliér Ipoly halála. Fehér Ipoly pannon-
halmi főapát, a magyarországi Szent Benedek rend 
feje, az Országos közoktatási tanács alelnöke, Pan-
nonhalmán meghalt. Az elhunyt főpapot már 
hosszabb idő óta gyomorbaj kínozta. Nemrég meg 
is operálták, de a m ű t é t csak elodázta a katasz-
trófát, amely most bekövetkezett. Az elhunyt 
főpap 1842 ben született, Visken. Huszonhárom 
éves korában szentelték fel pappá s ezután tíz 
évig Pannonhalmán tanár volt, majd az eszter-
gomi főgimnázium igazgatója lett és 1882-ben a 
szegedi tankerület főigazgatójává nevezték ki. 
Mikor Vaszary Kolos elfoglalta az érseki széket, 
Fehér Ipoly lett utóda a pannonhalmi főapátságban. 
Temetése mult szombaton volt Pannonhalmán. 
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Petőfi a szocialisták szemüvegén. 
(Kende Ferenc és Gömöri Gyula : Petőfi világnézete. 
Petőfi korának gazdasági átalakulása, eszméi és mű-

vészete. Budapest, Világosság-könyvnyomda.) 

írta: Kardos Albert. 
Egy hegyesorrú és még kegyesebb állú, 

gyér és szertemeiedő bajú férfifej néz előre-
hajolva, néz merően, talán a karikázó, rezgő 
levegőbe, talán a lent nyüzsgő s alaktalan, 
sötét tömegbe vesző emberekre. Ilyen címkép-
pel jelent meg a minap egy jókora füzet, mely 
Petőfi világnézetét akarja ismertetni és meg-
magyarázni. A címkép — úgy sejtem — Pe-
tőfit ábrázolja s a tekintet valószínűen az ő 
világnézetét példázná. De amily erőfeszítéssel, 
mondhatni, erőszakolással hüvelyezhetők ki a 
címképből Petőfi arcvonásai és emberek alakjai, 
épen olyan nehéz a könyvnek minden logikai 
szerkezet nélküli 14 fejezetéből Petőfi egyénisé-
gével és költészetével megismerkedni s még 
nehezebb Petőfi világnézetéről határozott fogal-
mat alkotni. 

A két szerző nagy feladatot tűzött ki maga 
elé: Petőfit nem általános emberi sajátságokból, 
nem lélektani törvényekből megmagyarázni, 
nem a magyar költészet fejlődéséből származ-
tatni, költői értékét nem művészeti elvek, a 
szerkezet, a stílus, a vers szabályai szerint meg-
állapítani, hanem az egyedül üdvözítő és min-
denben csalhatatlan történelmi miteriilizmussal 
megfejteni azt az emberi és írói problémát, 
amelyet Petőfinek hívunk. Petőfi oly összetett 
jelenség, költészete az emberi érzéseknek és 
gondolatoknak oly gazdag tárháza, hogy szinte 
végtelen sok oldalról vizsgálat alá lehet fogni 
s bármely szempontból kiindulva, becses tanul-
ságokhoz juthatunk, de azt mondani, hogy 
Petőfi csupán a szociálizmus szemüvegén lát-
ható tisztán, hogy csakis a történelmi materiá-
lizmus nézőpontjából érthető meg helyesen, 
ahhoz vakmerő elfogultság vagy együgyű kor-
látoltság szükséges. 

Nem tudom, hogy e két tulajdonság közül 
melyiket hozta az egyik és melyiket a másik 
szerző, de az bizonyos, hogy könyvük e két 
hibának csodás keveréke. Vakmerőségük mind-
járt munkájuk elején kitűnik. Azzal a ráfogás-
sal élnek, hogy Petőfi költészetéről és egyéni-
ségéről egységes képet még eddig senki sem 
adott, hogy a Petőfivel foglalkozók ellenmon-
dásnak hagyták költészetét és rébusznak állít-
ják elénk egyéniségét, hogy a feladat megoldá-
sát elütött 'k efféle elnevezésekkel : forradalmak 
istene, félhőit madara, futó csillag. Gyulai és 
Meltzl, Beöthy és Riedl, vagy Petőfinek leg-
újabb elemzője : Oláh Gábor soha sem jártak el 
dy könnyelműen és soha sem mondtak oly bal-

gaságokat. Viszont nem hitték, mint szerzőink, 
hogy Petőfi magyarázata Kolumbus tojása, 
amely csak a történelmi materiálizmus asztalán 
áll meg. Epen oly vakmerő az a ráfogás, hogy 
a hivatalos irodalomtörténet nem akarja Petőfi-
ben észrevenni a nyugat hatását. E könyv 
szerzői ki akarják javítani az irodalomtörténet 
e hibáját és materiálista lelkiismeretükre hall-
gatva, igen is kimutatják a külföldi irodalom-
nak Petőfivel való kapcsolatát, s ezzel sok olyat 
megmagyaráznak, ami piciny, soviniszta szemen 
át érthetetlen (64—70). S e nagyképű fogad-
kozás után miféle eredményre jutnak ? Amikről 
külön értekezések szólnak már rég, amit filoló-
giai tanulmányok egész sora megállapított, ami 
benne van minden jóravaló iskolai könyvben, 
sőt amit a jelesebb tanulóktól az érettségi vizs-
gálaton is meg szoktak követelni, azt bizonyít-
ják be ők is, hogy Byron, Beranger és Heine 
hagytak több-kevesebb nyomot Petőfi költésze-
tén. Az igaz, hogy ők odasorolják még Puskint 
is, de e viszonynak a bizonyításával még adó-
sok maradnak. 

Még inkább csodálkozhatunk elfogultságukon, 
amelyet, mondhatni, lépten-nyomon elárulnak, 
de mely legkiáltóbban két kijelentésükből hang-
zik hozzánk. Többször ismételik, hogy lélektani 
alapon lehetetlen Petőfi egységes arcképét meg-
rajzolni, mert a kutató a saját lelkén keresztül 
vizsgálja (6. lap); ugyanazt hirdetik egy más 
helyen (69. lap), ahol szemrehányást tesznek a 
hivatalos irodalomtörténet-íróknak, bogy leikü-
kön keresztül akarják megérteni, tehát leránt-
ják magukhoz. Kérdem a szerzőktől, hogy ők 
talán a lábukkal vagy testük más részével fér-
kőznek hozzá Petőfihez, hogy annyira tiltakoz 
nak a lélektani vizsgálódás ellen ? S aztán mit 
gondolnak, nagyon fö'emelik-e Petőfit, midőn 
a történelmi materiálizmus színvonalára helye-
zik ? De talán sehol sem elfogultabbak, mint 
ahol azt állítják, hogy Petőfi eszméinek örököse 
az egyetlen forradalmi osztály, a munkásosztály 
(124. lap). Ez más szóval azt jelenti, hogy csak 
munkásember, jobban m and va csupán a szociál-
demokrácia híve élvezheti és méltathatja kellő-
kép Petőfit. Lám mi, a polgári társadalom, a 
szűkkeblű „burzsoázia" tagjai, sokkal nagylel-
kűbbek vagyuuk ; mi mindamellett is, bogy 
magunkénak valljuk Petőfit a nemzet és osz-
tály szempontjából egyaránt, szívesen megen-
gedjük, hogy nemzetközi szociálisták váltig 
gyönyörködjenek benne. 

A vakmerőséget megbocsátanám, az elfogult-
ságot menthetőnek tartanám, ha szerzőinkben 
alapos készültség, magasabbrendű ítélőképesség, 
szerkeszteni és írni tudás egyesülne a fönti 
tulajdonságokkal. De mind e kellékek hiányoz-
nak belőlük. Akik azt írják Petőfiről, hogy, ha 
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több pénzre tett szert, akkor utolsó krajcárig 
elmulatta pénzét barátaival, akik Petőfit 1843-
ban Debreczenből Mezőberénybe küldik színész-
kedni, akik szerint Petőfi önzése közmondásos 
volt, akik azt merik odavetni, bogy Petőfinek 
népbarát költeményei (1845—47) visszatetszést 
szültek a hazafiak között és mindenki meg-
vetéssel nézte a Dózsafattyút (117. lap) stb., 
azok nem ismerik jól Petőfi életét és nem ké-
pesek felfogni a korát. 

A könyvnek szerkezete is nagyon gyönge. 
Pstőfi megértéséhez — mondják — szükséges 
a gazdasági és társadalmi életnek az ismerete, 
az eszmék fejlődésének a története. Helyes, 
ezt magunk is elfogadjuk. De evégett nem 
kell, hogy bekalandozzák két-három század 
történetét és bejárják Európa országait Angliá-
tól kezdve Olaszországig, még kevésbé kell 
XIY. Lajos mondását „L'état c'est moi" idéz-
niök és legkevésbé 20—30 szociálista-írót, köz-
tük St. Simon és Fourier mellett Szabó Ervint 
felsorolniok. S még meg sem elégszenek e 30 
lapos elkalandozással, a könyv későbbi részében, 
ahol már Petőfi művészetének a fejtegetése 
volna soron, ismét előállanak a gazdasági vál-
tozások, a társadalmi átalakulások, az osztály-
harcok emlegetésével. E fejezetekben hetet-havat 
összehordanak, különösen sok értelmetlenséget, 
vagy legalább homályosságot, akkor, amidőn 
művészetről, kritikáról általában elmélkednek. 
Többek között ezt mondják: „A művész tudja, 
hogy csak az a nagy művészet, amelyet gazdag 
szépsége tesz erőteljessé, hiszen a művészetet 
elsősorban szépsége s utána igazsága adja !" 
(50. lap.) A kritikát pedig így határozzák meg : 
„Az igaz kritika, amelyik csak annyit ismer, 
amennyihez ért és erejét s esetleges művészetét 
szintén a művészetnek szentéli." (145. lap.) 

De konkrét esetekben is el-elhagyja őket 
józan ítéletük. Csokonairól azt állítják, hogy 
„legszerencsésebb a nyelvújításban, ami annak 
a szép gondolatnak az eredménye, hogy nem 
akart reformálni, hanem csupán eredetiségre 
szülte az újat". Szükségtelennek tartjuk ezt 
magával Csokonaival cáfolni. Vörösmartyról 
megengedik, hogy korának kitűnősége, de a 
régi nemesi világot dicsőítette, a jelent nem 
tudta megérteni, a jövőbe különösen nem látott, 
ezért, ha csinált is művészit, az bizonyára nem 
örökre szóló. (65. lap.) 

Azonban korlátoltságukat — mondhatnám — 
együgyűségüket mi sem bizonyítja annyira, mint-
hogy az Ebéd után-h&n látják azon költemé-
nyek hosszú sorának az elsejét, amelyekben 
Petőfi szidja, gúnyolja a nép szellemi és anyagi 
előrejutásának akadályozóit, a lustálkodó, a 
munkát megvető nemest, mert szerintük az ilyen 
nemes mondja ezeket: 

Ah kedves pamlagom, 
Be' áldott puha vagy ! stb. 

S aztán: 
Kölyök, pipát ide, 
Siess, a nagyapád ! 
Add errébb hát, ökör ! 
En nyúljak érte tán ? 

Azonban a könyvnek tulajdonkép megölő 
betűje, hogy szerzői nem tudnak írni s hogy 
néha még a fogalmazás, a nyelvtani egyeztetés 
legelemibb követelményeivel is összeütköznek. 
Petőfi életét oly össze-visszaságban beszélik el, 
„Az apostol" tartalmát oly zavarosan adják 
vissza, hogy ember legyen, aki el tud igazodni 
akár az események sorrendjén ott, akár a gon-
dolatok menetén itt. Sok helyt a szavak értel-
mével sincsenek tisztában. Szilveszterről, mikor 
az feltámadt önérzetében szembeszáll a rossz-
lelkű úrfival és félelmes méltósággal ember-
voltát hangoztatja, azt mondják : ellármázta 
mondókáját. Nem lehetnek tisztában a szókkal 
és kifejezésekkel akkor sem, mikor ilyesmit 
írnak : Petőfi művészi rafinériával kezeli a 
tollat ; vagy : ha kissé tovább pendítjük az 
ügyet, akkor stb. (102. és 103. lap.) 

De ez hagyján, a tömérdek nyelvtani és mon-
dattani botláshoz képest. Akárhányszor találunk 
többesszámú alany után egyesszámú állítmányt 
(reformtörekvésed és küzdelmed hiábavalónak 
bizonywZí [35. lap] ; eszméi mély és ú j per-
spektívát nyitoíi [124. lap]). A több birtokos 
jelét is fölcserélik az egyesével (eszményképei 
a jövő méhében élnek s esak akarni kell el-
éréséi [94. lap]) ; és viszont (kiknek pajkossá-
gai&ban és csinytevése«£ben nem vett részt [40. 
lap]). A tárgyas és tárgyatlan ragozást is el-
elvetik (német, francia, angol és olasz nyelveket 
sajátította el [45. lap]). Aztán vannak ilyen mon-
dataik : K a n t . . . az emberi szellem működését 
három részre osztja fel: a szemlélővél, az érte-
lemmel és a szoros értelemben vett ésszel ; nem 
különb ez sem : Az uralkodó-ház . . . jónak látott 
eszközül felhasználni politikájában : Magyar-
ország teljes bekapcsolását Ausztriához. (35. lap.) 

Ezek után fölösleges a műnek pozitív téte-
leit cáfolni s legfőbb célzatát megdönteni. A 
célzat egyébiránt abban állana, hogy Petőfit a 
népből való származása, a népjogokért való 
küzdelme tette igazán nagy költővé és utolér-
hetetlen művésszé. Annyi erővel és joggal 
Táncsisnak is hasonló költőnek és művésznek 
kellene lenni. 

Ismétlem : Petőfinek szociálista szempontból 
való vizsgálatát és méltatását szívesen fog id-
hatja az irodalomtörténet. De aki erre az új s 
töretlen útra lép, és kivált aki a Gyulaiak, 
Salamonok, Beöthyek tanítását el akarja vetni 
és helyébe Petőfiről más felfogást akar ültetni, 



4 3 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA; 5 

az erősebb fegyverekkel, egy Marx tudományá-
val. egy Lassalle éles elméjével, egy Jaurès 
ékesszólásával szálljon ki a síkra, mert külön-
ben még oly fáradságos igyekezet, még oly 
igaz jóakarat mellett is szánalom vagy nevetség 
lesz sorsa, mint a mi két szerzőnké. 

A modern földrajz iránya és célja. 
(Lasz Samu dr. tanárnak az Országos Közegészség-

ügyi Egyesületben tartott előadásából.) 

Avatott és hivatatlan körökben azonképen, 
lépten-nyomon: röpke szólamokkal, fogalmak-
kal hajigálóznak az emberek. Ha e fogalmak 
alapos megokolását kívánnánk tőlük, jó szívvel 
mondom, nagyon sokan adósaink maradnának. 

Ilyen fogalom a modern földrajz fogalma 
is. Mert ennek a definíciója korántsem könnyű 
dolog. Olyan tudomány ez, mely az idők jár-
tával, csak lassan-lassan fejlődött összefoglaló, 
enciklopédikus és egyben önálló tudománnyá s 
a materiája nagy gazdagságánál, meg a meg-
művelt tudományágaknak sokféleségénél fogva, 
az első pillanatra szinte zavarba hozza a defi-
níció keresőjét. Ahány fő, annyiféle gondolkozás. 

Hiszen a céhbeli geográfusok sincsenek egy-
azon véleményen. Ha a földrajz matériája dol' 
gában annyira, amennyire közel is járnak egy-
máshoz, sőt végeredményében meg is alkusz-
nak egymással — de a módszer szempontjából 
nagyon eltérők egymástól a vélemények! 

A nagynevű Ratzel „a földrajz fogalma1' 
fölött meditálván, haladéktalanul el is mondja, 
hogy: „Geográfia annyit tesz, mint földleírás, 
és tudjuk, hogy tudományunk sokáig nem is 
volt egyéb, mint amit a neve jelent, t. i. a Föld 
szí-íe'nek többe kevésbé rendezett leírása. Terrae 
universae quatenus nobis cognita est, descriptio : 
ígv határozza meg Cluverius XVII. századbeli 
klasszikus földrajzi könyvében." 

Szerény magunk, a tanítás első.fokán, igény-
telen kis könyvünkben imígy kívánjuk bele-
vinni kis diákjaink lelkébe „ A mi tantárgyunk" 
— a geográfiának fogalmát : 

A földrajz tájékoztat bennünket a föld alak-
járól, nagyságáról, mozgásáról s megismertet 
bennünket azzal, hogy milyen a Földnek hely-
zete a többi csillagokhoz : különösen a Nap-
hoz és Holdhoz fogva. Leírja a Föld felületét, 
a rajta levő világrészeket, tengereket, hegysé-
geket, folyókat és tavakat, megismerteti velünk 
a levegőt és annak sajátságait. A földrajzból 
ismerjük meg a különböző termékeket, továbbá 
az embert, a különféle népeket, nemzeteket és 
országokat. 

A földrajz csak hosszú fejlődéssel jutott el 
mai modern irányához. 

Ez a modern fejlődés Varenius, Humboldt 

és Ritter nevéhez fűződik s végezetül báró 
Richthofen munkásságával és nemes példájával 
váltotta meg teljesen a modernség polgárjogát. 

Az említett Cluverius-on kívül a legkiválóbb 
férfiak „rendszerező eljárásukkal" kívántak ú j 
szellemet belevinni a földrajzba. 

A modern földrajznak kiváló előfutárja volt 
az 1650 körül föllépett Bernhard Varenius, 
aki elsőül használta az „Általános földrajz" 
(geografia generalis) fogalmát s körülbelül mai 
közkeletű értelmében definiálta. Ám az ő kora 
nem értette meg! 

Lám 1701-ben Baudrand a Dictionnaire 
géographique című művét imígy kezdi : „ A 
földrajz ma — divat ! A köznép sorai fölé 
kevés ember emelkedett, akinek szüksége nem 
volna reá." 

Kant fizikai földrajzot tervez ; a tudományt 
a dogmával megegyeztető Locke könyvének 
(„Elements of Natural Philosophy") alapesz-
méjével, de mert a földrajz ezt a „filozófiai 
irányt el nem fogadta", a geografia a földtan-
hoz csatlakozott. A fizikai földrajz „az egész 
földrajznak önálló és természetes alapja", csak 
később került enaek a mai nagy tudománynak 
szervezetébe. Csak lassan-lassan vált — modernné! 

Varenius után másfél évszáznak kellett volt 
lezajlania, míg Alexander v. Humboldt-han a 
földrajznak ú j hérosza támadt. Humboldt, a 
speciális földrajz terén, az okozatos összefüg-
gésre vetett ügyet; a természetadta tüneménye-
ket végigkíséri az egész Föld kerekségén és 
osztályozza is azokat. Munkássága valóban az 
általános földrajz művelését ölelte föl. 

A fizikai földrajz Humboldt nyomain haladva, 
fejlődve, gyermekéveit élte, de csakhamar csorba 
érte a kiváló jelentőségét, mert Karl Bitter 
— akinek érdemeit elvitatnunk nem szabad — 
szemlélődésének módszerében a tünemények oko-
zatos összefüggését is számba vette ugyan, de a 
földrajzot inkább filozófiai históriai irányba terelte. 

Sokan támadták is Rittert a választott irá-
nya miatt, azzal is vádolván őt, hogy a föld-
rajzot a történelem „segédtudományává" avatta. 
Nem átallom bevallani, hogy Richthofen hatása 
alatt állva, pár évvel ezelőtt magam is kissé 
elfogult voltam Ritterrel szemben, különösen 
akkor, mikor a göttingeni egyetem érdemes 
fiatal docensének : dr. Ludwig Mecking oceano-
grafus és klimatológusnak egyik értekezésében 
azt olvastam, hogy : „Ritter a földrajzot a tör-
ténelem „szolgálójává" degradálta." 

Ez a megjegyzés indokolatlan. Hiszen elvitat-
hatatlan Ritternek az igaza, hogy: „a földrajzi 
tudomány el nem lehet történelmi elem nélkül, 
ha valóban a földszín téri viszonyainak a tana, 
nem pedig elvont silányság, melynek keretén és 
ablakfiókain át látjuk a tágas teret — de üresen". 
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A dolog természetes rend je szerint a t ö r t é - í 
nelemnek és a földrajznak, szoros a kapcsola ta . 

Mily szépen is ír ja Ratzel: „ . . . ha kissé 
jobban szemügyre vesszük a földrajz és t ö r t é -
nelem viszonyát, csakhamar lá tni fogjuk, h o g y 
it t egyoldalú szolgálati vagy támogatási viszony-
ról szó sem lehet és hogy „a történelem segéd-
tudománya" kifejezésnek, melyet a fö ldra jzra 
oly könnyű szerrel a lkalmaznak, semmi jogo -
sultsága sincsen. Egyál ta lában — kell-e m o n -
danom? — nem is létezik oly tudomány, mely 
csak segédtudomány volna, valamint olyan sem, 
mely bizonyos körülmények közt egy másik tudo-
mány segédjévé nem válhatna. Valamely tudo-
mány csak akkor segítheti a másikat, ha már 
maga is ónálló."' v 

Hogy pedig mennyire a fe jén találta a szö-
ge t Ratzel, aki e sorokat alig negyed évszáz-
zal ezelőtt í r ta , azt ama körü lmény igazol ja a 
legelevenebben, hogy ma i m m á r a h is tór iának 
földrajzi e leme külön, önálló, hatalmas tudo-
mánnyá f e j l ő d ö t t : a históriai földrajzzá. Ső t 
bízva-bizakodunk abban, hogy geográfiái vezető 
tényezőink ó h a j a szerint — követve a f r anc i a 
és német pé ldá t is — a magyar kormány talán 
már a közel jövőben megszervezi, fölállítja a 
budapesti tudományegyetemen a históriai föld-
rajz égetően szükséges tanszékét. 

Ritter i r ányá t a modern földrajz t e rén 
Richthofen bá róé váltotta föl. 

És ha o d a k ü n n a társadalomban, avagy a 
tudós társaságokban is, az újszerű eszmeáram-
latok közben Richthofen- re fordul a szó, sa j -
nos, fel-felhangzik a k ics iny lés : R ich thofen 
nem geográfus , hanem pusz tán geológus ! 

Nagyon téved, aki azt áll í t ja. Csakis az 
állí thatja, aki Richthofennek és iskolájának, 
tehá t a mai modern geográfusok működésének 
irányát nem ismeri. 

Belemerülve a tárgyam érdemébe, enged je 
meg az igen tisztelt társaság, hogy ezt a t é m á t 
— hacsak röviden is — megvilágítsam. 

A természet tudományokat , sokféle águk min-
den ta lpala tnyi terén, a legutóbbi évtizedekben 
nagy változás érte. Óriási a haladás s egyben 
a megújhodás ! A természettudományok fölvirág-
zása egyúttal föllendítette a földrajzot is, mely 
mai napság a természet ismerete, tisztára : 
természettudomány. 

(Befejező közlemény következik.) 

— A d a k o z á s . A „Győrvidéki tanítóegyesület" 
az Apponyi Tóth emlékalapra 10 koronát küldöt t 
lapunkhoz. Frommer János felsőczikolai tanító 
7 koronát küldöt t az aradi vesztőhely meg-
váltására. Ebből a növendékek gyűjtése 4 kor. 
98 f., saját adománya 2 kor. 02 f. Mindkét 
adományt rendeltetése helyére jut ta t tuk. 

Tanítók tanácsadója. 
Ty. M. Plka. A régi szemléltető-képek elfogytak, az 

újak (az I. oszt. számára) sajtó alatt vannak. Megjele-
nésüket minden esetre jelezni fogjuk. Könyveket elvből 
nem ajánlunk-, tessék bármely könyvkereskedőhöz for-
dulni. — Á. A. Tpknya. A mellékhelyiségek ügyéről 
e helyen sokszor írtunk ; újabbat most sem mond-
hatunk. — P . Önnek kissé különös felfogása van a 
kir. tanfelügyelő hatásköréről. Hogy e tekintetben 
alkotott téves nézetét helyreigazítsuk, röviden tájé-
koztatjuk a kir. tanfelügyelőnek törvényben megálla-
pított főbb teendőiről : A. kir. tanfelügyelő vagy segéde 
köteles a tankerületében levő alsó és felső népok-
tatási intézeteket minél többször, de évenként legalább 
egyszer meglátogatni s azokban a népoktatási tör-
vények pontos végrehajtására felügyelni. Felügyel 
továbbá arra, hogy a törvényben kötelezett tantár-
gyak mily terjedelemben és az illetékes felsőség által 
megállapított tanterv szerint taníttatnak-e ? E tekin-
tetben, amennyiben hiányokat tapasztal, figyelmezteti 
a tanítót, értesíti az iskola illetékes felsőségét, és 
szükség esetén jelentést tesz a miniszternek stb. Vájjon 
miképen gyakorolná már most a tanfelügyelő az ellen-
őrzést, ha nem lenne kérdezési joga? Hogyan szerez-
hetne meggyőződést a tanulók előhaladásáról, ha a 
felügyelet kérdése abban merülne ki, hogy a tanító, 
a tanfelügyelő jelenlétében, néhány kiválóbb növen-
dékét feleltetne tetszése szerinti tárgykörből ? Ezek 
után nem ajánljuk, hogy akár a királyi, akár az egy-
házi tanfelügyelő iskolalátogatása alkalmával afféle 
kijelentést tegyen, hogy a kérdezési jogot magának 
tartja fenn — Nyugdíj. Nyugdíjigényének folytonos-
sága jelenlegi minőségében meg nem szűnt. Miután 
most más adóhivatali kerülethez tartozik, jelentse be 
az illetékes tanfelügyelőségnél, hogy előző alkalmaz-
tatási helyére nézve kirótt nyugdíjintézeti járulékból 
mennyi a hátraléka s kérje arra, hogy ezen hátralékának 
beszedése iránt szükséges intézkedéseket tegye meg. — 
Jikároly. Az állami tanítók lakpénze még mindig az, 
mint aminőt az 1907. évi XXVI. t.-c. 2. §-a megállapít 
A tanítói lakpénznek a fizetési osztályokba sorozott 
állami tisztviselők lakpénzének megfelelő módon való 
rendezése ügyében volt már több mozgalom, azonban 
eredmény nélkül. — T. P. Okér. Közöltük már sok 
esetben, hogy a tanítók és a lelkészek hivatalaik után 
járó fizetéseiktől községi adót nem fizetnek és hogy 
57 872. sz. a. hozott minisztertanácsi határozattal ki-
mondatott, hogy a községi és ily értelemben azzal 
azonos állami iskolák céljaira kivetett 5%-os iskolai 
adó községi pótadónak tekintendő s ennélfogva a 
tanítókat fizetésük utáni jövedelmeikre nézve iskolai 
adó fizetésére kötelezni nem lehet. Ezzel azonban nem 
tévesztendő össze a hitfelekezeti iskolák céljaira ki-
vetett iskolai adó, melynek fizetése alól a tanítók 
nincsenek fölmentve, sőt ezt az adót 23.100/887. sz. a. 
kelt miniszteri rendelet értelmében az állami tiszt-
viselők is kötelesek megfizetni. — Lúgos. A tanköte-
lezettség végrehajtása tárgyában lapunk ezen rovatá-
ban közölt üzenetekből kivehette volna, hogy hivat-
kozott válaszunk nem oly esetre vonatkozott, amidőn 
a tanuló a tanév folyama alatt tölti be a 12. életévét, 
hanem oly tankötelest illetően adatott, ki a tanév 
megkezdése előtt mult 12 éves, de a mindennapi 
iskola valamennyi évfolyamát még el nem végezte. 
Egy és ugyanazon nézetben vagyunk tehát önnel s  
ekképen rendelkezik különben az Utasítás is. — 
Tanítónő. Az iskolaszék elhatározása esetén hitfele-
kezeti iskolába is köteles a tanító másvallású növen-
dékeket fölvenni ; az ezek szülőire kirótt iskolafenn-
tartási járulék nem a tanítót, hanem a fenntartót 
illeti. Ha az iskolafenntartó ezen jövedelemről a tanító 
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javára lemond, az minden esetre annak a tanítónak 
jár, ki a másvallású növendékeket oktatja. Hogy önök-
nél mégis az a tanító veszi fel a jövedelmet, ki nem 
oktatja e tanulókat, ennek okát mi nem tudjuk adni. — 
K. P. Gy. A volt pénzügyi közig, bíróságnak jelzett 
határozata most is érvényben van ; az ön által idézett 
részt azonban ki kell egészítenünk azzal, hogy ameny-
nyiben a prot. hitközség és a tanító között oly magán-
jogi természetű szerződés jött létre, melynek alapján | 
a haszonélvezetre adott föld után kirótt adót a tanító-
nak kell fizetni, a hitközségnek, mely a kincstárt ki-
elégítette, jogában áll, hogy a kincstárnak fizetett 
egyenes adóért a tanító fizetéséből kárpótolja magát. —• 
B. 0 . Rkve. 1. Ismertettük a közokt. miniszternek 
azon elvi állásfoglalását, amely szerint több iskola-
fenntartót kötelezett arra, hogy a törvényszerű lakás-
pénzt az államsegély folyósításának idejétől szolgál-
tassák ki a tanítóknak. E rendelkezésnek azonban nincs 
általánosságban kötelező ereje ; ha önök még nem 
kapták meg a magasabb lakpénzt, annak elnyerése 
érdekében a szabályszerű eljárást folyamatba kell tenni. 
2 Azt sem tudjuk, vájjon az iskolaszék folyamodott-e 
elődje államsegélyének átutalásáért. Ha közli velünk 
a fölterjesztés megtörténtét, szívesen utána nézetünk. — 
K. I. A középiskolában való énektanításra jogosító 
vizsgálat tárgyában a miniszter újabban bocsátott ki 
rendeletet. A tanfolyam minden év január hó 16-ik 
napján kezdődik s tart június hó l-ig. A tandíj 100 K. 
Fölvehetők a 16. életévüket betöltött oly egyének, 
kik a középfokú iskolák valamelyikének négy osz-
tályát sikerrel elvégezték és kiállották a fölvételi 
vizsgálatot. A tanfolyamra való fölvétel iránti folya-
modványok a vizsgáló-bizottság elnökéhez címezve, az 
Orsz. m. kir. zeneakadémia titkári hivatalánál nyúj-
tandók be. Akik a tanfolyamot sikerrel elvégezték, 
oklevelet nyernek és az oki. énektanítói címet hasz-
nálhatják. A képesítő-vizsgálat kivételes esetben a 
tanfolyam hallgatása nélkül is letehető, a tandíjat 
azonban így is meg kell fizetni. — B. K. Ndém. 
Ön méltatlankodik afölött, hogy soraira nem kapott i 
azonnal választ. A szokott udvariassági formákat tel- j 
jesen mellőző újabb levelét figyelmen kívül is hagy-
hatnánk, mert a levelezés egyáltalában nem köteles-
ségünk, amint azt ön tévesen hiszi. Hogy ennek dacára 
minden hozzánk forduló olvasónknak készséggel adunk 
útbaigazítást, azt nem kötelességteljesítés révén, hanem 
azon törekvéstől vezettetve tesszük, hogy általános 
ismeretek nyújtása mellett olvasóink magánügyeit 
érintően is a lehetőségig alapos tájékoztatást adjunk. 
Ha ön még nem kapott választ, annak az lehet az 
oka, hogy levelének elintézése utánjárást igényel ; de 
lehet az is, hogy a naponként érkező levelek töme-
gében elkallódott. Okosabb dolog lett volna tehát, 
hogy ha ez utóbbi esetet föltételezve, megismétli kér-
déseit és nem ír meg oly levelet, aminőtől mindenkor, 
de különösen akkor kell tartózkodni, ha arról van szó, 
hogy önnek valaki szívességet tegyen. Még csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a múltban történtekért mi nem 
vagyunk felelősek. — Ef. Névtelen levelekre nem vála-
szolunk. Kérdései különben sem közérdekűek s így 
azokra csak levélbélyeg beküldése esetén felelhetnénk.— 
B. 22. Fiúméban minden nős tanító, továbbá özv. 
tanító s tanítónő, ha gyermeke van, 400 K működési 
pótlékot kap fizetésén kívül. A lakpénz 600 K. — 
Felvidéki. l .Ha fizetési könyve megtelt, az adóhivatal 
újabbat fog kiállítani. 2. A könyvkereskedő nem 
tudhatta eiőre, hogy a régi értesítőkönyvecskék a 
használatból kivonatnak. A megrendelteket nem köteles 
visszavenni. — P. L. Nyhgát. Érvelése fölötte különös. 
Ön szerint a tanítónak még akkor is igénye van fize-
tésére szeptember hó 1-től kezdve, ha állását pl. 
december hóban foglalja el. Nem csodálkozunk afölött, 

ha az iskolaszéki elnök sehogy sem akar az ön állás-
pontjára helyezkedni. Nyugodjék bele abba, hogy 
önnek törvény szerint csak attól az időtől jár a fize-
tése, amikor állását tényleg elfoglalta. —< L. Nszlók. 
1. Az ingyenes taneszközök engedélyezése iránt fölter-
jesztendő kérvény fölszerelését illetően e helyen már 
többször nyilatkoztunk. Tessék utána nézni. 2. Arra 
a kérdésére, hogy hogyan legyen a díjlevél kiállítva, 
csak ezt a feleletet adhatjuk : úgy, hogy a tanítói 
állás összes javadalmát magiban foglalja. Különösebb 
kellékei nincsenek. — B. F. Hlics. A magasabb illet-
ményeket biztosító okmányt csatolja 1 K-s bélyeggel 
ellátott és a minisztériumhoz címzendő folyamodványá-
hoz s ezt tessék a tanfelügyelőséghez beterjeszteni. — 
B. H. 1. A tandíjat többnyire P beíratás alkalmával 
szedik és pedig ott, ahol az kisebb összegű, az egész 
évre esőt egyszerre. Ahol azonban, különösen az izr. 
és magánjellegű iskoláknál, magasabb a tandíj, havon-
ként szedik be azt és ebben az esetben a tanév folya-
mán kilépő tanulótól csak oly összeg követelhető, 
mint amennyi kilépésének idejéig esedékes. 2. Alapos 
oka van tartani a följelentéstől. Tájékoztatása végett 
közöljük az erre vonatkozó rendelkezést. Zugiskolának 
tekintendő mindazon tan- és nevelőintézet, mely több 
gyermeknek együttesen leendő tanítása s nevelése 
végett anélkül tartatik fenn, hogy a fenntartók együtt 
külön egyházi vagy polgári községet, vagy jóváhagyott 
alapszabályok mellett iskolai célra működő társulatot 
(egyletet) képeznének, vagy a fenntartó magánegyén-
nek ily intézetek fenntartására való jogosultsága a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter áltai elismertetett 
volna. Nem tekinthető zugiskolának, amidőn két vagy 
legföljebb három család gyermekei háznál való okta-
tására közösen oki. tanítót tart s a gyermekek száma 
5—6-nál nem több. — Lfalva. A népiskolai tanítók 
az 1880. évi XXVII. t.-c. 3. §-álioz csatolt Utasítás 2. 
pontja és a pénzügyminiszter 23.268/882. sz. a. kelt 
körrendelete értelmében hadmentességi adót nem köte-
lesek fizetni. — K. A. Áthelyezés alkalmával még 
a rózsafák sem vághatok ki vagy vihetők el. — 
Kürti. Tessék elolvasni a B. H.-nak szóló üzenetünket.— 
O. E. Nk apos. 1. Ha a befolyó tandíj a díjlevélben 
megállapított összegen alul marad, kérheti a biztosított 
összeget. Ha megtagadnák, forduljon a közig, bizott-
sághoz. 2. Mivel államsegélyt élvez, elegendő a szol-
gálati bizonyítvány melléklése, annak igazolására, hogy 
korpótlékra jogosult. — 0 . T. Battyán. Egyházi adó 
— tehát a párbér — fizetése alól a tanító nincs föl-
mentve. — K. I. Gödöllő. 1. Az iskolaszék csak 
olyan segélyt szavazhat meg, amelyre fedezet van a 
költségvetésben. Fizetésemelést a hitközség képvise-
letének jóváhagyásával adhat. 2. Az állami iskolák 
számára kiadott "Utasítás rendelkezései tartandók szem 
előtt. 3. Azokra az izr. vallású tulajdonosokra, akik 
másutt laknak, helybeli birtokaik után kivethető az 
adó, mely az állami adó 5%-ánál nagyobb is lehet, 
de az adókulcs nem lehet nagyobb a többi hitfele-
kezeti tag adókulcsánál. — T. L. \kökényes. 1. Fize-
tése csak attól a naptól jár, amely napon állását 
tényleg elfoglalta. Ha az iskolaszék ragaszkodik hozzá, 
köteles visszafizetni az illetéktelenül — bár jóhisze-
műen — fölvett összeget. 2. Minthogy arra az évre ki-
rótt adóját előbbeni helyén már lefizette, nem köteles a 
december havi részletet jelenlegi helyén újból fizetni. — 
M. D. V. Csak azok a tanítójelöltek tarthatnak igényt 
a póttartalékba helyezésre, akik a sorozá« idején a 
képző utolsó évfolyamát végzik. Próbálják meg folya-
modással ; talán megengedik, hogy az utolsó évet be-
fejezze s csak azután hívják be. Előbb kellett volna 
ebben a dologban eljárni. A sorozóbizottságban is van 
emberi érzés. Ha ezidőszerint alkalmatlannak találták 
volna, megmenekül minden kellemetlenségtől. 
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ŐSZI BOKRÉTA. 
Ószi hangok. 

Száraz ágak között zizeg a szél; 
Peregnek a meggypiros levelek. 
Fakult avarra hull a sárga lomb, 
Ólomszínű felhők suhannak . . . 
A felhők nyomába 
Pókhálók lenge fátyolszárnya. 

Öreg torony, régi torony tetője 
Csak bámul, bámul a szürkülő tájra, 
Pedig megszokta, sokat láthatta . . . 
Régen : 
Teteje fénylett őszi sugártól; 
Büszkén kacsintott a hegytetőre, 
S alant kanyargó pocsétás útra. 
— Ma : félredülve rozsdás keresztje, 
Egy oszlop eltűnt, a többi korhad. 
A fal tövébe lassan lehulltak: 
Vakolat, zsindely, meg egy-egy tégla . 
Az öreg torony csak nézi, nézi . . . 
S magát siratja 
Bús harangszóval. 
Alatta: szerte sírkövek, melyek 
Bevésett évek aranyos nyomát 
Már alig őrzik, 
Az idő azt is tördeli, tépi . . . 

Elszórta szirmát 
Muskátli, szegfű, 
Haloványan áll 
Az őszirózsa : 
Ösz barangol a kertek alatt . . . 
A pajkos, fürge, kis madarak 
Kerti >övényre ha le is szállnak, 
Ezüstös szóval már nem csevegnek. 
Összesimulnak, s csak néha szólnak, 
Emlegetve a kedves nyarat. 

Csapzott szakállú, zúzmarás bokrok 
Kíváncsin néznek a hűvös reggelre, 
A felhők mögül kibukkanó nap 
Megint elbúvik a föld elül. 

Az ősz mindjobban beljebb kerül. 

A faluvégen itatókútnál 
Karikás csattan, — tehenek bőgnek: 
Szeretnének menni a mezőknek . . . 
Ludak gágognak, 
Károg a varjú, 
Csereg a szarka. 
Gyermekek látják ; nevetve szólnak : 
Vendég jön holnapra. 

. . . Csörög a szőlő száraz venyigéje 
A nagy ablak alatt. 

Az ősz már elhaladt . . . 

Észrevétlen meglepték udvarunkat 
A cinkemadarak : 
— Zord tél kopogtat, csörömpöl az ajtón ; 
Es a természet mindjárt kimondja: 
Bejöhet ! . . . 

Szép Annuska. 

Hulló levelek. 
A szép, virágos forró nyárnak 
Ah, ismét vége már. 
Pajkosan szökdel ágról-ágra 
Az őszi napsugár. 
A sárguló, aszott fűszálon 
Csillogó dér remeg 
S fejemre hullnak, egjre hullnak 
A hervadt levelek. 

A bokrok színes, tarka lombján 
Egy kis madár dalol, 
Oly édes-búsan, olyan szépen, 
Ügy a szívembe szól ; 
Dalának könnyű lepkeszárnyán 
A mult felém lebeg 
S fejemre hullnak, egyre hulluak 
A hervadt levelek. 

Járok-kelek lehajtott fejjel 
A zörgő avaron, 
Míg lelkem végigszáll merengve 
A messze multakon. 
Egy kedves arc, mosolygó szempár 
Csábítva intenek 
S fölöttem hullnak, egyre hullnak 
A sápadt levelek. 

Az esti szellő lágyan zsongva 
Halkan felém repül 
S egy régen elhalt kedves nótát 
Dúdol fülem körül. 
S az égi hangok csengve szállnak 
Az alvó föld felett, — 
Köröttem hullnak, egyre hullnak 
A zörgő levelek! 

Oh minden elmúlik a földön, 
Mint egy viráglevél ! 
S lelkünk felett, mint tarlott réten, 
Sóhaj szellője kél. 
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Csak egy marad meg birtokunkban, 
A bús emlékezet, 
A többit mindet eltakarják 
A hulló levelek ! 

Az élet szép, virágos útján 
Haladtam egykoron, 
Megrakva hittel, bizalommal 
S reménnyel gazdagon. 
S most megtört szívvel, búsan állok 
Szép álmaim felett . . . 
Ok hulljatok, óh fedjetek be 
Ti hulló levelek! 

Darayhy Irma. 

Őszi hold. 
Hegy fölött az őszi sarló 
És hegy mögött már a nap ; 
Havas ormok hófejéről 
Hűvös szellő szárnyra kap 
S elkezd búsan sírdogálni . . . 
Könnyjétől a fű deres . . . 
. . . Alszik minden . . . ajtó zárul, 
Legényt várni ki nem tárul 
Kicsi kapu, leveles. 

Széles utcán, melyen végig 
Törpe akácfasor áll, 
Hosszan nyúlik egymás mellett 
A holdfény s a félhomály. 
Szeretem a holdas éjjelt : 
Csupa sejtés, csupa csend . . . 
S szomorúan, mint az árva, 
Félig fénybe', félig árnyba', 
Vágyó lelkem elmereng. 

. . . Otthon vagyok szüleimnél, 
Otthon vagyok, — álmodom; 
Van jó módom : puha párnám, 
Sárlovam meg ostorom. 
Felhámozom mind a négyet 
S húzatom a kis kocsit . . . 
Kocsi nem megy . . . kikap a ló . . . 
Egyet ugrom s hajrá ! aló ! 
Hajkurászom a bocit! 

Esteledik . . . őszi szélre 
Muzsikál az ablakunk, 
Édesapám bent az ágyban, 
Mi a padkán s — hallgatunk. 
Mult időknek történt dolga: 
Az folyik most odabenn . . . 
És a vége valahánynak : 
Vége annak a világnak! 
Olyan nem lesz soha sem ! 

Pislog a mécs, jő az álom, 
A két szemem leragad, 
Reám szól az édesanyám : 
Ne dörzsöljed, nem szabad! 
Aztán felfog két kezével: 
— Jer az ágyba! jó meleg! 
S úgy ígérget, ugy takargat, 
Amíg egyszer ő is hallgat . . . 
Hogy az Isten áldja meg ! 

. Hegy fölött az őszi sarló 
És hegy mögött már a nap. 
Sugarából, melegéből 
Csak a hűs szellő maradt . . . 
Mult napokból is csak annyi, 
Mit az emlék visszahord, 
Mikor félig árnyba', fénybe' 
Te lépsz a tavasz helyébe: 
Oszi hold! te, őszi hold! 

Reize Nayy János. 

rr 

Oszi ének. 
A templomkertünk útjain járok, 
Fenyvek örökzöld lombja alatt. 
Körülem halvány, őszi virágok 
Rejtve a lombok közt nyílanak. 

Zord viharoktól, nap heve ellen 
S durva kezektől védve e hely 
Nyugalom, béke, csend van e kertben, 
Megpihen a vészdúlta kebel. 

Csöndesül a szív, elsimul árja, 
Megaranyozza az alkonyi fény, 
— Ragyogóbb a menny tiszta sugára 
Zajtalan, csendes tó tükörén . . . 

Elbeszélgetve az őszi virággal 
— Sorsa a hulló kis levelen — 
Itt kibékül a szív a világgal, 
Elcsitul a vágy s szenvedelem. 

Egy szerelem köti lombot az ághoz, 
Szívet a szívhez, — s válnia fáj, 
Vérzik a sebzett, könnyeket áldoz, 
Halk sohajok közt hervad a táj . . . 

Óh, de az Ur keze nyugszik az ágon, 
Lombja ha sarjad, lombja ha hull, 
Vándor az ember e földi határon : 
Jő — szeret — s elmegy zajtalanul . . . 

. . . Itt közelebb az égi Atyához 
Száll a kebelre szent nyugalom : 
S bár a virágra hervadozást hoz: 
Enyhül az őszi, hűs fuvalom! 

Szalay Gyula. 
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Megholt virágait. . . 
Megholt virágait temeti az erdő, 
Búcsúztatja a szél, siratja a felhő. 
Tűnő reményimmel én is idejárok — 
Azok is, azok is hervadó virágok. 

Ha az Eg megszánna, egy se nyitna újra, 
Csalfa szerelemre, soh'se múló búra. 
Hej, de jó is volna feledni, feledni, 
Hulló levelekkel mindent eltemetni ! 

Iiorsodi László. 

A gyermek kor olvasmányainak 
reformja. * 

írta : Tataki János dr. 
Megállapítható, hogy a gyermekkor olvas-

mányai mindenkor összefüggésben voltak az 
uralkodó nevelési elvekkel s hogy ezek viszont 
a históriai fejlődés szülöttei. Az ily szempont-
ból nézett időszakok különösen elütő és élénk 
színűek Németország változatos történetében. 
A reformáció kora a legendákat katekizmussal, 
énekeskönyvvel meg bibliával, később pedig 
bibliai tárgyú történetkékkel helyettesíté. A 
tulajdonképeni gyermekkönyveket Rousseau 
filantrópikus formát öltött eszméinek diadala 
hozta meg azokban a müvekben, melyeknek 
szerzői leereszkednek a gyermek világába, hogy 
azt felvilágosítsák és civilizálják. Napóleon korá-
nak romantikus visszahatása mondákat és mesé-
ket adott a gyermekeknek, az egyházpolitikai 
éra pedig az úgynevezett „Spinnstuben"-szerzők 
jámbor, feudális nép- és gyermekkönyveinek vált 
termőtalajává. A szövetségi úton megújult német 
birodalom végre a nemzeti nevelés gondolatát 
tette uralkodóvá, és így került ott a ma élő 
hazafias elbeszélőirodalom az élre. 

Napjainkban a legnagyobb történeti átala-
kulások egyikének mustforrását éljük s e kor 
ezer kélsége között csak azt tudjuk bizonyosan, 
hogy a munkaviszonyok új formációja a leg-
fontosabb jelenség. A törekvések kétiránvúak. 
Az egyik cél : nagyobb mennyiségű árút jobb 
minőségben és kevesebb munkaerővel előállítani ; 
a másik: a munkásnak az ő munkája gyümöl-
csét bővebben biztosítani. Amaz irányzatot jel-
lemzi — hogy néhány példát említsek — a 
munkarendszerek javítása, a munka középponto-
sítása, az árúknak állami felülvizsgálata, a napi 
dologidőnek megrövidítése, emezt a sok munkás-
koalició és munkást védő igyekvés. A jelenkor 
pedagógiai reformjai e kettős célra irányulnak. 
Az ipari és továbbképző gazdasági iskolák, a 

* Repertórium : Heinr. Wolgast : Das Elend unserer 
Jugendliteratur, Ad. Schreiber : Des Buch vom Kinde 
(Jugendlektüre), I. Tetcs : Schulkämpfe der Gegenwart. 

szakiskolák, a tanonciskolák szervezése, a szlöjd-
nek a tanítási tervekbe való beiktatása végső 
fokon a termelés javítását jelenti. A testi nevelés 
ügyének fokozottabb gondozása, a tornának és 
a sport különféle nemeinek felkarolása, az iskola 
és a lakóház egészségügyi állapotának tökéletes-
bítése, továbbá a törvények és gazdálkodás isme-
retének terjesztése mind arra jó, hogy a munkás 
a létért való küzdelemben védekezni tudjon. 
Lehetséges, hogy e törekvések némelyike nem 
egyenesen e célból, hanem egészen más okból 
istápoltatik, de azért mint mellék- vagy ellen-
áramlat, tulajdonképen csak a haladó fejlődés 
ügyét szolgálja. Az árúk előállítását munkára 
való nevelés által intenzívebbé tenni, a modern-
ség degeneráló hatásait s az ezekből alakuló 

o o 
életmód hátrányait a test gondosabb nevelése 
által csökkenteni s végül az élet lehető élvez-
hetésének képesse'gét helyesen vezetni s a mű-
vészetre való edukációval nemesíteni, ezek amaz 
útak, melyeket manapság járunk s nagyságuk-
ban és fontosságukban megmérhetünk. Nyu-
godtan járhatunk rajtuk, mert „vissza a termé-
szethez" vezetnek. Minden eredményes reform, 
mely a haladást szolgálta, zászlaján a termé-
szethez való visszatérés jelszavát lobogtatta. 

A testi jólét fokozottabb megbecsülése a 
természettudományi gondolkodás és érzés jele, 
s bármily különös alakokba bújik is a sport, 
a testi erők foglalkoztatása a szobában gub-
basztó életmóddal szemben hódolat a természet-
nek, s ezt örvendve kell köszöntenünk. A sport-
ban és a künn való játékokban az emberi 
természet eredendő erejének az a része nyilat-
kozik meg, melyet a fonák nevelés és életmód 
sokáig békókba vert és elnyomorított. Ez a 
tevékenység ösztöne. A tapasztalás tanítja, hogy 
ez az ösztön a romlatlan, egészséges gyermeki 
természet legkiválóbb ismertető jele. A gyermek 
megelégedett, ha tud és szabadságában van 
valamit tenni. Ezen az alapon gondolkozik 
Spencer Herbert, mikor azt mondja, hogy az 
ifjak lustasága annyira ellentmond zsenge koruk 
természetes állapotának, hogy amennyiben nem 
rossz nevelésnek következménye, majdnem min-
den esetben testi hiba az okozója. Ezért annál 
értékesebb a játékszer, mennél több tevékeny-
ségre ad a gyermeknek alkalmat ; ezért látjuk, 
hogy a baba s az ennek miniatűr világában 
szükséges ezerféle apróság, az építőkőszekrény meg 
a homok rakás a gyermek legkedvesebb játéka. 

A mai iskola a gyermek életében revoluciót 
idéz elő, mert pedagógiánk messze van attól, 
hogy a gyermek tevékenységi ösztönét tegye 
rendszabályainak és eljárásának alapjává, ki 
indulási pontjává. A gyermek legelőször „csen-
desen ülni", majd betűt ismerni tanul. Ez a 
két képesség, mely a gyermeki természettel 
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diszharmonizál, az olvasás legelső előfeltétele. 
Ha meggondoljuk, hogy a fejledező gyermeki 
elme természetszerűleg szomjazza a meséket és 
elbeszéléseket, melyekkel addig, míg iskolába 
nem került, az édesanya foglalkoztatta, nincs 
mit csodálkoznunk azon, hogy az iskolának 
említettem első két beavatkozása csak megerő-
síti, sőt kényszeríti a gyermeket olvasási vágyá-
nak, tanulási szomjának kielégítésére. Eképen 
nyeri a gyermek azt a torznevelést, mely min-
den természetes rendet fejtetőre állít. Az, amit 
tulajdonképen kedvelnie, keresnie kellene, az 
olvasással szemben elveszti vonzó hatását, ami 
gyönyörűségére kellene hogy legyen: testi erői-
nek és érzékeinek munkás edzése és szellemének 
ilyetén gyakorlása, azt gyötrelemnek tekinti ; 
elveszti játszókedvét s maga a tanulás is csak 
ritkán látja hasznát emez, a gyermek minden 
képességét abszorbeáló olvasási túlzásnak. A ter-
mészettel ellenkező iskolai élet rossz következ-
ményei többé-kevésbé minden gyermeknél észlel-
hetők. Ha nem olvasási mánia, úgy akkor talán 
a szabályos testi munka iránt érzett ellenszenv 
vagy kedvetlenség jellemzi a gyermeket. A moz-
gás és játék a csöndesen ülésnek pusztán csak 
reakciója lesz ; nem az erők természetes érzete 
által megkövetelt s úgy testi, mint szellemi 
tekintetben gyarapító, spontán mozgás, hanem 
csak reflex, mely a test fonák kényszerhelyzetére 
mint az egészségért szükséges ellenhatás követ-
kezik. Minden valószínűség szerint ebben van 
sok gyermek ama fejlődésbeli elváltozásának 
oka, mely bizonyos szellemi petyhűdtségben 
nyilvánul, ha két-három esztendei iskolábajárás 
után a házi nevelés természetes rendjébe s ezzel 
a gyermek derűs, csöndesvizű világába fura-
kodott s a hideg, merev kézzel felbolygatott 
iskolai beavatkozásnak mesterkélt ösztönzése, 
jobban mondva ingerlése meggyöngül. Az iskolai 
oktatás mai mivoltában a gyermeknek épen a 
tevékenység ösztönéből élő egyenes fejlődését 
akasztja meg és a természettel ellenséges útra 
ráncigálja. Egyes mozzanatok ezen oktatás mel-
lett is hasznosíthatók ugyan, és pedig az öntevé-
kenység értelmében, de a tanítás a maga egé-
szében s kivált első részében, mikor az olvasni-
és írnitanulás adja a foglalkoztatás legnagyobb 
anyagát és ezek minél gyorsabb és tökéletesebb 
elsajátítása a legfőbb cél, leghívebben a föntiek-
kel jellemezhető. Taglaljuk csak kissé az olvasni-
tanulás gyakorlatait s látni fogjuk, hogy ezekben 
a szellemi feladatok oly áradatán kell átvergődni, 
hogy a tanítás régi arany tétele: „könnyűről a 
nehézre, konkrétről az absztraktra", mindjárt 
a kezdetnél sutba kerül. A gyermek hihetetlen 
bőségü, üde, csíraképes erővel kerül az iskolába. 
Máskülönben elképzelhetetlen volna, hogy az 
első tanulóév feladataival megbirkózni tudjon. 

Meggyőződve lehetünk, hogy egy-két esztendei 
iskolai tanítás után a gyermek már nem képes 
ugyanama szellemi munkának ugyanazon időben 
való elvégzésére. Hasonlítsuk csak össze az első 
tanulóév feladatait a második vagy harmadik 
esztendő feladataival. Mily kicsinynek tetszik a 
haladás az első év óriási lépésével szemben ! 
Mikor az üde nekilendülés elernyed, a ragyogó 
szemű fürgeség ellankad az otthont felváltott 
iskolának tisztára szellemi munkaterhe alatt, 
megindul a fegyelmezés és módszertani mester-
kedések hajszája. Ugyanegy forrásból: az erő-
szakolt olvasnitanulásból ered a tevékenységi 
ösztön elsatnyulása ós az olvasási mánia. Mind-
kettő baj, melyet csak úgy szüntethetni meg, 
ha jó útra térünk és a testi gyakorlatoknak 
meg a munkának, mint nevelési eszköznek, elsőbb-
séget biztosítunk. 

Körülbelül tíz esztendeje, hogy egyes filo-
zófusok és pedagógusok hosszú apostolkodása 
után ez a felfogás életre kapott és szélesebb 
körben felkaroltatott. Az emberi természet két 
felének : az elfogadóképességnek (receptivitás) 
és az öntevékenységnek (spontaneitás) gondozása 
az új eszme szerint rangszámot cserél 's az 
eddigi iskolai tanítás által kétségtelenül túlzott 
„receptivitás" a „spontaneitás" gyógyító vissza-
hatására természetes medrébe szorul. Ennek 
magától értetődő következménye, hogy a szer-
telenül csapongó olvasási kedv is alábbszáll s 
a vizenyős túltengés helyébe termékeny föld-
talaj kerül. 

Az a kérdés, hogy a gyermeknek eddig nyuj 
tott olvasmányi anyag megfelelt-e a célnak, 
vagy sem, a mondottakkal szemben alárendelt 
jelentőségű Mert a nagy tömegeket soha sem 
a tanulás útján nyert ismeret bírta haladásra. 
Azok az erők, melyek zúgva és pusztítva a 
világ történetét formálják, utolsó, csöndesen 
elsimuló hullámringásukkal a kultúrjelenségeket 
húzzák s ezekkel szemben az egyes ember be 
látása, tudása hatalom és erő nélkül áll. 

Egyesületi élet. 
— A Fejérmegyei Tanítótestület október 

13-án és 14-én tar tot ta közgyűlését Székesfehér-
várott . Szirbek József elnök megnyitójában el-
ismeréssel emlékeszik meg azon vívmányokról, 
melyeket a tanítóság a kormánytól a közel múlt-
ban nyert, de mint fájó sebeket sorolja fel a 
méltánytalanságokat, melyek a tanítóságnak ma 
is nyilt sebei. Ilyenek : a lakbérügy, a nyugdíj-
törvény revíziója, a kedvezményes vasúti jegy. 
Teleki Sándor egy. főjegyző jelentése folyamán 
főérdeklődést a bir. bizottság beszámolója keltett. 
„A tanító a társadalom szolgálatában" című mű 
40 kor. II. díjjal jutalmaztatván, kitűnt, hogy a 
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munka szerzője Lauzeritsch Antal székesfehérvári 
tanító. Dicséretet nyert még Velinszky László 
ugyancsak székesfehérvári tanító hasonló tárgyú 
munkája. Felolvasást t a r to t t ak : Velinszky Ferenc 
A tanítói tekintélyről, Bilkei Ferenc, ki a szün-
időben Amerikában járt, Az amerikai népiskolák-
ról, végül Medgyessy József székesfehérvári tanító 
A kedvezményes vasúti jegyekről. Előadó meg-
győző érvekkel mutat ta ki, hogy ez a tanítóság-
nak olyan óhaja, melytől ugyan nem a lét, vagy 
nem lét kérdése függ, de eredményében az állam-
nak anyagilag hasznos, erkölcsi haszon tekintetében 
pedig megbecsülhetetlen. Beterjeszti határozati 
javaslatát, mely szerint az ügynek 1910 j anuá r l - ig 
való elintézésére keresse meg az egyesület a 
megye másnemű tanítóegyesületeit, a megyei 
és városi törvényhatóságot, a megye összes 
országos képviselőit, végül a közoktatási és keres-
kedelmi kormányokkat. A tisztújítás megejtetvén, 
a régi tisztviselőkön kívül a központi bizottságba 
mint ú j tagok beválasztattak : Sziklay P . Gyula 
nyug. kir. tanfelügyelő, Geiszt József és Med-
gyesy József székesfehérvári tanítók. 

— A Fogarasvármegyei ált. tanítóegye-
sü le t idei rendes közgyűlését október 16-án 
tartotta meg Fogarason, a vármegyeház nagy 
termében. Az egyesületnek ilyen népes gyű-
lése még nem volt. Az 1908. és 1909. év 
folyamán ugyanis a felekezeti iskolák tanítói is 
csaknem kivétel nélkül beléptek az egyesületbe, 
úgy, hogy a tagok száma megháromszorozódott. 
A hivatalból köteles tagok hiánytalanul, a fele-
kezeti tanítók közül pedig 64-en jelentek meg. A 
gyűlésen részt vettek : Belle Sándor alispán, 
Szabó Elemér kir. tanfelügyelő, Nagy Lázár járás-
bíró és számos helybeli és vidéki érdeklődő. 
A „Himnusz" eléneklése és Pápay József elnök 
tartalmas megnyitóbeszéde után Rákosi Ferenc 
ref. tanító gyakorlati tanítást tartott az énekből ; 
majd Szabó Ferenc áll. taní tó: „Reformeszmék 
a tanügy terén" címmel érdekes, s a mi tan-
ügyünket Románia tanügyével összehasonlító fel-
olvasást tartott , amely felolvasásnak kinyomtatása 
liatároztatott el. Kiss Károly alelnök beszámolt a 
„M. T. 0 . B."-nak és az „ Eötvös-alap "-nak nyári 
közgyűléseiről. Az indítványok során a „Fogaras 
és Vidéke" c. hetilap az egyesület hivatalos 
lapjául fogadtatott el, s a hivatalos laprész 
szerkesztőjévé : Szeremley Császár Ákos tanfel-
ügyelőségi tollnok választatott meg. Pápay József 
elnök és Gábor Dániel pénztárnok, tekintet tel 
korukra és megrendült egészségükre, t isztükről 
lemondtak, mire elnökké : Kiss Károly; alelnökké : 
Gart Tivadar ; pénztárnokká : Katona Márton ; 
könyvtárnokká : Klein Márk ; és egy üresedésben 
lévő választmányi helyre : Gábor Dániel válasz-
tatott meg. A választás után Recker János 
zernesti áll. isk. igazgató, méltatva Pápay József-

nek hosszas és érdemekben gazdag 36 éves 
munkásságát, indítványozta, hogy az egyesületnek 
fennállása kezdetétől buzgó munkását : Pápay 
József fogarasi ref. igazgató-tanítót örökös tisztelet-
beli elnökké válasszák meg. Az indítvánj* nagy 
lelkesedéssel fogadtatott el, amely megtisztelte-
tésért könnyes szemekkel mondott köszönetet a 
ki tüntetet t . Kiss Károly elnök megválasztásáért 
köszönetet mond, s rámutatva azon rohamos 
fejlődésre, amelyen az egyesület az utolsó két 
év alatt átment, minek következtében a vármegye 
összes tanítósága egy táborba tömörült, köszönetet 
mond a meleg érdeklődésért és az egyesítő 
munkásságért Szabó Elemér kir. tanfelügyelőnek, 
s egyúttal kéri az egyesület összes tagjait, hogy 
egymást megértve és támogatva munkáljanak a 
közös cél : az egységes magyar nemzeti állam 
kiépítésén és megerősítésén. A vármegye kir. 
tanfelügyelőjének buzdító beszéde s a „Szózat" 
eléneklése után a gyűlés véget ért. Nagyon 
sajnálatos dolog volt, hogy az országos gazdasági 
egyesület előadója, közbejött akadályoztatása 
folytán, a kitűzött előadást nem tar tha t ta meg, 
minthogy az ilyen fe j le t t gazdasági viszonyokkal 
bíró nemzetiségi vármegyében a tervbe vett elő-
adásnak nemcsak közgazdasági, hanem nemzet-
gazdasági jelentősége is van. A nagygyűléssel 
kapcsolatosan a „Tanítók Házá"-ban teendő szoba-
alapítvány javára „Műsoros estély" is rendez-
tetett , amelyen a város tanügybarát intelligenciájá-
nak több tagja is közreműködött. A jól sikerült, 
gazdag műsort tánc fejezte be. Az estély jöve-
delme 414 korona volt. 

— A Gy őrvidéki tanítóegyesület október 
2'3-án tartot ta évi közgyűlését a győri áll. polg. 
leányiskola tornatermében, melyre nagy számmal 
jelentek meg a győrvárosi és vármegyei tanítók ; a 
tanítóképzők felsőosztályú tanulói ; népoktatási inté-
zetek tanárai és igazgatói ; tanfelügyelők ; az iskola-
ügy i ránt érdeklődök. Teli Anasztáz dr. elnök meg-
nyitójában a fegyelmezésről és az erkölcsi nevelés-
ről beszélt. Beszédét nagy tetszéssel fogadta a 
közgyűlés. A szakirodalmi pályázatok eredményét 
a bíráló-bizottság elnöke, Benedek Vince alelnök 
hirdet te ki, mely szerint Halász János gyár-
városi áll. isk. igazgató nyerte el a kitűzött pálya-
díjat. Csury Jenő min. osztálytanácsos a posta-
takarékpénztárakról és a zárt betétekről tartott 
érdekes előadást. Utána Ember János kir. tan-
felügyelő a magyar nyelv és számolás oktatását 
fe j teget te igen tanulságosan. Mészáros Vilmos 
a méhészetről mondott gyakorlati és ú j dolgokat. 
Benedek Vince az Eötvös-alap győri köréről 
mondta el jelentését, mely szerint tanítók gyer-
mekei, özvegyei, árvái a Győrvidéki Tanító-
egyesület révén jótéteményekben részesültek az 
alap részéről. A pénztáros jelentése, táviratok, 
lemondások, indítványok felolvasása és előterjesz-
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tése után az egyesület elhatározta, hogy a tanító-
egyesületek országos szövetségébe belép s ezen 
a címen a tagsági díjakat fölemeli. Benedek 
Vince az analfabéták ingyenes oktatását ajánlja 
a közgyűlés figyelmébe. Teli Anasztáz dr. elnök 
tiszttársai nevében lemondott tisztségéről, miután 
a hároméves ciklus letelt. A maga részéről kéri, 
hogy újból ne válasszák meg, mivel egészségi 
okokból tovább tisztét be nem töltheti. Az egye-
sület főjegyzőjének indítványára az ú j elnök meg-
választásáig, a közgyűlés felkérésére, a gyűlést 
vezeti. A tisztikart egyhangúlag választotta a 
közgyűlés. Elnök : Ember János, akit egyakarattal 
választottak meg. Alelnökök : Benedek Vince, 
Littomericzky János. Főjegyző és szerkesztő : 
ü j laki Géza. Pénztáros : Vető Károly. Ellenőr : 
Pfeiffer Mór. Titkár : Takács Endre. Ügyész : 
Ki<s Jenő. Könyvtáros : Malobiczky Kálmán. Jegy-
zők : Takách Ilona és Fritz György. Tanszertáros : 
Wagner Sándor. Végül Benedek Vince indít-
ványára Teli Anasztáz dr.-t a közgyűlés az egye-
sület első tiszteletbeli elnökévé kiáltotta ki. 

— A Tolnavármegyei általános tanító-
e g y e s ü l e t október 21- én Szekszárdon, a vár-
megyeház nagytermében tar to t ta meg évi rendes 
közgyűlését. Tihanyi Domokos kir. tanácsos nagy-
hatású elnöki megnyitója és a multévi ülési 
jegyzőkönyv hitelesítése u tán Dencz Akos dr., 
budapesti m. kir. póstatakarékpénztári segédtitkár 
a postatakarékpénztár lényegéről, működéséről és 
a zárt betétkönyvecskék intézményéről ta r to t t 
tanulságos előadást. Azután a tanítóképzés reform-
járól értekezett Nagy Béla kir. segédtanfelügyelő, 
egyesületi főjegyző. Határozatilag kimondotta a 
közgyűlés, hogy a tanítóképzés sürgős reformálását 
szükségesnek tar t ja és felír a közokt. miniszter 
úrhoz, kérve, úgy kegyeskedjék azt megoldani, 
hogy a mai képzők teljes beszüntetésével a taní-
tói pályára lépni óhajtó i f jak az érettségi u tán 
egy évig az egyetemeken a középiskolai tanár-
jelöltekkel együt t heti 20 órában hallgassák a 
pedagógiát, ahol a felállítandó gyakorlóiskolák-
ban a tanítójelöltek heti 6 órában gyakorolhassák 
a tanítást, mely után külön vizsgáló-bizottság 
előtt képesítőt tegyenek és ott tanítói oklevelet 
nyeljenek. Nagy Béla jegyzőkönyvi köszönetben 
részesült. Az ingyenes népoktatási törvényt ismer-
tette Szalai Sándor gindlicsaládi áll. iskolai igaz-
gató. Hálás köszönettel adózik e törvény meg-
alkotásáért mindenki miniszterünknek, Apponyi 
Albert grófnak. A hasznos madarak védelméről 
szabad előadást tartott Béesy István, kajmádi 
községi tanító. Egyúttal bemutatta a magyar 
ornithológiai központ közbenjárására a baranya-
kárászi fészekodúgyárból ingyen nyert feszek-
odvakat és etetőházakat. A nem magyarajkú 
iskolákban a magyar beszéd tanításáról értekezett 
Eberhardt János mucsii róm. kath. tanító. Örven-

detes tény, hogy Tolna vármegyében minden 
iskola tannyelve magyar, i t t német tanításról szó 
sincs. Kindt Vilmos a feminizmusról ta r to t t szép 
előadást. Valláserkölcsi tekintetben kifogásolja, 
ellenkezőleg nem lát benne veszedelmet. Pálya-
díjat nyer t Kálmán Károly és Szalai Sándor. 
Új pályatételül 50 korona jutalmazás mellett 
„Miképen szervezzük vagy rendezzük az iskolai 
kirándulásokat?" c. tétel tűzetet t ki. A Tihanyi-
alap 20 koronás jutalmát Balla Károly nyer te 
el. Könyvtár gazdag, számadás rendben volt. El-
határozta a közgyűlés, hogy a „Tanítók Házában" 
egy Tihanyi szobaalapítványt létesít, gyűj tésre 
felhívást bocsátott ki.. Gróf Apponyi- és Tóth-féle 
alapítványra 25 koronát szavazott meg az egye-
sület, saját pénztárából. A gyermeknaptár- és az 
„Eötvös-alap" a tanítóság figyelmébe ajánltatott . 
Március 15. és október 6 ának országos ünneppé 
tétele i ránt a közgyűlés felír az illetékes helyre. 
Perczel Mór tábornok szobrára gyűjtést rendezett 
a tanítóság. Közebédnél zene mellett felköszöntők-
ben nem volt hiány. Délután a híres múzeumot 
és a Molnár féle nagy.-zerű nyomdát tekintet te 
meg a tanítóság. 

Könyvesház. 
* A szocializmus ténykedése és a hazai 

k ö z o k t a t á s ü g y . (írta Árgus. Megjelent Hajdú-
szoboszlón, Plón Gyulánál.) 

A szabadgondolkodók és szociálisták ellenében 
az ú. n. történeti hatalmakat és azok képviselőit 
veszi védelmébe Argus. Ha figyelmesen olvassuk 
munkáját , sok tekintetben meg kell hajolnunk 
következtetései előtt. Vannak viszont állításai, 
melyeket elfogulatlan ember nem fogadhat el. A 
munkán meglátszik, hogy írója sokat foglal kozott 
társadalmi kérdésekkel, de meglátszik az is, hogy az 
éremnek nem mindig vizsgálja mind a két oldalát. 

Különben sokat vár az oktatás javításától, még 
pedig radikális megváltoztatásától, a tanítóképzés 
államosításától és a szociológia tanításától. Ez utóbbit 
be szeretné vinni az iskolába, nem úgy mint külön 
tárgyat, hanem mint járulékát más tárgyaknak. 

Mi is helytelennek és szomorúnak találjuk, 
hogy az életbe kilépő i f j ú társadalmi kérdések-
ben jára t lan s áldozatul esik annak a csoportnak, 
melyhez a körülmények közelsodorták. Mégsem 
mernénk ajánlani a szociológia bevitelét az isko-
lába. Az oktatás kevés hasznát venné. Nekünk 
meg kell várnunk, míg valamely tudomány kiforr 
és nézetei, föltételei igazságokká szilárdulnak. Kü-
lönben abba a hibába esnénk, hogy nem igazsá-
gokat, hanem felfogásokat tanítanánk. 

Munkájában a kultúráról és a művészetről, 
már t. i. a mai koréról azt állítja, hogy bennük 
„nem a tiszta, szabad gondolkodás, hanem a gon-
dolkodás anarkiája játszik főszerepet". Ezt meg 
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is okolja. Megokolására nem térünk ki, hanem 
csak a váddal foglalkozunk. Mindnyájan lá t juk 
azt az anarkiát, amely Argus figyelmét sem ke-
rülte el. De ez az anarkia nem ma van először 
a magyar irodalomban, vagy a világirodalomban. 
Átéltük már mi is, más nemzetek is többször. 
Nem ártott, sőt használt az irodalomnak és mű-
vészetnek egyaránt. A szélsőségek képviselői a 
semmiségbe tűntek , de megtet ték azt a szolgá-
latot, hogy érdeklődést ébresztettek s az általá-
nos káoszból egész sora a tehetségeknek lépett 
elő. Mi most sem félünk az irodalomban mutat-
kozó forrongástól, és anélkül, hogy szimpátiát 
éreznénk a modernek iránt, vá r juk a fejleményt. 
Nyugodtan várjuk, mert tud juk , hogy a Napó-
leonok jövetelét forradalmak szokták megelőzni. 

Árgus művének vannak értékes részei, de egé-
szében mégis azt a hatást teszi a munka, hogy 
írója nem tudo t t megszabadulni bizonyos előíté-
letektől. (— s.) 

* őszi rózsák. (írta Varga Borbála. A 
szerző sajátja. Megjelent Szegeden, Engel Lajos 
könyvnyomdájában.) 

A lírai költőnek nehéz a helyzete. Köre szűk 
s ezen a szűk téren igen nagy versenytársakkal 
kell megbirkóznia. Hozzá még a régi költők 
előnyben vannak. Fogékonyabb korunkban szinte 
lefoglaltak egyes érzéseket a maguk számára, 
ugy, hogy ú jabb költőinknek csak akkor sikerül 
az érzéseket megmozgatniok, ha formában és 
tartalomban ú j a t adnak. 

Varga Borbálának is nehéz a helyzete. Nép-
dalszerű költeményeinek erős versenytársai a 
valódi népdalok és nagy költőink népdalutánzatai. 
Pillanatnyi hangulatokat, vagy állandó érzéseket 
kifejező versei is életre hívják bennünk mások 
alkotásait, azokét, kiket már megszoktunk, kikkel 
már összeforrottunk. El kell azonban ismernünk, 
hogy mégis hatással volt reánk ez a kötet. Talán 
az érzések őszintesége, talán a nyelv, talán az 
egyik-másik költeményén átvonuló finom hangu-
lat hatott reánk. E hangulatos költemények közül 
való az alábbi is. Címe : Jungf rau és Mönch. 

Svájci Alpeseknek 
legnagyobb csúcsán 
Jártatva a szemem 
az igéző Jungfraun . . . 
Nézem, nézem s látom : 
a jégkeblű szép lány 
Titkon sóhajt s arca 
végtelenül halvány. 

Valami úgy fájhat 
a szegény leánynak . . . 
Tán a hü szerelme 
a szomszéd „Barátnak" ? 
Aki kavargó szelektől 
tépeti a haját, 
Csak, hogy jól láthassa 
a gyönyörű Jungfraut 

Akinek a lelke 
hómezőkön fázik . . . 
Míg kiért ő sóhajt : 
rá se néz a másik. 

Ki tudja, hogy miért 
maradt meg pártában, 
Miért él a szép lány 
örökké magában'? 
A virágos völgyet 
mikor el-elnézi, 
Bol dogtalan ságá t 
százszor jobban érzi. 

* Az ö n n e v e l é s . (írta Léderer Ábrahám. 
Felolvastatott az Orsz. Izr. Tanítóegyesület 1909 
május 6-án ta r to t t ülésén. Különlenyomat. Meg-
jelent Lampel R. könyvkereskedésében.) 

Az erősek és gyengék harca állandó a társa-
dalomban. Míg a régi társadalomban a kedvezőt-
len körülmények között született emberek csak-
nem mindig alul maradtak a küzdelemben, ma 
mindenkinek jogában és módjában áll megszerezni 
azokat a fegyvereket, melyekkel az érvényesü-
lésre való kilátással küzdhet boldogságáért. Min-
denki számára nyitva áll az iskola, sőt az állam-
hatalom a felnőtteket is iparkodik a tudás áldá-
saiban részesíteni. Hogy az egyén megállhassa 
helyét, hogy hasznos polgára lehessen hazájának, 
állandóan önművelésre van szükségé. Léderer 
Ábrahám füzete tehát olyan kérdéssel foglalkozik, 
mely mindnyájunkat érdekel. 

Munkájában kifejti az önnevelés fontosságát, 
majd elmondja azt a módot, hogyan művelhetjük 
magunkat s őrizhetjük ellen képzetünket, kíván-
ságainkat, vágyainkat. Mit t ehe t az egyén követ-
kezetes és kitartó munkával ? Utasításait a bib-
liai tízparancsolat mintájára, ő is tíz parancso-
latban, az önművelés tízparancsolatában foglalja 
össze. 

Léderer kis munkája gondolkodó ember műve. 
Olvasása haszonnal jár mindazokra, kik az ember 
lelki világáról, a nevelésről gondolkodni szoktak. 
Ha nem is ér tünk mindenben egyet az íróval, 
annyi haszna minden esetre le.sz, hogy rokongon-
dolatokat fog fölkelteni bennünk. 

* Beszélgetések nem-magyar anyanyelvű 
népiskolai tanulók számára. (Módszeres út-
mutató. A U 0 . 0 0 0 / 1 9 0 8 . számú rendelettel ki-
adott taní tásterv alapján ír ta Ricinger Ignác 
áll. tanító, 92 .105/1909. sz. a. engedélyezve tan-
könyvül a nem-magyar tannyelvű elemi nép-
iskola számára. Nyomatta és kiadja: Röttig 
Gusztáv és fia Sopronban, 1909. — Beszélgetés-ok 
az I—VI. osztály számára. I. füzet 30 f, II. füzet 
40 f, III . füzet 40 f, IV. füzet 40 f, V. füzet 
50 f.) 

Ricinger Ignác munkája tulajdonképen 0 füzet-
ből áll. A füzetek 30 — 50 oldal terjedelműek. 
Öt füzet az egyes osztályokra vonatkozó beszélge-
téseket tartalmazza, míg a hatodik az eljárásra 
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vonatkozó módszeres utasításokat adja meg. A 
szerző célja az, hogy útbaigazítást adjon a nem-
magyar anyanyelvű népiskolában működő tanítók-
nak arra nézve, mint jár janak el, hogy aránylag 
kevés eszközzel szemmelláthatólag gyors ered-
ményt mutassanak fel a magyar nyelv tanítása 
körül. S midőn ezt teszi Ricinger, egyúttal nem 
közönséges kvalitású egyénként mutatkozik be. 
•Tói látom én, hogy munkájában ott van Láng 
Mihály könyvének ismerete, de egyúttal önálló 
gondolkodást is mutat, önálló kutatás eredményét 
is látom. Határozottan értékes utasításainak 
erőt kölcsönöz az a jelenet, mely a tátraaljai 
osztatlan népiskolában működő Ricingerben fel-
ébresztette azt a gondolatot, hogy mily nagy 
különbség van az iskolai dresszura keretén belül 
mozgó beszélgetés és az életre előkészítő magyar 
beszélgetés között. S hogy erre magától rájött , 
hogy nem vakította el az iskola padjain felmuta-
tot t eredmény s hogy ezen az alapon indult 
el az életre előkészíteni a gyermekeket, ez adja 
meg munkájának igazi értékét . 

Ricinger munkájá t mindazonáltal nem tekintem 
abszolút értékűnek, aminthogy bizonyára ő sem 
tekinti. Hisz minden iskola életviszonyához simuló 
beszélgetést lehetetlen írni. Ilyent minden tanító-
nak magának kell összeállítani a saját körül-
ményeinek figyelembe vételével. S minél többen 
dolgoznak hasonló irányban, annál több pedagógiai 
értékű igazság fog leszürődni. 

Ricinger füzetében az osztályok szerint foko-
zatosan állítja össze a beszélgetés anyagát. Figye-
lembe kell azonban vennie, hogy óriási különbség 
van, ha csak a már valamit tudó II. osztályost 
s a teljesen idegennyelvű I. osztályost hason-
lítjuk össze. Annál az amúgy is idegenkedő, 
aggodalmaskodó kis I. osztályos román, tót vagy 
más idegenajkú gyermeknél azonnal a „Jó 
reggelt" vagy más hasonló köszönéssel kezdeni 
bajos. Hiszen hangbeli erős különbségek is vannak 
a magyar nyelv és az idegen nyelv között. Van 
azonban nekünk olyan beszélgetésünk, amelyik, 
hogy úgy mondjam, internacionális. Ez az állatok 
beszéde. A disznó röf-röfjét megérti bármilyen 
ajkú gyermek. A felmutatot t képre rögtön rá-
mondja a röf-röf hangutánzó szót s ebben már 
benne van a magyar o hang. S ilyen hangutánzó 
szó számtalan van s mindegyikkel egy-egy tisztán 
kiejtett magyar hangot tanul meg a gyermek 
— még pedig a legnagyobb kedvvel. S most már 
ehhez a hangutánzó szóhoz hozzá lehet egy kis 
beszélgetést fűzni. „Mit mond a disznó?" stb. 
S mikor így e hangutánzó szavakkal már bele-
loptuk a fülükbe a magyar hangokat, azután 
térhetünk át más beszélgetésre, de akkor is föl-
tétlenül az aktivitás segélyével. 

Az it t elmondottaknak szerettem volna nyomát 
látni Ricinger munkájában. Enélkül is azonban 

kvalitásos munkának tekintem Ricinger „Beszélge-
téseit" . Bő anyagot és sok hasznos utasítást talál 
benne az olvasó. Gyermekversek, játékok, ház 
körüli foglalatoskodás közben előjövő beszégetések 
stb. igen nagy'számmal vannak benne. Kiállítása 
ízléses, ára olcsó. Urheyyi Alajos. 

* Gyakorlati útmutatás az elemi iskolai 
számolás - tan í tásban . ( ír ták VeVky Lipót és 
Ladányi Miksa. Szerzők tulajdona. Ára 1 korona.) 

Szerzők e könyvükben egyrészről tényleg út-
mutatással szolgálnak nekünk arra nézve, hogy 
hogyan tanítsuk a számtant a kisgyermekeknek. 
Ez a könyvnek a módszertani része, melyre 
bővebben fogunk kiterjeszkedni. Másrészt pedig 
azokat a sablonos hibákat sorolják fel, melyeket 
még ma is nagyon sokan elkövetünk s így 
természetesen tanítványainkkal is elkövettetjük. 
Sok ilyen öreg hiba van számtantanításunkban, 
de a legnagyobb hiba az, mikor a teljesen szük-
ségtelen szavakra, kifejezésekre is súlyt helyezünk. 
E helytelen kifejezések egész sorára mutatnak 
rá a szerzők, de mindjárt a helyes kifejezésekkel 
is megismertetnek. A könyv módszertani része 
számcsoportok szemléltetésén alapul. Nem a szem-
léltetés szükségességét hangoztatják üres frázisok-
kal, hanem a szemléltetés miként jére nézve adnak 
igen értékes útmutatást . 

Akár vannak szemléltetési eszközök valamely 
osztályban, akár nincsenek, az eredmény feltűnő 
lesz akkor, ha a számok felbontását és össze-
tevését egyaránt, a táblán számképcsoportok 
alakításával szemléltetjük. E számcsoportok el-
helyezését, összeállításuk módjá t magyarázzák és 
mutat ják be a szerzők. 

A közönséges és tizedes törtek magyarázása, 
szóval megértetése minden ilyen számkép-csopor-
tok bemutatása által történik. Ez érdekli a gyer-
meket, könnyen megtanulja, a műveleteket, míg 
például a számsorok írása 50-ig vagy 100-ig nem-
csak, hogy untat ja a gyermeket, hanem ha az 
elején mindjár t elvéti — ami nagyon könnyen 
megeshetik — a legkisebb haszonnal sem jár . 
Ép ilyen értéktelen munka az is, ha a táblát 
teleírjuk számtani példákkal s a gyermekekkel 
füzeteikben kidolgoztatjuk. Igaz, hogy ezekkel a 
gyermek elbabrálhat akár egy egész órán át, de 
kedvetlenül, unalommal csinálják, ez pedig igazán 
nem lehet a modern pedagógia kívánalma. 

Szerzők igen hasznos munkát végeztek s mun-
kájuk meg is érdemli, hogy foglalkozzunk vele, 
mert sok olyan öreg hibát szemléltetnek benne 
amelyek vagy nem haltak ki a számtan-
tanítás keretebői még ma sem, vagy már ú j r a 
is születtek. Ezeket legalább ne engedjük ú j ra 
megöregedni. (,j.) 

* Az első lépés. (írta Adorján Zoltán. Meg-
, jelent Marosvásárhelyt, Benkő László nyomdájá-

ban. Ara 2 korona.) 
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Első kísérlete Adorján Zoltánnak ez a verses-
kötet. Még nem tudja megválasztani az értékest, 
még nagyon a hatása alatt van mestereinek. 
Egyik-másik költeményén nagyon megérzik Pe-
tőfinek és Szabolcskának a hatása. Nem mernénk 
végleges véleményt mondani költői tehetségéről. 
El kell ismernünk, hogy fe j le t t ritmusérzéke, 
verselési készsége van, de igazán értékest csak 
akkor fog alkotni, ha teljesen függetleníti magát 
és ú j területe t hódít meg költészetével. 

Első kötetében vannak figyelemreméltó alkotá-
sok, de a többség közepes, egyesek pedig még 
azon is alul maradnak. 

* A k i s honvédők. Sajtó alatt s még ez 
ősz folyamán meg fog jelenni Loveezky Ernőnek 
(Pécs) — március 15 ike megünneplésére írt — 
A kis honvédők c. énekes gyermekszínműve 3 fel-
vonásban. 

Képes m a g y a r b é l y e g e k . Tíz csoport 
képes magyar bélyeget küldött lapunkhoz TViesner 
J . Emil, a képes magyar bélyegek kiadója (Buda-
pest, VI., Pannonia-utca 2/c.), s mi ezt a vállal-
kozást jó szívvel ajánljuk úgy az elemi mint a 
középiskolai tanítók figyelmébe. Ezek a képes 
magyar bélyegek nagy segítségére lesznek az 
iskolai tanítás különféle ágaiban. Elég uta lnunk 
a c-oportok tartalmára. A kiváló magyar művé-
szek által rajzolt s eddig megjelent bélyegeken 
ö.->zes királyaink, nevesebb hadvezéreink, állam-
férfiaink, íróink, művészeink arcképével találkozik 
a tanuló, egy csoportban pedig nevezetesebb várak 
képeivel. Ezeket követik majd gyors egymásután-
ban híres utazók, földrajzi felfedezők, feltalálók, 
tudósok, művészek arcképei, végül a természet 
képeinek, építészeti és művészeti emlékeknek 
bélyegei. Egy-egy bélyeg ára 2 fillér. Kaphatók 
minden könyvkereskedésben. Hogy a tanulók a 
bélyegeket összegyűjthessék és megőrizhessék, 
igen csinos kiállítású gyűjtőkönyveket is adott 
ki Wiesner. Egy ilyen könyvnek, melybe több 
száz bélyeg ragasztható, 90 fillér az ára. Van 
nagyobb alakú is, melynek az ára 2 korona. íme, 
az eddig megjelent csoportok : I. Az Árpád-házból 
származott királyok. Ara 50 fillér. II. A vegyes-
házból származott királyok. Ára 30 fillér. III . 
A Habsburg-házból származott királyok. Ára 35 
filler. IV. Magyar írók, költők, művészek. Egy-
egy sorozat ára 12 fillér. 1. sorozat: Béla király 
névtelen jegyzője (Anonymus), Balassa Bálint, 
Pázmány Péter , Mikes Kelemen, Dugonics Andi'ás, 
Kazinczy Ferenc. 2. sorozat : Kisfaludy Sándor, 
Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Páy 
András, Kisfaludy Károly, Kölcsey Ferenc. 3. 
sorozat: Jósika Miklós, Czuczor Gergely, Vörös-
marty Mihály, Gaal József, Eötvös József báró, 
Bajza József. 4. sorozat : Arany János, Garay 
János, Tóth Kálmán, Báró Kemény Zsigmond, 
Tompa Mihály, Petéfi Sándor. 5. sorozat: Madách 

Imre, Vas Gereben, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, 
Liszt Ferenc, Munkácsy Mihály. V. A kálvária. 
Ara 30 fillér. VI. A hét vezér. Ára 14 fillér. 
Álmos, Előd, Huba, Kund, Tas, Ond, Töhötöm. 
VIII. A magyar nemzet vértanúi. Ára 30 fillér. 
IX. Magyar várak. Ara 12 fillér. Árva vára, 
Murányvár, Sárospatak vára, Trencsén vára, 
Vajdahunyad vára, Visegrád vára. X. Magyar 
államférfiak, hősök és hadvezérek. Egy-egy soro-
zat ára 12 fillér. 1. sorozat: Attila, Árpád, Hu-
nyadi János, Kinizsi Pál, Zrinyi Miklós, II. Rá-
kóczi Ferenc. 2. sorozat : Báthory István, Bocskay 
István, Bethlen Gábor, Verbőczy István, Marti-
nuzzi Frá te r György, Wesselényi Miklós báró. 3. 
sorozat. Széchényi István gróf, Kossuth Lajos, Deák 
Ferenc, Andrássy Gyula gróf, Bem, Klapka György. 

Hivatalos rész. 
Körrendelet. 

(Valamennyi közigazgatási bizottságnak. — 
97.509. szám.) 

A községi jellegű, kisebb fokozatú gazdasági 
népiskolák az 1902. évi 66.569. sz. a. kiadot t 
„Gazdasági ismétlő-iskolai szervezet és t an te rv" 
22. §-a a lapján csakis a gazdasági taní tók és 
a női kézimunka taní tónők dí ja inak kiegészíté-
sére nyerhe tnek állami támogatás t , míg az ily 
gazdasági népiskolák gyakorlat i telepeinek föl-
szerelési és művelési költségei, ezzel szemben 
pedig a gyakorla t i telepek jövedelmei a köz-
séget illetik. 

A szóbanforgó kisebb fokozatú gazdasági 
népiskolák számadásai is elsősorban az illető 
községet érdeklik, minélfogva az ily számadá-
soknak a végső felülvizsgálat, illetve a fel-
mentvény megadása végett a vezetésem alatti 
minisztériumhoz, avagy kebli számvevőségem-
hez való évenkénti felterjesztése mellőzhető. 

Ugyanezen indokból mellőzhető a községi 
jellegű önálló, valamint azon állami jellegű, 
kisebb fokozatú és önálló gazdasági népiskolák 
számadása inak felterjesztése, melyek összes dologi 
szükségleteit a község fedezi. 

Fe lh ívom ennélfogva a közigazgatási bizott-
ságot, hogy jövőben mindazon kisebb fokozató 
és önálló akár kö?ségi, akár állami, avagy más-
jellegü gazdasági népiskolák számadásait, me-
lyeknél az összes dologi szükségletekről az illető 
község gondoskodik, az 1876. évi X X V I I I . 
t. c. 6. §-ának 7. pont ja , illetőleg az 1906. évi 
51.396. sz. p. ü. és 1906. évi 54.946. sz. vkm. 
körrendeletek értelmében kellőkép felülvizsgál-
tatván, azokra a végérvényes felmentéseket 
saját hatáskörében adja meg, anélkül, hogy a 
szobanforgó számadások egv okmányolat lan 
példányát ide felterjesztené. 
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Ily számadások a jövőben csak esetleges 
felebbezés kapcsán terjesztendők fel. 

Azon állami jellegű, kisebb fokozatú e's ön-
álló gazdasági népiskolák számadásai, melyek 
dologi szükségleteiről a kir. k incs tár gondos-
kodik, illetve amelyek szükségleteiről a jöve-
delem terhére kell gondoskodni, azonban to-
vábbra is fel terjesztendők évenként. 

Végül a kisebb fokozatú és bármely jellegű 
gazdasági népiskolák tanítói és kézimunka-
taní tónői részére utalványozott évi d í jak mikénti 
elszámolására nézve ' ezennel elrendelem, hogy 
az utalványozott dí jakra jogosul tak kellően 
bélyegeit nyugtá i t minden évben legkésőbb 
október hó végéig közvetlenül kebli számvevő-
ségemhez terjessze fel. 

Budapest, 1909. évi október hó 15-én. 

A miniszter he lye t t : 

Tóth , 
államtitkár. 

A m. k i r . vallás- és közoktatásügyi min isz ter : 
E l ő l é p t e t t e : Jankovits Ernő áll. el. isk. 

tanítót a népnevelés terén szerzett érdemei 
elismeréseül az 1907. évi XXVI. t.-c. 9. sza-
kasza alapján igazgató-tanítóvá. 

K i n e v e z t e : Varga János oki. tanítót a dráva-
diósi áll. el. isk:-hoz r. tanítóvá ; Nagy Pál oki. 
tanítót a rovenszkói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Wallandt Soma oki. tanítót a móriczföldi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Mathaisl Henrik oki. 
tanítót a csicsmányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Sárosy Albert répczebányai róm. kath. el. isk. 
tanítót a gercselyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Unterweger József alliosi közs. el. isk. tanítót 
és Kösztler Olga oki. tanítónőt az alliosi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé; Krau-
scher Ernő, Metzker Géza, Néder István, Dóczy 
Ilona, Beke Borbála, Metzker Mária, Perlwolfné 
Trillts Mária nagymarosi róm. kath. el. isk., 
Sipos Mihály ipolysági róm. kath. el. isk. igaz-
gató-tanítókat, ill. tanítónőket a nagymarosi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanítónőkké ; Szath-
máry István oki. tanítót a keresztesi és Tóth 
Antalné Illinger Eleonóra oki. tanítónőt a garam-
szécsi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; 
Orosz Iloaa oki. tanítónőt a bölöni áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Paszulyka Anna oki. tanító-
nőt a hajdúdorogi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Ferch Gizella bukaresti róm. kath. el. isk. taní-
tónőt a zsombolyai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Keller Szeréna oki. tanítónőt a felsőgerebeni áll. 
el. isk.-hoz r. tanítónővé; Vécsey Aranka oki. 
tanítónőt a korompai áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Lakatos Margit oki. tanítónőt a viczei 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Szida Stefánia 
oki. tanítónőt az almáskamarási áll. el. isk.-hoz 

r. tanítónővé ; Mikuía Anna Berta oki. tanító-
nőt az avasújfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé; 
Pataky Mária oki. tanítónőt a mosniczii áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Abonyi Ilona oki. kisded-
óvónőt az ambrózfalvai áll. kisdedóvodáhóz kis-
dedóvónővé ; Kovássy Jolán oki. kisdedóvónőt a 
máramarosszigeti áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; Lévay Ilona oki. kisdedóvónőt a csongori 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Stefan Irma 
oki. kisdedóvónőt a bustyaházai áll. kisdedóvodá-
hoz kisdedóvónővé ; Geiger Hona oki. kisded-
óvónőt a tiszaborkúti áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Hoffmann Margit közs. kisdedóvónőt 
a petrőczi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Hajlamász Zsófia óbessenyői közs. kisdedóvónőt 
az óbessenyői áll. kisdedóvodához kisdedóvonővé. 

S z o l g á l a t t é t e l r e r e n d e l t e : Balázs Pé ter 
nyug. áll. el. isk. tanítót a kolozsvármegyei 
tanítói nyugdíjügyi bizottság véleménye alapján 
tanítói szolgálatába visszahelyezte és szolgálat-
tételre Nagyküküllő vármegye kir. tanfelügyelő-
ségéhez rendelte. 

J e l e n m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : Brinich 
Kornél rovenszkói áll. el. isk. tanítót a morva-
őri áll. el. isk.-hoz ; Révész Gyula avasújfalui 
áll. el. isk. tanítót a hagymásláposi áll. el. isk.-
hoz ; Bakcsi Sándor fotosmartonosi áll. el. isk. 
tanítót a szeszármai áll. el. isk.-hoz ; Pálinkás 
Béla győri és Zoltán Dénes fiumei áll. el. isk. 
tanítókat kölcsönösen ; Exner Mihály újbánya-
csüröki áll. el. isk. tanítót a muszkai áll. el. 
isk.-hoz ; Mátéffy József viczei áll. el. isk. taní-
tót a nagysomkúti áll. el. isk.-hoz ; Hoff elder 
János korompai áll. el. isk. tanítót a gyetvai 
áll. el. isk.-hoz ; Kapitány József gyetvai áll. 
el. isk. tanítót az aranybányai áll. el. isk.-hoz ; 
Kiss Márton koháryházai áll. el. isk. tanítót a 
vecsési áll. el. isk.-hoz ; Brauner József ghymesi 
áll. el. isk. tanítót a nyitraivánkai áll. el. isk.-
hoz ; Lyikár Mihály bácskeresztúri áll. el. isk. 
tanítót a sajkásgyörgyei, Téglás Emil zerneszti 
áll. el. isk. tanítót a bácskeresztúri, Kovács 
I rma bölöni áll. el. isk.tanítónőt a zerneszti áll. 
el. isk.-hoz ; Lépi Valéria drávadiósi áll. el. isk. 
tanítónőt a nagyugróczi áll. el. isk.-hoz ; Mikitta 
Emilia vihnyepeszerényi áll. el. isk. tanítónőt a 
keresztesi, Kukorélly Juliska garamszécsi áll. el. 
isk. tanítónőt a vihnyepeszerényi áll. el. isk.-hoz ; 
Szabadfi Etelka mosniczii áll. el. isk. tanítónőt 
a dunaveesei áll. el. isk.-hoz ; Vertán Piroska 
felsőgerebeni áll. el. isk. tanítónőt a magyar-
szentmihályi áll. el. isk.-hoz ; Schuszter Jozefhi 
harasztosi áll. kisdedóvónőt a barczaiíjfalusi áll. 
kisdedóvodához ; Thamó Anna vágbeszterczei áll. 
kisdedóvónőt a parajdiál l . kisdedóvodához; Sinvm 
Erzsébet barczaújfalusi áll. kisdedóvónőt a szat-
márnémetii Kinizsi-utcai áll. kisdedóvodához ; 
Gebauer Alexandrina tatrangi áll. kisdedóvónőt 
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a kiskőrösi áll. kisdedóvodákoz ; Hither Sarolta 
lajtaújfalui áll. kisdédóvónőt a zsombolyai áll. 
kisdedóvodához ; Ember Mária drávaegyházi áll. 
kisdedóvónőt az ilonczi áll. kisdedóvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Tomor Sándor 
suri róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; 
Szathmáry László érkörtvélyesi ref. el. isk. tanító-
nak évi 860 K-t ; Debreczeni József árpádi ref. 
tanítónak évi 1540 K-t ; Boskovits Dusán béga-
szentgyörgyi gör. kel. szerb el. isk. tanítónak 
évi 1160 K-t; PáczitánMihály kustánfalvai gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1080 K-t ; Grasal-
kovich Antal tiszakerecsényi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1220 K-t ; Bell Elek szamos-
lukácsi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 640 K-t ; 
Domokos János gyulai róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1720 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Podhradszky (Podgradszky) Plato deszki 
gör. kel. szerb hitf. el. isk. tanító özv., szül. 
Dragojev Zsófiának évi 692 K-t, József, Milán 
es Iván nevű kiskorú árváinak egyenként 115 
K 33 f-t, együtt 345 K 99 f-t, mindössze 1037 
K 99 f - t ; néh. Miltoroiu János kereki gör. 
kel. el. isk. tanító özv., szül. Iluicza Elenának 
évi 688 K t ; néh. Klosztermayer János csepeli 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Hainitz Her-
minának évi 600 K-t. 

Különfélék. 
„Osztrák-magyar monarchia." 

A kecskeméti közs. népiskolai tanítótestület 
ezévi február 5 iki üléséből a közoktatásügyi 
miniszter urat felkérte: utasítsa a ,,Magy. föld-
rajzi intézet részv.-társ." kartográfiai osztályát, 
hogy a kiadásában megjelenő „Osztrák-magyar 
monarchia" című iskolai falitérképnek ezt a 
címét változtassa meg, s ezentúl Magyarország 
és Ausztria címen adja ki. A tanítótestület a 
következőkben okolta meg kérését : 

Magasabb osztálybeli tanítványainknak a szemük 
előtt levő falitérképről az „Osztrák-magyar mon-
archia" államcím vésődik emlékezetükbe, holott 
ez az elnevezés közjogilag merőben helytelen. 

Ez a megtévesztő elnevezés ugyanis egy álla-
miságot jelent, pedig jogilag nincs is oly egy-
séges közjogi test, mely az osztrák-magyar mon-
archiának felelne meg. 

Ez az elnevezés igen alkalmas arra, hogy 
kifelé az összbirodalmi látszatot keltse, de viszont 
nekünk egyáltalán nem alkalmas arra, hogy álla-
munk önállóságát vele feltüntessük, sem arra, 
hogy itt két állam van, két külön területtel, 
külön közjoggal, külön fejedelmi hatalommal, 
külön állami szervezettel, a törvényhozási hata-
lomnak teljes és föltétlen önnállóságával, s hogy 
tehát itt nincs államunió s nincs összállatn. 

De amidőn azt látjuk, hogy a teljes szuverénitás 
nem j u t kifejezésre a „Osztrák-magyar monarchia" 
címben, sőt ellenkezőleg, merőben helytelen fogal-
mat kelt, s amidőn azt látjuk, hogy a külföld 
téves felfogását és helytelen köztudatát is foly-
ton táplálja az Osztrák-magyar monarchia állam-
cím : miért kell nekünk magunknak is ugyanezen 
helytelen címet, a mi gyermekeinkben a helytelen 
fogalmat tovább tenyészteni V 

Míg régebben a Iviepert-féle, valamint a góthai 
Jus tus Perthes-féle kartogr. intézettől kaptuk 
térképeinket, addig nem csodálkozhattunk a köz-
jogi tévedéseken, de mióta a magyar föld-
rajzi intézet készíti (a különben remek szép) 

! térképeinket : méltán elvárhatjuk, hogy a magyar 
alkotmányjog keresve se találhasson hibát raj tuk, 
s hogy pl. az összbirodalmi látszatnak a leg-

; csekélyebb jele is el tűnjék róluk. 
Ilyen szempontból a cím, a név pedig külö-

; nősen fontos. 
A Magyar földrajzi intézet az illető térképcím 

megváltoztatását saját iniciatívájából nem teheti, 
minthogy e kiadvány approbációja a múltban 
már ily címen történt. 

Tudomásunk van azonban arról, hogy az inté-
zet is helytelennek tar t ja a mostani címet, s 
egyedül Nagyméltóságod utasítását várja, hogy 
a helyesbítést készséggel teljesíthesse. 

Midőn azt látjuk, — így szól tovább a felirat 
— hogy Nagyméltóságod Magyarország és 
Ausztria viszonyának jogi természetéről a fel-
világosítást nemcsak szükségesnek tartja, hanem 
messze kiható szavainak s iratainak felvilágosító 
erejével hazánk közjogi helyzetéről a külföldet 
is tájékozza: akkor bátran remélhetjük, hogy 
nem fogja Nagyméltóságod jelentéktelen semmi-
ségnek tekinteni, ha iskoláinkban hazánk köz-
jogi viszonyáról szóló magyarázatot egy tiszta 
fogalmat keltő államcímhez kívánjuk kötni, s 
ezt a gyermekeink szeme előtt függő térképen is 
kifejezésre szeretnők juttatni . 

Erre az érdekes feliratra e hó 7-én Kerekes 
József, a tanítótestület elnöke, a következő választ 
kapta Kurucz Gyula tanfelügyelőtől : 

Örömmel értesítem tek. felügy. igazgató urat, 
hogy a kecskeméti községi elemi iskolai tan-
testület indítványára alapított javaslatomra a 
nagyméltóságú vallás- és közokt. Miniszter úr 
utasítani méltóztatott a Magyar földrajzi intézet 
részvénytársaságot, hogy a kiadásában megjelenő 
„Osztrák-magyar monarchia" című iskolai fali-
térképnek jelenlegi felírását változtassa meg és 
ezentúl a közjogilag helyesebb „ M a g y a r o r s z á g 
és Ausztria" felírással adja ki. 

Ugyancsak utasítani méltóztatott az országos 
tanszermúzeumot is, miszerint intézkedjék, hogy 
minden hazai tanszergyárban és intézetben a 
megjelenő térképeken és glóbusokon csakis ezen 
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elnevezés használtassák. Ettől eltérő felírású tér-
képeket és glóbusokat iskolai használatra ezentúl 
a minisztérium nem fog engedélyezni. 

— A földrajzi oktatás reformja. Az 
( »rszágos Közegészségi Egyesületben nagyérdekű 
előadást tar tot t Lasz Samu dr. tanár a földrajz-
oktatás reformjáról. A nevezett egyesület egyik 
szakbizottsága ugyanis (az iskolaorvosok és egész-
ségtan tanárok osztálya) nemcsak az iskola higié-
nikus, egészségügyi kérdéseivel foglalkozik, de 
figyelemmel kíséri a pedagógiai, didaktikai kérdé-
seket is. így foglalkozott már e bizottság 
a nyelvészeti, a mathematikai reformmal, leg-
utóbb pedig a földrajzoktatás reformjával, 
melynek előadója Lasz Samu dr., az I. ker. fő-
gimnázium tanára volt. A közép- és népiskolai 
tanítókat 'egyaránt érdeklő előadásnak közöljük 
az első részét. A tudós tanár előadása második 
szakaszában tér t rá, utalva a külföldön és hazánk-
ban egyaránt megnyilatkozó nagy földrajzi tájé-
kozatlanságra és a geográfiái ismeretek hiányos-
ságára, a magyar földön megindított földrajzi 
reform-mozgalomra. Részletezi a különböző tan-
terveket — a régebbiek jobbak voltak a földrajz-
tanítás szempontjából, mint a mostani — továbbá 
a reform-bizottságnak a földrajz keretét, peda-
gógiai, didaktikai célját felölelő kérdőpontjait. 
Megismerteti — Cholnoky és Simonyi Jenő dr. 
definíciói hangsúlyozásával — a magyar modern 
középiskolai földrajzoktatás irányát, materiáját s 
hangsúlyozza a reform-bizottság végső határozatát, 
mely szerint : „ A földrajz ezidőszerint való taní-
tását csonkának találja és annak a felsőbb osz-
tályokba való önálló bevezetésével, betetőzését 
óhajt ja." Befejezőszavaiban az Országos Köz-
egészségi Egyesület s ennek kebelében az iskola-
orvosokat és egészségtan-tanárokat, mint az 
iskolában, annak tanító-nevelő munkájában a 
tanároknak hűséges testvéreit : a hallgatóságát 
arra kérte, támogatná a földrajzi reformbizott-
ságot a -geográfiái ismeretek mélyítésének nemes 
missziójában. Az előadást szélesmedrű vitatkozás 
követte, melyben egyformán osztoztak geográfiát 
tanító tanárok és az iskolaorvosok. Valamennyien 
a tanítás megkönnyítését és gyakorlati irányát 
sürgették, hogy így a tanulók túlterheltetése 
elkerültessék. Az iskolaorvosok különösen a higiéné 
szempontjából tárgyalták a reform kérdését, azt 
óhajtva, hogy a tárgy materiája a gyermekek 
fejlettségi viszonyainak számbavételével osztassék 
fel az egyes osztályokban. Föl is kérte a szak-
osztály Balázs István dr.-t, világítaná meg most 
már a higiéné szempontjából a magyar közép-
iskolák földrajzoktatását s készítsen ez érdemben 
tervezetet. 

— „Tihanyi" szobaalapítvány. Tihanyi 
Domokosnak, Tolna vármegye kir. tanfelügyelőjé-
nek, jövő év május havában lesz 40 éves jubi-

leuma. Ez alkalomból a Tolnavármegyei általános 
tanítóegyesület elnöksége lelkes felhívást intézett az 
egyesület tagjaihoz,aTanítókházában egy „Tihanyi" 
szobaalapítvány létesítése végett. A szobaalapít-
ványhoz szükséges 4000 koronából megvan már 
629 kor. 33 fii. Tihanyi-alap címen, 1191 kor. 
45 fii. árvaházi alap címen. A szíves adományok 
Máté József bátaszéki községi ig.-tanítóhoz, az 
egyesület pénztárosához küldendők. 

— Blícs i í i innep. Lélekemelő ünnep folyt le 
Szepesremete bányavárosban. Rendezte a község 
és ev. egyházközség elöljárósága, az iskolaszék 
és tanítótestület Brósz Adolf tanító, körelnök 
és egyházi gondnok tiszteletére, hi 35 évi buzgó 
és áldásos működése u tán meggyengült egész-
sége miat t nyugalomba vonult. A zászlókkal és 
virágokkal díszített iskolateremben, a szózat el-
hangzása utan, dr. Kreichel iskolaszéki elnök 
méltatta a távozó tanító érdemeit lelkes szavak-
kal. Dimer tanító felköszöntötte a tanítótestület 
nevében, Fabrici gölniczbányai tanító felolvasta 
a szepesi tanítóegylet elnökségének elismerő-
átiratát és búcsúzott a volt körelnöktől, Gedul-
dig városi bíró tolmácsolta a polgárok és az 
ev. egyházközség hálaérzelmeit ; végre Morzsányi 
Ilonka tanuló megköszönte a szeretett tanító-
bácsinak önzetlen fáradozását és értékes emlék-
tárgyakat nyújtot t át neki, aranyórát lánccal és 
egy szép dohányzókészletet. Az ünnepelt meg-
hatottan köszönte a szeretet és ragaszkodás 
e ki tüntető nyilvánítását és a tanulók himnusz-
éneke befejezte a szép ünnepet. 

— H í r e k Fogarasbó l . Fogaras vármegye köz-
igazgatási bizottságának október havi rendes 
ülésén a kir. tanfelügyelő jelenté : A fogarasi 
áll. polg. leányiskolával kapcsolatosan kétéves 
női kézimunka-tanfolyam szerveztetett s a tan-
folyam vezetőjéül Szabó Józsa felső ipariskolát 
végzett tanítónő neveztetett ki. Ez évben csak 
az első évfolyam nyi t ta to t t meg, melyben a 
fehérruhavarrrás összes ágazatai heti 18 órában, 
a közismereti tárgyak pedig heti 5 órában adat-
nak elő. A tanfolyamnak jelenleg 20 növendéke 
van. Kucsuláta községben állami óvoda szervez-
tetett , s mihelyt az elhelyezés biztosíttatott, az 
óvoda működését azonnal meg fogja kezdeni. 
A reusori újonnan szervezett közs. el. iskolához 
Comsulea János dolovai áll. el. isk. tanító ; a 
vajdarécsei közs. el. iskolához pedig Markó 
Etelka oki. tanítónő választatott meg. A köz-
igazgatási bizottsági ülés után a fegyelmi választ-
mány Stefán Vince keletfelsőszombathelyi gör. 
kel. el. isk. tanítót a magyar nyelv tanításának 
elhanyagolásáért dorgálásra és a költségek meg-
fizetésére ítélte, Kántor György kucsulátai gör. 
kel. tanító ellen azonban az ítélet meghozatalát 
felfüggesztette, miután az illető nyugdíjaztatását 
kérte. 
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— Negyven év. Petrofszh/ Ferenc garam-
németfalvai róm. kath. tanító most töltötte be 
áldásos tanítói működésének 40 évét. A jubi-
leumot csöndben, szűk családi körben ülte meg. 
Annál inkább megérdemli, hogy megemlékezünk 
róla, ki ily hosszú időn át szolgálta lelkesen a 
népoktatás és a magyarság ügyét. A jubiláns 
tanító édesatyja Munkay József egyeki áll. iskolai 
igazgatónak. 

— A tanító síremléke. Néhai Kalmár 
Sándor tanító félszázadot meghaladó áldásos taní-
tói működést fe j te t t ki a beledi ev. gyülekezet-
ben s ez idő alatt értelmes és munkás nemze-
déket nevelt az egyháznak és hazának. Az egyház-
község elhunyt tanítója iránti hálás érzését azzal 
akarta némileg leróni, hogy sírja fölé emlékkövet 
állíttatott. A község apraja-nagyja, úgyszólván 
valláskülönbség nélkül, nagy számmal vonult ki 
a temetőbe, hol a megkoszorúzott sírkövet Rózsa 
Sándor ev. lelkész avatta fel. Szem nem maradt 
szárazon, midőn a lelkész a tanítói hivatás 
magasztosságát fejtegette, az elhunytat úgy állítva 
a hallgatóság elé, mint aki e magasztos hivatást 
a szó igazi értelmében élete végéig betöltötte. 
Az egyházközség nemes érzését bizonyítja az is, 
hogy az elhunyttal egy sírban nyugvó feleségének 
roskatag síremlékét is egyidejűleg rendbehozatta. 

— Halá lozások . Munteán Aurél János 
muszkai gör. kel. román tanító munkás életének 
44-ik, tanítóskodásának 25-ik évében hosszabb 
szenvedés után, okt. 18-án elhunyt. — Paulin 
Imre róm. kath. kántortanító, Paulin Béla kántor-
tanító édesatyja, Somogy-Gadányban, életének 
54-ik, boldog házasságának 30-ik és áldásos 
tanítói működésének 34-ik évében hirtelen el-
hunyt. — Id. Marhovich Gusztáv, az Észak-
magyarországi egyesített kőszénbánya-iparvállalat 
részvénytársulat 27 éven át volt rendes tanítója, 
a baglyasaljai önk. tűzoltó testület alparancsnoka, 
községi képviselőtestület tagja, a Nógrádmegyei 
tanító-egyesület választmányi tagja, munkás életé-
nek 51-ik, boldog házasságának 28-ik és műkö-
désének 30-ik évében elhunyt Baglyasalján. — 
Grimm Pál volt szigetbecsei kántortanító, egy-
évi nyugalomba vonulása után elhunyt. Temetése 
nagy részvét mellett Ráczkevén volt. — Ladanszky 
Ilona róm. kath. tanítónő életének 27-ik, tanítós-
kodásának 8-ik évében elhunyt, Tóbán. Áldás 
emlékükre ! 

Tartalom : A vasember. Lengyel Miklós dr. — 
Petőfi a szociálisták szemüvegén. Kardos Albert. — 
A modernrföldrajz iránya és célja. — Tanítók tanács-
adója. — Őszi bokréta : Őszi hangok; Szé/p Annuska.— 
Hulló levelek. Daraghy Irma. — Őszi hold. Berze 
Nagy János. — Őszi ének. Szalay Gyula. —• Megholt 
virágait. Borsodi László. — A gyermekkor olvas-
mányainak reformja. Pataki János dr. — Egyesületi 
élet. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék.— 
Szerkesztői üzenetek. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. A. B. (Vágy stb.) Gyönge versek. — Sz. II. (Vissza-

tekintés stb.) Sajnos, a vers és a Klára néni című rajz nem 
érik el azt a színvonalat, melynek megtartására törek-
szünk. A leányegyesületről szóló cikkben csupa helyes, 
szép dolog van, de ezt is újra kellene írni, hogy 
közölhessük. — B. L. (Borozás közben.) A vers nera 
rossz és a bíztatást nagyon megérdemli, csak hosszabb 
a kelleténél és tárgyához képest nincs elég erővel 
megírva. — N. M. (Hegedűszó stb.) Sorra kerülnek. — 
H. H. „Nil" név alatt Dapsy Gizella szeghalmi óvónő, az 
újabb költőnemzedék egyik legtehetségesebb tagja ír. — 
P. (Alsóárpás.) Tőlünk telhetően. — F. I. (Kissztapár.) 
Budapest, Szentkirályi-utca 21. — T. S. (Új hege-
dősök stb.) Jön. — K. (Halottak napján.) Sajnálatunkra, 
kívánságát nem teljesíthetjük. — I). Az egyiket (a ma-
gyar beszéd tanítása) közöljük. A másik kérdést most 
pihentetjük. Még nem oly rég alaposan megvitatták 
e lapban s az ön cikke alig mond újat. — B. A. A 
Jó Pajtást a Franklin-Társulat (Egyetem-utca 4.) adja ki. 
Forduljon oda mutatványszámért. Egész évre 10 K az 
előfizetési ára. — Kezdő. Csupa hétköznapi gondolat, 
a stílus művészete nélkül. — Sz. (Emmuskámhoz.) 
Kér, hogy „annál is inkább" közöljük versét, mert 
„a lap egyik olvasójához van intézve". Sajnáljuk, hogy 
többi olvasóinkra való tekintettel kívánságát nem telje-
síthetjük. — Kicsiny. Sem tartalma, sem formája. — 
Őszi éjszakán. Sorát ejtjük. — II. (Miről gondolkoz-
zunk ?) Igaza van : kívánatos, hogy a Néptanítók Lapja 
szerkesztője bírja a miniszter bizalmát, mert csak így 
szolgálhatja minden tekintetben a tanítóság jogos 
érdekeit. De viszont az is kívánatos, hogy a szerkesztő 
is bízzék a miniszterben. Íme a magyarázata, hogy a 
lap mostani szerkesztője a miniszterével egyszerre 
távozik. Annak semmi hasznát nem látná a tanítóság, 
ha a szerkesztő tovább szerkesztené a lapot, kölcsönös 
bizalom nélkül. Ha más miniszter jön, annak is meg-
lesz bizonyára a maga bizalmas embere s fel kell 
tennünk az utódról, hogy minisztere bizalmát a tanítóság 
javára hasznosítja. Egyébként : a meleg ragaszkodást 
hálásan köszönjük, de a cikket nem közölhetjük. — 
0 . Nagyon szép. — K. (Skatulyázás.) Szívesen vesz-
szük a lap tárgyilagos kritikáját s közöljük is. Mi 
magunk érezzük legjobban, hogy még sok tekintetben 
távol vagyunk a magunk elé tűzött egyik céltól : a kü-
lönböző iskolafajták embereinek egy táborba tömöríté-
sétől. Erre vonatkozó törekvéseinkre onnan nem jött 
visszhang, ahonnét vártuk: a középiskolától. A lapba 
ma már sok jelestollú középiskolai tanár ír (legutóbb 
is épen középiskolai tanártól jelent meg egy igen 
magvas tanulmány a népiskolai énektanításról), de a 
középiskolai tanárság a maga egészében még nem 
látszik érdeklődni a Néptanítók Lapja cikkei iránt. 
Nemrég hallottuk, hogy egy tanárnak „véletlenül" 
a nyáron kezébe akadt az újság s elolvasván egy szá-
mot, végigolvasta az egész évfolyamot nagy elcsudál-
kozásában, hogy : nini, mi lett ebből a lapból ! Hát 
lett, ami lett. Egyet pl. egész bizonyossággal merünk 
állítani, hogy a négy folyó és hármas halom hazájában 
egyetlen lap sem foglalkozik oly komolyan a könyvek 
ismertetésével, mint ez a lap, s már ezért is minden 
valamirevaló középiskolai tanárnak olvasnia kellene. 
De hát a világ sem teremtődött egy nap alatt. Nem 
szabad csüggednie : majd megteremtődik az oly sokak, 
tói kívánt egység is. — „Szövetkezzünk.4* Jó arra-
hogy felolvassa a falujában. A mi olvasóinknak erre 
a szózatra nincs szükségük. — I. J. (Erdőszentgyörgy.) 
A politikai vábág_ ideje alatt a miniszterek nem ad-
nak kihallgatást. Iijon levelet a honvédelmi minisz-
ternek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: KBOLOPP ALFEÉD. 

Tanítók a szociális munkában. 
(Meskő Pál előadása.) 

Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter 
a szociális kérdés fontosságából kiindulva, a 
tanfelügyelőkhöz még ez év tavaszán felhívást 
intézett, hogy a tanítói kart meg kell nyerni 
a magyar nemzeti irányban folyó szociális 
tevékenységnek. Erre a célra a miniszter a 
Magyar Gazdaszövetséget különös figyelembe 
ajánlotta és egyszersmind elrendelte, hogy 
nagyobb tanítógyülések alkalmával a Magyar 
Gazdaszövetség mindenkor meghívassék. El-
eddig számos helyen fordultak meg a Gazda-
szövetség kiküldöttei és általán mondható, hogy 
a magyar tanítóságban már is erős érdeklődés 
mutatkozik a szociális munka iránt. Legutóbb 
a szombathelyi egyházmegyei Tanítóegyesület 
25 éves jubiláris közgyűlésén is ott volt a 
szövetség kiküldötte, Meskó Pál titkár szemé-
lyében, ki igen érdekes előadás keretében is-
mertette azokat a feladatokat, melyek a szo-
ciális munka terén csak a magyar tanítók 
lelkes közreműködésével oldhatók meg. Alább 
egész terjedelmében közreadjuk ezt az előadást, 
okulásul azoknak, kik eddig távol álltak ezektől 
az eszméktől és gyönyörűségére azoknak, kik 
eddig is érdeklődéssel kísérték ezt a mozgalmat. 

* 

Első kötelességem megköszönni a szombat-
helyi egyházmegyei róm. kath. tanítóegyesület 
igen tisztelt Elnökségének azt a szívességét, 
hogy alkalmat nyújtott nekem a magyar kul-
túrának itt megjelent érdemes munkásai előtt 
megismertetni a Magyar Gazdaszövetség céljait 
s azokat a törekvéseket, melyek megvalósítása 
Szövetségünknek programmja, valamint az esz-
közöket és módozatokat is, amelyek segítségével 
az ország gazdasági megerősödése érdekében 
sikerrel dolgozhatunk. 

Hogy a tanítóság már most is elég nagy 
terhet hordoz a vállain s hogy munkabírása 
sok teherpróbának van kitéve, ezt mindenki 
tudja, aki ismeri a viszonyokat és csak olyan 
ember tagadhatja, aki egy lelkiimeretes nép-
tanító munkálkodását soha figyelmére nem 

méltatta. Az is szomorú igazság, hogy a 
társadalom nem részesíti a tanítói munkál-
kodást olyan méltánylásban, olyan elisme-
résben, amilyen azt megilleti s hogy nép-
tanítóink munkásságának jelentőségét még 
mindig nem mérik azzal a mértékkel, amely 
annak nagyságát a valósághoz híven megálla-
pítaná. Azt azonban szintén hazafias örömmel 
kell beismerni, hogy azok a néptanítók, kiknek 
a társadalommal szemben jogos követeléseik 
vannak, nem arra irányítják figyelmüket, hogy 
elvitázhatatlanul igazságos igényeik kielégít-
tessenek, nem kötik föltételekhez közérdekű 
munkálkodásukat, hanem hazafias érzelmeiket 
követve, teljes buzgalommal és odaadással tel-
jesítik azokat a nehéz feladatokat, amelyeket 
magasztos hivatásuk számukra kijelölt. 

Más országok néptanítóitól a hivatali köte-
lességek lelkiismeretes teljesítésén kívül egyebet 
nem kívánnak s amelyik tanító a tanítás és 
nevelés terén sikerrel munkálkodik, az tudja 
és érzi, hogy lelkiismeretét semmiféle mulasztás 
nem terheli s tudja azt is, hogy tőle többet 
sem az állam, sem a társadalom nem kíván. 

Nálunk azonban a tanítóval szemben egyéb 
követelményeket is támaszt a társadalom, mert 
nélküle a közjólét előmozdítására irányzott 
társadalmi munkásságot a mi falvainkban, föld-
mívelő népünk között végezni nem lehet. Ha 
végig tekintünk azon összes társadalmi intéz-
ményeinken, melyek a falvak népének erkölcsj 
és anyagi érdekeit szolgálják, megállapíthatjuk 
hogy valamennyi egy-egy buzgó lelkésznek,' 
egy-egy derék és fáradhatatlan néptanítónak 
köszönheti létezését. Ha azután azt keressük, 
hogy kik a lelkei, kik a munkásai, kik az 
életbentartói ezen intézményeknek, ismét csak 
azt fogjuk látni, hogy csaknem mindenütt a 
lelkész és a néptanító viseli a munkateher 
oroszlánrészét s hogy ők dolgoznak, ők fára-
doznak a nagy erkölcsi és gazdasági célok 
megvalósítása érdekében. De nem azért dol-
goznak e társadalmi intézményekben lelkes 
odaadással, mert a társadalom ezt tőlük meg-
követeli, hanem azért, mert maguk is belátják, 
hogy nélkülök ezek a népjóléti intézmények 
— a mi viszonyaink között — fenn nem tar t -
hatók. 

Ha a néptanító urak visszavonulnának a 
szövetkezeti és gazdaköri munkálkodástól, akkor 
ezen intézmények legnagyobb része vagy meg-
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szűnnék, vagy csak névleg léteznék, mert 
hiányoznának azok az emberek, akik szorgal-
mukkal és odaadásukkal azok hasznos munkáját 
biztosítják. Körülbelül 3000 szövetkezetünk és 
800 gazdakörünk van, de igazán alig van ezek 
között olyan, amelyikben ne a tanító végezné 
a munka legnehezebb részét. 

Bátran elmondhatjuk tehát, hogy a tanító 
urak egy jelentékeny része érzi és tudja, hogy 
az iskola falain kívül is várnak rá olyan fel-
adatok, melyek teljesítése alól magát ki nem 
vonhatja s amelyek az ő közreműködésük nél-
kül meg nem oldhatók. 

A Magyar Gazdaszövetség, mint a szövet-
kezeti és gazdaköri mozgalom irányítója, köszö-
nettel tartozik a magyar tanítói karnak, mert 
csakis annak önfeláldozó közreműködésével 
tudtuk elérni azokat a sikereket, amelyekkel 
ma dicsekedhetünk. A tanítói karnak egy 
tekintélyes része, felismerve törekvéseink jogo-
sultságát, céljaink nemességét, lelkesen sora-
kozott az alá a zászló alá, amelyet a falvak 
népének gazdasági megerősítése érdekében ki-
bontottunk. 

A Magyar Gazdaszövetség, t. közgyűlés, a 
földmívelő kisgazda érdekeinek gondozását, 
gazdasági ismereteinek fejlesztését és anyagi 
gyarapodását tekinti legfőbb feladatának. De, 
miután ezen a téren sikeres mnnkát megfelelő 
szervezkedés nélkül végezni nem lehet a 
Gazdaszövetség törekvése elsősorban arra irá-
nyul, hogy minden községnek meg legyen a 
maga gazdaköre, melyben egyesülnek a köz-
ség összes földmívelői s amelyben meg lehet 
indítani a földmívelő kisgazda érdekében szük-
séges munkásságot. Megfelelő szervezetek és 
komoly egyesülés nélkül földmívelőinket a 
gazdasági haladás terén előre nem vihetjük, 
nem pedig már csak azért sem, mert úgyszól-
ván kivihetetlen, hogy minden egyes emberrel 
külön-külön foglalkozzunk s mindenkivel külön-
külön ismertessük meg azokat a vívmányokat, 
termelési módokat és eszközöket, melyek 
segítségével a mezőgazdasági munkálkodást 
gyümölcsözőbbé tehetjük. Ennélfogva minden 
községben gazdakört kell szerveznünk, mely-
nek tagja a község minden földmíves lakója 
s melynek hivatása és kötelessége a gazda-
sági ismeretek népszerűsítése, a gazdasági boldo-
gulás felé vezető utak egyengetése s az anyagi 
megerősödés. Gazdakör nélkül egy község 
gazdasági fejlődése érdekében sikeres munkát 
végezni nem lehet. Egy-egy lelkes, buzgó em-
ber, aki szívesen dolgozik s fárad faluja föld-
mívelő népének gazdasági fejlődése érdekében, 
gazdakör nélkül is sok jót tehet, de ha gazda-
kört szervez, akkor megvalósíthatja mindazokat 
az eszméket, amelyek a községet a gazdasági és 

erkölcsi fejlődés útjára vihetik. A gazdaköri 
munkásság egy táborba tömöríti a község 
minden gazdáját, a gazdakörben előadások-
kal, gépbemutatásokkal, versenyekkel, díjazá-
sokkal, kirándulások rendezésével, gazdasági 
tartalmú füzetek kiosztásával gyarapítani lehet 
a gazdasági ismereteket, fokozni a termelést, 
szervezni a beszerzést és értékesítést s ezáltal 
előmozdítani a gazdasági megerősödést. 

A tanító munkája az iskolában is kevésbé 
terhes az olyan községben, melynek népe va-
gyonos, ahol az iskolába járó gyermekek szü-
lői jólétben élnek s fogékonysággal bírnak a 
kultúra és haladás iránt. A tanítót mindig 
jobban megbecsüli a művelt, vagyonos nép, 
mint az olyan, amely elmaradottságban és 
szegénységben sínylődik. Ennélfogva minden 
tanítónak már ezért is érdekében áll tevé-
keny részt venni abban a társadalmi munkás-
ságban, melynek célja a gazdasági jólét foko-
zása s az anyagi boldogulás biztosítása. Ha 
tehát a tanító az iskolán kívüli szabad idejét 
a gazdaköri munkásságnak, a község gazda-
sági érdekeinek szenteli, nemcsak a lakosság 
gazdasági érdekeit szolgálja, de megkönnyíti 
tanítói munkásságát és lehetetlenné teszi azo-
kat a veszélyeket, amelyek a tanítói munka 
eredményét az életben fenyegetik. Hiába ál-
dozza fel magát a tanító az iskolában, hiába 
dolgozik lélekemésztő odaadással, ha növendé-

o ' 
kei az életben nem azon elvek érvényesülését 
látják, amelyeket tanítóik ajkai hangoztatnak. 

Miután pedig tapasztalati tény és bebizo-
nyított dolog, mert mutatják a többi müveit 
államok példái is, hogy a mezőgazdasági ter-
melők, a földmívelők szervezkedése előbbre 
viszi a mezőgazdasági kultúrát s erősíti az 
ország gazdasági fejlődésének alapzatát, ennél-
fogva mi sem maradhatunk tétlenül, mi sem 
bízhatjuk a véletlen szerencsére gazdasági 
megerősödésünk esélyeit, hanem kötelességünk 
nekünk is létrehozni azon társadalmi intézmé-
ményeket, amelyek a gyakorlatban a gazda-
sági érdekek felkarolása szempontjából cél-
szerűeknek bizonyultak. 

A tanító urak közreműködése nélkül azon-
ban ehhez a nagy országos jelentőségű munká • 
hoz hozzáfogni nem lehet. Sikerre csak úgy 
számíthatunk, ha a lelkész és tanító urak szin-
tén belátják a szervezkedés szükséges voltát 
s ha magukra vállalják azokat a feladatokat, 
amelyek végrehajtását másokra, mint lelki-
ismeretes és hazafias érzésű emberekre bízni 
nem lehet. 

Tudvalévő dolog, hogy azok, akik ezeréves 
állami létünk legerősebb pilléreit, a hazafias 
érzést és a vallásosságot kiirtani akarják, akik 
a nemzetközi tévtanok pusztító kóranyagával 
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népünk tiszta lelkületét megfertőzni szeretnék, 
akik a kereszt helyére a nemzetközi felfor-
gató eszmék vörös zászlaját akarnák kitűzni, 
keresik az érintkezés útjait a falvak népéhez, 
a földmívelő kisgazdákhoz, mert tudják, hogy 
míg ezek szívében a hazaszeretet lájigja ég, 
míg ezek vallásukhoz ragaszkodnak, addig 
őket a szociáldemokrácia rabszíjára fűzni nem 
lehet. Már pedig, ha az eddiginél még nagyobb 
sikerrel fogják is táborukat erősíteni, ha a 
vasbotoknak, a revolvereknek, az erőszaknak 
még nagyobb szerepet adnak is szervezkedé-
süknél, ha a városok félrevezetett munkásai 
közt még nagyobb hódításokat tesznek is, 
nagyobb diadalnak mindaddig nem örvend-
hetnek, míg a földmívelő gazdanép millióit 
zászlóik alá sorakoztatni nem tudják. Legfőbb 
törekvésük tehát, hálójukba keríteni a föld-
mívelő gazdanépet s szétszórni a falvakban 
azt a konkolyt, amely tönkreteheti azokat a 
megszentelt hagyományokat, amelyek tiszte-
letbentartása nemzeti létünk legerősebb bizto-
sítéka. 

Miután pedig a földmívelőre való horgászás 
folyvást nagyobb mérveket ölt, nekünk is kö-
telességünk az élelmes horgász uraknak kezükre 
koppintani ós tudtukra adni, hogy a föld-
mívelő nép között tilos a horgászás, mert 
falusi gazdanépünk utálja és megveti azokat 
az eszközöket, amelyekkel ezek a horgász urak 
dolgoznak. 

De hogy soha eredményeket elérni ne tud-
janak, hogy egyetlenegy földmívelő se téved-
jen táborukba, hogy egyetlenegy faluban se 
legyenek képesek tért hódítani, kötelességük 
a nép között élő hazafias és képzettebb em-
bereknek mindent megtenni, ami a földmívelő 
nép jogos igényeit kielégíti s boldogulását 
biztosítja. Ha a lelkiismeretes és megbízható 
emberek a vezetőszerepet magukra nem vál-
lalják, abból a célból, hogy a földmívesmoz-
galmakat irányítsák s veszélyes ösvényekre 
terelődni ne engedjék, akkor aztán megtörtén-
hetik, hogy földmívelő népünk elindul majd 
azok után, akik az ő dolgaival foglalkoznak, 
akik rámutatva az ő bajaira, felsorolják bol-
dogulásának akadályait s megfestik szemkáp-
ráztató, csalóka színekkel annak a jövőnek a 
képét, amikor mindenki úr és gazdag lesz. 

Miután pedig azok az Istengyalázó és 
hazátlansággal kérkedő népboldogítók minden-
féle anyagi javak fitogtatásával akarják a 
földmívelő népet táborukba csalni, nekünk is 
úgy kell a földmívelők szervezését keresztül-
vinni, hogy a szervezkedés eredménye gazda-
sági jólét és megelégedés legyen. 

A gazdakörök szervezésével ezt a célt el-
érhetjük, mert minden gazdakör iskolája azok-

nak a gazdasági ismereteknek, amelyek a 
nyugati államok földmívelőit jóléthez juttat-
ták, minden gazdakör kohója azoknak az esz-
méknek, amelyek megvalósítása a földmívelőt 
az ő szerény portáján megerősítik, minden 
gazdakör kiindulási pontja azoknak a moz-
galmaknak, amelyek a falu népének gazdasági 
helyzetét javítják. A gazdakörben tartott elő-
adásokkal és felolvasásokkal s az ezek kapcsán 
keletkezett eszmecserékkel lassanként olyan 
eszmék is valósággá érlelődnek, amelyeket 
kezdetben idegenkedéssel fogadtak s olyan 
gondolatok is tet té válnak, amelyek ezelőtt 
elpusztultak a bizalmatlanság örvényében. 

A gazdakör a legalkalmasabb hely a külön-
féle gazdasági szövetkezés hasznának és elő-
nyeinek megismerésére, itt lehet például 
eszmecsere tárgyává tenni azon földbérlő-szö-
vetségek kérdését, amelyek segítségével népünk-
nek sokat emlegetett földéhessége kielégít-
hető. Néhány gazdakör már megtette azt 
békés úton, amit a szociáldemokraták is csak 
általános felfordulás esetén gondolnak elérhető-
nek. ígérik a földosztást, de nincs olyan ember 
az országban, aki tőlük már földet kapott 
volna. A gazdakörök ellenben nem ígérték a 
földosztást, hanem szerveztek 2—300 szegény 
földmívelőből földbérlő-szövetséget s ennek 
segítségével megszerezték a földmívelők szá-
mára azokat az uradalmi földeket, amelyek 
eddig egyes nagybérlők kezeiben voltak. Az 
ilyen földosztás nemes és hazafias munka, 
mert földhöz juttatja még az olyan szegényebb -
sorsú földmívelőket is, akik még csak nem is 
ábrándozhattak arról, hogy ők valaha ura-
dalmi bérlők lehessenek. 

Szóval, a gazdakör az az intézmény, amelyre 
a mi falvainkban mindenütt szükség van. 
Minél későbben szervezzük azokat, annál több 
a kárunk, mert annál későbben léphetünk 
arra az útra, amelyik biztosan elvezet a gazda-
sági boldogulás felé. Nemrégen egy német 
gazda járt egy alföldi nagyközségben és ér-
deklődött az ottani társadalmi egyesülések 
iránt. Nagy csodálkozással vette tudomásul, 
hogy van ott temetkezési-egylet, kiházasító-
egylet, kuglizó-társaság, Rákóczi asztaltársa-
ság, csak épen gazdakör nincs, pedig 3 kocs-
márost, 2 kovácsmestert és 4 susztert kivéve, 
mindenki szántóvető. 

Hogy a mi népünket nem könnyen lehet 
újításoknak megnyerni, új eszmékkel meg-
kedveltetni, én is tudom nagyon jól, még 
pedig közvetlen tapasztalásból. De azt is 
tudom, hogy az erős meggyőződésből fakadd 
lelkesedés, az akadályok elől vissza nem ret-
tenő szívós kitartás, a legtöbb esetben legyőz 
minden nehézséget. Mikor a világ legnehezebb 
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problémáit is megoldják, akkor talán mi ma-
gyarok is visszük annyira, hogy minden falu-
ban gazdakört tudunk csinálni. Ha más nem-
zetek megcsinálták a repülőgépet és a kor-
mányozható léghajót, akkor mi magyarok 
próbáljuk megcsinálni azokat a kormányoz-
ható gazdaköröket, amelyek földmívelő né-
pünket a gazdasági jólét legmagasabb fokára 
emelhetik. Repülőgépek és léghajók nélkül a 
kultúra fejlődése talán meg nem akadna, de 
a gazdák szervezése és gazdakörök létesítése 
nélkül a magyar mezőgazdasági kultúrát fej-
leszteni és előrevinni nem lehet. Gazdaköri 
szervezkedés nélkül termelésünket fokozni s 
érdekeinket megvédelmezni nem tudjuk. Kín-
lódhat, vesződhet, dolgozhat a magyar gazda 
a megszakadásig, ha nem hívja segítő tár-
sakul a szervezkedésben és szövetkezésben 
rejlő erőket, meddő marad minden fáradozása. 
Pedig nálunk a gazdasági megerősödés egy-
úttal a nemzeti lét kérdése is. 

Kérem ezért a szombathelyi egyházmegyei 
róm. kath. tanítóegyesület igen tisztelt tagjait, 
támogassák a Magyar Gazdaszövetséget abban 
a nehéz munkában, amelyet földmívelő népünk 
szervezése, erkölcsi és gazdasági fejlődése ér-
dekében megindított. Kérem, szálljanak szembe 
bátran az eléjük tornyosuló nehézségekkel, 
hiszen az elmúlt nemzedékek életüket és va-
gyonukat is szívesen áldozták fel a hazáért. 
A mostani nemzedéktől nem azt kívánja a 
haza érdeke, hogy életét tegye kockára, hanem 
azt, hogy legyen a nemzeti kultúrának, a nem-
zet gazdasági megerősödésének soha ki nem 
fáradó, elszánt munkása. E téren pedig az 
első kötelesség a mezőgazdasági kultúrát arra 
a fokra emelni, hogy versenyezni tudjunk a 
nyugati államok mezőgazdaságával, hogy az 
ország legbiztosabb erőforrását, a földet, nem-
zeti meggazdagodásunk kimeríthetetlen kincses 
bányájává tehessük. Ha a tanító urak meg-
értik intencióinkat, felismerik törekvéseink 
fontosságát, akkor a Magyar Gazdaszövetség 
tábora olyan munkásokkal fog megerősödni, 
kiknek segítségével megszerezhetjük a poli-
tikai függetlenség kivívásához szükséges leg-
főbb tényezőt, a gazdasági jólétet. 

A gazdaköri munkássággal járó teendőktől 
már csak azért se méltóztassanak vonakodni, 
mert a Magyar Gazdaszövetség mindenben és 
mindenkor segítségükre lesz és pedig nemcsak 
a szervezésnél, hanem azután is, mikor a 
gazdakör megkezdi a község gazdasági életé-
nek fellendítésére irányzott munkásságot. Mél-
tóztassanak bizalommal lenni a Magyar Gazda-
szövetség iránt, mert ha velünk karöltve dol-
goznak a gazdasági megerősödés mezején, soha 
sem fognak összeütközésbe jönni azokkal a 

valláserkölcsi tanokkal, amelyek mint vezér-
csillagok világítják be hivatásszerű pályafutá-
suk útjait. 

Ha pedig talán a már meglevő, megerősö-
dött és megkedvelt egyesületek miatt — az 
erők szétforgácsolásának veszélyeztetése nél-
kül — a gazdakört szervezni nem lehetne, 
akkor úgy méltóztassanak intézkedni, hogy 
ezek a meglevő egyesületek vagy szövetkeze-
tek összeköttetésbe lépjenek a Magyar Gazda-
szövetséggel s hogy ezekbe az egyesületekbe 
is bevitessék a gazdaköri munkásság s a gazda-
sági jólét fejlesztésére való törekvés. A Ma-
gyar Gazdaszövetséggel való kapcsolat semmi-
kép sem gyengíti azokat a szálakat, amelyek 
az illető egyesületet vagy szövetkezetet talán 
más országos kerületi vagy megyei központi 
szervezethez fűzik. De a Magyar Gazda-
szövetséghez való csatlakozásra szükség van. 
mert ez az az országos intézmény, ahonnan 
a gazdaköri és szövetkezeti mozgalom irányí-
tást nyer, ahol a földmívelő gazdanép érdeké-
ben kifejtendő munkásság irányelvei megálla-
píttatnak s ahonnan a gazdaköri munkásság 
erőt és támogatást meríthet. 

Kérem a népvezetés igen tisztelt munkásait 
arra is, hogy már az iskolában tegyék fogé-
konnyá a serdültebb nemzedék szívét a 
gazdaköri és szövetkezeti szervezkedés iránt s 
hogy már az iskola falai közt értessék meg a 
fejlettebb tanulókkal a gazdaköri és szövet-
kezeti szervezkedés szükséges voltát. Ha e 
nemes eszmék csíráit már az iskolában bele-
ültetjük a gyermekek fogékony elméjébe, akkor 
egészen bizonyos, hogy az utánunk következő 
nemzedék nem fog botorkálni és tapogatódzva 
járni a gazdasági megerősödés útjain, hanem 
duzzadó vitorlákkal fog előre menni a gazda-
sági függetlenség felé. 

A németek hímeves hadvezére, mikor had-
vezéri talentumát magasztalták, azt mondta, 
hogy nem ő, hanem a néptanítók verték meg 
a franciákat. Mi is bátran mondhatjuk, t. köz-
gyűlés, hogy Magyarország gazdasági megerő-
södését a néptanítók közreműködése nélkül 
elérni nem lehet. Elmondhatjuk, hogy nemzeti 
létünk megerősítésén fáradozó államférfiaink 
leghasznosabb munkatársai a néptanítók. 

Hazafias kötelességérzetükre appellálva, azt 
a kérelmet intézem a tisztelt jelenlévőkhöz, 
hogy egyetértésben a lelkész urakkal, fogja-
nak hozzá a gazdakörök szervezésének orszá-
gos jelentőségű munkájához s tegyék emlé-
kezetessé fáradságos tanítói munkásságukat 
olyan gazdakör létesítésével, amely termőföldje 
lesz a falu földmívelő népe gazdasági elő-
menetelének s amely mint bevehetetlen védő-
sánc fogja feltartóztatni azokat a lelkiismeret-
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len népámítdkat, kik haza- és vallásellenes 
eszméikkel földmívelő gazdanépünket hatal-
mukba keríteni szeretnék. 

* 

Reméljük, hogy ezek az igék megértő szí-
vekre fognak találni a hazafias magyar tanítók 
közt és nyomukban az egész országban meg-
indul az a munka, mely becsületes magyar 
szívvel végezve, ezerszeresen hozza meg kama-
tait az alsóbb néprétegek szellemi és anyagi 
jólétében. A Magyar Gazdaszövetség fent-
vázolt szociális programmja már ebből a szem-
pontból is a legnagyobb figyelemre méltó. 

Magyar Társadalmi Múzeum. 
írta : Lakatos Lajos. 

Sajnos, nem tagadhatjuk: Magyarország a 
legutóbbi időkig el volt maradva szociálpoli-
tikai szempontból a nyugati államoktól. Csak 
a legutolsó decennium az, amelyben a kor-
mány és társadalom vállvetett munkálkodása 
változást hozott létre ezen a téren is, mint 
annyi máson. Az idő rövid volt és sok még 
a tennivaló ; de ami eddig létesült, szinte első-
rendű a maga nemében, ami pedig még hiány-
zik, azt gyors munkával igyekeznek pótolni. 

Most ismét a kereskedelmi minisztérium 
léptetett egy újabb szociálpolitikai alkotást 
életbe: a „Magyar Társadalmi Múzeumot". 
A célja : apróra összegyűjteni és szemléltetőleg 
bemutatni mindazt, ami különösképen a mun-
kások között dúló betegségek leküzdésére al-
kalmas ; továbbá állandó szemmeltartása itthon 
és a külföldön azoknak a védelmi eszközök-
nek, melyek a munkást munkaközben a bal-
esettől megvédik. 

Hivatásának megfelelően, az intézet első-
sorban a két legpusztítóbb népbetegség: a 
tüdővész és az alkohol veszedelmét bemutató 
és az ellene való védekezést ismertető osztályát 
rendezte be. Egy harmadik osztálya mutatja 
be a munkásvédelmi berendezéseket. 

A tüdővészterem egy tuberkulózis-múzeum 
első kísérletének tekinthető hazánkban. Ezek 
a múzeumok hathatós ségítőszervei a müveit 
államokban a tüdővész elleni védekezésnek 
s nálunk is az lesz, amennyiben ezek, mint 
egy nyitott könyv, tárják a néző elé a rette-
netesen pusztító népbetegségek mivoltát, ter-
mészetét és a vele való sikeres küzdelem mód-
ját és a védelmi harc eddig elért eredményeit. 

A teremnek, a padlózattól kezdve az utolsó 
szegig, a legmodernebben berendezett gümőkór-
szanatórium jellege van. A terem egyik sarkán 
van a felszerelt kórágy, mellette egy másik 

pihenőágy, a falakon különböző, természetes 
nagyságú fertőtlenítőeszközök. Ugyancsak a 
fal mentén vannak felállítva a Thirring adatai 
szerint megszerkesztett statisztikai mappák, 
melyek a gümőkór terjedésének és pusztítá-
sának ijesztő arányszámát mutatják. Mindenütt 
és minden intő, figyelmeztető felírások: 

„Mértékletes élet, sok szabad levegő, rendes 
táplálkozás, tisztaság és edzés űzik el legbiz-
tosabban a test hajlandóságát a gümős beteg-
ségre !" 

„Senki se köpjön a földre!" 
Erre nézve szinte megdöbbentő az a statisz-

tikai kimutatás, mely szerint a tüdővészes 
betegség második korszakában a beteg köpése 
7694 gümőbacillust tartalmaz. 

Egy másik jelszó ezt hirdeti : 
„A napsugár és a hideg víz a legerősebb 

védelmi eszköz a tüdővész ellen". 
És ennek megfelelően van berendezve a 

kórterem is ; függöny, vagy szőnyeg az egész 
helyiségben nem található. 

Az alkoholterem még felszerelési munkálat 
alatt áll. A kiállított praeparátumok, a statisz-
tikai adatok és fotográfiák ijesztő képét adják 
az alkohol pusztításainak. 

Érdekes a gépterem, melyben a legkülön-
félébb ipari és gazdasági gépek természetes 
nagyságban vannak elhelyezve, fölszerelve azok-
kal a munkásjóléti és munkásvédelmi eszkö-
zökkel, miket a legmodernebb munkásvédelem 
megkövetel. 

A fazekasteremben a különféle ipari mun-
kával járó betegségek és balesetek elleni véde-
kezés eszközei vannak kiállítva a legszemlél-
tetőbb rendszerben. 

Végül a munkásjóléti- és könyvtárterem 
vonja magára az érdeklődő figyelmét. 

Az előbbiben főleg a munkáslakás-kérdés 
megoldásának a módjait szemléltetik, míg a 
könyvtárnak tizenkétezernyi kötetét most ren-
dezik katalógusba. 

Január óta — elsőrangú szakemberek közre-
működésével — illusztrált lapot is ad ki a 
Társadalmi Múzeum : kéthavonként megjelenő 
Értesítőt, 5—6 ív terjedelemben. A fentebb 
vázolt célokat követi ez is, állandó tájékozást 
nyújtva minden itthon és külföldön történt 
munkásjóléti és munkásvédelmi akeióról. 

Programmjába vette a Társadalmi Múzeum 
azon mélyen elszomorító körülmény megjaví-
tását és indító okának kifürkészését is, hogy 
már oly sok községe, városa, sőt egész vár-
megyéje van hazánknak, ahol a gyereksírás 
elátkozott valami, a gyerekáldás feketén feke-
téllő átok. A gyermeket nem várják becézésre 
vágyó, szerelmetes szívvel, de elkívánják a 
közeledtét és rettegnek tőle. 
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Azok, akik azt prédikálják, hogy a népesség 
gazdagítása és megélhetésének az elősegítése 
volna a hathatós eszköz az „egyke" ellen, nem 
járnak helyes nyomon. A statisztikai adatok 
azt bizonyítják, hogy a népesség nyomorúsága 
épen nem vonja maga után az elnéptelenedést. 
A proletár-osztályoknál sokkal gyakoribbak a 
a sokgyermekes családok, mint a gazdagabb 
és tehetősebb társadalmi rétegekben. Bizonyos 
fokon a gazdagság vonja maga után az egykét, 
a gazdagsággal járó, erősen fölfokozott standard 
idézi elő a gyermektől való rettegést. Az 
alacsonyabb sorban lévő néprétegeknél a sok 
gyermek általános jelenség. A nyomor nem öli 
meg a gyermekeket. A nyomor nem a kicsí-
ráztatója az egykének. 

De igenis, érdekesen függ össze az elnép-
telenedés a népesség foglalkozásával. A paraszt-
ságnál, vagy a munkásosztályok körében az a 
jelenség áll elő, hogy a földaiívelő néprétegek-
nél dívik leginkább az „egyke". Különösen a 
törpebirtokos-osztályoknál fordul elő az egy-
gyermekrendszer. Az apró birtokocskák eltar-
tanak egy családot, de többet már nem képesek 
táplálni. A birtok megosztottsága a gyermekek 
között egyenesen a nyomorba kergetné a kö-
vetkező generációját egy olyan családnak, amely 
egy gyermekkel még meg tudott élni. Ha a 
bir tok osztatlanul száll az egykére, a létfenn-
t artása biztosítva van, míg ha több gyermek 
k özött oszlik meg az amúgy is apró tag, a 
fö dmívelőcsalád biztos lépésekkel közeledik 
az elszegényedés, a birtoktalanság és a prole-
táriát us felé. 

Épen az ellenkezője áll be ennek a helyzet-
nek az iparososztályoknál. Az iparral foglalkozó 
családnál a gyermek vagyon. Az üzem kibő-
vítéséi fölfokozását, friss munkaerő beállítását 
jelenti a gyermek, ami pedig négyzetes arány-
ban való gazdagodás. A kis üzletecskéből 
nagyszabású vállalat lehet, apró iparból nagy-
ipar. Iparosnál a gyermek nem elszegényedést, 
vagyonmegosztást, han?m vagyonszaporodást 
jelent. És az iparűző társadalmi osztályoknak 
épen ezért, természetszerűleg, többgyermekű 
családok az összetevő elemei, míg a föld-
birtokos, különösen a kis- és törpebirtokos-
osztályoknál egy bizonyos ponton föltétlenül 
elnéptelenedés áll elő. Például Franciaországban 
a birtokososztályokból indul hi az elnéptelenedés, 
míg az iparos Németország népessége óriási 
mértékben növekszik. 

Az „egyke" ellen tehát nem a törvény-
könyvvel kell küzdeni, hanem azzal, hogy ipart 
teremtsünk meg az eddig csak tisztán föld-
mívelő területeken és módot adun'i a kis-
birtokos családoknak arra, hogy iparosoknak 
neveltessék gyermekeiket. Akkor nem lesz többé 

rettegés a proletariátustól, rettegés a nyomo-
rúságtól és rettegés a gyerektől. Es akkor lesz 
újra gyerek, sok-sok nevetőképű, tiszta kacagású 
gyerek szőlős Somogyban és Tolnán, Baranyán. 

Franciaországban az utolsó statisztikai esz-
tendőben elkövetkezett az a szomorú állapot, 
hogy az újszülöttek száma nem pótolja már a 
meghaltak számát, a lakosság tehát háború 
és járvány nélkül megfogyatkozott. Tudjuk, 
hogy Franciaország lakosságának növekedése 
a természetes szaporodás révén, már idestova 
egy század óta nem tar t lépést a többi európai 
országéval. Az arány évtizedről évtizedre rosz-
szabbodott a franciákra nézve, míg végre eljött 
az 1907-iki fekete esztendő, amelyben az át-
lagosnál nem nagyobb halálozási szám immár 
húszezerrel felülmúlta a születések számát. 
Németország például, amely a tizenkilencedik 
század közepén, a maga nagy széttagoltságában, 
kevésbé volt népes, mint Franciaország, ma 
már hatvanötmilliónyi egységes nemzetet küld 
a világ versenyébe, a francia lakosság pedig 
a negyvenmilliót sem tudta elérni. 

Valóban, érthetők a feljajdulások és vész-
kiáltások, amelyek erre a nagy veszedelemre 
minden úton-módon rá igyekeznek irányítani 
a francia nép figyelmét. A párisi statisztikai 
társaság kiszámította, hogy Németország, 
amelyben 1891 óta kétszerannyi gyermek szü-
letik, mint Franciaországban, négy esztendő 
múlva épen kétszerannyi újoncot lesz képes 
besorozni, ugyanolyan arányú véradó mellett, 
a német lobogó alá, mint Franciaország a 
francia alá. Most, hogy az 1907. esztendő szo-
morú újsága is megjött, a francia hadügyi költség-
vetés előadója a kamarában így kiáltott föl : 

— A francia hadsereg tizenöt esztendő alatt 
négy hadtestet fog kardcsapás nélkül elveszí-
teni, ha a születési arány a mostani marad ! 

Ugyancsak de M. Messimv az idegenek fo-
kozódó beözönlésére is fölhívta a kamara 
figyelmét. Még a mult század ötvenes éveiben 
mindössze négyszázezer nem-francia honos ta-
lálkozott francia földön, az idegenek száma 
1880-ban már egymillióra nőtt s mostani 
számukat másfélmillióra teszik a statisztiku-
sok. Ezek foglalják el azoknak a franciáknak 
a helyét, akik nem születnek meg. 

Franciaország harminc esztendő óta nagy-
szabású gyarmatpolitikát űz. Tunisz, Mada-
gaszkár, Tonkin és Indo-Kína francia bir-
tokain. Talán ott nőnek új törzsei a francia 
fajnak? Az újságok keserűen jegyzik meg, 
hogy ezekben a gyarmatokban sokkal keve-
sebb francia akad, mint amennyi angol, német, 
olasz és belga ott él. 

A francia szellem érzékeny és méltán teszi 
vizsgálódás tárgyává ezeket a baljóslatú tüne-
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teket. Azt a kézenfekvő okot, hogy az általá-
nos gazdagság és a fényűzés kicsapongásai 
következtében ritkult meg az újszülöttek száma, 
nem fogadják el kielégítő magyarázatul. Rá-
mutatnak, hogy Anglia lakossága nem kisebb 
jólétben, kényelemmel és luxussal él és még 
sem vesztette el természetes szaporodásának 
régebbi erővel teljes arányait. A dohányzás és 
az alkohol sem lehet főoka az elnéptelenedés-
nek, mert a statisztika szerint Németország-
ban, Angliában és Belgiumban semmivel sem 
kisebb a dohány- és alkohol-fogyasztás, mint 
Franciaországban. Végre is, nem marad hátra 
más, mint annak megvallása, hogy az elnép-
telenedés egyetlen oka a francia családias 
szellem megromlása s az élő nemzedék ön-
zése a következő generációval szemben. 

A francia kormány már évekkel ezelőtt 
észrevette a fenyegető veszedelmet s Waldeck-
Rousseau akkori miniszterelnök és belügy-
miniszter már hét esztendővel ezelőtt megala-
kította az elnéptelenedési bizottságot, amelybe 
Franciaország valamennyi számottevő politiku-
sát, tudósát, pénzemberét, statisztikusát és 
nemzetgazdászát kinevezte. A névsor nagy és 
csillogó volt, a bizottsági munkálatok azon-
ban nem sok eredménnyel jártak. A nagy-
bizottság mindjárt első üléseiben két albizott-
ságot alakított, egyet a születési, másikat a 
halálozási viszonyok tanulmányozására. Az al-
bizottságok sűrűn üléseztek, a szakreferensek 
beterjesztették jelentéseiket, amelyeket a kor-
mány lesztenografáltatott s megküldött az új-
ságoknak. Azután Combes jött Waldeck-
Rousseau helyébe s az új miniszterelnök pénz-
hiány miatt eltörölte a bizottság költségveté-
sét. Találkozott egy francia hazafi : Javai dr. 
volt képviselő, aki fölajánlotta a bizottságnak 
a szükséges költségeket, csakhogy Javai dr. 
időközben meghalt és ígérete teljesítetlen 
maradt. Most azután, hogy az 1907. esztendő 
szomorú tanulsága akuttá tette a veszedel-
met, a kormány ismét összehívta a bizottságot 
s az újból megkezdte a munkásságát. 

Természetesen, a legbölcsebb bizottságnak 
sem áll módjában megjavítani egy ország 
születési arányait. Annyit azonban minden 
esetre megtehet, hogy javasolhat állami és 
társadalmi reformokat, amelyek közvetve be-
folyásolhatják a születési arányszámot. Általá-
nosan a francia hazaíiságra hivatkoznak és 
sokan elegendőnek tartják, ha a házastársa-
kat országszerte figyelmeztetik a nemzet iránt 
való felsőbbrendű kötelességeikre. A reálisan 
gondolkodók ezt elégtelennek tar t ják és intéz-
mények útján akarják megszaporítani az új-
szülöttek számát. 

A linzi-ipari szövetségről. 
Irta : liohányi Gyula. 

Többízben volt már szó mellesleg e hasá-
bokon az Országos Házi-ipari Szövetségről, 
mely arra alakult, hogy az országban az utóbbi 
időben örvendetesen fellendült házi-ipari tevé-
kenységet irányítsa, tájékoztassa, készítményei-
nek piacot szerezzen s az eladást közvetítse, 
azonban úgy vagyok meggyőződve, hogy a 
közönség ezt az intézményünket még min-
dig nem ismeri eléggé, akár a termelő, 
akár a fogyasztó-lakosság igényeit és azok-
nak kielégítését vesszük is szemügyre. Sőt, 
nem egyszer egyenesen céltalan szigorúságú 
bírálatban is részesítik azok a kevesek, akik 
időlegesen rágondolni érdemesnek, akarom 
mondani érdekesnek tartják. Épen ezért meg-
kísérlem e sorokban, hogy olyan helyen be-
széljek a dologról, ahol a kellő időben elhang-
zott szó jó földbe vetve, egyenesen ki is 
csírázhatik s ilyen földnek elsősorban is leg-
főképen a magyar gazdasági népoktatás mun-
kásainak lelkét és iskoláik környékét kell 
tekintenem. 

A házi-ipar ugyanis nézetem szerint, az a 
tér, amelyen megállva, megtalálhatjuk azt az 
archimedesi pontot, amelyből Magyarország a 
szegény országok közül kimozdítható s a 
gazdagok közé átalakítható. Nincs semmi le-
küzdhetetlen akadálya annak, hogy úgy, mint 
az külföldön is történt, a házi-ipari fészkecs-
kék műipari műhelyekké fejlődjenek s alap-
jaivá váljanak egy-egy község, sőt egész vidé-
kek vagyonosodásának és átalakulásának, 
hanem persze munka és kitartás az kell hozzá, 
ezt pedig Magyarországon együtt ritkán talál 
az ember, még ha a bíráló vizsgálódás előtt 
nem homályosította is el az ember szemét az 
internacionálé. 

E lapok olvasói jól tudják, hogy a föld-
mívelési kormánynak az utolsó évtizedben ki-
fejtett akciója folytán immár ezrekre megy 
azoknak a községeknek a száma, amelyekben 
részint a régóta dívó kezdetleges házi-ipar fej-
lesztésére, részint a meglevő s addig egyálta-
lán ki nem használt nyersanyagok értékesít-
hetésére liázi ipari tanfolyamokat rendeztek s 
évről évre rendeznek. Ám az ekként megszer-
zett ismeretek gyümölcsöztetéséről gondoskod-
nunk kell, mert ha a népen munkájának ered-
ménye rajta vész, a következő télen senki 
emberfia az ő nyakát többé munkába nem 
hajtja s lelkét munkára nem serkenti. Erre a 
gyümölcsöztetésre vállalkozott a Házi-ipari 
Szövetség, amely hivatva van arra, hogy pia-

! cot teremtsen a helyben, illetve a közeli kör-
1 nyéken közvetlen elárúsítás útján el nem he-
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lyezhető házi ipari termékek számára. Evég-
ből Budapesten, a Vdci-körúton levő helyi-
ségében a házi-ipari tárgyakból állandóan 
raktárt tart, megrendeléseket tesz, elfogad és 
közvetít, gondoskodik arról, hogy a m. kir. 
államvasutak állomásain levő házi-ipari árú-
raktárak, külföldi néprajzi kiállítások és árú-
házak, valamint a hazai műiparárúsok ilyen 
cikkekkel állandóan el legyenek látva. 

Azonban ez a gondoskodás csak akkor lehet 
eredményes, ha a vidéki házi-ipari telepekkel 
összeköttetést képes fenntartani s azokban 
bírhatik, hogy megrendeléseit teljesítik. Mint-
hogy a házi-ipari munkálatok főideje közeledik, 
legyen rajta minden arra hivatott tényező, 
hogy a szövetség tárházai sohase álljanak 
üresen., mert hála Istennek, ma már ott vagyunk, 
hogy házi-ipari cikkeink a külföldön élénk 
kereslet tárgyai. Álljunk azért mindnyájan az 
Országos Házi-ipari Szövetség zászlaja alá s 
minden magyar gazdasági népiskola legyen 
ennek a szövetségnek egy-egy helyi fiókja. 

Ahol a házi-ipari foglalkozásra már nagyobb 
teret hódítottak, ott alakítsa meg a tanító a 
házi-ipari értékesítő szövetkezetet, mely lépjen 
érintkezésbe az Országos Szövetséggel a ké-
szítmények terjesztése érdekében. De különösen 
arra volnának az ilyen helyi fiókok alkalmasak, 
hogy egymás készítményeinek piacot teremt-
senek s a népben meglevő ösztönszerű házi-ipari 
foglalkozást a kereslet igényeihez idomítsák. 
Hogy e tekintetben mit lehet elérni, arra legyen 
elég a Kalotaszegen fekvő Magyarbikal kis-
község hasonló szövetkezetének forgalmára 
utalni, ahol a kalotaszegi bútorok és egyéb 
faipari és piperecikkek számára immár olyan 
piacot teremtett a szövetkezet, hogy egy-egy 
magyar az ő téli unalmában űzött házi-ipari 
foglalkozásával játszva megkeres évente 1000 
koronát, ami az ő részére — mivel emellett 
megmaradt régi foglalkozásánál, azaz földecskéje 
mívelésénél — valósággal az égből omlott 
összeget jelent. 

A szövetkezet megalakításának módozataira 
készséggel nyújt felvilágosítást az ottani állami 
elemi iskola igazgatósága minden hozzáforduló 
érdeklődőnek, valamint arra is, hogy miként 
lehet a szövetkezet termelésének piacot te-
remteni. 

Nem hallgathatom el azonban annak hang-
súlyozását, hogy a házi-ipari szövetség támoga-
tása érdekében megindítandó akcióba nem 
szabad magyar szalmatűz módjára nagy keretek 
felölelésével belefogni, mert régi dolog, hogy 
aki sokat markol, keveset szorít. Jól körül kell 
nézni a község lakosságának eddigi szokásait, 
ki kell tapasztalni hajlandóságait, legfőként 
pedig a netalán mégnyilatkozó különlegessé-

geket. Egyáltalában nincs kizárva, hogy olyan 
faluban, ahol pl. a gyékényfonásnak, vagy a 
kenderszövésnek némi talaja és múltja van, 
egyes emberek a többiek munkájától elütő és 
érdekes alakulatokat is produkálnak. Azokból 
a budapesti házi-ipari vásárra minden esetre 
igyekezzünk mintákat juttatni s gondoskodni 
arról, hogy az esetleges utánrendelésre legalább 
ugyanannyi példány rendelkezésre álljon. Ha 
azután ez az utánrendelés bekövetkezik s ezzel 
az iparcikk bevezetése a forgalomba megtörtént, 
akkor vesse rá magát annak a különlegesség-
nek a gyártására az egész szövetkezet s az 
eddigi pepecselést, közönséges d o l ^ k készítését 
hagyja másoknak s emellett igyekezzék a szö-
vetkezet vezetősége ismét új formákat a piacra 
juttatni, még mielőtt az előbbi kiment volna 
a divatból. 

Viszont azonban kétségtelen, hogy nemcsak 
a kínálat, hanem a kereslet biztosítása tekin-
tetében is rászorul a Szövetség a vidék segít-
ségére. S ebben a tekintetben különösen azok 
a tanítók tehetnek sokat, akik fogyasztási 
szövetkezetekkel állanak összeköttetésben. Ezek 
a fogyasztási szövetkezetek lehetnek a házi-ipari 
tárgyak legbiztosabb terjesztői. Ugyanis a kül-
földön, továbbá nyilvános áruházakban főrészt 
a műipari igénnyel fellépő cikkek azok, ame-
lyek piacot találhatnak, míg a mindennapi 
használat eszközei, gyermekjátékok stb., inkább 
olyan helyeken kelendők, ahol a vevők állan-
dóan és más célból is, sőt főképen inkább 
más célból fordulnak meg. 

Mert, aki házi-ipari bazárba bemegy, termé-
szetszerűleg vásárol valamit és pedig, ha sok 
pénze van, akkor olyan dísztárgyat, amely 
valószínűleg túl van a házi-ipari készítmények 
iránt támasztható igények határán, ha pedig 
kevés a pénze, akkor a gyárilag készült tömeg-
cikkekkel, a jellemzően ú. n. bécsi ronggyal 
szemben, a házi-ipari készítmények valószínű-
leg elbuknak a szemnek szóló kínálkozó ver-
senyben, mert alighanem drágábbak, mert. 
természetesen, jobbak amazoknál. Hanem a 
fűszerboltban, ahová a fogyasztó mindennap 
bemegy, ezek a tárgyak, ha megjelennek, 
verseny nélkül maradnak s biztosan győzelmet 
aratnak, — ha megérik az árukat. 

Mert ez is fontos dolog ám. Nem szabad 
nagy igényekkel fellépni, hanem, ha valahol, 
úgy itt kell alkalmazni a nagy forgalom, kevés 
haszon közgazdasági elvét. Erre is csak a 
szövetkezés képesíthet, mert olcsó anyag, 
könnyű szállítás és némi hitelnyújtás és 
igénybevétel nélkül ezt elérni nem lehet. El-
érni azonban kell. A kolozsvári köztisztviselők 
fogyasztási szövetkezete pl. minden év decem-
ber havában karácsonyi gyermekjáték vásárt 
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rendez tagjai számára, aránylag elég olcsón, de 
— tapasztalatom szerint — mégis, olyan ára-
kon, amelyeknél kedvezőbbet a Hangyának 
a Házi-ipari Szövetséggel alkalmilag való társu-
lása útján könnyen lehetne elérni. 

Országos akció esetén szinte teljes munka-
megosztás volna lehetséges. Az agyagipar és 
faipar, a vesszőfonás, a kender- és lenszövő-
ipar, a horgolt és vert csipkék különféle fajai, 
a hímzések, varrások útján előállítható házi-
ipari tárgyak, sőt városokban, ahol sok a 
papírhulladék, a papírmasé tárgyak stb., az 
egyes vidékek ízlése, gondolkodása szerint 
volnának eloszthatók, ha azok valamennyijét 
kellő gonddal, ízléssel és választékos formá-
ban lehetne produkálni, aminek feltétele az, 
hogy a helyi fiókok vezetői erről a megfelelő 
minták beszerzése stb. útján gondoskodjanak. 

E tekintetben igen szép munka vár. úgy 
a férfi-, mint a nőtanítókra, amely rövid idő 
alatt anyagilag is meglehetős haszonnal kecseg-
tethet. Mert hiszen, ha a szövetkezet megerő-
södik, új formák bevezetése időről időre élet-
szükséggé válik majd s ezek előteremtése, 
megrajzolása stb., a szövetkezet erőihez mér-
ten kell, hogy díjaztassék is. De — szerintem 
— még ennek kilátása nélkül is kötelessége a 
tanítóságnak az, hogy az iskola keretét a nép 
házi-ipari törekvéseinek felkarolásával kibővitse. 

A törköly- és sepríípálinka főzése. 
írta: Györy Elemér. 

A pálinkafőzés ideje most érkezett el. Télre 
való munka ez ; nem is tanácsos azzal nagyon 
sietni. Ősszel gondnnk legyen arra, hogy a 
törkölyt egészséges állapotban tartsuk el (főleg, 
hogy meg ne ecetesedjék), az első fejtés után 
pedig a seprűt tartsuk kénezett hordóban 
mindaddig, amíg kifőzésének sorát ejthetjük. 

Manapság már annyiféle pálinkafőző-üstöt 
használnak, hogy igazán bajos volna eldönteni, 
hogy a sok jó közül melyik a legjobb. De 
legyen bármily cifra neve vagy formája e gé-
peknek, lényegükben mindegyik ugyanaz, kö-
zönséges desztilláló, vagyis lepároló készülék. 
Egy üst, amelyben a cefrét hevítjük, s egy 
hűtő, amelyben a szeszgőzök cseppekké sűrű 
södnek. E két főrészt cső köti össze, amelyen 
át a szesz- és vízgőzök átvándorolnak. E három 
részt minden szerkezetű szeszfőzőnél megta-
láljuk. Azok az újítások és javítások, amelyek 
ilynemű modern gépeknél alkalmaztattak, le-
hetnek praktikusak, ámde ne kedvetlenítsék el 
azt a gazdát, akinek még a régimódi kisüstjé-
nek agyaraiból csepeg a szesz az alátett cso-
bolyóba. A világhíres francia konyak is ilyen 
primitív környezetből származik, mégis meg-

hódította a világot. (Már t. i. azt a világot, 
amelyik hódol neki,) 

A leglényegesebb újítás a pálinkafőző-üstök 
terén a „kettős fenék". Azaz, hogy a kazán 
nem „direkt tüzelésű". A cefre úgyszólván 
vízfürdőben, illetve gőzfürdőben hevíttetik, 
miáltal az odakozmásodás kivan zárva. A má-
sodik pedig, hogy a töltés és kiürítés hossza-
dalmas munkája lényegesen megrövidíttetett. 
Ezt elérték a „billenő üst" berendezéssel. Ha 
egy-egy kazán tartalma kifőzetett, akkor az 
üstöt egy emeltyűkar segélyével előre billentik, 
s tartalma egyszerre kiömlik az odahelyezett 
kádba. Ürítés és töltés alig tart öt percig, 
míg a régi gépeknél bizony sok, drágán meg-
fizetett idő telt el eddig ! Bármily géppel dol-
gozzunk is, a pálinkafőzésnél két főmomen-
tummal állunk szemben. Az egyik az aljszesz-
főzés, (votkázás) a másik pedig a tisztázás 
(rektifikáció). 

Az aljszeszfőzésnél a cefrét gyömöszöljük az 
üstbe, azonban 1 -, részét üresen hagyjuk 1 hl. 
legyömöszöltt örkölyre 14—16 1. vizet öntünk. 
A tüzelést eleinte mérsékeljük, csak ha a cefre 
forrni kezd, akkor tüzelhetünk élénkebben, 
mert akkor az odakozmásodás veszélye mái-
nem kísért. A hűtőben mindig hideg víz legyen. 
A pálinkának egész hidegen kell kifolynia, 
mert különben épen a legnemesebb szesz 
párolog el belőle. Az aljszesz főzését akkor 
hagyjuk abba (egy-egy kazánnál), ha a szesz-
mérő 5 fokot mutat. Azért is igen célszerű, 
sőt szükséges, hogy a hűtőből kifolyó szesz 
egy alkalmas módon odaerősített üveghengerbe 
folyjék, amelyben állandóan ott van a szeszmérő. 

A rektifikálásnál még nagyobb vigyázattal 
kell lennünk. Itt már nem szabad oly erősen 
tüzelni, mint az aljszeszfőzésnél. A hatalmas 
erővel átszálló gőzök ugyanis légritkítást 
okoznak s a votka könnyen átszalad a hűtőbe. 
Igen hosszadalmas dolog azután az egész szer-
kezet kitisztítása! 

Gyakran látjuk, hogy — különösen a főzés 
kezdetekor — a pálinka felszínén kisebb-
nagyobb zöldszínü cseppek úszkálnak. Olyan-
formák, mint a levesben a zsírkarikák. Ezt 
azonban csakis ott lehet látni, ahol a kifolyó 
szeszt üvegedényben fogják fel. (Ami igen helyes 
dolog.) Ez az ú. n. „rézeleje". Különösen olyan 
törköly főzésénél származik, amely törköly 
ecetes volt. A lepárlásnál ugyanis az átszálló 
ecetsav aránylag sok rezet old fel a csövekből 
s ezt a gőzök magukkal rántják a hűtőbe, s 
ott ez is megsűrűsödvén, cseppekké válik s 
a pálinka felszínén fog úszni (Grünspan) E 
fölösleges réz eltávolítására sikerrel alkalmaz-
hatjuk a csersavat. Hektoliterenként 10 — 20 
gramm csersav alkoholban oldva a rezet vörös-
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barna csapadék alakjában csakhamar a fenékre 
ülepíti. 

Hogy a törkölyből és a seprűből mennyi 
pálinkát nyerhetünk, az sok körülménytől függ. i 
Törkölynél például elsősorban attól, hogy 
mennyi alkohol volt, vagy képződött benne. 
Ha gyengén sajtoltuk, bizonyára több szesz 
keletkezett, mintha erősen, vagy többízben 
sajtoltuk. Különösen gyenge pálinkát kapunk 
az olyan törkölyből, amely előzetesen törköly-
borkészítés céljaira használtatott. Nagy átlag-
ban mondhatjuk, hogy 100 kg. törkölyből 
( 9 0 - 1 2 0 liter jól letaposott törkölyből) 9— 
12 liter, 50% (térfogat százalék) alkoholt tar-
talmazó pálinkát nyerünk. A seprűnél pedig 
attól függ, hogy több vagy kevesebb bor 
maradt-e benne. Átlag egy hl. seprű 12 —15 
liter, 50% seprűpálinkát ad. 

Ügy a törkölyt, mint a seprűpálinkát taná-
csos minél erősebbre főzni s legalább két évig 
raktározni, illetve eltenni, mert ez idő alatt 
nyers ízéből veszít, s az önantéther által 
okozott jellemző íze is eltűnik. 

Nevelés a szocializmus szolgá-
latában. 

írta: Czirbusz Endre. 

A megélhetésért folyó harc annyi eszmét 
vet felszínre, hogy a sokak által kívánt bol-
dogsághoz már csak azok helyes rendezése 
volna hátra. E harcban mindig az a győztes, 
kinek a kevés is sok, aki boldogságát nem a 
földi múló javakhoz köti, kinek igényei nem 
nagyok, ki a világ hiúságát másodrendű kér-
désnek tekinti és végre, aki családjában találja 
örömét, boldogságát. A szociális eszmék na-
gyon sok embert leszorítottak az erény útjáról. 
Népünk ez eszmék iránt túlfogékony volt, mint 
mondani szokás, csakúgy nyelte a világot meg-
váltó szociális tanokat. Ezeknek a befolyása 
eredményezte azután azt, hogy a nép hitében 
— a szociálista vezetők által sokszor hangoz-
tatott Krisztusi eszmék — a könnyebb meg-
élhetés vágyát ébresztették fel. Ne kutassuk 
tehát a szociálizmus lényegét, hogy emberi 
gyarlóság, irigység, kapzsiság vagy uralom-
vágy-e a táplálója ? Egy az bizonyos, hogy — 
mint említettem — a könnyebb megélhetés 
vágya hozta létre, mely vágyat fokozta még 
az a balhit, hogy a földi javak arányos el-
osztása után ez mihamar meg is lesz. Ezt 
pedig minden szociálista úgy ertette, hogy a 
földi javakból annak is jut, aki egyébként 
földhözragadt szegény. Ez a képtelen óhaj 
az idők folyamán elmaradt ugyan, de fellépett 
náluk helyette az a tudat, hogy nélkülük nincs 

semmi; ha ők leteszik a szerszámot, megáll 
a forgalom, nem kap fizetést sem pap, sem 
tanító, sem jegyző stb. Hogy ezt szemléletileg 
is bemutassák, sztrájkoltak, letették a szer-
számot és a munkaadót nagyobb munkabér 
adására kényszerítették, ami, természetesen, 
it aga után vonta az általános drágaságot, 
melyben aztán a munkás kierőszakolt munka-
bértöbblete is elveszett. 

Állapítsuk meg tehát, hogy a sociálizmus 
lényege a tisztességes megélhetésen fordul 
meg, mely törekvés utóvégre nem megvetendő 
és minden ember óhaját képezi, ha névleg 
nem is szociálista. Ha ezt elfogadjuk, nem 
végez a tanítóság felesleges munkát, ha ebbpn 
a kérdésben a nép pártjára áll és megismer-
teti először magát az életet, mely hajh ! 
mennyi bajjal, küzdéssel, szenvedéssel van 
összekötve, mely szenvedés közös sorsa a 
gazdagnak és szegénynek egyaránt. Másod-
szor ha a munkák különféleségét ismerteti 
meg. Hogy pl. nem egy, erdőben fát vágni és 
ugyanabból a fából kereket és különféle szer-
számot készíteni. Mert fát az is tud vágni, 
ki abból kereket készít, de aki kereket nem 
tud készíteni, az csak a fát tudja vágni. Vagy 
nem egyforma jutalmat érdemel a vonatvezető 
és az árúk kirakásával foglalkozó munkás. 
Mert a vonatvezető mindkét munkára képes, 
ellenben a munkás fizikai ereje a vonat veze-
tésére még nem alkalmas, stb. Mondjuk meg 
a népnek, hogy nem elég a nehéz megélhe-
tésérc csak jajgatni, hanem dolgozni kell, ha 
élni akarunk e földi életben, hol utóvégre 
csak a renyhe, dologtalan nem talál megél-
hetést. A vagyon szorgalom jele, a vagyonnak 
fenntartása pedig érdem. így a szociálisták 
eme mondását, hogy „Le a vagyonos osztállyal", 
oda kell módosítani, hogy inkább örülni kell, 
ha van olyan osztály, mert a szegénységnek 
esak' a nagy birtok ad munkát és biztosítja 
megélhetését. Ne teljék meg a szíve irigység-
gel, ha Isten adományából több jutott, mint 
neki, mivel a nálánál vagyonosabb is munká-
val párosult takarékossággal jutott ahhoz 
amije van. Az első emberpár az egész földnek 
ura volt, mégis szegényebb viszonyok között 
élt, mint a mai elégedetlen elem ezrei. Meg 
kell magyarázni, hogy a föld javai kihasználá-
sáért a harc folyton tartó, hogy a föld kincses-
bánya ugyan; de az ércet abból munkával 
kell kihozni. Hogy a föld nem a mesebeli 
„Eldorádó" hol munka nélkül éltek az embe-
rek. Nem elég a mindennapi kenyérért csak 
imádkozni, hanem Isten segítségével dolgozni 
is kell érte. 

Es, hogy a megélhetésért folyó harcban 
minden élő lény kiveszi a maga részét, 
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legyen az a vagyoni állapot bármilyen fokán. 
Epen azért elítélendő az a gondolkozás, 
mely a szociális eszmék rossz megértéséből 
származik, hogy t. i. a földi javakat meg kell 
osztani. Csak az a szerencse, hogy e javak 
megosztását Isten nem emberekre bízta, mert 
már rég agyonvertük volna egymást. Ilyen és 
hasonló eszmecserék által a nép lelkéhez köze-
lébb férkőzni igen könnyű feladat lesz. 

Ujabban az alföldön sok helyen életbe lép-
tetett szabad líceumi előadások igen szép 
missziót teljesítenek. Ezek feladata a nép fel-
világosítása lévén, igen helyes, hogy abból a 
társadalom is kiveszi a maga részét, nemcsak 
a tanító, kit utóvégre hernyószedéstől kezdve 
mindenre akarnak felhasználni. Minden ilyen 
törekvés csak dicséretet érdemel és az, ki 
tudását e nemes célra felajánlja, a nép hálá-
jára méltó hivatást tölt be. 

A pálinka mint munkabér. 
írta : Moravitz Lajos. 

A pálinkának az a tizenhárom tótaradá i 
áldozata előtérbe állítja ismét az alkohol ellen 
való küzdelem fontosságát s ama szociális 
kötelességet, amelyet a magyar tanítóságnak 
e téren teljesíteni kell. Sokan, több oldalról 
világították meg már e kérdést e lap hasáb-
jain. Nem akarok én ezekre itt visszatérni. 
A pálinkáról, mint munkabérről óhajtok most 
néhány szóval megemlékezni, figyelmébe ajánlva 
az alábbiakat a tanítóságnak s általában a 
munkaadókkal, a munkásokkal, a néppel érint-
kezőknek, az alkohol ellen küzdőknek. 

Rideg számokat tartalmazó könyv került 
nemrég a kezembe. Érdektelensége miatt ke-
vesen kiváncsiak e számokra, de akik elolvas-
sák azokat, találnak köztük olyanokat, amelyek 
megdöbbentő dolgokat tárnak fel. Súlyos vá-
dak e számok a társadalomra, megmutatva 
egyúttal sok bűnnek, bajnak forrását, amelyre 
eddig alig gondoltunk. 

A földmívelésügyi miniszter által kiadott 
statisztikáról van szó, mely az 1907. évi 
mezőgazdasági munkabérek kimutatását közli. 
Itt olvasom, hogy az ország minden tájékán 
szokás, hogy egyes földbirtokosok és bérlők 
a részes aratóknak az elvégzett munkájukért 
pálinkával fizetnek. A fizetési illetményül adott 
pálinkára vonatkozó statisztikai adatok bár 
nagyon hiányosak, — minden járásban 2—3 
községről állították össze, — mégis figyelemre 
keltők s hathatós közbelépést kívánnak. 

De beszéljenek a számok. 
1907-ben a részes aratók páronkint 10 liter 

pálinkát kaptak: Bát, Bánlak, Bihardiószeg, 
Buzita Dobra, Elek, Felsőelefánt, Galambos, 

Garamszentkereszt, Jegenye, Kisudva, Léva, 
Malacka, Nyíregyháza, Nyitra, Nyitrazsám-
bokrét, Osztopán, Szeghalom, Szentkirály (Ud-
varhely vm.), Szentpéter (Torontál vm.), Szé-
kelyhó, Tab, Temeskubin, Tornyospálca, Tót-
szentpál, Zádorlak, Zsitvagyarmat községekben. 

12 liter pálinkát kaptak : Berzéte, Dédes, 
Hernádnémedi, Magyarcséke, Mezőpagocsa, 
Nagybodok, Nagydobra, Pogony (Nógrád vm.), 
Szapáryfalva, Szenttamás, "Szepsi, Szikszó, 
Sztropkó, Tiszaszalka, Zsadány községekben. 

15 liter pálinkát kaptak: Csekiész (Po-
zsony vm.), Eperjes, Kerekhalom, Perbenyik, 
Petneháza, Sinfalu, Tavarna és Varannó köz-
ségekben. 

20 liter pálinkát kaptak : Baán, Badatin, 
Bajmóc, Homonna, Jablonc, Kispróna, Kis-
selmecz, Lemes (Sáros vm.), Nagyiévárd, Ne-
meskosztolány, Nemeskürt, Pribóc és Varadia 
községekben. 

30 liter pálinkát kaptak : Darázsfalva, Ká-
posztafalu és Nagyeörvistye községekbe. 

Megdöbbentő azonban, hogy még 40 liter-
nél is több pálinkát kaptak: Kosóczon 42 
litert, Magyardiószegen 126 litert, Necpálon 
120 litert, Pozsonyban 120 litert, Vágvecsén 
43 litert. 

Ha még figyelembe vesszük azt, hogy ezt 
az óriási szeszmennyiséget Erdélyben átlag 
2—3 napig, a Dunántúl 3 napig, az Alföldön 
3—5 napig, a Felvidéken 3—6 napig tartó 
aratómunka alatt fogyasztották el, nem kell 
akkor e számokhoz sokat hozzátennem, sokat 
mondanak azok magukban is. Nem hallgat-
hatom azonban el azt, hogv mikor az alkohol 
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ellen felvette a társadalom a harczot, soha-
sem gondolt ezekre a munkabér-pálinkákra, 
ezek megszüntetésére ; sőt talán-talán az alko-
hol ellen küzdők és az alkoholisták menedék-
házára ma nagylelkűen adakozók között is 
vannak egyesek, kiknek körében a pálinka 
munkabér gyanánt szerepel. 

Ne csak beszéljünk tehát a pálinka ellen, 
hanem lássuk meg a baj igazi forrását és 
a beszéd helyett cselekedjünk. Cselekedjenek 
azok, kik a munka ellenértéke gyanánt pálin-
kával fizetnek és cselekedjen a maga hatás-
körében e rossz szokás ellen a néptanító. 
Hasznosabb munkát végez, ha a pálinka-
illetmények eltörlése érdekében egyénenként 
beszél az azzal fizetőkkel, a munkaadókkal, 
mintha a népnek tíz felolvasást tart az alko-
hol káros voltáról. Számos társadalmi kérdés-
sel összefüggő fontos kötelességet teljesít ez 
esetben így a tanító, köztük elsősorban az 
amerikai útra botot faragók számát minden-
esetre megcsappantja. 
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P I H E N Ő . 

Szőlőhegyen. 
Beteg, halódó, csontos venyigék . . . 
Valaki r a j tuk keményen büntet . 
Mámoros, lázas sok fényes percért, 
Amelyek voltak s gyorsan eltűntek, 
Temetés készül. Valaki büntet . 

Haragos vad szél suhint reájuk. 
Elveszi tőlük emlőjét a föld. 
Elég volt már a nagyivás, hej-huj. 
Közeleg józan, kenyeres böjt. 
Elveszi tőlük emlőjét a föld. 

— Lent messzeségbe f u t a rónaság. 
Lenyomja büszkén ekéje vasát 
Feszülő, tagos sok paraszttenyér. 

A messze földön csöndes béke száll. 
Kárpittá lesz a búvó gabnaszál ; 
Isten kezében készül a kenyér. 

Finta Sándor. 

Búzakalász. 
Vadvirágos zöld mezőben 
Andalogva járok, 
Köszöngetnek mindenünnen 
Szép búzakalászok. 

Búzakalász, ringó vetés, 
Aranysárga tenger ! 
Játszi szellő csókolgatja 
Édes szerelemmel. 

Csókolgatja, ölelgeti 
Napsugárral egyre . . . 
Ivaszapengés . . . aratódal 
Csendül a fülembe. 

Hálaadó hő imaként 
Magas égig szárnyal : 
A legszebb, a legédesebb 
Es a legdrágább dal ! 

Búzakalász, aranykalász, 
Megcsókollak téged : 
Te vagy a remény, üdv! Te vagy 
A kenyér, az élet ! 

Porse Vilmos. 

llová lett a magyar nóta? 
Hosszú téli estén sokszor elhalgattam, 
Amint a fonóba1 

Késő éjjelekig szólt a magyar nóta, 
Eí t t a magyar nóta. 

Egy szerelmes legény belesírta búját 
A legszebb nótába, 
S abban mondta el, hogy az, akit szeretett 
Hűtlen let t hozzája. 

Úgy elsírtak rajta, úgy tudtak könnyezni, 
Még az is sírt talán, 
Kiről a nóta szólt, az a hamislelkű 
Hűtelen barna lány. 

Most meg ha ha l lga tnám, . . . nem tudom hallgatni ! 
Nincs már magyar nóta, 
Tingli-tangli járja, kuplékat dalolnak 
Este a fonóba. 

Durva trágárságot, piszokkal cifrázva, 
Pirúl, aki hallja, 
Magam vagyok tán csak az egész faluban, 
Aki sírok rajta. 

Hosszú téli estén sokszor elhallgattam, 
Amint a fonóba, 
Késő éjjelekig szólt a magyar nóta, 
Rít t a magyar nóta. 

Bagdy István. 

M i s i . 
írta: Köveskuti Jenő. 

Osz fe j é t lassan megmozdí to t t a , körülnézet t 
tévetegül, vértelen a jka i megnyí l tak s vonta tva , 
alig ha l lha tóan m o n d t a : 

— Szere tnék felülni az ágyban, m e r t most 
már csak eljön az a Misi . . . 

Ké t leánya gyöngéden fölemelte, fö lül te t te , 
felesége meg, ez az őszhajú szentasszony, 
négy-öt p u h a vánkost t ö m ö t t há ta , de reka alá. 

— í g y ni, édes öregem, most m á r próbá ld 
meg, elég magas lesz-e ? 

— E l é g hát , no persze , de há t hol m a r a d 
az a Misi ? 

— A leányok lopva összenéztek, m a j d az 
any juk felé tek in te t tek kérdőleg, t i tkon mélyet 
sóhajtva. Az öregasszony nyugalmat pa ran -
csolt a r c á r a és bár t o r k a összeszorúlt, elég 
hangosan m o n d t a : 
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— Az akadémián van, hiszen most folynak 
a szigorlatok. A professzornak csak ott kell 
lenni, édesem . . . 

— No, igen a szigorlatok, de hát csak nem 
tartanak ilyen sokáig . . . Voltam én is aka-
démiai professzor. 

— De hát, apa, tudod, hogy az idén olyan 
sok a jogszigorló, mondta az egyik leány, 
arcát elfordítva. 

— Aztán olyan keveset tudnak, lassan 
megy a vizsga, Misi is panaszkodott, — 
mondta a másik, ott állva hátul az apja fejé-
nél, hogy ne lássa árulkodó arcát a beteg. 

— Sokan vannak . . . lassan megy . . . De 
hát hiszen tegnap se volt itt az a Misi, teg-
nap is, hiába vártam, este sem jött át sze-
gény beteg apjához. 

— De ha épen tegnap kezdődtek azok a 
szigorlatok, édesem . . . 

— Tegnap azt mondtátok, hogy beteg a 
Misi. Igaz, hogy tegnapelőtt arról panaszko-
dott, hogy szédül egy kissé. Aggódtam is. 
Talán csak nem lett rosszabbul? 

— No, igen, a szigorlat sokáig tartott, Misi 
kifáradt, kissé szédült is, nem jöhetett át 
hozzád. 

— De legalább csak egy percre átjöhetett 
volna. Eddig naponként többször is átnézett. 
Hiszen tudja, hogy mennyire szeretem . . . 
A szemem fénye volt mindig. . . mivel egyet-
len fiú . . . mivel olyan eszes . . . mivel olyan 
jó . . . És most nem jön, hét nap óta felém 
se néz. Menjetek át hozzá, hiszen csak a szom-
szédban lakik, nézzétek meg, talán hazajött 
már a szigorlatról . . . 

Az anya intett az egyik leánynak s az ki-
ment. Néhány perc múlva visszatért, könnyek-
től áradó szemmel s reszketve az anyja fülébe 
súgta ; meghalt. 

A két leány a falhoz fordulva, szemet el-
takarva, alig hallhatóan, szinte némán zokogott. 

Anyjuk csöndben odalépett az öreg úr ágyá-
hoz, sovány, finom kezével a vánkos csipkéin 
idegesen babrálva, erős hangon mondta. 

— Édesem, Emma visszajött Misitől. Szigor-
latának vége van. Már semmi baja. Jönne is 
hozzád, de hirtelen el kellett utaznia. 

— El kellett utaznia ? Ugyan miért, hová ? 
vádott közbe hirtelen és türelmetlenül a beteg. 

0 , Istenem, mit mondjanak erre? 
— A püspökhöz, a nádasdi nyaralóba, valami 

hivatalos ügyben. Kezedet csókolja, ha vissza-
tér, azt üzeni, nem mozdul el ágyadtól . . . 
Édesem első a hivatás, a kötelesség . . . 

— Igen, a hivatás, a hivatás ! mormogta az 
öreg úr s arcát nyugodtan fordította befelé és 
zúgolódás nélkül várta fiát. 

. . . Az anya intett leányának, aki a szomorú 
hírt hozta, s kimentek. Odakünn hangos sírásra 
fakadt a két nő. 

— Istenem, de meglátogattál bennünket! 
Mikor halt meg, Emma, mikor s hogyan halt 
meg? 

— Csak az elébb, négy órakor még egy 
erős ütést kapott, zavartan beszélt valamit az 
apáról, a fejét tapogatta, körülnézett, a fele-
ségét és a kicsinyeket kereste, könnyezett, 
aztán kiszenvedett — zokogta a leány. 

Az öreg úr odabent elszenderült és kijött 
a másik leány is. Nagyon zokogtak. 

— De leányok, az Isten szerelmeért, legyünk 
erősek, hiszen megöljük őt is . . . 

* 
* * 

— De szép rózsaszínű ruhád van, Emma. 
Milyen szép az a világos kötény előtted, 
Ágnes. A hajatokban rózsa van. Az arcotok 
is derültebb, mint tegnap volt. Jól van. Ez 
illik a fiatalsághoz. Anyátok is, mintha vi-
dámabb volna . . . Mit mondott az orvos, oda-
künn ? 

— Minden jót, apa. 
— No, no . . . csak ne higyjetek neki. 

Érzem én, hogy már nem sokáig tart. Meg-
értem én már a halálra . . . Hanem mikor 
jön meg az a Misi ? 

— Nem tudjuk, apa, nem írt. 
— Ha sokáig késik, engem, meglehet, mái-

nem talál életben. Én már egészen készen 
vagyok az útra . . . De micsoda harangzúgás 
ez, már reggel óta? A püspöki harangok is 
búgnak. A Mecsek egészen ide veri a hangokat. 

— Az öreg kötélverő halt meg itt a szom-
szédban, Misiék házában, öregem. 

— Az öreg Szecsődy ? Ejnye, jó öreg, hát 
megelőztél? Azt hittem, én megyek előbb. 
Ültessetek fel, imádkozni akarok érte. 

Felültetik, miközben csodálkozva kérdi: 
— De hát a püspöki harangok is a Sze-

csődy kötélverőnek szólnak? 
— A fia húzatta meg rá öregem, aki elég 

jómódban van. 
— Igen, hát neki is van egy jó fia, mint 

nekem . . . 
Imádkozik. Felesége meg leányai azalatt 

egyenként kimennek, kiszökdösnek s az ajtó-
nyíláson csöndes zokogás hangja szűrődik be. 

Odakünn a harangok egyre búgnak. Kocsik 
robognak végig az utcán, megállnak a „kötél-
verőék" lakása előtt ; egyideig ott állnak, 
aztán visszarobognak. 

— Mikor lesz a Szecsődy szomszéd teme-
tése ? — kérdezte az öreg úr. 

— Holnap négy órakor, délután. 
* 

* * 
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A hosszasra nyúló órák lassan múltak. 
Dr. Sebessy Elek nyugalmazott jogakadémiai 

tanár türelmetlen volt betegágyában. Egyre 
a fiát emlegette, aki nem akar megérkezni a 
nádasdi kastélyból. Nem siet szegény atyja 
betegágyához. Még csak nem is ír. Ugyan mi 
dolga lehet neki ott a püspöknél ? Talán csak 
nem az igazgatói állásra van kiszemelve? 
Ilyen fiatalon ! . . . 

De hát miért ne? Van-e csak egy is az ő 
fiához hasonló tudós az egész akadémián ? . . . 
Bizony nincs. Tehát igazgató lesz a Misi. Ha 
ő ezt a dicsőséget megérné. 

Most erről gondolkozik és észre sem veszi, 
hogy felesége, meg leányai csak ritkán jönnek 
be, hogy csak a sápadt képű kis Máli. egy 
rokon árvaleány tartózkodik körülte. Ni, hogy 
megszépült ez a leányka; az arca is, mintha 
kerekebb volna. 

— Málika, Málika, hogy megpirosodott a 
képed ! jó színben vagy. Jól van leányom. 

Azután gondolkozott tovább a fia emelke-
déséről. 

Eközben délutáni négy óra lett . . . A püs-
pöki templomban megkondultak ismét a 
harangok. Búsan búgva hatoltak a hangok a 
beteg szobájába. Az öreg úr figyelmes lesz. 
Tehát temetik a Szecsődy szomszédot. Fele-
sége és két leánya bejött s az ágy mögött 
foglaltak helyet. 

— Felülnék, imádkoznám a szegény szom-
szédért. 

Felültették. Eközben kívül, az utcán csen-
des moraj támad. Sok nép tódul a szomszéd 
ház felé. A harangok elhallgatnak és szomorú 
énekszó lopódzik be, félve, a nyílásokon. 

— Nyissátok ki az ablakot ! Hadd halljam 
az éneket, nem irtózom tőle. 

Az ablakot is kinyitották, az öreg úr 
mélázva hallgatta az éneket: „Requiem aeter-
nam dona ei Domine." Majd megindult a 
menet, de nem az ablak alatt vonult el, hanem 
ellenkező irányba vette útját. 

— Hát miért nem erre mennek, hiszen erre 
van a temető -s én szeretném az öreg szom-
szédnak legalább a koporsóját látni. 

— Édesem, a piac, meg a főutca felé mennek. 
Tudod, hogy hiúk az ilyen szegény emberek. 
Kerülőt tesznek a temető felé, csakhogy minél 
többen lássák a menetet. 

Az öreg úr belényugodott s mikor már 
messze volt a gyászmenet, a tömeg kopogása, 
moraja s az ének is csak sejtésszerűen hal-
latszott, ismét íiáról kezdett álmodozni. De 
mégis, mintha nagy változás történt volna 
rajta. A Szecsődy szomszéd halála, temetése, 
a harangzúgás, az ablak előtt gyülekező tömeg 

s az ének, látható módon felizgatták. Yagv 
talán a fia utáni vágyakozás tette nyugtalanná ? 

Merőn nézett maga elé egy ideig, majd a 
távolba, mintha lesne, várna valakit. Szeme 
kigyulladott, s karját fölemelve, erc's hangon 
tördelte : 

— Ott jön, ott . . . a pécsváradi úton . . 
ő az, ő . . . 

Felesége és leányai az ágyához siettek. 
— Kit látsz, öregem, ki az? 
— Hát nem látjátok ? . . . A Misi. Most 

eltakarta egy domb . . . eltűnt a kocsi egy 
völgybe . . . 

Ismét kibukkan . . . Hogy vágtatnak a 
lovak . . . Ott ül a Misi a kocsin . . . ide néz. . . 
engem keres . . . Misi, Misi ! . . . itt van a p á d . . . 
hahaha ! . . . kezében a kinevezés . . . nem 
megmondtam? . . . 

Nagy erőfeszítéssel egészen felugrott az 
ágyában s karjait ölelésre tárva kiáltotta. 

— Itt van már ! . . . Itt a Misi. . . édes 
fiam . . . 

Szeme elhomályosulva s megtörve lezárult, 
karja leesett, visszahanyatlott vánkosaira s a 
másvilágon ölelte fiát. 

Gazdasági Tanácsadó. 
Y. E. ligerliát. A feltörendő kis lucernás földbe 

bármilyen konyhakerti növény előnyösen fog meg-
teremni. í(^idazonáltal, ha a kérdéses földrészlet kissé 
mélyebben fekszik, avagy esetleg könnyebben öntöz-
hető, úgy elsősorban a karfiolt, káposztát vagy kel-
káposztát ajánljuk a termelésre. Különben pedig 
minden attól függ, hogy mily nagyságú az illető 
terület, s milyenek az értékesíthetési viszonyok azon 
a vidéken ? Közel fekszik-e valamely jó piac, ahol a 
termények jó árban lesznek értékesíthetők? Miután 
mindezekről kérdésében nem tesz említést, csak álta-
lánosságban válaszolhatunk azzal, hogy ha jól díszlett 
a kérdéses területen a lucerna, úgy utána úgyszólván 
mindennemű kerti növény jól fog díszleni, legyen az 
akár káposztaféle, akár répaféle, akár hagyma. — 
Kérdező. 1. A magtárban levő zsizsik pusztításáról 
lapunk Tanácsadó rovatában már többször volt szó, 
mindazonáltal megismételhetjük a kővetkezőket : A 
vetőmag zsizsiktől való megtakarításának legkönnyebb 
ós legjobb módja az, ha csak két éves vetőmagot 
használunk. A zsizsik ugyanis csak a nyártól a jövő 
tavasz végéig marad a borsóban és a lencsében s 
akkor elhagyja azt. Az ilyen mag azután a következő 
év vetése idején tiszta a zsizsiktől és bízvást hasz-
nálható vetőmagnak. De megtisztítható az egyéves 
vetőmag is annyira a zsizsiktől, hogy vetőmagul 
bátran használható. E megtisztítás szénkéneggel tör-
ténik. A vetőmagnak szánt magot zsákba szedve, még 
januárius- és februáriusban meleg helyen (fűtött he-
lyiségben) tartjuk és február végén, március elején 
megszénkénegezzük. A szénkénegezés hordóban történik. 
Egy-egy hektoliternyi űrtartalomra átlag 50—50 (ötven-
ötven) köbcentiméter (fél deciliter) szénkéneget kell adni, 
hogy ölő hatása féltéllen és teljes legyen. A hordó egyik 
fenekét kivesszük s a másik fenekére állítva, száját 
jól betömjük és az abroncsokat megszorítjuk, hogy 
a szénkéneg a hordóból ki ne szivárogjon. Ha a hordó 
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jó, megtöltjük kétharmadnyira borsóval, tetejébe he-
lyezünk valami mély tányért vagy lapos tálat, ebbe 
öntjük a megfelelő szénkéneget s azután a hordót 
kivett fenekével letakarjuk. Minthogy azonban a szén-
kéneg igen gyorsan alakul át gázzá s a hordófedőül 
használt fenék mellett könnyen elillannék : ennek 
megakadályozására e fedőt jól körül kell tapasztani 
s azonkívül kővel, téglával e fedőt meg is kell nehe-
zíteni, hogy a gáz a fedelet föl ne emelhesse és a 
gáz ki ne szabaduljon. A tapasztáshoz erősen ragadó 
agyag kell Míg a szénkénegezés folyik, vagy ahol 
szénkéneg van. ott pipálni, gyújtót gyújtani tilos ! 
Ha kész a munka, akkor az így betapasztott hordó 
24 óráig bántatlanul marad, azután ki kell gurítani a 
hordót a szabadba, fedelét le kell emelni s a magot 
száraz helyen ponyvára teregetni, hogy a szénkéneg-
gáz elszálljon. Másfél óra múlva tiszta a borsó és a 
lenese, s egy óra múlva már nem érezni rajta a szén-
kéneget. Az így megszénkénegezett magban nincs 
többé élő bogár s a mag csírája sem szenved s aggo-
dalom nélkül használható vetőmagul. Ha a zsizsikes 
magot meleg helyen zsákban tartottuk, legjobb, ha a 
szénkénegezni való borsót zsákostól tesszük a hordóba. 
Nem kell félni, hogy a szénkéneg nem öli meg a 
zsákba kötött zsizsiket, mert a szénkéneg gáza esak 
úgy tódul be a zsákba is, mint akár a hordóba ön-
tött borsó közé. Ajánlják a zsizsikes mag fertőtlení-
tésére a hőt is, mondván, hogy ha a zsizsikes borsót 
a megsült kenyér kiszedése után a még meleg ke-
mencébe vetjük, a zsizsik elpusztul. Minthogy a he-
vítés sok eshetőséggel van egybekötve s az eredmény 
mindig kétséges, az a zsizsikes mag fertőtlenítésére 
nem alkalmas. — 2. A feltett kérdés érthetetlen. Mit 
ért ön a búza „beoltása" ellen ? Az üszög elleni vé-
dekezésnél a 2°/o-os kekgálicoldatot szokták használni, 
amelyben a búzát jól megmossák. Megjegyzendő, 
hogy igen célszerűnek bizonyult azon zsákokat, ame-
lyekben a 2°/o-os kékgáliccal pácolt búzavetőmagot 
kivisszük a szántóföldre, szintén beáztatni az oldatba, 
s állandóan csak ezen zsákokat használni a csávázott 
vetőmag elhelyezésére. A vetés befejezte után a zsá-
kok tiszta vízben kimosandók. A búzának üszög elleni 
pácolása (és nem „beoltása") többféleképen történik, 
s ezek között a legjobb a Lmhart-féle eljárás, amely 
szerint egy középen elvágott hordóban (amelyből 
ilyenformán két kádat kapunk) 50 liter vízben 1 kgr. 
kékgálicot feloldani, s azután a vetőmagot kézirostába 
tenni (mintegy 6—8 kilogrammot egyszerre), s azt a 
rostával együtt alámeríteni az oldatban, s eközben 
kézzel jól megdörzsölni a folyadékban levő magot. 
Megmosás után kiöntjük egy tiszta helyre a magot, 
vékonyan elteregetjük, s ha annyira megszáradt, hogy 
elvethető, úgy azonnal elvetjük. — 1*. J. Borsod-
Novaj. Kérdéseire lehetetlen e helyen kimerítően 
válaszolni, mert akkor egy egész szakkönyvet kellene 
leírni. Tessék Páter Béla dr. egyetemi magántanár, 
ga.zd. akad. tanárhoz fordulni (címe : Kolozsvár, 
gazd. akadémia), aki a gyógynövények termelésé-
ről és értékesítéséről szakmunkát írt. Ezen nagyobb 
munka kivonatban is megjelent, egy füzet alak-
jában az Erdélyi Gazdasági Egyesület könyvkiadó-
vállalatában (Kolozsvár), ahonnan (úgy hisszük, egy 
koronáért) megrendelhető. — B. Gy. Sámfáivá. Az 
élősövénynek alkalmasnak vélt bokrokat a földmív. 
miniszter úrtól kedvezményes árban (alig néhány 
fillérért bokronként) megkaphatja, de folyamodványt 
kell beadni még f. évi december hó végéig. A ma-
gunk részéről azonban az ily hasznot nem hajtó és a 
kert területéből sokat elfoglaló élősövényt nem tar-
tunk észszerűnek alkalmazni. Ha már mindenáron 
élősövényt akar létesíteni, úgy jobban ajánljuk a 
szederfát (Morus alba L.) vagy a mogyoróbokrokat. 

Mindkettő hasznot hoz ; az előbbi szépen nyírható is. 
Azonban sokkal okosabb dolog a kert területét ki-
használni s inkább olcsó drótkerítést vonni a kert 
körül. Az erre fektetett költség a megmaradt terület 
kihasználásával értékesül. — W. Gy. Patkon. Ked-
vezményes árban (ingyen nem !) kaphat gyümölcs-
fákat, ha ebbeli kérelmével, amelyre 1 koronás ok-
mánybélyeg teendő, legkésőbb december hó végéig 
fordul a földmívelésügyi miniszter úrhoz. Hogy 
mennyit ? az a készlettől függ. Esetleg 200 darabot 
is kaphat az egyes fajtákból. Csak a gyümölcsfajokat 
(alma, körte, szilva stb.) jelölheti meg, a fajokat 
nem, mert azt, valamint a kiadatási helyet is, a föld-
mívelésügyi miniszter állapítja meg. Méhcsaládok nem 
adományoztatnak, méhészeti eszközök is csak korlá-
tolt számban. Minderről különben Tanácsadó rova-
tunkban már számtalanszor volt szó. Tessék a f. évi 
januári, februári stb. számokat átnézni. — Kántor-
tanító. 1. Az előbbi üzenet Önnek is szól. Miért nem 
olvassák a Néptanítók Lapját és annak mellékletét ? 
Mit gondol, miért tartja fenn az állam ezt a lapot ? 
Azért talán, hogy olvasatlanul a papírkosárba dob-
ják ? ! 2. A népiskolai szemléltető-eszközökből a régiek 
már elfogytak, az újak pedig még nem adattak ki. 
Tessék három hónap múlva újra kérdést intézni. — 
S. A. Kusaly. 1. A barackfák és diófák terméketlen-
ségének okát innen nem állapíthatjuk meg. írja le a 
dolgot részletesebben és esetleg küldjön be egy-két 
gallyat a növényélet- és kórtani állomásnak Magyar-
óvárra, ahonnan díjtalanul nyer felvilágosítást. 2. A 
méhészeti eszközökre vonatkozólag már adtunk választ 
e lap Tanácsadó rovatában. — G. M. Brezova. For-
duljon kérelmével a nyitravármegyei gazdasági egye-
sülethez, illetve ennek útján az illető kerületi gazda-
sági felügyelőséghez (ezelőtt állattenyésztési felügyelő-
nek neveztetett). — M. Gy. Vágújliely. Mint állami 
tisztviselő. 50 százalék engedmény mellett kaphat 
gyümölcsfákat. A kérvényt ez év végéig okvetlenül 
be kell nyújtani a földmívelésügyi miniszter úrhoz s  
megjelölni, hogy milyen gyümölcsnemet óhajt. A 
kérvényre 1 koronás bélyeg kell. — M. K. Kissziget. 
A kérvényt legjobb a gazdasági egyesület útján be-
nyújtani. Mellékelhet egy községi bizonyítványt arról, 
hogy mióta méhészkedik kaptárakkal s hogy sikerrel 
űzi a méhészkedést, amellyel buzdító példát ad a 
község lakosságának. A kérvény a földmívelésügyi 
miniszter úrhoz címzendő és bármikor benyújtható. — 
A. K. Ercsi. Tessék beszerezni Páter Béla dr., akad. 
tanár könyvét. Olvassa el a P. J^-nek adott mai vá-
laszt. — F. J. Zsámbék. 1. Az állami birtokokon 
levő népiskolai tanítói állások ezidőszerint mind be 
vannak töltve. A legutolsó pályázat f. évi augusztus 
hó 15-én járt le. 2. A hirdetés a Budapesti Közlöny-
ben, a Földmívelési Értesítőben stb. tétetik közzé. 
3. Az oda kinevezett tanítók állami tanítók, de a 
földmívelésügyi miniszter fennhatósága alatt állanak. — 
P. L. Tiszolcz. A kérdéses tanfolyamok a kereske-
delmi miniszter által rendeztetnek. Felvilágosítással 
szolgál az illető kerületi iparfelügyelőség. 

Tegyesek. 
— Az iparostanonc-iskolák kiállítása. 

Mártonffy Márton iparoktatási kir. főigazgató az 
iparostanonc-iskolák igazgatóihoz a következő 
levelet intézte. Az „Iparostanonc-iskolai Tanítók 
Országos Egyesülete" az iskolák fennállásának 
25-ik évfordulóját ünnepélyes módon kívánja 
emlékezetessé tenni. Ezt pedig akként tervezi, 
hogy Budapesten általános kiállítást óhajt ren-
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dezni a tanulók iskolai és műhelyi munkálataiból. 
Különös súlyt kell helyezni arra, hogy az iskolák 
fokozatos fejlődése feltüntetve legyen, miértis, 
ott ahol lehetséges, az iskolai dolgozatok retro-
spektív képét kell bemutatni. A kiállítás 
huzamosabb ideig fog tartani, mely alkalommal 
a tanítóságnak is módot akarnak nyújtani arra, 
hogy az iskolákat érdeklő összes ügyekkel meg-
ismerkedjenek. Mindezekfolytán megkeresem az 
igazgató urat s a vezetése alatt álló tantestületet, 
hogy az iskolai munkálkodást felölelő s a kiállí-
táson bemutatandó dolgokat már most kijelölni 
szíveskedjék, úgy hogy a jövő évi május—június 
hó közepéig elkészülve rendelkezésre álljanak. 
A műhelybeli munkálatokról különösen arra kell 
törekedni, hogy az egyes vidékeken elterjedtebb 
s jelentősebb iparkészítmények mutattassanak be, 
természetesen csak azok, amelyeket az inasok 
készítettek. Er re nézve legcélszerűbb lesz, ha a 
tantestület az ipartestület vezetőségét kéri fel a 
kezdeményezésre, tervezésre, irányításra s általá-
ban véve az inasmunkák ügyeinek intézésére 
Különösen is hangsúlyozni kívánom, hogy az 
országos Egyesület az országos kiállítás ügyében 
még csak a kezdeményezés stádiumában van és 
annak megvalósítása a kormánytól nyerendő 
engedélyhez van kötve. Minthogy egy ilyen 
kiállítás nagy méreteivel tetemes anyagi kiadást 
okoz, alig remélhető, hogy az ország súlyos pénz-
ügyi helyzetében az összes szükséglet állami 
segítségből fedezhető legyen, miértis az igazgató 
urak s a felügyelő-bizottságok szíves figyelmét 
arra is kikérem, hogy az iskolafenntartó ható-
ságok, kereskedelmi és iparkamarák és az ipar-
testületek anyagi támogatásáról idejében és meg-
felelő módon gondoskodjanak 

— Homokhasználat kézmosáshoz. Vegyi 
kísérletek alapján több külföldi orvos arra a 
következtetésre jutott, hogy a kezek dezinficiálá-
sánál igen ajánlatos a finomszemű homok. A 
homok még a legnehezebb viszonyok között is 
mindenkor beszerezhető, főzés vagy égeté? által 
pedig könnyen és mindenütt sterilizálható. A 
piszkot a felső epidermis rétegekről gyorsabban 
és biztosabban eltávolítja, min t a kefe, különösen 
akkor, ha egyúttal szappant is használunk. Számos, 
előzőleg bacillusokkal inficiált kéznél, amely hat-
nyolc percig forró vízzel, káliszappannal és 
homokkal megdolgoztatott, anélkül, hogy vala-
milyen antiszeptikumot alkalmaztak volna, majd-
nem teljes sterilitást értek el, amint ezt számos 
oltási és tenyésztési kísérlettel kimutatták. 

— Az ü l t e té srő l . Az ültetésnél főszabályul 
azt állapíthatjuk meg, hogy egy-egy kerti vete-
mény magvát nem kell mélyebbre vetnünk, mint 
a mekkora ennek a magnak az átmérője. Ne 
takarja vastagabb földréteg a magot, mint amilyen 
vastag maga a mag. Ebben a tekintetben kivételt 

csak a hüvelyes vetemények tesznek, melyeket 
mélyebbre kell vetnünk. Az általános szabály 
azonban csak a középszerű talajra nézve áll. A 
homokos vagy egyéb igen porhanyós talajban a 
magot mélyebbre, az agyagos talajban kevésbé 
mélyre vet jük. De befolyásolja a vetést az idő-
járás is, amennyiben esős időben nem kell olyan 
mélyre vetnünk, mint szárazban. Az elvetett 
kerti mag szereti, ha a vetés után deszkával 
lepréseljük, de ne mulasszuk el előbb, kivált 
kötött talajban, az elvetett mag fölé vékony 
homokot vagy porhanyó televényföldet szórni, 
mely a talaj megcserepesedését meglehetősen, aka-
dályozza. 

— Kerti pázsit trágyázására tudvalevőleg 
igen kitűnő a jól kezelt, táplálóerőben magasan 
álló, 3 éves komposzt, amely gazmagvaktól men-
tes. Ez, egyenletesen elterítve, lehetővé teszi a 
pázsitnak dús és egyenletes növését. Alkalmas e 
célra a kályhák, takaróktűzhelyek, kémények 
korma is, mit legjobb a hórétegre egyenletesen 
elszórtan alkalmazni, hogy olvadáskor egyenlete-
sen juthasson a pázsit közé s foltossá ne vál-
hasson annak zsendülése és növése. Ha a korom 
közé fahamu is keverhető, annál jobb. Kitűnő 
még e célra a trágyáié, melyet legcélszerűbben 
a hórétegre locsol fel az ember egyenletesen. 
Ily lé hiányában mesterségesen trágyázható a 
pázsit, pl. egy árra számított 4 — 5 kg. Thomas-
liszttel és kainittal, mit keverten szór fel az 
ember, szintén minél egyenletesebben. Ha tavasz-
kor, a vegetáció megindulásakor, még 1 árra 
1 kg -nyi jól elaprózott chilisalétromot is ad s 
ezt havonként egyszer megismétli az ember, a 
pázsit egész éven át, be a télig, kifogástalan 
szépségben marad, feltevén persze, hogy annak 
kellő öntözéséről és nyírásáról is gondoskodnak. 

— Hány jércét tegyünk egy kakashoz. 
E sokat vitatott kérdésre a szakemberek is tudva-
levőleg sokféleképen felelnek. Altalánosságban 
azt leshet mondani, hogy ahol a baromfit szűk 
ketrecben tartják, ott 3 — 5 jérce elég egy 
kakasra, rendes baromfiudvaron 6—8 jércét ad-
hatunk egy kakas mellé, míg ha a baromfi a 
mezőn, erdőn kedvére sétálhat és mozoghat, 
egyetlen kakas mellett 12 —15 jércétől is termé-
kenyített tojást fogunk kapni. 

Tartalom. Tanítók a szociális munkában. Meskó 
Pál. — Magyar Társadalmi Múzeum. Lakatos Lajos. 
— A házi-ipari szövetségről. Kóhányi Gyula. — A 
törköly- és seprűpálinka főzése. Győry Elemér. — 
Nevelés a szociálizmus szolgálatában. Czirbusz Endre. 
— A pálinka mint munkabér. Moravitz Lajos. — 
Pihenő : Szőlőhegyen. Finta Sándor. Búzakalász. 
Porse Vilmos. Hová lett a magyar nóta ? Bac/dy 
István. Misi. Köveskúti Jenő. — Gazdasági Tanácsadó. 
— Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Új népiskolai Értesítő-Könyv. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák 

részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki. 
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható. 
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron 

szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai ható-
ságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
A nyugdíjazás folytán üresedésbe jött zöldi köz-

ségi jellegű, magyar tannyelvű elemi népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Fizetés : államsegéllyel 1000 
korona, 2 szobás lakás, kerthaszonélvezet s faillet-
mény, valamint iroda- és iskolaszolgatartási átalány. 
Pályázati határidő : 1909. évi október hó 31. Az 
iskolaszékhez intézett kérvények az iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Zold, 1909. évi október hó 16-án. Olvasha-
tatlan, iskolaszéki elnök. (2016—II - 2) 

Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket ön-
állóan végezni képes. Fizetés : húsz korona utólagosan, 
havonként. Mosatásra 4 korona. Gyertyajövedelem van. 
Fűtés, világítás, lakás, élelmezéssel. Azonnal elfogla-
landó. Kek Béla, főkántor. (2023—II—2) 

A marosvásárhe ly i izraelita hitközség iskolájánál 
az újonnan rendszeresített és 1910 január 1-én be-
töltendő II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : államsegéllyel kiegészített ezerkétszáz korona 
törzsfizetés és négyszázhúsz korona lakbér. Pályáz-
hatnak oly 30 éven aluli okleveles férfitanítók, akik 
héber ismeretekben alapos képzettséggel bírnak, szigo-
rúan vallásos, erkölcsös életmódot folytatnak. Előny-
ben részesülnek azok, kik a budapesti izr. tanító-
képezdében nyerték oklevelüket, jó hanggal rendelkez-
nek és templomi énektanításra képesek, melyért külön 
jövedelemre számíthatnak. Megválasztott csakis a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyása 
után foglalhatja el állását. A kellő családi állapotot 
és esetleges működést feltüntető okmányokkal fel-
szerelt folyamodványok alulírt iskolaszék elnökségéhez 
f. évi november hó 21-ig beküldendők. Maros-Vásár-
hely, 1909 október hó 18-án. Lövy dr., iskolaszéki 
elnök. Polacsek C. Vilmos, iskolaszéki jegyző. 

(2040—III—2) 
Pályázati hirdetmény. Az or lovàt l (volt határ-

őrvidék) községi elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
községi tanítónői állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve : 1000 korona fizetés, 3 öl kemény 
tűzifa, 60 korona szénátalány, 1 hold szántó, 400 öl 
kert, 10 korona irodai átalány, 72 korona iskola-
tisztogatási átalány s a gazdasági ismétlő-iskolai taní-
tásért 146 korona 66 fillér. A kinevezendő tanítónő 
köteles tanulóit egyházi énekre is oktatni s ezért a 
hitközségtől 120 korona jutalomdíjban részesül. Fel-
hívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a 
torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő, 
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folya-
modványukat f. évi november hó 8-ig a megyei köz-
igazgatási bizottságnak, Nagybecskerekre küldjék be. 
A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság, 
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. 
Nagy becskerek, 1909. évi október hó 16-án. Grézló, 
kir. tanfelügyelő. (2061—III—2) 

A c sa ta j l ev. kántortanítói, magyar-tót tannyelvű, 
1400 korona vegyes javadalmú állásra kellően föl-
szerelt jelentkezések november l-ig Biszkup Béla 
lelkészhez Németgurab, u. p. Réte (Pozsonv megye) 
küldendők. (2011—II—2) 

K i s z á c s r a (Bács) ág. hitv. ev., okleveles, tótajkú 
tanító vagy tanítónő kerestetik. Fizetése : lakáson 
kívül 1000 korona, készpénzben. Bizonyítványok nov. 
13-ig lelkészi hivatalnak küldendők. 

(2060—II—2) 
A máré fa lva l (Udvarhely megye, u. p. Székely-

udvarhely) róm. kath. kántori és III-ik osztálytanítói 
állásra az iskolaszék október hó 31-ig pályázatot hir-
det. Javadalom: a díjlevél szerinti forrásokból 750— 
800 korona, államsegélyből 350 korona. Kántori próba 
október 24-én és 31-én tartatik. Megjelenők előnyben 
részesülnek. (2026—11 - 2) 

Pályázat. Hunyad megye dévai járáshoz tartozó 
Popesd kisközségben újonnan szervezett községi iskolá-
hoz tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma: 
természetben 2 szoba, konyhából és kamarából álló 
lakás ; államsegély 900 korona, a községtől 200 korona 
és 8 méter tűzifa. A tannyelv magyar, azonban a 
román nyelv bírása is sstükséges. Oklevéllel s működési 
bizonyítvánnyal fölszerelt pályázati kérvények novem-
ber hó 10-ig alulírott címre küldendők. Alpestes, 1909. 
évi október hó 18-án. Sarudy Elemér körjegyző, 
iskolaszéki elnök. (2039—II—2) 

N a g y p a k a (Pozsony m.) róm. kath. iskolaszéke a 
kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : 
2 padlózott szoba, konyha, kamra, istálló, fakamra ; 
6 hold szántóföld, 695 Q]-öl szérűskert ; államsegély 
422 korona ; párbér 40 pozs. mérő rozs és 30 korona ; 
tandíj 265 korona; alapítványok után 13 korona ; 
mindennapi misék és stóla körülbelül 200 korona ; 
4 öl tüzelőfa, házhoz szállítva. Korpótlék államsegély-
segélyből. Személyes megjelenés kívántatik, de az úti-
költség nem lesz megfizetve. Kérvények november hó 
15-ig Rácz János plébánoshoz küldendők, Nagypaka. 
(Pósta és vasúti állomás helyben.) Választás november 
10-án. Az állás azonnal betöltendő. (2101—I—1) 

A tordasi (Fejér vm.) evang. egyház nőtlen tanítót 
keres iskolája I—III. osztálya számára. Javadalma: 
600 korona készpénz, egy bútorozott lakószoba, négy 
köbméter cserhasáb 43'76 korona értékben, 356 korona 
államsegély s a szabályszerű korpótlékok. Kötelessége : 
a tanításon kívül harmadvasámaponként és az ezeket 
követő heteken az istentiszteleteknél kántori közre-
működés. A pályázati kérvények f. é. november 15-ig 
adandók be a tordasi ág. h. evang. lelkészi hivatalnál. 
JánosBy Lajos, esperes. (2106—I—1) 

A í s lot i ld-szeretetházban egy családtanítói állás 
megüresedett. Évi díj 600 korona és teljes ellátás. 
Kötelessége : 30—40 gyermek nevelése, oktatása. 
Személyes jelentkezés kívánatos. Kérvények az igaz-
gatósághoz Budapest, I., Budakeszi-út 8. Az állás 
azonnal elfoglalandó. (2102—1—1) 
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A bátaszéki községi iskolánál újonnan szervezett 
kettő tanítónői állomásra f. é. november 15-iki határ-
idővel pályázat hirdettetik. Kötelességek : egy minden-
napi és egy általános, esetleg gazdasági ismétlő-leány-
iskolának az országos törvények és miniszteri rende-
letek értelmében való önálló vezetése. Jövedelem : évi 
1000 korona fizetés és 200 korona lakáspénz. Az 
állomás 1910 január 1-én foglalandó el. A kellő bélyeg-
gel ellátott folyamodványok, keresztlevéllel, oklevéllel, 
szolgálati és honossági bizonyítványokkal felszerelve, 
melyek vagy eredetiben, vagy közjegyzőileg hitelesített 
másolatban melléklendők, a bátaszéki közs. iskola-
székhez intézendő k. A gazdasági tanfolyamot végzettek, 
egyéb minősítés számbavétele mellett, figyelemre 
számíthatnak. Ha olyan választatik meg, ki gazdasági 
tanfolyamot nem végzett, ennek végzésére köteles. 
A tannyelv magyar. Romaisz Ferenc, iskolaszéki elnök. 

(2104—1—1) 
A budaszá l lás i (Nógrád vm.) róm. kath. tanítói 

állásra november S-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalma: kért államsegéllyel 1000 korona. Tannyelv: 
magyar-tót. Köteles vezetni ismétlő-iskolát. Divény, 
Szokolovszky Bence, iskolaszéki elnök. (2107—1—1) 

Okleveles tanítónő helyettes vagy nevelői állást 
sürgősen keres. „Tanítónő" jeligére. Poste restante. 
Apátfa lva , Borsod m. (2108—11—1) _ 

Állomást keres egy okleveles róm. kath. tanítónő ; 
mint helyettes állami iskolához vagy házhoz is el-
menne, tanítónőnek. 30 korona havi fizetést és teljes 
ellátást kér elemi, 40 koronát polgári tantárgyak 
tanításáért. Az első levél „Törekvő, 222. sz." poste 
restante küldendő ßokod, Komárom megye. 

(2109—1- 11 
Nyugdíjaiztatás következtében megüresedett s z ö l ő s -

ardó l ref. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : 7 hold föld, adót az egyházi pénztár fizeti, 
15 köböl búza gabona, tandíj, fa, 360 korona állam-
segéllyel ezer koronára kiegészítve, egyszobás jó lakás, 
melléképületek. Kötelessége : díjlevél szerint. Kér-
vények november hó 7-ig adandók be a ref. lelkészi 
hivatalhoz Szőlősardóban, u. p. Szín, Abaúj-Torna 
megye. (1928—1—1) 

A huttl i róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : államsegéllyel 1000 korona. 
Kérvények november hó 26-ig küldendők Herbszt 
László egyházkerületi tanfelügyelőhöz Proszékre, u. 
p. Szielnicz (Liptó m.). Tót nyelv ismerete megkíván-
tatik. (2043-11-1) 

Nagy uradalom részére kerestetik egy fiatal, nőtlen, 
keresztény, némi gazdasági ismeretekkel bíró tanító, ki 
délelőtt az illető majorban lévő 20—25 gyermeket 
tanítja, míg délután a gazdasági irodában segédkezik. 
Ajánlatok, fizetési igények megjelölésével, „Keresztény 
2563" jelige alatt poste restante N a g y s z e n t m i k l ó s 
kéretnek. (2044—1—1) 

A l ip tópá l fa lv i róm. kath. tanítói állomásra folyó 
évi november hó 15-re pályázat hirdettetik. Ezen 
állomás jövedelme : a pálfalvi hitközségtől évi 400 ko-
rona, negyedévi előleges részletekben ; ugyanazon hit-
községtől 20 p. mérő rozs ; Árvay Péter 1000 koronányi 
alapítványának kamatja, 52 korona 72 fillér. A tanítót 
a szükséges tűzifával ellátni köteles a pálfalvi hit-
község. A folyamodványok, szükséges bizonyítványokkal 
felszerelve, a pályázat napjáig Herbszt László proszéki 
plébánoshoz, mint kerületi tanfelügyelőhöz küldendők 
be, a liptópálfalvi róm. kath. iskolaszékre címezve 
Proszékre, u. p. Szielnicz (Liptó megye). 

(2067—1—1) 
Kosztolnai evang. egyház pályázatot hirdet hrasn i -

h e g y i tanítói, tanítónői állásra. Fizetése : állam-
segéllyel 1000 korona, nagy gyümölcsös házikert, 
rendes lakás. Tannyelv : tót-magyar. Pályázatok Trokan 
Sándor lelkészhez november 10-ig küldendők. Kosz-
tolna, pósta Ó-Tura (Nyitra m.). (2068—1—1) 

A 42-ik számban megjelent t o l n a é r t é n y i tanítói 
pályázat november 10-ig kiterjesztetik. (2097-1-1) 

Nevelőnek ajánlkozik érettségizett ifjú tanítójelölt, 
szerény igényekkel. Cím : Tálossy József N a g y -
kanizsa , Petőfi-út 13. (2099-1—1) 

A Tarnaméra (Heves vármegye) község római 
katholikus elemi népiskolájánál megüresedett II. rendes 
tanítói állomásra pályázó, róm. kath. vallású, okleveles 
tanítók az iskolaszékhez írt, keresztlevéllel, nőtlenségi 
vagy házassági bizonyítvánnyal és többi szükséges 
eredeti okiratokkal vagy ezek hitelesített másolataival 
felszerelt kérvényüket november 14-ig alulírotthoz küld-
jék. Javadalmazása : 1. az iskolai épületben 2 szobából 8 
konyhából álló lakás, udvar, kert, istálló; 2.800 korona 
készpénz évi fizetés a hitközségtől, előleges havi vagy 
negyedévi részletekben. A 2u0 korona fizetéstöbbletet 
s esetleges korpótlékot államsegélyből kérjük. Köteles-
sége : a mindennapi iskola kijelölendő osztályait és a 
gazdasági ismétlő-iskola fiú- vagy leány növendékeit 
tanítani. Az iskolaszék által megválasztott és az egy-
házi főhatóság által megerősített tanító állását tartozik 
azonnal elfoglalni. Tóth Gyula lelkész, iskolaszéki 
elnök. (2070—1—1) 

Mucsény i (Nógrád) kath. tanítói állás betöltendő. 
Javadalmazás : 1000 korona készpénzben. Választás 
napja: november 11. Pályázati c ím: Gallus Péter 
plébános, Rapp (Nógrád). (2071—1—1) 

A d ó c z i f ü r é s z e i községi elemi népiskolánál a 
tanítói állás betöltendő. Járandóságai : 120 korona a 
községtől, 900 korona államsegély és lakás, vagy lak-
pénz. Róm. kath. vallású oki. tanítók folyamodványai-
kat Csellár József, iskolaszéki elnökhöz november hó 
13-ig küldjék be. Tannyelv : magyar-német 

(2072—I—11 
V í z l e n d v a i (pósta : Szarvaslak, Vas m.l róm. kath. 

kántortanítói állásra november 11-ig pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : megfelelő lakás kerttel, tanítói 
607 korona, kántori különféle forrásokból 534 korona, 
egyházfii 142 korona. Kötelessége : egyik tanteremben 
tanítani, az összes kántori, valamint a templomi 
teendőkről gondoskodni. Nyelv : magyar-vend-német. 
Iskolaszék. (2073—1—1) 

A báta i (Tolna vm.1 öttanítós róm. kath. népisko-
lánál nyugdíjazás, illetve előléptetések folytán meg-
ürült negyedik sorszámú osztálytanítói állomásra 
pályázat hirdettetik. Javadalma : 3 szoba-, konyha-, 
kamra-, présház-, pince- és istállóból álló természet-
beni lakás ; 10.800 H-öl szántóföld (1£8"61 koronái, 
mely a folyó gazdasági évre 427 koronáért haszonbérbe 
van adva ; 12 m3 puha hasábfa (43"20 koronái ; kész-
pénz 600 korona ; gazdasági ismétlő-iskoláért 142 
korona; meszeltetési átalány 10 korona; államsegély 
168 korona. A tanító kötelességei : az iskolaszék által 
kijelölt osztályban a mindennapi és ismétlő-tanköte-
leseket tanítani, növendékeit naponta istenitiszteletre 
vezetni s ott felügyelni, a kántori teendőket szükség 
esetében díjtalanul végezni, körmeneteknél a kántor-
nak segédkezni és a „Pécsegyházmegyei róm. kath. 
tanítóegylet" tagjai közé belépni. Tannyelv : magyar. 
Az állomás azonnal elfoglalandó. Fölszerelt kérvények 
november 10-ig az iskolaszékhez küldendők. Válasz-
tás : november 13-án. Személyes megjelenés s némi 
énekpróba kívánatos. Báta, 1909 október 24. Györkő 
Ferenc plébános, iskolaszéki elnök. Csankó Géza, iskola-
széki jegyző. (2075—1—1) 

A c s ö n g e i (Vas m.) evang. egyház második tanítói 
állomására pályázatot hirdet. Fizetése : egyházközség-
től 600 korona, havonként előre fizetve ; egy és fél 
öl kemény tűzifa ; lakásul egy bútorozott szoba ; állam-
segélyből 355 korona. Kötelessége : a reábízott osz-
tályok tanítása s a kántoriakban segédkezés. Jelent-
kezések, fölszerelve, november 12-ig a lelkészi hiva-
talhoz küldendők. (2082—1 — 1) 
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A m. kir. pénzügyminisztérium kegyurasága alá 
tartozó D iósgyőr községi róm. kath. tanítói állo-
másra, .lemondás folytán, pályázat hirdettetik. A sza-
bályosan bélyegeit kérvény és mellékletei, mint : 
keresztlevél, oklevél, nötlenségi vagy (egyházi) esketési 
és összes szolgálati bizonylatok a nm. pénzügyminisz-
térium címére, a miskolczi róm. kath. esperesi hiva-
talnak, Miskolcz (Mindszent), november hó 13-ig 
küldendők be. Jövedelme : 1. Lakás, mely áll : kettő 
szoba, konyha, kamra és szép kertből. 2. Fizetéskiegé-
szítés címén a diósgyőri róm. kath. hitközségtől éven-
ként 8 korona. 3. A kincstártól készpénzben, havi 
előleges részletekben, 607 korona 66 fillér. 4. A kincs-
tártól 8 hold és 910 f -öl szántó, 150 korona. 5. A 
kincstártól 14'5,/iooo hl. kétszeres gabona, 168 korona. 
6. A kincstártól 20 m:! tűzi hasábfa, 80 korona. 7. !/2 
telek után járó erdő- és legelőilletmény 30 korona. 
Összesen 1043 korona 66 fillér. Esetleges korpótlék. 
Kinevezett tanító köteles : az igazgató által reábízott 
osztályokat vezetni s a kántori teendőkben a kántort 
akadályoztatása esetén díj nélkül helyettesíteni. 

A d iósgyőr i róm. kath. iskolánál lemondás folytán 
egy tanítónői állás töltendő be. Fizetés : tisztességes 
lakáson kívül a hitközségtől 400 korona, államsegély-
ből 600 korona. Kellően fölszerelt kérvények az iskola-
székre címezve, november hó 13-ig főtisztelendő Kiss 
László plébános úrhoz küldendők. (2077—I—1) 

Betöltendő a lemondás folytán megüresedett nyír-
egyházi -rozsrétbokori tanyai, ág. h. ev. népiskolai 
tanítói állás, esetleg az áthelyezés folytán megüresedő 
érpatakzs indelyes i ág. h. ev. előkönyörgő-tanítói 
állás. Javadalmazás : a nyíregyházi tanyán : 800 korona 
az egyháztól és 300 korona államsegély ; Érpatak-
zsindelyesen : 200 korona az egyháztól, 400 korona 
kegyúri és 400 korona államsegély, valamint mindkét 
helyen természetbeni lakás. Állás választás után azon-
nal elfoglalandó. Pályázati határidő : e hirdetmény 
megjelenésétől számított 5 nap. Kellően fölszerelt pá-
lyázati kérvények nagytiszt. Geduly Henrik lelkész, 
iskolaszéki egyházi elnökhöz küldendők. (2078—1—1) 

Újvásár kántortanítói állására való pályázat meg-
újíttatik. Honéczy, lelkész. (2083—1—1) 

Pályázat a hiripiref. orgonista-kántortanítói állásra. 
Javadalom: 1000 korona, államsegéllyel ; kitűnő lakás 
melléképületekkel, nagy kerttel ; stóla. Kötelesség : 
I—VI. osztályban mindennapi tankötelesek tanítása, 
orgonista-kántorkodás, lelkész helyettesítése kánonikus 
órákon és szükség esetén. Pályázati okmányok 1909 
november 20-ig alulírotthoz küldendők. Személyes 
jelentkezés ajánlatos, pályázó költségén. Állás december 
1-én elfoglalandó. Hirip (p. Ombod, Szatmár m.), 1909 
október 26. Kálmán Sándor, ref. lelkész. (2079—1—1) 

Nolcsó i ág. ev. tót-magyar tannyelvű tanítói állásra 
november 15-ig pályázhatni. Jövedelme : 284 korona 
az egyháztól, 716 korona államsegély. Folyamodvá-
nyok az ág. ev. lelkészi hivatal címére, Túrócz-
Turánra küldendők. (2086—1—1) 

Iváskófa lv i (Bereg m.) gör. kath. kántortanítói 
állásra pályázatot hirdetek. Törvénynek megfelelő 
épületen kívül évi fizetés : 1000 korona, melyből 
államsegély 880 korona. Pályázni óhajtók okmányaik-
kal és püspököm őnagyméltóságához címzett folya-
modványaikkal Ivánkófalván, f. évi december 5-én 
délelőtti órákban kéretnek megjelenni. Zékány János, 
iskolaszéki elnök. (2100—1 — 1) 

Jásznagykúnszolnok vármegyében, D é v a v á n y á n , 
róm. kath. kántortanító mellé segéd kerestetik. Köte-
lessége : a kántortanítót minden teendőiben helyet-
tesíteni, tudjon orgonálni, énekelni, temetést önál-
lóan végezni, a kántortanító betegeskedése alkalmá-
val az iskolában is helyette tanítani. Fizetése : mosás 
és ágyneműn kívül teljes ellátás, havi negyven ko-
rona. A kérvények Póta Gyula kántortanítóhoz kül-
dendők. (2097—1—1) 

Pályázat. A nagynarda i (Vas megye) róm. kath. 
kántortanítói állomásra, a vármegyei közig, bizottság 
által jóváhagyott javadalmi jegyzőkönyv és 1905 
november 19-én megállapított és eddig érvényben 
lévő kántortanítói díjlevél alapján, folyó évi novem-
ber hó 20-ig bezárólag, ezennel pályázat hirdettetik. 
Jövedelme : 1. szabad lakás, két szoba, 1 konyha 
1 kamra, 1 pince, 1 istálló ; 2. készpénz a hitközség-' 
tői 506 korona 40 fillér; 3. ingatlanok után 223 ko-
rona ; 4. karcbúza és -rozs 384 korona 08 fillér ; 5. 
failletmény minden háztól 2 korona = 144 korona ; 
6. Batthyány-féle alapítvány 25 korona 40 fillér ; 7. 
stólajövedelem 15 korona; 8. tandíj 117 korona 96 
fillér, összesen 1455 korona 84 fillér. Ebből tisztán 
tanítói fizetés 1248 korona 80 fillér, kántori 207 ko-
rona 4 fillér. A tanítási nyelv : magyar. A kántori : 
horvát. A tanítói és kántori kötelességei és a jöve-
delem részleteiről felvilágosítást ad az iskolaszéki 
elnök. A választásra, mely folyó évi november 21-én 
lesz megtartva, személyes megjelenés kívántatik. A 
kellően fölszerelt folyamodványok alulírt iskolaszéki 
elnökhöz küldendők be. Nagynarda, 1909 október 
27. Schápy József plébános, iskolaszéki elnök. 

(2098—1—1) 
N a g y k ő vesdre (Zemplén m.) ref. ideiglenes tanító 

kerestetik. Fizetése : 30 korona havonta, teljes ellá-
tás, ágynemű nélkül. Megválasztott köteles legalább 
7 hónapot november 15-től kitölteni. Személyes meg-
jelenés, oklevél, állandósításra előny. Pályázat iskola-
székhez intézendő. (2087—1—1) 

HIRDETÉSEK. 
Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—9) 

Haszár Aladár iskolai könyv- és papírkereskedésében 
Szatmáron kaphatók a következő — minden tanító-

és tanítónőnek nélkülözhetetlen — művek : 

Gyakorlóiskolai Kalauz 
szerkesztette Bodnár Gáspár a ped. tanára, ára bér-
mentve 2 korona. Lecketerv a falusi, nem szaktanítós 
gazdasági ismétlő-iskola részére, összeállította Töl-
gyesi Lajos. Ára bérmentve 90 fillér. Az összeg előre 
küldendőbe. (1674—VI—6) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mü- és kötszerésznél 
(Bpest, VII., Erzsébet-körút 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú sérv-
kőtők, összes betegápolás i 
e szközök és kötszerek, has-
kötők, egyenestartók, ortho-
pédlal fűzők és járógépek, 
valamint műláb és mükéz 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20—16) 
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A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E gzert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Dustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szír-utca 26/n. szám 
alatt lehet megrendelni. Telefon: 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171-48—40) 

Sérvben szenvedőknek! 
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab. 
sérvkötő pneumatikus gummipe-
lottával, a legtökéletesebb a maga 
nemében ! Nem csúszik, nem okoz 
kellemetlen nyomást és rendkívül 
kitűnő fekvése által felülmúl min-
den más gyártmányt. Arak : Egy-
oldalas 12 K. Kétoldalas 24 K. 
Gummi görcsérharisnyák, egye-
nestartók, orthopédiai fűzők, test-
egyenesítő-gépek, műlábak, mű-
kezek valamint a betegápolás és 
betegkényelemhez való összes cik-
kek saját gyáramban legpontosab-
ban készülnek. Nagy, képes ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 

K E L E T I 1 . , 
orvosi műszergyáros, Budapest,IV., 
Koronaherceg-ntca 17. A főtiszte-
lendő szervita-rend zárdapalotájá-

ban. Alapíttatott 1878. évben. 
(657—XII—6) 

Marx és Mérei tudományos műszerek gyára 
Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-

fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—22) 

Stampay ének- és imakönyve, 
(XVI. kiadás. 2ÖG oldal. 24 oldalas kotta ingyen.) 
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen 
példánnyal kapható Köbölkúton, (Esztergom m.) jövő 
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz. 

(1551—XX—4) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—50. (208—40—35) 

MOGYORÚSSY 
CIMBALOM 

ANGSTER JÓZSEF ES FIA 
orgona- és harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Baktáron 
kltiinő hangil harmóninmok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (655-26—12) 

Mielőtt liegedüt vesz, 
kéije a magy. kir. zeneakadémia házi 
hangszerkészítőjének legújabb képes ár-
jegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva 

ingyen és bérmentve küld : 

REMÉNYI MIHÁLY, 
a hangfokozó - gerenda feltalálója, 

Budapest, Király-utca 58. 
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb/ 

árak mellett. 
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által* 

bármely gyengehangú hegedű vagy 
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. (1200—30—13) 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, ra. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-ót 71. (934—26—17) 
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Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja 1 lapot ragudén magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodái, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - inte'zetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG î KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vi l i . KEB., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZlM. MAGI. KIR. EGYETEMI NYOMDA, JL KER., ISKOLA-TÉB 8. 

K é z i r a t o k a t n e m ad.ixixlt v i s s z a . 

enyhítően a gyöngéd elem szende mo-
solya a fickós világ szilaj hangulatába. 
Elől jár Heidelberg, és a derék, a híres 
Jéna vaskalaposnak bizonyul, mert utolsó 
abban a sorban, mely a nőket szívesen 
látja. N e m a tanár úr szava ez, hiszen 
ha nem csalódunk, még most sem látja 
nagyon szívesen a nők közszereplését. 
De ha nem is rajong aziránt, hogy 
tudományos képzettségben részesüljenek 
a nők, azt elismeri, hogy alkalmasak a 
nevelő hivatásra, Nem egyedül a csa-
ládban, hanem az iskolában is. Hely-
teleníti azt a szokásos megkülönbözte-
tést, hogy a család nevel, az iskola 
tanít. Hiszen — úgymond — amikor 
tanítok, befolyást gyakorolok a lélekre. 
Es ez jó szerencse, mert manapság nincs 
is abban a helyzetben a család, hogy 
neveljen. Az igaz, hogy iskolánk je len 
való szervezetében egészen nem pótol-
hatja a család mulasztását. Nincs rá 
érkezése. De azért mihelyt kilép a gyer-
mek a családból s beteszi lábát az isko-
lába, rögtön be kell vonni a nevelés 
hatáskörébe. Ennélfogva nagyon elhibá-
zott dolog volna már az első fokon 
megkezdeni a szakoktatást. Kombinálni 
lehet az általános és szakműveltséget. 
Pl. a tanítóképzés terén kell is. Az 
előbbire öt évet szánjanak, utóbbira 
kettőt a képzőben. 

Az iskolaügy szervezete. 
(II—s.) Azt szokta szemére vetni a 

magyar kritika közoktatórendszerünk-
nek, hogy német szellemű. A német 
befolyásolja a magyar jellem kialakulá-
sát. Ugyan ki hinné, hogy a német 
neveléstudomány mestere a magyar be-
folyásnak tulajdonítja a német jellem-
alapjának megváltozását ? Pedig így van. 
A jénai nyári tanfolyamon hallottuk 
tavaly magának, Bein dr.-nak a szájá-
ból. Szerinte a német ember hajdaná-
ban zárkózott, visszavonult természet 
volt. Szerette, ha egyedül lehetett. E 
természetével szakítania kellett, mikor 
rája csapott az ősmagyar. Egymáshoz 
való közeledésre, tömörülésre kényszerí-
tette a harcias magyaroknak fegyveres 
támadása. Kőfalakat építettek védel-
mükre a németek. A bekerített helye-
ken megkezdődött köztük az érintkezés 
és kifejezésre jutott az egymásra VUK> 

utaltság. Kezdetét vette a munka meg-
oszlása, a tárgyak csere-beréje, majd a 
pénzforgalom. Új gazdasági és társa-
dalmi vérkeringés indult meg. 

A filozófus összefoglaló erejével jel-
lemzi tudósunk a német kultúréletnek 
fokozatos izmosodását. Szinte látjuk, hogy 
bontakoznak ki a különböző iskolafajták 
a korszakos eszmeáramlatok hatása alatt, 
a naiv parokiális iskolától a tudomány 

, ormán tündöklő egyetemig; hogy vegyül 

F.r?,ezett:l9.r.llr^2^ hó -
« 
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lesz a népesség legszélesebb rétegére. 
Ez a köznép rétege. Többnyire innen 
nyúlnak fel a kimagasodó tehetségek. 
Érdekes, bogy rendszerint kimerül a csa-
lád, ha egy nagy-nagy embert termel. 
Gondoljunk csak Lutherre, Schillerre, 
Goethére. Előadónk önkénytelenül is 
igazolja a német származású Herbert-
elméletet. Kritikája sem érdektelen. Sze-
rinte a német iskolai szervezetnek az a 
főbaja, hogy túlságosan merev. Az egyes 
iskolai kategóriák úgy sorakoznak egy-
más mellé, mint a fasor fái. Hiányzik 
a könnyed átmenet az egyik kategóriá-
ból a másikba. Nagyon korai időre esik 
a pályaválasztás szüksége. 

Ennek majd csak akkor kellene be-
következnie, ha tisztába jöttünk az ifjú 
tehetségeivel és hajlamaival. Ezt a kri-
tikát szóról szóra alkalmazhatjuk hazai 
iskolarendszerünkre is. 

r 

Dicséri az Egyesült-Államok iskolai 
szervezetét, mely n e m téveszti szem 
elől a gyakorlati életet. A négyosztályú 
elemi iskola fölé helyezkedik a felső 
népiskola négy osztálya. Következik utána 
ugyancsak négy-négy évfolyammal a reál-
iskola és a gimnázium (kollégium), i l letve 
főreáliskola. Mindezek tetején áll az egye-
tem. Együttesen nyer oktatást e tan-
intézetek mindenikében a két nem. Az 
együttesség elve megkönnyíti az iskolák 
szaporítását. Ez igaz lehet. De ez csu-
pán fiskális érdek. Csakhogy igazság 
szerint az iskolai szervezet terén n e m 
a pénzügyi, hanem a neveléstani szem-
pont dönt. A társadalmi érdek is e l lene 
fordul. Azt tapasztalják ugyanis Észak-
Amerikában, hogy a közös oktatás óta 
hanyatlik a házasságok száma. 

Rein újításterve nem idegen előttünk. 
Tartson 6 évig szerinte a népiskola és 
ugyanannyi ideig a vele szerves kapcso-
latba hozandó középiskola, e fölé épít-
sék a 4 évfolyamú egyetemet . A nép-
iskolában a negyedik osztálytól kezdve 
tehetségük szerint csoportosítsák a ta-
nulókat. Tehát Rein dr. felcsap a mann-

heimi zászló alá. A hat osztályra terjedő 
népiskola, mint a középfokú tanulmány 
előfeltétele, határozottan javulást jelen-
tene. Már csak azért is, mert ezzel ki-
tolódnék a nevelés céljával ellenkező és 
szakmák szerint megosztot t tanítás. 

A gyengetekctségíí gyermekek 
oktatása. 

írta : Juba Adolf dr. 
Már régóta készülök a Néptanítók Lapjában 

e fölötte fontos kérdéssel foglalkozni, amelyet, 
amióta a kisegítő-isicolák és -osztályok intéz-
ményét Németországban és Svájcban tanul-
mányozni alkalmam volt, soba sem vesztettem 
szem elől. Nem elégedtem meg azzal, hogy a 
Pedagógiai Társaságban egy egész monográfiát 
olvastam fel (megjelent a Magyar Pedagógiában), 
hanem minden évben azokban a magyar váro-
sokban, ahová az iskolaegészségügy és test-
nevelés tanulmányozására kiküldettem az Orsz. 
közoktatási tanács részéről, a mérvadó körök 
figyelmét mindig felhívtam a gyengetehetségü 
gyermekek szomorú sorsára és a kisegítő-iskolák 
és -osztályok fölötte nagy szükségességére. A 
Néptanítók Lapjában (39. sz.) Hercsuth Kálmán-
tól megjelent közlemény alapján arra kérem e 
lap szerkesztőségét, hogy e kérdést megbeszélés 
tárgyává tegye, hadd sikerüljön nálunk is meg-
felelő módon terjeszteni ezt az intézményt. 

Mindenekelőtt teljesen egyetértek ama szo-
morú sors ecsetelésével, amely az ilyen gyenge-
tehetségű fiúk osztályrésze ; csak azzal kívánom 
megtoldani, hogy az ilyenek, a katonasághoz 
kerülve, épen fogyatékos figyelő és emlékező-
képességük miatt nagyon sokszor kíméletlen 
bánásmódban részesülnek, s hogy mások által 
könnyen befolyásolható gyenge akaraterejük 
miatt a szigorú szabályok megszegésére könnyen 
rábírhatók. Nem is csoda, hogy az öngyilkos 
katonák egy jórésze ezekből kerül ki. A gyenge-
tehetségű leányok pedig a prostituáltak leg-
nagyobb százalékát szolgáltatják. Nem lévén 
akaraterejük, erkölcsi érzékük nem lévén kifej-
lesztve, nem állván kellő felügyelet alatt, csak 
hamar a bűn és nyomor lejtőjére kerülnek. A fiatal-
korú bűntettesek között az ilyen gyengetehet-
ségűek igen gyakoriak, és ha e bűnösök számát 
lényegesen csökkenteni akarjuk, akkor agyenge-
tehetségűek tanítását rendezni, későbbi életsorsuk 
irányítását, figyelemmel kísérését megfelelő köze-
gekre kell bízni. Az, amit a népiskola tanítója 
az ilyen gyermekekkel tehet, az bizony édes-
kevés ; legjobb bizonyság erre Hercsuth Kálmán 
igazi jóindulattól teljes cikke. 

A haladás a gyógypedagógiai oktatás e terén 
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azonban korántsem oly örvendetes hazánkban, 
mint azt cikkíró egy kijelentéséből következ-
tetni lehetne ; ellenkezőleg, fölötte szomorú. Ama 
nagyobb vidéki városokban, melyekben az évek 
folyamán megfordultam, egyetlen-egyben sem 
találtam kisegítő-osztályt, sőt még hajlandóságot 
sem ilyenek felállítására. Pedig jártam Szegeden, 
Szabadkán,Temesvárt, Lőcsén, Marosvásárhelyen, 
Pozsonyban, Székesfehérvárt, Sopronban. Az 
épen lefolyt patronázskongresszus alkalmával 
illetékes helyen tudakozódtam, hogy hol vannak 
ilyen kisegítő-osztályok, illetőleg iskolák. A nyert 
értesülések szerint Budapesten, az állami kisegítő-
iskolán kívül, a főváros fenntart 12—13 kisegítő-
osztályt s ezenkívül csak még öt vidéki városban 
van kisegítő-osztály, öt várossal pedig tárgya-
lások folynak. 

Hogy e szám mily kevés, kitűnik a Porosz-
országra vonatkozó adatokból, ahol körülbelül 
egy negyed évszázad előtt állították fel az első 
kisegítő-iskolát: 1894-ben 18 porosz városban 
volt 37 kisegítő-iskola 700 gyermekkel, 1901-
ben 41 porosz városban volt 21 kisegítő-iskola 
4728 gyermekkel, 1906-ban 116 porosz város-
ban volt 203 kisegítő-iskola, 13.102 gyermekkel. 

Az osztályok száma 1901-ben 223 volt, később 
már 588-ra emelkedett, 660 tanítóval. Maga 
Berlin 31 kisegítő-iskolát létesített volt 136 
osztállyal (136 tanítóval), melyekben 2181 gyer-
meket tanítottak, pedig Berlin egyike volt ama 
városoknak, amely nagyon későn érdeklődött ez 
intézmény iránt. S ne gondolja senki sem, hogy 
a mi aránylag kisebb városainkban elég tanuló 
ne lenne. A tapasztalat szerint minden 750, 
legfeljebb 1000 lakos után egy-egy gyenge-
tehetségű tanulóra számíthatni (Berlin 2 millió 
lakosából 2181 ily gyermek került ki), tehát 
Székesfehérvárott akadna vagy 30 — 35 gyenge-
tehetségű tanuló, kiknek 2 osztály kellene ; 
Pozsonyban, Szegeden vagy 100, akikből egy 
teljes kisegítő-iskola betelnék. 

Már régóta keresem az okokat, amelyeknek 
ez az igazán szomorú állapot tulajdonítható és 
a következőkben tudtam megállapodni: 

Mindenekelőtt a népoktatási törvény hiányos 
keresztülvitele, még műveltebb városainkban is. 
A hatéves mindennapos tankötelezettség job-
badára csak a papiroson van. Minthogy a tanulók 
zöme a IV. elemiből a polgáriba vagy közép-
iskolába megy, nem törődtek azzal a kisebb-
séggel, mely vagy már 10 éves korában kezd 
inaskodni (titokban), vagy pedig egyszerűen 
csavarog. Utóbbiak túlnyomóan épen a gyenge-
tehetségüek. Most, hogy az állam nyomatékosan 
követeli az elemi V. és VI. osztály felállítását, 
minekutána megfelelő tantervet készíttetett az 
Orsz. közoktatási tanáccsal, lassanként létesülnek 
az V. és VI. osztályok a városokban, eleinte 

kevés tanulóval. Mentől jobban fejlődik ki a 
6 osztályú elemi, mentől több tanulót fog ez a 
polgáritól és középiskolától elvonni, szóval mentől 
inkább fog terjedni, a vérbe átmenni a hatéves 
iskolázás, annál jobban fognak kiválni azok a 
tanulók, akik társaikkal lépést tartani nem tudnak. 

Egy másik oka a fent rajzolt szomorú álla-
potnak a tanulók felsőbb osztályba lépésének 
a könnyűsége. Már az igen gyenge tanuló lehet, 
akit magasabb osztályba nem engednek föllépni, 
akinek tehát az osztályt ismételnie kell. Sőt, 
nagy meglepetésemre, olvastam e lapok hasábjain 
olyan véleményt is, hogy e tanulókat, előmene-
telükre való tekintet nélkül, tovább viszi, abban 
a hitben, hogy valami csak ragad reájuk oko-
sabb, jobb észtehetségű kortársaikról. Amely 
iskolában az az elv nem érvényesül, hogy a 
tanuló, aki a tananyagot el nem sajátította, 
felsőbb osztályba nem léphet, bármily idős, 
abban soha sem lehet megnyugtató módon, a 
laikus szülőket is meggyőzően, a gyengetehet-
ségűeket a kisegítő-iskola számára biztosítani. 
Hiszen általános szabály, hogy az a gyermek 
való a kisegítő-iskolába, aki az egyévi tananya-
got rendes iskolába járás mellett sem végezheti el 
két év alatt. 

Harmadik oka ez intézmény ki nem fejlődé-
sének e kisegítő-iskolák hovátartozósága. Hogy 
miért, még manap is rejtély előttem, a kisegítő-
iskolákat kivonták a rendes iskolahatóságok 
fennhatósága alól és a gyógypedagógiai inté-
zetek közé tették, holott ennek az intézménynek 
a népiskolával kell szoros összefüggésben lennie. 
Hiába állított fel az állam kisegítő-iskolát, hiába 
létesített tanfolyamot tanítók részére, akik 
hivatva lennének kisegítő-iskolában működni, 
hiába vállalja el — amennyire a költségvetés 
megengedi — a kisegítő-iskola tanítójának fize-
tését, míg a községek csak az anyagi kiadá-
sokról tartoznak gondoskodni. A haladás valóban 
csigahaladás és ilyen is marad mindaddig, míg 
a tanítóvilág érdeklődését széles körien fölkel-
teni és fenntartani nem sikerül. 

Az érdeklődés fölkeltése ma nincs meg. Az 
állam a törvényhatóságok fejeivel egyenesen 
érintkezik, ezeket szólítja fel ilyen iskolák léte-
sítésére, vagy az állam által létesítendőnek anyagi 
támogatására. Minthogy a törvényhatóságok fejei 
ezt az intézményt nem értik, annak szükséges-
ségétől áthatva nincsenek, semmiféle terhet el-
vállalni nem hajlandók, hanem az államra tolják 
az összes költségeket. S ha ilyen iskola mégis 
létesül, az állam által oda kinevezett tanító 
idegen elem az illető város tanítóságában, aki-
nek ítélkezését a kisegítő iskolába föl veendők 
fölött bizonyára sokszor rossz néven veszik a 
kollégái. A megfelelő viszony közöttük ki nem 
fejlődvén, az ilyen kisegítő-iskola fejlődni 
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Egészen másképen keletkeztek a német ki-
segítő iskolák. Az egyik városban egy lelkes 
tanító felkarolta az ügyet, ismertette az intéz-
ményt, híveket szerzett neki kollégái között, 
kimutatta szükségét a vezető tényezők előtt, 
fölkeltette a városi urak hiúságát, hogy vagy 
más várost megelőzzenek, vagy a szomszédos 
város mögött el ne maradjanak. Az a tanító, 
aki így lelkesen felkarolta ez intézményt, veze-
tője lett az első kisegítő-osztálynak, tekintélyt 
szerzett kollégái előtt és mindinkább abba a 
helyzetbe jutott, hogy vezetője lehetett az egész 
ily iskolának. Az az előny, ami belőle saját 
személyére jutott, hogy t. i. kis létszámú (15— 
20 tanulós) osztályban tanít és személyi pót-
lékban részesül, csak csekély kárpótlásnak tekint-
hető sok fáradozásáért. 

Erre kell nekünk is törekednünk, ha célt 
akarunk érni. Részemről a testtanomban (tanító-
képzők részére) külön cím alatt ismertetem 
ezeket az iskolákat. A tanító- és tanítónő-
képzőkből olyan jelöltnek kijönnie nem volna 
szabad, ki ilyen iskolát nem látott közvetlenül. 
A működésben levő tanítóságnak, a kir. tan-
felügyelőknek pedig tovább kellene feszegetniök 
s dűlőre vinniök e kérdést. 

Legújabban még egy más fórum keletkezett, 
melyet az ügy érdekében célszerűen lehet és 
kell felhasználni. A már szervezett és még 
szervezendő patronázsok egyik főfeladata a 
bűnözés megelőzése, különösen a fiatalkorúak 
között. Ezt pedig legbiztosabban elérik, ha a 
gyengetehetségűekre vannak figyelemmel, kik 
— mint föntebb említettük — igen könnyen 
kerülnek a bűn lejtőjére. A patronázsok érdek-
lődését kell tehát fölkelteni ily iskolák és osz-
tályok létesítése iránt, az ő feladatukká kellene 
tenni az ily iskolákból kikerültek további gondo-
zását, vezetését, támogatását az életben, még 
a katonaságnál is. Mihelyest egy patronázs teszi 
ezt, követni fogja a másik és így hatalmas be-
folyásuk az ügynek meg van nyerve. Ajánlom 
a tanítóságnak, hogy ez irányban tegyen kísérletet. 

A patronázsok érdeklődésének felkeltése két-
szeresen hasznos. Először hasznos, mert erkölcsi 
támogatásukkal sokkal könnyebben megy az 
iskolák létesítése, másodszor meg anyagi támo-
gatásuk sem megvetendő dolog, mert arról meg 
vagyok győződve, hogy sokan csak a városok 
szegénységével fogják elmaradottságukat e téren 
megokolni, amit azonban nem hiszek el, mert 
látom, hogy a városoknak sok mindenféle, 
kevésbé szükséges dologra van pénzük, ha akar-
ják. Egyébként az ily iskola költségei nem is 
oly nagyok. Egy gyermek talán kétannyiba kerül, 
mint egy rendes tanuló, miért cserében a város 
a jövő egy terhétől szabadul meg. 

Az eddigi gyenge siker e téren is arra indít, 

hogy próbáljunk már meg egy másik útat, azaz 
hogy térjünk vissza az eredeti útra, amely kül-
földön is bevált. Vegyük ki a kisegítő iskolákat 
és -osztályokat a gyógypedagógiai intézetek 
kötelékéből, ügyeljenek rájuk a kir. tanfelügyelők, 
létesítsék ez iskolákat a városok maguk, segítve 
a patronázsok által, vezessék az ily iskolákat a 
városok tanítói. 

A modern földrajz iránya és célja. 
(Lasz Samu dr. tanárnak az Országos Közegészség-

ügyi Egyesületben tar tot t előadásából.) 
— Második, befejező közlemény. — 

A geográfusok vezére a legutóbbi két decen-
nium jártán Ferdinand v. Richthofen, aki koránt-
sem üzent hadat, miként az avatatlanok tudni 
vélik, a Ritter iskolájának; ellenkezőleg. Igaz 
és nemes érdeméhez híven csatlakozott hozzá. 
Megbecsülte a kiváló geográfusnak „ideális szem-
lélődő-módszer ét, mellyel az egyes-egyedül az 
embert tekinti a geográfiái kutatás céljának és 
feladatának", de egyúttal érvényesülést, tisztéle-
tet szerzett a Humboldt fizikai és természet-
tudományos irányának'. 

Sőt tovább ment Humboldtnál. A geográfiá-
nak gyökerét ú j alapon, a geológia fundamen-
tumán „a szó szorosabb, legnemesebb értelmé-
ben, beleágyazta az ős anyaföldbe." 

így értelmezve, más fényben látjuk Richt-
hofent, a „geológust", mert a földrajznak cél-
ját, feladatát senki tisztábban, élesebben nem 
körvonalozta nálánál, miként azt leipzigi aka-
démiai székfoglalójában, a „Methoden und Auf-
gaben der heutigen Geographie" című szóza-
tában olvashatjuk. 

A modern földrajz mai napság — úgymond 
Richthofen — a Föld felületének: atmoszféra, 
hidroszféra és litoszféra szerint való hármas 
összealakulásának és ezekkél a tényezőkkél ösz-
szefiiggő okozatos tüneményeknek tudománya. 

E geográfiái tüneményeknek fiziológiájuk és 
biológiájuk is van, sőt megvan a fejlődésük 
törvénye is. Ezt hangsúlyozza: Brückner. 

Hogy ebben a díszes körben Richthofentől 
sebtében Brückner-re térek s megvilágítva Richt-
hof'ennek működését, az ő iskolája egyik jele-
sének, előbb a berni, most már a wieni egye-
tem földrajz-professzorának soraival magyará-
zom az antropogeografia és fizikai földrajz 
pragmatikus kapcsolatát, annak két oka is van. 
Hogy lássák az orvoslat tudományának meste-
rei, az én tisztelt tanárkollegáim, a „geológu-
sokénak nevezett geográfusoknak céljában tu-
datos működését. Lássák, miként illesztik a 
modem geográfusok is kutatásuk keretébe az 
embert, hogy megismerjék annak fejlődését ; 
nemcsak a jelenét, hanem a múltját is. 
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Richthofen, az oknyomozó geografia atya-
mestere, tizenkét esztendeig tartó nagy útjain 
szerzett tapasztalatai alapján, tudásának impo-
náló nagyságával egyesítette a Ritter és Hum-
boldt iskolájának irányát. Megbővítette és mélyí-
tette azt, s hogy a földrajzi leírás nagy mű-
vésze mily szerencsés kézzel végezte működé-
sét, miként plántálja a geográfiái kutatásnak 
és szemlélődésnek: „Führer für Forschungs-
reisende" című alapvető művében kifejtett elmé-
letét a praxis terére, azt Kináról szóló epo-
kális munkájában bebizonyította. 

Ez a Kináról szóló gigászi mű szinte párat-
lan a maga nemében. A tizennyolc tartomány-
ból álló óriási birodalomnak ismertetése volna 
a feladata ; ám az első hatalmas kötetnek java-
részében Kinának a nagy ázsiai kontinenshez, 
a környezetéhez való viszonyát tárgyazza, — 
hogy így olvasóit Kina megismerésére előké-
szítse. S amikor így a bevezető-kötetében Ázsia 
képét bravúros vonásokkal megrajzolta, a Kinára 
vonatkozó irodalom fejlődésébe merül annak 
második felében. Ragyogtatja tudásának sok-
oldalúságát s a szinte véghetetlen kútfőforrá-
sokon végigkíséri a birodalom históriájának 
fejlődését. 

Csak a második kötetben tér rá a tulajdon-
képeni Kina tárgyalására, de ebben is csak 
Eszak-Kinával ismerkedünk meg, míg a har-
madikban a paleontológiát dolgozta fel. A 
negyedik kötet megjelenését, sajnos, immár nem 
érhette meg a nagy tudós. 

A második kötetben mutatkozott be a hérosz, 
a nagy Richthofen, tudásának teljében, magya-
rázva a térszín formáit s mindazon tüneménye-
ket, melyek vele okozatos összefüggésben van-
nak — geológiai alapon. Testamentumát írta 
meg ebben; a geografia tudományának örök-
becsű kincsesházát. 

Richthofen ezzel a korszakalkotó művével és 
az érintettem Führer für Forschungsreisende c. 
munkájával a geográfusok elméjét világszerte 
megtermékenyítette. 

Richthofen szellemi hagyatékának hűséges 
gondozója az ő gyászba borult özvegye és lel-
kes tanítványainak serege. 1907 karácsonyára 
jelentek meg az E. Tiessen kiadta Kinai 
naplói, melyek rendkívül érdekesen világítják 
meg a sokoldalú kutató-utazónak munkásságát, 
ki bár geológusként indul, de már akkor bizo-
nyosodik geográfusnak. 

A mult 1908. esztendőben immár Richt-
hofennek a település és forgalom geográfiájáról 
— 1891 ben, valamint az 1897—98. iskolaév 
téli felében a berlini egyetemen — tartott 
előadásait is olvashattuk a dr. Ottó Schlüter 
kiadásában. Aki imígy tudja fejtegetni, miként 
Richthofen ezekben az előadásokban teszi : a 

természet és ember között való kölcsönhatások-
nak érveit és oly rendkívül érdekesen utal 
ezeknek a vonatkozásoknak históriai és gazda-
sági oldalára, az csakis vérbeli geográfus 
lehet. 

Ratzel mindegyik írása tele van megkapó, 
magasan járó, elmés gondolatokkal és eszmék-
kel. Ratzel ezekhez válogatja, a megvilágosító 
példáknak hosszú sorozatát. Ép ezért olvassák 
az ő munkáit oly szívesen. De Richthofen igazi 
természettudósként — a természettudós mód-
szerével — utal arra a problémára, miként 
terjedt el az ember a Földön. Elemző szemlé-
lődéssel állapítja meg letelepülésének módját 
és bebizonyítja, hogy a földrajz, jelesen az 
ember geografiája sem egyéb természettudomány-
nál. Kiapadhatatlan forrásból meríti megfigye-
léseit és ezekből vonja következtetéseit. Imígy 
tárgyazza az emberek számát, a raceokat és 
törzseket, és okolja meg a népek és raeeok 
elterjedésének és eltolódásának históriáját, az 
államok, nyelvek és vallások hatalmi szférájá-
val együtt. így ismerteti az emberek ökonómiá-
ját éz öntözőműveit. A forgalomnak elemzi 
tényezőit; miként közlekedik az ember szára-
zon és vizén és hogyan éri az emberi kultúra 
fejlődésének délélőjét. 

És hogy rávilágítsak a sokszor közszájon 
forgó „modern földrajz" többi vezéreszméire, 
stációt kellene tartanom az orosz geográfusok 
vezető mesterénél : Peter Petrovics Szemenoiv-
nál, meg az olaszok maestrojánál : Giuseppe 
Dália Vedova-nál. Nem állapodom meg náluk, 
pedig az ősz Szemenow párját ritkító nagy föld-
rajzi munkássága és az iskolájáé, mely a Richt-
hofenével egy testvér, érdekes reflexéül kínál-
koznék a Richthofen működésének. Sietve sietek, 
hogy már csak nagy nemzetközi jelentőségénél 
fogva is, még csak földrajztudományunk jelesé-
ről : William Morris Davis-ről, Cambridge 
Harvard-egyetemének kiváló professzoráról, az 
amerikai geografus-iskola vezéréről, a berlini 
egyetemnek a mult 1908—09. iskolaév első 
felében — a Penck helyén cseretanáráról — 
emlékezhessem. 

Egykoron minálunk Dunántúl — a csere-
gyerekek divatja járta, hogy a német szóra 
reákapattassuk a fiút vagy a leányt. Most 
cseretanárokat, tudományt vált — az Ó-világ 
meg az Uj-világ ! 

Sajnos, idő hiányában csak pár szóval utal-
hatok a nagy elme munkásságára, de keresni 
fogom az alkalmat, hogy a zseniális geográfus-
nak modern vezéreszméit a legilletékesebb he-
lyen : Földrajzi Társaságunk körében bemutat-
hassam. 

Ehelyütt, a térszínformák ismerete nagy mes-
terének s a folyók fejlődése históriája szinte 
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elérhetetlen analitikusának, ugyancsak „modern" 
geográfusnak, csak néhány vezéreszméjére utalok, 
íme: 1877 — 1878-ban körülutazta a világot. 
Megannyi kutató-útban s három decenniumos 
mélységes studiumban érleli eszméit s próbálja 
ki azokat a praxisban s vitatkozik fölöttük a 
világ első geografusai társaságában. 

. A szisztematikus geografia, Davis fel-
fogása szerint: a jelen geológiája, a geológia 
pedig kiegészítője a letűnt geográfiák egész 
sorozatának. Hangsúlyozza, hogy a két tudo-
mánynak magva elválaszthatatlanul fűződik 
együvé. Egyik főkülönbségük egyrészt a geo-
gráfiái tények megközelíthetéséből ered és ez 
a megközelítés a geográfiát a megfigyelés 
tudományává avatta, — a másik főkülönbség, 
hogy a múltban lezajlott eseményekhez, ala-
kulásokhoz nem férkőzhetik hozzá, a direkt 
észlelés — így aztán a geológia — a követ-
keztetés tudományává vált. 

Azonban Davis, aki ily éles elmével fejte-
geti az összefüggést és különbséget, nemcsak 
az ember és a Föld közti kapcsolatot utalja a 
földrajz körébe, hanem felöleli a Földnek min-
den életnyüvámdáshoz való viszonyát s meg-
világítja azt a fejlődés fáklyájával . . . Válto-
zatos kölcsönhatásukban a földrajz keretébe 
illeszkednek — a szerves és szervek híján való 
elemek . . . 

Davis működésében különösen két momen-
tumra kell utalnunk : elméleti következtetéseire 
és rendszeres kutatásaira. Következtetéseivel a 
világ különböző vidékein szerzett megfigyelé-
seket vetette össze s így állapította meg „erosio-
cyklus"-át, melynek segítségével valamely vidék 
fejlődésének történetében előre is pillanthatunk, 
meg^ — hátra is ! 

Es ez a munkásság, már ebben a csipetnyi 
vonatkozásban is, önkénytelenül a nagy Darwint 
juttatja eszünkbe. 

Ne is csodálkozzunk hát afölött, hogy Davis 
előtt Richthofen — kinek működésével az 
amerikai tudós geográfusnak elméletei pompás 
harmóniában vannak — szintén meghajtotta 
lobogóját, írván — 1896 január 23-án a követ-
kezőket : 

„ . . . A tél folyamán nagy érdeklődéssel ol-
vastam a Seine és Themse medencéjéről kelt írá-
sait; nagy fontosságukat mindenki elismeri . . . 
Az ön éles elméje és kutatásainak nagy alapos-
sága a térszínformák, azonkívül a folyók tör-
ténelme elemzésének mesterévé avatták ö n t . . . " 

így vált Davis a geografia széles mezejének 
vezérévé. 

Magunk pedig, imígy a Richthofen és Davis 
kutatásáig eljutva, talán halvány rajzban bemu-
tattuk a modem geografia jeleseit s reámutat-
tunk a modern geografia irányára és céljára. 

Ebből a perspektívából vizsgálva diszciplí-
náinkat és azok rendkívüli sokoldalúságát, lát-
juk, hogy a mai földrajz a legérdekesebb és 
legbecsesebb tudományok mellé sorakozik. 

Cholnoky Jenő dr. tüzetesen definiálja a mo-
dern tudományos geografia irányát, célját. Rend-
szerbe foglalja a Földről való ismeretágakat, 
s minthogy a Richthofen megkülönböztette 
litoszféra, hidroszféra és atmoszféra szerint 
„látszólag nem jut hely a szerves világnak", 
negyedik szférául a szerves világot : az organo-
szférát osztj i be s a négy szférát tárgyazza egy-
részt a leíró, másrészt a fizikai földrajz kere-
tében. 

Meditálván imígy modern geográfiái irány 
és cél fölött, önkénytelen az a gondolat ébred 
lelkünkben, hogy respektálva a megemlített 
elveket, mi leszen vájjon főcélja a magyar 
középiskola földrajz-oktatásának ? 

Az Erődi Béla dr. bölcseségével vezetett föld-
rajzi reform-bizottságunknak tárgyalásai során 
szépen, okosan kifejtette azt Simonyi Jenő 
dr. Szebben nem is lehetne azt elmondani. 

„Az iskolában csak az maradjon a főcélja: 
Megértetni az emberi élet és annak színtere 
közti kapcsolatot ; áthidalni a természeti és tör-
téneti tudományok közti hézagot. — Az a nem-
zedék, amely a középiskolából kilép az életbe, 
ismerje meg hazáját előre. Ismerje meg hazája 
gazdagságát és szegénységét, szépségeit és töké-
letlenségeit, szerencséjét és gondjait. Lássa, mit 
hagytak rája az ősök ebben a hazában és mit 
várnak tőle az utódok. Az elődök munkássá-
gának eredményeit megismerve, megbecsülni 
tanulja mintlétének alapját és szent emlékét. De 
tájékozódjék aziránt is, mekkora tere lesz még 
az ő munkásságának . . . 

Ismerje meg a Föld többi országait és nem-
zeteit. Jusson tudatára, hogy azok miben támo-
gathatják, miben veszélyeztethetik törekvésein-
ket ; miben méltók becsülésünkre, miben sajná-
latunkra; mennyiben szolgálhatnak követendő 
vagy intő például. Érdeklődjék a legtávolabbi 
országok sorsa iránt is, mert maholnap köze-
lebbről érinthet bennünket, mintsem képzeljük . . . 

Lássa a térben együtt, amit a történelem és 
a földtan az idők során mutat ..." 

Vajha hallanák gyönge hangunkat, megvaló-
sítanák ezt a mi forró óhajtásunkat szerte e 
szép hazában tanító-testvéreink ezrei a közép-
iskolákban csakúgy, mint az elemi iskolákban! 

Halhatatlan emlékezetű Hunfalvy Jánosunk 
a Humboldt és Ritter tudományos geográfiái 
irányát egyesítette. Érvényesülést szerzett az 
Elisée Reclus elveinek s ennek emberszerető 
nagy szívével aranyozta meg a földrajznak tudo-
mányát s vitte azt tanítványai ezreinek lelkébe. 
Szerette a tárgyát s szerette az embert ; miként 
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halhatatlan Reclus-nknek hagyatékából is az 
örök emberszeretet szól a lelkűnkhöz és mar-
kolja meg a szívünket — mindörökre ! 

Lóezy Lajos dr. és geográfiái iskolája a 
Richthofen építette fundamentumon áll ; Richt-
hofen geográfiái irányát követi, hogy céljához 
híven, a Föld három szféráját kölcsönös hatá-
sukban megismertesse s „Humboldt lámpájával 
csakúgy, miként a Bitterével", reávilágíthas-
son a Föld szerves és szervetlen elemeire s 
lege-legelöl — az emberre! 

Utalva a modern geografia irányaira és cél-
jaira, látva a földrajz mezején lépten-nyomon 
feltünedező tájékozatlanságot, gyógyító orvos-
ként a magyar társadalom és a közel jövőben 
talán, végre- valahára mégis egységes magyar 
nemzeti középiskolának ütőerére kell tennem a 
kezemet, hogy megismerhessem a betegség okát. 
Föl kell keresnem a magyar földrajz-tanítás 
múltját, meg a külföldét s a magunk tanítá-
sának terveit ; a régiebbekkel összevetnem a 
mostanit, hogy ma, hűségesen referálva a föld-
rajz tanítására irányzott reformmunkánk mind-
egyik mozzanatáról, a reform során felhangzott 
óhajokról, vágyakról és javaslatokról, valamint 
a szakavatott kezekből vett, nemzeti ideáljaink-
nak s a speciális magyar iskolázásnak meg-
felelő próbatervezetekről, azoknak hovaelőbbi 
megvalósításával : gyógyító írt helyezhessünk a 
sajgó sebre! 

A foiioiiiimika hódítása 
Ausztriában. 

írta: Lakatos Lajos. 
A magyarságról, hazai intézményeinkről, nem-

különben kultúránkról is a külföldi lapok leg-
szívesebben rágalmak és ráfogások kíséretében 
szoktak megemlékezni. A magyar közönségnek 
megvan az a jó tulajdonsága, hogy elolvassa 
ezeket a rágalmakat, de nem üt vissza, s így 
növeszti szarvát a magyargyalázó külföldi saj-
tónak, melynek egy része rendszeres kultuszt 
csinál abból, hogy a magyarságot kipellengé-
rezze. Persze, nem mindegyik külföldi lap ilyen. 
Van már több olyan is, mely őszintén és elfogu-
latlanul iparkodik szóvá tenni a hazai kultúr-
intézményeket és magyar tudományt. Ezektől 
természetesen a bírálatot is jónéven vesszük. 

Legutóbb az osztrák pedagógiai irodalom 
legkitűnőbb, legtekintélyesebb s a müveit kon-
tinensen legelterjedtebb orgánuma, az osztrák 
kultuszkormány által kiadott: „Zeitschrift fúr 
das österreichische Volksschulwesen" című hiva-
talos népoktatási közlöny emlékszik meg egy 
hosszú cikk keretében a magyar népiskola egy 
kiváló és nagy értékű vívmányáról és fölhívja rá 
a német tanítóvilág figyelmét. 

A jelzett folyóiratban Schier József, egy 
nagytekintélyű osztrák tanfelügyelő és ismert-
nevű író számos cikkben foglalkozik behatóan 
azzal a kérdéssel, hogy mily pedagógiai és 
didaktikai követelményeket támaszt a jelenkor 
a gyermek első olvasókönyvéhez. Ennek kap-
esána folyóirat jeles szerkesztője, Hintertv ildner 
János Miksa, szintén tanfelügyelő, ki többször 
hosszabb tanulmányútat tett Magyarországon és 
alaposan és elfogulatlanul ismeri a magyar nép-
oktatásügyet és kultúrális törekvéseinket, önzetlen 
jóindulattal meg kiváló szakavatottsággal tereli 
a német tanítóvilág figyelmét a „ magyar fonomi-
mikára", mintáz írás- és olvasásoktatás legköny-
nyebb, legbiztosabb és legkedveltebb módszerére. 

Tekintve, hogy a Lajtán túl bennünket, test-
vértelen magyarokat, nem igen szoktak elké-
nyeztetni, igaz örömmel kell üdvözölnünk Hin-
terwaldner osztrák tanfelügyelő úr nemes akció-
ját s óhajtjuk, hogy a magyar néptanítóság 
minél szélesebb körökben vegyen tudomást 
komoly és nagyjelentőségű tanulmányáról, amely 
egyik ékesszóló bizonyítéka annak, hogy mégis 
csak kezdenek bennünket becsülni és elismerni 
künn a nagyvilágban. 

„Körülbelül 6—7 év előtt — írja a szer-
kesztő — a magyar tanítógyüléseken előbb 
csak félénken, tapogatódzva bukkant föl az új 
olvasástanítás híre. Később egyre erélyesebben, 
egyre követelőbben hangoztatták a csodás föl-
fedezéseket, világot meglepő eredményeket s az 
új módszer mindenütt, hol kísérletet tettek vele, 
tényleg gyönyörű sikert mutatott föl. Az ügy-
gyei kezdettek komolyan és behatóan foglal-
kozni, sőt a vallás- és közoktatásügyi kormány 
is nagy érdeklődést tanúsított iránta, s a ma-
gyarországi népoktatási intézetek hivatalos köz-
lönye: a Néptanítók Lapja szíves készséggel 
nyitotta meg hasábjait az új módszer fölötti 
vitatkozásoknak és eszmecseréknek, többször 
egész mintaleckét is közölve, s így a fonomi-
mika egész Magyarországon rohamosan elterjedt. 

A főérdem Tomcsányiné Czukrász Róza 
mátyásföldi tanítónőé, ki lankadatlan buzga-
lommal küzdött és küzd a fonomimika meg-
honosítása és terjesztése érdekében. Fáradha-
tatlan buzgalommal szedett össze és dolgozott 
föl jókora anyagot, melyen metódikailag be-
mutatta a magyar tanítóságnak emez újabb 
irány alkalmazását. Lelkesedéssel, ékesszólással 
hirdette e tanításmód üdvözítő erejét: 1899-ben 
első, 1901' ben második kiadásban megjelent 
„Fonomimikai előgyakorlatok az olvasás és írás 
tanításához" című könyvében. Az 1902-ik is-
kolai év elején pedig „A magyar gyermek első 
könyve" című tankönyvet bocsátotta közre. 

En — mondja tovább Hinterwaldner úr — 
Magyarországon jártamban a véletlenség foly-
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tán ismerkedtem meg ezzel a módszerrel. Egy 
magyar mezővárosban időztem s ott hallottam, 
hogy a község fiatal tanítója ú j módszer sze-
rint tanítja az írva-olvasást. S midőn módszere 
felől kérdezősködtem, azt mondta, hogy ez fono-
mimika. A fonomimika kifejezés teljesen isme-
retlen lévén előttem, röstelkedve tudatlanságom 
fölött, megkérdeztem : Hát mi az a fonomimika ? 
Nem tudtam magamnak megmagyarázni, hogyan 
lehetséges az, hogy a fonomimikáról eddig mit-
sem hallottam? Megfoghatatlan volt előttem, 
hogy a német és egyéb külföldi pedagógiai 
lapok erről eddigelé abszolúte semmit sem írtak. 
Nemsokára alkalmam nyílt egy magyar iskolai 
vizsgán résztvenni, hol fonomimika szerint ta-
nítottak, s a vizsga eredménye minden tekintet-
ben, úgy az olvasási készséget, mint a tanítvá-
nyok érdeklődését illetően oly fényes volt, hogy 
a fonomimika iránt való kíváncsiságom folytán 
az illető tanítók által beavattattam magamat a 
rejtélyes metódus titkaiba. Minél jobban meg-
ismertem a fonomimikát, annál jobban növeke-
dett iránta az érdeklődésem s annál jobban 
elmélyedtem belé. Megszereztem a francia 
Grosselin műveit is, és csodálkozva láttam azt a 
szinte hihetetlennek tetsző tényt, hogy Francia-
országban több mint két évtized óta szerepel 
az ú j olvasástanítás metódusa, mely 16 év előtt 
s újabban 6 év előtt aranyéremmel lett kitün-
tetve s Páris összes népoktatás-i intézeteibe be 
lett vezetve. Ez a módszer Franciaországból 
átszármazott Magyarországba s ott egész iro-
dalmat teremtett s az iskolai gyakorlatban az 
egész országban meglehetősen erős gyökeret 
vert, míg nálunk — még a tanférfiak szélesb 
körében is — még csak nevéről sem ismeretes ! 

Hinterwaldner úr érdekes és fölötte értékes 
tanulmánya a következő szakaszokra oszlik : 

1. Az én szerepem a fonomimikában. Mely-
ben érdekfeszítően írja le, hogyan ismerkedett 
meg ez új olvasástanítási módszerrel és lelte 
föl annak kiváló hasznavehetőségét. 

2. Az írva-olvasás módszerei. Ebben pár-
huzamot von a fonomimika és az ismert írva-
olvasás-oktatási módszerek között. 

3. Grosselin fono mimikája. Melyben azt mondja, 
hogy az írva-olvasás e zseniális könnyedségű 
metódusát: a fonomimikát, Jacotot földije, a 
francia Grosselin Ágoston találta föl és tette 
a gyakorlat számára alkalmassá. 

4. A fonomimika a gyakorlatban. Számos 
mintalecke bemutatásával. 

5. A hangok összetűzése, szótagok alkotása 
és szétbontása. 

6. Az olvasás, az írás. 
7. Fonomimika és kisdedóvó. 
8. Ajánlás és hivatkozás a magyar sikerekre. 

Szavait ekkép végzi a lelkes magyarbarát: 
„Célom nem más, mint a német tanítóvilágot 
a magyar, nekem rendkívül becsesnek látszó 
módszerrel megismertetni, minthogy a magyar 
tanítók már évek óta örömmel élvezik annak 
üdvös gyümölcseit. Vajha sikerülne nekem né-
met társaim figyelmét a fonomimika módsze-
rére oly mérvben felkölteni, hogy kedvet kap-
nának azt iskoláikban kipróbálni!" 

Tanítók tanácsadója. 
T. A tandíjkárpótlás ügyében követendő eljárás ren-

deletileg lesz szabályozva ; tessék bevárni ennek ki-
bocsátását. — Ma. Az érdekelt tanköteles 15. élet-
évének betöltéséig köteles az ismétlő- vagy a gazdasági 
népiskolát látogatni. Az a körülmény, hogy a polgári 
iskola I. osztályát elvégezte, nem menti fel az illetőt 
az ismétlő-iskola látogatásának kötelezettsége alól. — 
Y. Y. Afalva. 1. Arra nézve, hogy a nemzeti zászlót 
az elrendelt napokon hány órától hány óráig kell 
kitűzni, nem tudunk utasítást. Sok helyütt már előtte 
való este tűzik ki és kinthagyják harmadnapig ; másutt 
napkeltétől napnyugtáig. A lényeg az, hogy egész nap 
ott lobogjon a zászló. 2. Ha van hely, a szülők kíván-
ságára beírhatók a mindennapi iskolába az oly 12 — 14 
éves tankötelesek is, akik még nem végezték el a 
VI. osztályt. 3. Minden, az órarendben kitüntetett órát 
meg kell tartani. Az, hogy a tanulók egy része hiányzik, 
nem lehet ok arra, hogy egy másik csoport (osztály) 
számára előírt tanítást meg ne tartsuk. — Czbgád. 
Kivételesen még egyszer közöljük, hogy ingyenes tan-
eszközök • engedélyezése iránti kérelmet legcélszerűbb 
december hóban beterjeszteni a kir. tanfelügyelőség-
hez. A kérvény az iskolaszék nevében a vallás- és 
közokt. miniszterhez címzendő. Mellékletei : a meg-
levő és a hiányzó taneszközök jegyzéke, a főszolgabíró 
által láttamozott bizonyítvány az iskolafenntartó sze-
génységéről. A minisztérium csupán a legszükségesebb 
taneszközöket engedélyezi, az e célra szolgáló hitel 
keretében. — B. Gy. Bírta. A nyugdíjintézetbe való 
fölvételt megelőző szolgálati éveit, ha ezért folyamodik, 
most aligha fogják beszámítani s valószínűleg oda 
utasítják, hogy kérelmét végellátása idején újítsa meg. 
Hogy kaphat-e határozott kijelentést a beszámítást 
illetően, arra pozitív választ nem adhatunk, miután 
nem mi intézkedünk ügyében. Ha azonban végellátása 
idején önre nézve kedvezőtlenül állapíttatik meg a 
nyugdíjösszeg, módjában áll a közig, bíróságál panaszt 
emelni. — K. F. Vvatta. A kinevezett állami tanító-
nak a hivatalos eskü letétele után van igénye arc-
képes igazolványra. A folyamodvány a Máv. igazgató-
ságához intézendő s ahhoz 1 db arcképet és 1 K értékű 
póstabélyeget kell csatolni. A kérvényt illetékes helyre 
a kir. tanfelügyelő juttatja el. — I). A. Czegléd. A 
nőtanító árvái szülőtlen árvákul tekintendők, mivel az 
apa a törvényben foglalt korlátozásnál fogva özvegyi 
ellátásban nem részesíthető s róluk akképen gondos-
kodnak, mintha az atya özvegyi ellátáshoz igénnyel 
bírna, vagyis kapják az özvegyet megilletendő ellátás-
nak V«-át fejenként. Ezenfelül, mint szülőtlen árvák, 
egyenként évi 50 K-t. A félévi járandóságot, vagyis 
a volt tanítónő összes javadalmának félévi összegét, 
az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 140. §-a alapján, a hit-
község köteles kiszolgáltatni. Ezeken felül, föltételez-
vén a 10 évi beszámítható szolgálatot, az 1891. évi 
XLIII. t.-c. 6. §-ában foglaltakhoz képest a férj igényt 
tarthat temetkezési járulékra. — I. J. Lhybbe. Kö-
vetelése jogtalan s így nem is érne célt. 
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SZÉPIRODALOM. 
Dal az unalomról. 

Oméltóságát, az unalmat, 
Eleddig úgy ösmertem én : 
Mint a nagy urak hű barátját, 
Ki nem is néz felém! 

Úgy egyszer-másszor láttam én már 
Yídám, családi zsúrokon ; 
S ültünk együtt sok irodalmi 
Felolvasásokon. 

De külön, én rám, rám se' nézett, 
Nem kérdte azt se, ki vagyok, 
S a nagy uraknak én szerényen 
Bölesen békét hagyok. 

Es róla tudtam, hogy nagyúri, 
Hogy finom és előkelő. 
Sok fényes, sőt udvari bálon 
A legfőbb rendező ! 

Tudtam, hogy sok, híres tudósok 
Járnak karonfogvást vele, 
S a császári találkozókon 
Mindig van egy helye! 

— Oméltóságát, az unalmat, 
Eleddig így ösmertem én. 
Az ördög hitte volna, hogy még 
Szerelmes lesz belém. 

S most pár nap óta, konfidensül 
I t t ül mindig a nyakamon . . . 
Mióta a modern poéták 
Könyvét olvasgatom ! 

Szabolcska Mihály. 

Új hegedősök. 
Yézna hangot, müérzelmet 
Cincognak ma a modernek: 
A szecessziós poéták. 
Hajh, ezért feledjem én hát 
Bús Lavotta mély hangjait 
S a szilajtüzü Biharit, 
Csermák, Rózsavölgyi lelkét — 
Akik őserővel zengték ? . . . 
Es Arany, Petőfi, Tompa 
Egészséggel nyugalomba 
Omiattuk menjenek? . . . Majd 
Megnézhet'd akkor a magyart. 

Túri Sándor. 

A magyar szabadságharc vége. 
A 60-ik évfordulón. 

írta: Balogh V ál. 

Egy hosszú emberöltő fekszik immár a ma-
gyar függetlenségi harc végső katasztrófája s a 
mai nemzedék között. De Ausztriával vívott 
akkori fegyveres küzdelmünk — más mederben 
bár és más eszközök által — mindegyre tart. 
Azért nemcsak történelmi emlék, hanem reális 
tanulság is, amit Világos mezeje mindkettőnk-
nek beszél. 

1849 aug. 13 án zárult az egy évig tartott 
párviadal Magyarország és Ausztria közt. Az-
nap rakta le fegyverét az aradi hegy alján 
30 ezer honvéd — az utolsó tábori sereg a ma-
gyar véderőből — Oroszország előtt. 

E jellemző tény megfelel az erőpróba ered-
ményének, melyre a magyar nemzet Ausztria 
részéről provokáltatott. Tőle indult ki a táma-
dás, hogy a történeti magyar államot saját tar-
tományává igázza le ; a hadjárat azonban nem 
termett neki babérokat. Magyarország rögtön-
zött honvédelme, iskolázatlan tábornokai végét 
tudták vetni az osztrák inváziónak. 

Ausztria főserege, mely 1849 március elején 
még a Tiszavonalnál állt, áprilban már a Vágig, 
májusban a Kis Kárpátok alá s a Lajtha 
mögé volt kénytelen hátrálni. A Ferenccsatorna 
mellől elvert délszláv határőrcsapatok utolsó 
mentsvárukat ugyanekkor a Tiszatorkolat fölött, 
a titeli fennsíkon keresték. Erdélyből már előbb 
szorultak ki az ellenséges dandárok. Bukovina, 
Moldva s a Havasalföld felé. Osztrák kézen 
május első felében csupán Budavár, Arad, Te-
mesvár, Gyulafejérvár s néhány kisebb erőd 
maradt, kemény ostromzár alatt. 

Mindez arra vallott, hogy Ausztria a játsz-
mát elvesztette és saját erejéből nem is lesz 
azt többé képes visszanyerni. Döntő bizonyí-
tékot saját vereségéről azonban csakhamar ő 
maga szolgáltatott a magyar fővezérnek : Gör-
gey Artúrnak — Buda ostromakor. 

Görgey nem akarta az osztrák fősereget a 
Vágón túl üldözni s a háborút Ausztria terü-
letére áttolni. Ez inopportunus kísérlet lett 
volna már csak azért is, mert az osztrák föld 
a német szövetséghez tartozott, megtámadása 
a német szövetségjogba ütközött s nemzetközi 
bonyodalmakba sodorhatta a magyar ügyet. 
Görgey tehát serege zömével inkább Budavár 
ellen indult, úgy okoskodva, hogy az osztrák 
főhad, ha még harcképes, a vár fölmentésére 
bizton helybe jön, s akkor könnyű lesz rajta-



1 0 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 4 . SZÁii. 

ütni, ha pedig nem jön, s esni hagyja a várat, 
ez harcképtelenségének beismerését fogja jelen-
teni. 

A fölmentő osztrák sereg érkezésére persze 
nemcsak Görgey várt, hanem a budai őrség is, 
főleg Hentzi parancsnok, aki kétségbeesetten 
védte a várat, hogy a szabadítók jöttéig tart-
hassa azt. Azonban hiába vártak mindketten 
három héten át a nyolcnapi távolságban tábo-
rozó osztrák haderőre, — ez csak nem jött, 
sőt meg sem kísérlé a jövetelt, hogy Buda 
bírását Görgeynek újból vitássá tegye. Mert az 
osztrák főparancsnok ekkora menet- és had-
müködési képességet nem tételezett fel csapa-
taiban s kockázatosnak ítélt minden vállalatot 
velük Magyarországon, mielőtt alaposan ki-
pihenték magukat és újjászervezésük is végbe-
ment. 

így vált kétségtelenné a magyar főhadiszál-
láson, hogy az osztrák fősereg valóságos dezolált 
állapotban van. Görgey szemében a várvívás 
ezek után azzal a jelentőséggel bírt, hogy az 
osztrák hadvezetés presztízse, Ausztria tekintélye 
rendül meg alatta, s a vár bevétele az ellensé-
ges fősereg morális csatavesztésével lesz egy-
értelmű. Erre alapítá azt a reményét is, hogy 
a háború Ausztria nyilvánvaló veresége után 
már nem tarthat soká, s néhány ütéssel, amit 
az osztrák seregre még mérni készült, kikény-
szerítheti az ellenségtől a békealkudozások meg-
kezdését, mely aztán Magyarország és Ausztria 
közt egészséges politikai kiegyezésre vezethetne. 
Föltétlen tekintélye a hadseregnél, nagy nép-
szerűsége az országban, az erős békepárt, mely 
az ő égisze alatt az országgyűlésen alakult, 
elég biztosítéknak látszottak neki, hogy e szán-
dékát — a függetlenségi nyilatkozat dacára s 
esetleg Kossuth Lajos ellenére is keresztül-
viheti. Nem ingatta meg föltevéseiben az a hír 
sem, hogy Ausztria készebb az orosz cárhoz 
folyamodni segítségért, mint a magyarokkal 
tárgyalni. Valószínűtlennek vélte ezt a meg-
alázkodást a gőgös Ausztria részéről, mikor 
van tisztesebb út a háború befejezéséhez, mely-
lyel nem járna semmi szégyen, semmi leala-
csonyító, egyedül lojalitás kell Magyarország 
alkotmánya s megértés az egymás szövetsé-
gére utalt két szomszéd állam érdekei irá-
nyában. 

Jellemző az akkori viszonyokra, hogy Ausz-
tria inkább választá a másik útat. melyre ma 
is röstelkedve gondolnak saját népei, — sem-
hogy Magyarországgal kiegyezzék, amit tizen-
nyolc évvel később nagy megpróbáltatások után 
mégis csak megcselekedett; sőt Oroszországot 
is belevihette az oktalan katonai konvencióba, 
melyet azóta cárok és alattvalóik már szám-
talanszor megbántak. 

A hadjárat júniusban újból megindult. Nyu-
gatról az osztrák sereg 170 ezer, északról és 
keletről az orosz 190 ezernyi erővel tört Ma-
gyarországra. E 360 ezernyi fegyveres ellen 
mi alig 160.000 honvédet állíthattunk. Az erők 
ily aránytalansága, s az egyenetlen küzdelem 
ettől fogva minden sikert a magyar ügyben 
kizárt. Harcolni ugyan kellett, végső elszánt 
sággal, de többé nem a győzelemért, mely 
reménytelen volt, hanem a fegyverbecsületért, 
mellyel az ügynek tartozánk. 

Június derekán vették kezdetüket a had-
műveletek s a katasztrófa csak augusztus kö-
zepén szakadt le a magyar hadseregre. Két 
hónapig tartott tehát a honvédség ellenállása 
két katonai nagyhatalom erőfeszítéseivel szem-
ben, — sőt ha Komárom várőrségének harcait 
külön számba vesszük, egy negyedévnél tovább, 
így a becsületnek teljes mértékben elég tétetett. 

E határnál tovább nem mehettünk, mert a 
honvédcsapatok nagyon el voltak már csigázva, 
s a nemzet teherbíró képessége is kimerült. 
A termés szűkösen fizetett ; abban az évben 
nem igen vetettek s alig arattak: az országot 
éhinség fenyegette, a lakosságot pedig a kolera 
tizedelte meg. Ennyi elemi csapás láttára vétek 
lett volna a háborút kinyújtani, mely semmi 
jóval többé úgysem kecsegtetett. A semleges 
hatalmak diplomáciai közbelépésére legkevésbé 
sem számíthattunk: már az orosz invázió kez-
detekor bebizonyult az akkori Európáról, hogy 
nem törődik a népjoggal, még kevésbé velünk. 
Azok a fantazmagóriák pedig, melyek szerint 
guerilla-módon kellett volna Erdély hegyei közt 
tovább harcolni a télen át, s kivárni a tavaszt, 
hátha valami csodával kedveskedik, — túlsá-
gosan gyermetegek. 

A nemzeti védelem utolsó kísérletei csupán 
arra szorítkozhattak, hogy a szövetséges hada-
kat egymástól távoltartsák, előnyomulásukat 
lankasszák s egyes seregrészekre magukat túl-
erővel rávetni igyekezzenek. Ezt az oroszok és 
osztrákok nehézkes mozdulatai, lassú módsze-
ressége s egymás iránt épen nem bajtársi 
viszonya némileg megkönnyítették. Az osztrák 
sereg féltékenykedve nézett az oroszra, hogy 
nagyobb erejével a feladat és siker gyümölcseit 
magának szedi le. Az oroszok lenézték az 
osztrákot tehetetlenségeért, melyen csak gőgje, 
falánksága és boszúvágya tesz túl. Haynau, az 
osztrák fővezér, azt szerette volna, ha szövet-
ségesei neki oldalvédül szolgálnak s a vissza-
vonuló honvédsereget az ő útvonalába terelik. 
Paskievich herceg orosz főparancsnoknak pedig 
legkisebb gondja sem volt az osztrák óhajtá-
sokra, őt egészen elfoglalták a saját sémái, 
menettervei és élelmezési raktárai. 

A magyar haderő június derekán aránylago-
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san oszlott meg az ország különböző harcterei 
közt. Egy rész Erdélyben, más a délvidéken, 
a harmadik Felső Magyarországon, a negyedik 
a középső Tiszánál táborozott. A fősereg Görgey 
alatt 70 ezer emberrel Komáromnál, a Csalló-
közben állt, hogy az osztrák hadat feltartóz-
tassa úgy a bal-, mint a jobbparti Danavidé-
ken. Itt akart ő az osztrákokkal leszámolni, 
mielőtt az oroszok megérkeznének. Négyszer 
mérkőzött velük négy hét alatt, a harmadik 
csata kavarodásában fején súlyos kardsebet is 
kapott; de az övénél kétszerte annyi ellenség-
gel szemközt a defenzívára kellett szorítkoznia. 

Eközben az orosz had is kibontakozott a 
Kárpátok szorosaiból s három vonalban eresz-
kedett a Mátraság s a Bükkség, jobbszárnyá-
val a főváros felé. Mozdulatait az eléje küldött 
gyér honvédcsapatok legföljebb szemmel tart-
hatták, megállítani nem tudták. A magyar ha-
dak zöme Szeged körül volt összevonva Dem-
binszky alatt, hogy a kormány ez új székhelyét 
oltalmazza s az alsó Tiszavonaíat födözze. 
Onnan kapta Görgey is Komáromba az utasí-
sást, hogy hadtesteinek nagyobb felével a tiszai 
harctérre siessen, akár a Dunántúl felől, az 
osztrákok oldalában, akár a felvidék felől, az 
oroszok hátában. 

Görgey csak vonakodva engedett a kormány 
rendeletének. Nem szívesen hagyta el Komá-
romot, mert előrelátható volt, hogy Haynau 
seregestül szintén a Tiszához húzódik, mihelyt 
Görgey nem köti _ le többé az osztrák hadat 
Komárom alatt. Ügy is lőn. Alig vonult ki 
Görgey három hadtesttel a várból a Duna bal-
partján, Haynau a jobbparti oldalon kelt útnak, 
hogy a magyar sereget Pesten át megelőzze. 
Július végével a szegedi tábor Haynaut kapta 
az orosz helyett ellenségnek, Görgey pedig már 
ekkor a Hernádnál járt s Haynau helyett az 
oroszokkal hadakozott. 

Merész felvonulása az invázió területén, ki-
térése Vácznál Losoncz felé, hegyi menete 
Gömörbe, a Rima vidékére, átkelése a Sajón, 
leereszkedése a Hernádhoz, útja Tokajon át a 
Nyírségbe, onnan a Hajdúságba és Biharba 
alig 30 ezer emberével 120 ezer orosz mögött, 
átszakítva ezek etappe-vonalait, elsurranva hát-
védük előtt, vagy halogató harcba állva az ül-
dözőkkel, amit gyorsan kellett aztán félbe-
szakítani: mindez egyike volt a legszebb ma-
nővereknek, méltó párja a bányavárosokba 
vezetett téli diverziónak. 

Maguk az oroszok sem titkolták, mennyire 
imponál nekik a vakmerően kigondolt s ügye-
sen végrehajtott mozdulat. Rüdiger hadtest-
parancsnok parlamentaireket küldött Görgey-
hez, hol fegyverszüneti ajánlattal, hol fegyver-
letételre felhívással. De Görgey akkor sem 

bocsátkozott személyesen tárgyalásba, mikor a 
Nyírségben a magyar kormány delegáltjaitól: 
Szemere miaiszterelnöktől és Batthyányi Kázmér 
gróftól megtudta, hogy az ügyek az alsó Tiszá-
nál mennyire rosszul állanak. Dembinszky a 
szegedi hadállást Haynauval szemben feladni 
készült, s Aradot nézte ki az összes magyar 
hadak találkozó pontjának, hová a kormány is 
átköltözött s ahol a döntő csata lesz meg-
vívandó. A két miniszter vállalkozott ekkor, 
hogy az orosz főhadiszálláshoz fordulnak, s 
felajánlják a fegyverletételt a magyar alkot-
mány garantálásának föltétele alatt. De Pas-
kievich fővezér a magyar miniszterek iratát 
nem fogadta el; ellenben megbízta Rüdigert, 
hogy Görgeyvel a föltétlen kapituláció iránt 
tárgyalhasson, ha annc»k errenézve felhatalma-
zása van. 

Görgey seregével a Hajdúságon át Biharba 
s onnét Aradnak tartott, hogy Dembinszky ha-
dainak kezet nyújtson s az utolsó nagy csatát 
vele egyesülten megvívja akár az osztrák, akár 
az orosz haderő ellen. E felvonulás közben tör-
tént, hogy Bem Segesvárnál csatát vesztett, 
Dembinszky a szőreghi táborhelyet, Szeged 
fölött, feladta s Arad helyett Temesvárnak 
hátrált, Görgey hátvéde pedig Debreczennél az 
oroszok fegyverétől elvérzett. 

Most már minden attól függött, sikerül-e 
Görgey és Bem csapatait idején Dembinszkyével 
Temesvár alatt egyesítni, s hagy-e Haynau az 
utóbbinak időt Görgey és Bem bevárására. 
Görgey gyorsított menetben sietett Nagy-
váradra, onnan Aradra, s elővédét legott át-
küldé a Maroson, hogy az összeköttetést 
Dembiuszkyvel Temesvár körül fölkeresse. 

Dembinszky azonban már aug. 9-én meg-
ütközött, mielőtt akár Bem, akár Görgey hoz-
zája csatlakoztak volna. Gyönge vezérlete lan-
kasztólag hatott az egész magyar seregre; a 
sorok felbomlottak s a rendet a csata közben 
megérkezett Bem sem volt képes többé helyre-
állítani. 

A temesvári katasztrófa szükségkép maga 
után vonta a világosit, mert a szerencsétlenül 
járt sereg nem Arad felé hátrált, hol Görgey 
még fölvehette volna, hanem Lúgosnak, be a 
Szörény ségbe, ahol minden taktikai kötelék 
megszűnt a csapatrészek közt. 

Augusztus 10-én jött a lesújtó hír Aradra 
Dembinszky és Bem vereségéről. Görgey le-
vonta belőle rögtön a konzekvenciákat. Az 
oroszok négy, az osztrákok két napi járásra 
álltak Aradtól: alig 30 ezer emberével a sok-
szoros túlerő ellenében többé mitsem kezdhetett. 
El volt tökélve véget vetni a céltalan vér-
ontásnak, s letenni a fegyvert, de nem az 
osztrák előtt, akit legyőzött félnek tekintett 
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május óta, hanem az oroszok előtt, kiknek meg- ! 
jelenése adott a háborúnak végzetes fordulatot. ] 
Azonban sietnie kellett szándékával, nehogy 
Arad alá Haynau serege az oroszoknál hama-
rabb érkezzék. 

Hogy teljes hatalommal cselekedhessék, rá-
bírta aug 12-én Kossuth Lajost a lemondásra 
s átvette tőle a szükséges meghatalmazásokat, 
sőt rávette arra, hogy Aradot elhagyja s az 
Aldunához még nyitva maradt úton Török-
országba meneküljön. Megengedte egyben, hogy 
a várból mindenki távozhat s szabadulását ke-
resheti, aki nem akar a hadsereg maradványá-
nak s az államnak balsorsában osztozni. Aztán 
haditanácsot tartatott s vezértársaira hagyta, 
hogy a fegyverletétel kérdésében határozzanak. 

A haditanács egyhangúlag mondta ki a ka-
pituláció kikerülhetetlen voltát, de hozzájárult 
a fővezér ama javaslatához is, hogy a hadsereg 
csak az oroszok előtt tegye le a fegyvert, s ha 
ez nem volna lehető, harcoljon meg az osztrák 
sereggel az utolsó emberig. 

Az orosz főhadiszállás elfogadta az ajánlatot 
s intézkedett, hogy a Marosnál orosz csapatok 
zárják el az osztrák haderőt az Arad várából 
Világos felé húzódó magyar seregtől. A fegy-
verletétel drámája aug. 13-án délelőtt meg-
történt. Négy nappal később az aradi vár is 
az orosz hatalom előtt kapitulált, s Haynau 
előcsapatainak, mikor odaközeledtek, orosz ezre-
dek állták útját. Már-már összeütközésre került 
köztük, s hajszálon múlt, hogy a szövetségesek 
ellenfelekké válnak. A kiküldött orosz vezér-
kari tisztek tapintatos föllépésének köszönheti 
Haynau, hogy ettől a blamázstól Ausztria meg-
szabadult. 

A világosi katasztrófa végzetszerűleg szakadt 
Magyarországra, s árnyéka már ott borongott 
a láthatáron, mikor Ausztria a katonai kon-
venciót Oroszországgal megkötötte. A nemzet 
s a honvédsereg készen lehetett rá, hogy két 
nagyhatalom fegyveres túlsúlyának nem bír 
ellentállni. De a fegyverbecsületért helyt állt a 
végsőig s tragikus sorsával a világ tiszteletét 
vívta ki. 

Ami ódium a nemzeti ügy akkori bukásáért 
bárkire szállhat, mindazt Görgey Artúr férfia-
san magára vállalta s hatvan év óta filozófiá-
val viseli. Eljárásáról és okairól emlékirataiban 
nyiltan beszámolt, s az avatott kritika Rüstow 
tollával már 1860-ban odanyilatkozott ebben, 
hogy „nur die gemeinsten Lumpe — deren 
Zahl allerdings Legion ist — an der Wahrheit 
dieser Darstellung zweifeln können". Mint had-
vezér és politikus azon a nyomon járt, ahol a 
magyar történelem többi szabadságharcosai, kik 
az osztrák hatalmat fegyverrel kezükben Ma-

gyarország jogainak elismerésére s ennek béke-
aktáin megpecsétlésére kényszerítették. Görgey 
is azért harcolt előbb szerencsés defenzívában, 
majd diadalmas offenzívában, hogy Magyar-
országnak az Ausztriával való békességet szilárd 
alapon megszerezze. Politikai szándékai az orosz 
intervención megtörtek, de a háborút így is 
egy maradandó intelemmel fejezte be Világos-
nál, beiktatva a történelem könyvébe, hogy 
Ausztria katonai ereje s politikai felsőbbsége 
Magyarországot nem volt képes meghódoltatni, 
és fegyverét csak Oroszország beavatkozása 
folytán rakta le. Ezzel eieget tett a múltnak, 
elégtételt adott korának, — a többit a jövőre 
bízta. 

S a jövő igazolta várakozásait. Magyarország-
ról az osztrák bilincsek másfél évtized múlva 
lehullottak: Ausztria kénytelen volt azokat le-
szedni; saját érdekei, hatalmi presztízse kény-
szerítették rá, hogy Magyarországgal meg-
béküljön. Mióta e béke létezik, azóta van len-
dület mindkét állam életében, erősödött a 
nemzetközi állás, növekedett a külső tekintély. 

Világos komoly emlékeztető, hogy erre a 
békére mindkét államnak mekkora szüksége 
van. Eszébe hozhatja Magyarországnak, hol 
tartanának ügyei, ha Ausztria nem provokálja 
ama végzetes háborút ; de figyelmessé teheti 
Ausztriát is, mire jutott volna most hatvan 
éve, ha elmarad az — orosz intervenció. 

Egyesületi élet. 
Iíultúrgyülések Munkácson. A Bereg-

vármegyei magyar közművelődési egyesület és a 
Beregvármegyei általános tanítóegyesület október 
21-én Munkácson tartották meg évi rendes köz-
gyűlésüket. Előbb a közművelődési egyesület 
tanácskozott, azután a tanítók. A közművelődési 
egyesület gyűlését Schiirger Ferenc beregszászi 
áll. főgimnáziumi tanár, alelnök vezette. Jelen 
voltak a vármegye s Munkács város vezető s 
előkelő elemei közül sokan ; a tagok zömét a 
vármegyei tanítóság tet te . A gyűlés jelentősebb 
tárgyai voltak : a t i tkári jelentés felolvasása, 
amelyből az egyesület nagyarányú kultúrműködése 
tűnt ki ; a magyar beszéd tanítása s az if júsági 
egyesületek szervezése körül érdemet szerzett 
tanítók megjutalmazása. A jutalmakat elismerő- s 
buzdítóbeszéd kíséretében Szentpétery Endre kir. 
tanfelügyelő osztotta ki Szalay Hedvig badalói 
tanítónőnek, Ilavasi János makkosjánosii, Knauer 
József szolyvai, Nyarádi Lajos bátyúi, Biczkó 
Mihály hátmegi, Balajthy István oroszvégi, 
Czapári Endre nagylucskai és Kerekes Lajos 
mezőkászonyi tanítóknak, illetve iskolaigazgatóknak. 
Elhatározta a közgyűlés, hogy az if júsági egye-
sületek i ránt való érdeklődés fölkeltése céljából 
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az egyesületek vezetésébe az illető község intel-
ligens elemeit is bevonják s az egyesület által 
képviselt eszmék terjesztésére tervezett Gyermek-
napok tartását jövő év március havában Kuruc-
nap elnevezéssel Tarpán megkezdik. Egy megürült 
választmányi tagságra megválasztották Nagy Lajos 
beregszászi címz. igazgató-tanítót s elintézték az 
adminisztracionális ügyeket. — A tanítógyűlés 
a Himnusz eléneklésével kezdődött, mely után 
Nagy Lajos alelnök mondotta el lelkesítő meg-
nyitóját, amelyben az iskolai nevelés és oktatás 
kötelességein kívül a nép szociális érdekeinek 
munkálására kínálkozó területeken való apostol-
kodásra hívta fel tanítótársai figyelmét. Utána 
Porcsalmy Lajos főjegyző terjesztette elő az 
egyesület mult évi működéséről szóló terjedelmes 
és ékesen megírt jelentését. Érdekes és igen 
tanulságos felolvasást tar tot t Bihari Ferenc mun-
kácsi főgimnáziumi tanár, internátusi igazgató, 
A nép- és középiskola egymáshoz váló viszo-
nyáról. Felolvasásában nagy pedagógiai tudással 
és tapasztalattal kritizálta úgy a népiskola, mint 
a gimnázium tanítói munkáját s a kettőnek az 
egymás munkája értékelésénél megnyilatkozó fel-
fogását, és arra a konklúzióra jutot t , hogy a nép-
iskolától nem szabad azt követelni, hogy a gim-
názium előkészítő iskolája legyen, s ha a népiskola 
az ú j Tanterv szellemében vezetett s ennélfogva 
értelemben fejlesztett és tanulásra előkészített 
gyermekeket ju t t a t a gimnáziumnak, ennek azzal 
tökéletesen meg kell elégednie. A felolvasást a 
közgyűlés Ssentpétery Endre kir. tanfelügyelő 
felszólalása után köszönettel vette tudomásul. 
További tárgyképen Bíró István ismertet te a 
Magyarországi tanítóegyesületek szövetségét s 
annak alapszabályait. Javaslatot terjesztett elő a szö-
vetségbe való belépésre. A közgyűlés a javaslatot 
egyhangúlag elfogadta s ezzel összefüggésben 
Porcsalmy Lajos előterjesztésében elfogadta az 
alapszabályok módosítására vonatkozó javaslatokat. 
A gyűlés végén elintézték az egyesület közigaz-
gatási ügyeit s megejtet ték az általános tisztújítást, 
amely szerint elnök: Nagy Lajos, alelnökök: 
Bíró István és Szász Gábor, főjegyző : Porcsalmy 
Lajos, jegyzők: Forgon Pál és Osztie István, 
közpénztáros : Halmos Gusztáv, „Halász Ferenc 
segítőalap "-pénztáros: Szalay István, lapszerkesztő : 
Radies Mihály, könyvtáros : Árvay Bonaventura, 
tanszermúzeumi igazgató : Nagy Kálmán lettek. 
Az igazgató-választmányba is választottak 12 tagot. 
A kettős gyűlés napjának estéjén a városi szín-
házban az egyesület internátusi alapjának és a 
helybeli iskolák szegény tanulókat segítő alapjai 
javára jótékonycélú műkedvelőest volt, amelyet 
a munkácsi állami iskolák tanítótestületei, tanítók 
és más műkedvelők közreműködésével rendeztek. 
Közreműködtek : Körösmezei Ilonka oki. tanítónő 
Szelényi József ez alkalomra írt prológjának el-

szavalásával, Pöschl Gyula keresk. min. műszaki 
tanácsos hegedű- és gordonkajátékkal (Fenyves 
Albert dr. városi tisztiorvos kísérte), Erdőhegyi 
Ferenc szolgabíró magyar műdalok eléneklésével, 
Lipeczki Katalin szolyvai tanítónő „A rongyos 
koldus" című melodráma elszavalásával ; Szabó 
Endre alsóvereczkei, Baltovics Gyula nagylucskai, 
Osztie István klaczanói tanítók és Nagy Zoltán 
főgimnáziumi tanuló egy vonósnégyessel; Osztie 
Is tván még egy humoros előadással ; a munkácsi 
dalegyesület két férfikarral. A műsor utolsó száma 
egy 3 felvonásos látványos színdarab volt, melyet 
elemi iskolai gyermekek adtak elő. A darab címe : 
Imádkozzál és dolgozzál. Bíró István munkácsi 
igazgató tanító ír ta ez alkalomra, ő szerkesztette 
hozzá az énekszámokat s a táncokat is. A mű-
kedvelőest fényesen sikerült. A színház tömve 
volt a gyűlésre be jö t t tanítókkal s a helybeli 
közönség egy részével. Minden szám művészi ér tékű 
volt s nagy tetszést aratott, különösen a kis szín-
darab nagy tetszésben részesült. A színházból az 
első estén kiszorult közönség részére az egész 
műsor t még egyszer, a színdarabot ezenkívül még 
kétszer kellett megismételni. Ez az erkölcsi siker, 
mely a tanítók gyűlését s az általuk rendezett 
es té t oly széppé s maradandó emlékűvé tette, 
fényesen dokumentálja, hogy Beregien a köz-
oktatás : közvélemény. 

X A Nagyszombatvidéki népnevelők egye-
s ü l e t e október 6-án tartotta meg évi rendes 
közgyűlését Nagyszombatban, amelyet megelőző-
leg szép ünnep keretében áldozott az aradi vér-
tanuk emlékének. Reggel 9 órakor a Ferenc-
rendiek templomában ünnepies gyászistenitisztelet 
volt, melyet Báthy Lajos nagymácsédi esperes-
plébános mutatot t be a Mindenhatónak. A gyász -
misén az egyesület pap- és tanítótagjai teljes 
számban vettek részt. Ezután négyes sorokban 
felállva, vonultak ki a honvédemlékhez, ahol a 
Himnusz eléneklése u tán Bocz Árpád tanító az 
egyesület nevében hatalmas babérkoszorút helye-
zett az emlékre. A Szózat eléneklésével az ünne-
pély véget ért és az egyesület tagjai a polgári 
lövölde helyiségeibe vonultak, ahol a közgyűlést 
Jedlicska Pál nagyszombati érseki helynöknek a 
hazaszeretetről szóló tartalmas, szép előadása 
vezette be. Ezután elhatározták, hogy a félárú 
vasút i kedvezmény tárgyában feliratot intéznek 
a kereskedelmi miniszterhez, a képviselőházhoz, 
s hogy e mozgalom hathatós támogatására a vár-
megye országgyűlési képviselőit is fölkérik. To-
vábbá elhatározták még, hogy az összes tanítói 
fizetéseknek az adóhivatalokból való kiutalását is 
kérni fogják. A bíráló bizottság jelentése után 
következett a tisztújítás, melynek eredményekép 
Bocz Árpád galántai tanító lett az egyesület ügy-
vezető elnökévé. A közgyűlést 100 terí tékű társas-
ebéd követte. 
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Könyvesház. 
* Népoktatási kérdések. (írta Dezső Lipót. 

Nyomatott Wierner és Dávid könyvnyomdájában, 
Máramarosszigeten. A könyv tiszta jövedelme a 
Máramarósszigeten létesítendő Tanítók Internátusa 
javára fordíttatik. Megrendelhető a szerzőnél. Ara 
2 korona 30 fillér.) 

Legjobban érdekelnek bennünket azok a köny-
vek, melyekben elméleti tudással felfegyverzett 
gyakorlati emberek gondolatait ismerhetjük meg. 
Messze vagyunk még a népoktatás számára ki-
tűzött végső céltól, már-már belefáradtunk a le-
győzhetefleneknek látszó akadályok leküzdésébe, 
mikor előáll egy-egy elmélettel és gyakorlati 
érzékkel egyaránt felfegyverzett ember, hogy 
rámutasson a kivezető útra. Az ajánlott ú t olykor 
járhatatlannak bizonyul, olykor előre nem látott 
nehézségek tornyosulnak elénk, de a végeredmény 
mindig az, hogy előre nyomulunk. Ezért olvastuk 
gyönyörűséggel Dezső Lipót könyvét. Ha a könyv-
nek az volna az egyetlen eredménye, hogy újabb, 
esetleg ellentétes gondolatokat váltson ki olvasói 
lelkéből, akkor sem volt értéktelen. 

A legfontosabb kérdéseket tárgyalja Dezső 
Lipót. Első fejezete az iskolába nem járó tan-
kötelesek beiskoláztatásáról és ú j iskolák szerve-
zéséről szól. Ijesztő az iskolába nem járó tan-
kötelesek száma. A deficites költségvetés felé 
haladó magyar államra oly terheket róna a meg-
felelő iskolák építése és tanítói állások szervezése, 
hogy az adott viszonyok között a lehetetlenséggel 
határos a gyors és teljes segítség. Ez t mind-
nyájan fájdalommal ismerjük el. Ellenségeink és 
azok a magyarok, kik hazánk elmaradottságát 
akarják bizonyítani, fel is használják erre a célra 
az iskolába nem járó tankötelesek megdöbbentően 
nagy számát. Dezső kimutat ja s e kimutatásával 
lelkünket megnyugtatja, hogy ez a szám koránt-
sem akkora, mekkoráról ellenségeink beszélnek. 
600.000 tankötelesről beszélnek, kiknek a számára 
ú j iskolákat kellene alapítani. De ebben a szám-
ban benne van az iskolába nem járó ismétlők 
száma is. Az állások szervezésénél és az iskolák 
építésénél csak a mindennapi tankötelesekre kell 
tekintettel lenni, mert ha ezek számára van tanító 
és iskola, természetesen van az ismétlőknek is. 
Erre 6100 tanító kellene Dezső számítása szerint. 
Felhívja figyelmünket arra a körülményre, hogy 
a beiskoláztatás még így sem volna teljes Sok 
az országban az elszórt tanya, az ú. n. írtványi 
telep, melyek családjai még akkor sem járathatnák 
gyermekeiket a néha igen távoleső községbe, ha 
a legnagyobb rajongás volna bennük az iskola 
iránt. Ezek a gyermekek elvesznek a kultúra 
számára. Dezső azt javasolja, hogy az írtványi 
lakosokat tömöríteni kellene községekbe. Ez ki-
vihetetlen. Az egyéni szabadság annyira nem 

korlátozható. Segíteni talán vándortanítók alkal-
mazásával lehetne, minimumra redukál t tan-
anyaggal. 

A tanítás színvonalának és sikerének emelésével 
foglalkoznak a könyvnek következő fejezetei : Az 
egyenlő tanulás általános kötelezettsége, a négy-
osztályú elemi iskola és a továbbképző-iskola 
szervezése. Az iskolai igazolatlan mulasztások 
bírságolása. A zugiskolákról. A tanítóképzésről. 

Részletesen nem foglalkozhatunk Dezső Lipót 
könyvével, de kiemeljük e fejezetekből a követ-
kezőket : Javasolja, hogy necsak az iskolába járást 
mondja ki a törvény, hanem a tanulás általános 
kötelezettségét is. A népiskolai anyag elvégzéséről 
vizsgálaton számoljon be minden növendék. Az 
iskolába járást nyolc éves korában kezdje a 
gyermek, addig óvodába járjon és ott játszva 
megtanulhat már írni, olvasni. Az ú j módszer 
kevés nehézséget okoz. Az osztatlan iskolák 
számára a nemzetiségi vidékeken tananyag-mini-
mumot, tantervet, órabeosztást stb. kellene ki-
bocsátani. E vidékeken az óvók nemzeti hivatást 
töltenének be. A gyermekek szívesen járnának 
oda, a szabad levegőn, játék közben jobban össze-
szoknának s a magyar nyelvet is könnyebben 
tanulnák. Az elemi iskola elvégzése u t án tovább-
képzőbe járnának a gyermekek. Ez ha t évfolyam 
lenne. Az első három év alatt ismereteket sajátí-
tanának el, a másik három év ar ra szolgálna, 
hogy ifjúsági egyesületekbe tömörülve, komoly 
munkával foglalkozzanak. Ez annál inkább kívá-
natos, mert az i f júság a reá nézve legveszedelme-
sebb korszakban kevesebb kísértésnek volna 
kitéve. 

Az iskolai mulasztások korlátozására azt ajánlja, 
hogy a szülőket közmunkával kell büntetni. Ez 
mindig behajtható. Az ellenőrzés és a törvények 
és rendeletek végrehajtásának megfigyelésére 
szükséges volna a főszolgabírói hivatalt egy tan-
ügyi előadóval kiegészíteni. 

A tanítók műveltségének emelését úgy lehetne 
elérni, ha érettségi után menne a növendék az 
egyetemi és nagyobb városokban felállítandó 
tanítói kurzusokra. Ezeken mintaiskolával kap-
csolatban csak pedagógiára, filozófiára, pszicho-
lógiára tanítanák a jelölteket. 

Sok érdekes kérdést fejteget még Dezső Lipót. 
Szól arról, hogy a tanítónő férjhezmenetelekor 
állásában meghagyandó-e. Javasolja, hogy a nem 
állami tanítók kötelesek legyenek belépni a vár-
megyei tanítóegyesületbe. í r a nyár i szünet fel-
használásáról. Utolsó két fejezetében pedig a tan-
felügyelői hivatal ügykezelésével és a személyzet 
anyagi helyzetével foglalkozik. 

Ebből az ismertetésből mindenki meggyőződ-
hetik, hogy Dezső Lipót könyve felöleli a leg-
többször emlegetett és legfontosabb népoktatási 
problémákat. Nem minden javaslatával értünk 
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egyet s bizonyára így lesznek ezzel az érdekes 
könyvvel olvasói is, de azt elismerjük és hálásak 
is vagyunk érte, hogy Dezső Lipót ismét rá-
irányította a figyelmet a népoktatás bajaira s 
néhány oly megoldást tár olvasói elé, melyeket 
komolyan meg kell szívlelni. 

* Két stilisztika. (Stilisztika középiskolák 
és polgári iskolák számára. Ir ta Weszely Ödön. 
Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] r.-t. kiadása. 
Ara 2 korona 40 fillér. Irály- és szerkesztéstan 
polgári leányiskolák számára. í r ta Nóvák Sándor. 
Átdolgozta Bognár Dénes dr. Ara 2 korona 
80 fillér. A Franklin-Társulat kiadása.) 

Sokan vannak, kik aggodalommal nézik a magyar 
iskolák számára írott tankönyvek növekvő számát. 
Sőt egyesek meg vannak arról győződve, hogy 
helyesebb volna a versenyt megszüntetni s egy-
séges tankönyveket megállapítani, vagy legalább 
valahogyan korlátozni a tankönyvek számát. Mi 
egyáltalán nem vagyunk ezen a véleményen. 
Elismerjük, hogy vannak tárgyak, melyeknek 
könyveit egységessé lehetne tenni bizonyos időre 
az egész országban. Az így megállapított tan-
könyv hasznos is ebben a faji és vallási tekintet-
ben széttagolt országban. De a legtöbb tárgy 
olyan, hogy örvendenünk kell, valahányszor ú j 
tankönyv dolgozza föl őket. Különösen áll ez 
azokra a tárgyakra, melyeknek nem az a hiva-
tásuk, hogy a nemzeti közszellemet teremt-
sék meg. 

A szabad versenyben érvényesül a jobb. A 
tanító és tanár azt a könyvet választhatja, 
melyik egyéniségének és tanítványainak legjobban 
megfelel. Igazán ideális állapotnak tarthatnánk, 
ha a városi gyermekek, kiknek ismeretköre lénye-
gesen eltér a falusiakétól, más könyvből tanulná-
nak, mint a falusiak és pusztán lakók. A fel-
dolgozott anyagnak az előképzettségen kell fel-
épülnie ; ez pedig nagyon is eltérő a városi és 
vidéki gyermekeknél. 

Fontos dolog ez az olyan könyveknél, melyek 
két részből, elméletből és olvasmányokból állanak. 
Weszely és Bognár könyvének elméleti részei 
világosak, egyszerűek, rövidek. Hosszú meg-
határozások, részletezések nem terhelik meg a 
tanulókat. Keveset adnak, de adják a lényegest. 
Olvasmányaikban nem lehettek tekintettel a falusi 
és városi gyermekekre, könyvük az országos 
átlagnak szól. De mindkét tankönyv prózai és 
verses olvasmányaira van megjegyzésünk. Az 
olvasókönyvekben, stilisztikákban, poétikákban 
levő olvasmányok részben az irodalomtörténetre 
készítenek elő, részben az irodalom megszeret-
tetésére és megismerésére valók. Összeválogatásuk-
nál tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk. Egy-
részt a lehetőségig az irodalom fejlődését is be 
kell mutatniok, másrészt újabb íróinkat is kell 
ismertetniök. Ha az iskola megáll a régieknél, 

elveszti kapcsolatát az élettel, mert az iskola 
végzése után az i f j ú sokat és sokszor fog hallani 
azokról a költőkről, azokról a művekről, melyek-
ről az iskolában nem hallott. 

A Nóvák-Bognár-féle stilisztika (bár a szerző 
se használná a helytelen és már idejét mul ta 
írálytani szót !) verses olvasmányai között egyet 
sem találtunk pl. Szabolcskától, Kiss Józseftől, 
Endrőditől. Prózai olvasmányai között semmi 
sincs Herczegtől, vagy Mikszáthtól, hogy másokat 
ne is említsünk. Pedig hányan vannak, kiknek 
szükségük volna erre, hogy a modern irodalom-
ból megismerjenek legalább valami ízelítőt. 

Weszely könyvében képviselve vannak ú jabb 
íróink. De neki is hibául kell felrónunk, hogy 
nagyon sok helyet szentel Faludinak. El ismerjük 
Faludi érdemeit, de mikor az elbeszélésre nyuj tunk 
példákat, kevesebb helyet adunk neki, hogy nála 
értékesebb elbeszélőink is érvényesülhessenek. 

Mindkét könyv gondosan és áttekinthetően van 
megszerkesztve ; ismeri őket már jól a tanítóság 
és tanárság. Most, mikor hetedik kiadásukban 
jelentek meg, csak azért ismertet tük őket, hogy 
néhány megjegyzést fűzhessünk hozzájuk és általá-
ban néhány szót í r junk tankönyveinkről. 

* A Magyar Könyvtár legújabb füzetei. 
(Kiadta Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] r.-t. 
könyvkiadóvállalata. Egy-egy szám ára 30 fillér.) 

A Magyar Könyvtár füzeteinek népszerűsége 
annak a bizonysága, hogy az irodalom mindig 
szélesebb réteget hódít meg hazánkban. Nemzeti 
szempontból ez rendkívül fontos. Kisfaludy Károly 
korában még jóformán az írókból állott az olvasó-
közönség, s ez a kis rétege a nemzetnek művelt-
ség és felfogás tekintetében nagyon is elvált a 
többitől ; ma az olvasás a nemzet nagy részének 
lelki szükségletévé vált. A közműveltség emel-
kedése és az egységes nemzeti szellem kialakulása 
várható tőle. 

A Magyar Könyvtárnak része van abban, hogy 
az általános műveltség terjed. Mindenütt kapható 
olcsó füzetei megismertetik íróinkat, költőinket, 
nemcsak a maiakat, hanem a múltéi t is. Nép-
szerűen írott tudományos értekezései, a külföld 
és a klasszikus kor alkotásainak közzétételei 
olvasóközönségünk ízlését finomítják, látókörét 
szélesbítik. 

Most újabb három füzetet adott ki a vállalat. 
Az első angol ember 'munkája . Jenold Douglas 
írta. Tizenkét családi jelenet van benne ; az asszony 
az aktív, a férfi a passzív szereplő. Benedek 
Marcell dolgozta át. Az eredeti kedvességéből 
fordítás közben semmi sem veszett el. 

A második füzetben Kozma Andornak két 
elbeszélése van. Kisebb novellák, melyek azonban 
alkalmasak arra, hogy Kozma prózájáról képet 
alkossanak azok is, kiknek eddig kevés alkalmuk 
volt műveit olvasni. 
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A harmadik f ü z e t kettős szám. Horat ius leveleit 
ta lá l juk benne, Paulovits Károly fordításában. 
Ez a füzet elsősorban a tanulóif júságnak szól, 
de élvezettel olvashat ja mindenki, kit a klasszikus 
kor érdekel. H ú m o r és komoly gondolatok teszik 
értékesekké Hora t ius leveleit. Különösen érdekes 
a II . levél, melyben a költészetről, különösen a 
drámáról ír. E levelét szokták ars poeticának 
nevezni. 

Az újonnan megjelent füze tek számai : 566 , 
5 6 7 és 568 — 5 6 9 . 

* Petőf i ö s s z e s k ö l t e m é n y e i . (A szöveget 
ellenőrizte s bevezetéssel el lát ta Kardos Albert . 
Ára kötve 2 korona 40 fillér. Megjelent Debreczen-
ben, Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatalában.) 

Mióta Petőfi müvei felszabadultak a kiadói 
tulajdonjog alól, egymást ér ik a Petőfi-kiadások. 
Fényes bizonyítéka ez annak, hogy színei nem 
halványultak, érzelmei és gondolatai, szenvedései 
és reményei a mieink. Oly friss, oly eleven 
Petőfi költészete, mintha í ró juk a mi korunk 
gyermeke volna. Az őrlő idő, mely gyorsan 
semmisíti meg előbbi korok nagyjait , az ízlés-
változás, mely áthághatatlan akadályokat állít 
régibb költőink műveinek, Petőfi költészetének 
n e m ártott. Költeményei el indultak hódító kör-
ú t r a a nagyvilágba, elindultak azok felé a nép-
rétegek és tá rsadalmi osztályok felé, melyek 
eddig megközelíthetetleneknek látszottak az iro-
dalom számára. Művel tségünknek alaptényezőivé 
váltak, nem is évülhetnek el, mer t velük fel-
fegyverkezve nézzük a világot. 

Hegedűs és Sándor ízlésesen kiállított kö te té t 
Kardos Albert rendezte saj tó alá. Kardos Alber t 
lá t ta el bevezetéssel. Az előbbi biztosíték arra, 
hogy az igazi Petőfi t kapjuk, az utóbbi, hogy 
Petőfi életének hü rajzát, költészetének méltó 
ismertetését olvashatjuk. A könyvnek e része 
nem a megszokott száraz életrajzi adatokból álló 
bevezetés, hanem valóságos tanulmány. Magyar-
ország utolsó kóbor hegedősét magunk előtt 
l á t juk attól a pillanattól fogva, amint megindul 
a szülei házból, hogy meghódí tsa a világot. 
Költészetének ismertetése oly tökéletes és világos, 
amilyet csak olyan ember í rhat , kiben nemcsak 
tudás és írói készség van, hanem esztendők hosszú 
sora alatt felhalmozott és e l rendezet t gondolatok 
is. Petőfiről í r t ak már ragyogóbb nyelven, fej te-
get ték költeményeit képekben gazdagabb stílussal, 
tömörebb és világosabb magyarázatot azonban a 
Kardos Alberténél alig képzelhetünk. 

— Az E ö t v ö s - a l a p n a k l apunk ú t ján 2 0 1 ko-
ronát küldöt t a Délmagyarországi taní tóegylet 
törökkanizsai fiókegylete, a lapí tványuk gyarapítá-
sára. Az összeget az Eötvös-alaphoz j u t t a t t uk . 

Hivatalos rész. 
Körrendelet. 

110.864. sz. 
1. 

(Valamennyi kir. tanfelügyelőnek és tanfelügyelői 
kirendeltségnek.) 

2. 
(Fiumei kormányzónak.) 

1 — 2 . 
Folyó évi jú l ius h ó 15-én 84 .551 . sz. a. kel t 

rendele tem kiegészítéséül ér tesí tem kir . Tanfe l -
ügyelő ura t , h o g y az azzal k iado t t ú j É r t e s í t ő 
Könyvecské t a fo lyó iskolai évtől kezdve az 
á l lami elemi nép isko lák azon t anu ló i részére is 
ki kel l á l l í t ta tni , ak ik már a m u l t iskolai évben 
is á l lami elemi népiskolában j á r t ak . E z e n t anu lók 
ú j könyvébe azonban a megelőző években vég-
zett osztályokról szóló évközi és évvégi ér te-
s í tőke t nem kell átmásolni , h a n e m ennek pó t -
lásául az ú j könyvecske 3. l a p j á n levő évvégi 
ér tes í tőn a lap hosszában keresztül kell írni, 
h o g y a megelőző osztályokról — ezeket római 
számokkal jelezve — nyer t ér tesí tői r ég i ér tesí tő-
könyvecskéjében vannak . ( így pl. az ismétlő-
t a n f o l y a m II. osz tá lyába já ró t anu lóná l : „A min-
dennapi t an fo lyam I — V I . és az i smét lő- tanfo lyam 
I . osztályáról n y e r t értesítői régi É r t e s í t ő Köny-
vecskéjében v a n n a k . " ) Az ú j könyvecske ki nem 
tö l tendő több i l a p j á t t intával á t kel l húzni. 

Az ú j Ér t e s í tő Könyvecske 1. l ap j á r a azon-
b a n a t anu lóra vonatkozó á l ta lános a d a t o k a t a 
rég i könyvecskéből á t kell vezetni. 

Az ilyen t anu lók könyvecskéinek kiá l l í tásakor 
figyelmeztessék a t an í t ók ú g y a t anu lóka t , min t 
azok szülőit, h o g y az ú j mellet t a rég i ér tesí tő-
könyvecskét is g o n d o s a n őrizzék meg . 

Budapest , 1909 szeptember 28 . 

A miniszter m e g h a g y á s á b ó l : 

H a l á s z F e r e n c , 
miniszteri tanácsos. 

A vallás- és közoktatásügyi m. k i r . m in i sz te r : 
K ö s z ö n e t é t n y i l v á n í t o t t a : a Temesvári Első 

Takarékpénztár-Részvénytársaságnak, amely 400 
K-t adományozott a szegénysorsú tanulók fel-
ruházására ; a T u r u l cipőgyár részvénytársaság-
nak, amely a szegénysorsú iskolásgyermekek 
részére 220 K ér tékű 50 pár cipőt adományo-
zott ; a Délmagyarországi Kalapgyár részvény-
társaságnak, amely 100 db kalapot adományo-
zott a szegény iskolásgyermekek részére, 220 
K é r tékben ; a Temesvári m. kir. áll. felsőbb 
leányiskolái jótékonysági egyesületnek, amely 4 
hónapon át 75 szegénysorsú iskolásgyermeknek 
összesen 13.000 adag meleg ebédet adott , mely-
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nek pénzbeli értéke, adagját 24 fillérrel szá-
mítva, 3160 K ; Ugyanazon egyesület kará-
csonykor 50 szegény gyermeknek ruhát , játék-
szereket és süteményt ajándékozott ; a temesvár-
gyárvárosi Tigris-Jour-Pix asztaltársaságnak, amely 
60 szegénysorsú gyárvárosi iskolásgyermeknek 
706 K 80 f értékű ruhát és cipőt ajándéko-
zott ; a temesvár-gyárvárosi Talmud-thóra jóté-
konysági egyesületnek, amely 53 szegénysorsú 
izr. vallású iskolásgyermeket 1177 K 33 f értékű 
ruhaneművel ajándékozott meg ; a temesvár-
gyárvárosi „Humanitás" asztaltársaságnak, amely 
több szegénysorsú tanulót 250 K értékű ruhá-
val ajándékozott meg ; a Temesvári Erzsébet-
városi Polgári Körnek, amely az erzsébetvárosi 
szegény sorsú iskolásgyermekeknek 200 K értékű 
ingyentejet adományozott. 

Kinevezte : Visy József oki. tanítót a csörgői 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Balog Károly oki. 
tanítót a ravenszkai (v. határőrvidéki) közs. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Jevrics Miklós Szvetiszláv 
oki. tanítót a szviniczai (v. határőrvidéki) közs. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kolarov Rózsi oki. tanító-
nőt az ulmai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Imbronovits Zorka oki. tanítónőt 
az alsólyubkovai (v. határőrvidéki) közs. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Krauscher Ernő, Metzker 
Géza, Néder István, Bórzy Ilona, Beke Bor-
bála, Metzker Mária, Perlwolfné Trillts Mária 
nagymarosi és Sipos Mihály ipolysági róm. kath. 
el. isk. igazgató-tanítókat, ill. tanítónőket a nagy-
marosi áll. el. isk.-hoz r. tanítókká, ill. tanító-
nőkké; Horváth Etelka oki. tanítónőt a cson-
gori áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Széli Piroska 
oki. kisdedóvónőt az igazfalvai II. sz. áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé. 

Hatályon kívül helyezte: a f. évi 102.991. 
sz. rendeletével az áll. el. isk. gondnoksága szá-
mára f. évi 53.000. sz. rendelettel kiadott „Uta-
sítás" 6. §-ának utolsó bekezdését s egyben 
kijelentette, hogy a politikai község, valamint a 
hitközség képviseletében sem állami, sem más 
jellegű iskola tanítója gondnoksági taggá meg 
nem választható. 

Jelen minőségében áthelyezte : Iftene Gyula 
szolnokdobokavármegyei s.-tanfelügyelőt a német-
bogsáni kir. tanfelügyelői kirendeltséghez ; Bartha 
Pál kispesti és Mocsáry Szidónia sátoraljaúj-
helyi áll el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a kispesti 
áll. munkástelepi el. isk.-hoz ; Faragó Mária 
szanki áll. el. isk. tanítónőt a nagymarosi áll. 
el. isk.-hoz; Iftenené Szinte Mária telcsi áll. el. 
isk. tanítónőt a németbogsáni áll. el. isk.-hoz ; 
Juhász Margit nagypestényi áll. tanítónőt a 
piskitelepi, Nagy Mária bártfamihályói áll. el. 
isk. tanvítónőt pedig a nagypestényi áll. el. isk.-
hoz ; Vavlács Róza áll. óvónőt a késmárki Wein-féle 
szövőgyár telepén létesített óvóintézethez. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Kirilovity Miklós sajkásgyörgyei (v. határőr-
vidéki) közs. el. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Csajági Bernát 
kulai izr. el. isk. tanítónak évi 1260 K-t ; Tiarina 
István volt pancsinesdi gör. kath. el. isk. tanító-
nak évi 900 K-t; Magyar Pál ungnyarádi ref. 
el. isk. tanítónak évi 1020 K- t ; Wiszter Lipót 
alistáli izr. el. isk. tanítónak évi 1280 K - t ; 
Szabó Dénes mihályházai ref. el. isk. tanítónak évi 
1320 K-t ; Zetter Mihály lipótfalvi ág. hitv. ev. 
el. isk. tanítónak évi 1460 K- t ; Gyurásza Máriusz 
nermethi róm. kath. el. isk. tanítónak évi 580 
K- t ; Tamás Imre tusnádi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1480 K-t ; Klapács András hybbei 
kincstári róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2540 
K-t ; Nemes Mihály vörösberényi ref. el. isk. 
tanítónak évi 1200 K- t ; Kersehenbaummayer 
József külsősári pusztai róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1240 K - t ; Radováncsev Milán toron-
tálszigeti (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanító-
nak évi 1400 K- t ; Kosa Demeter ágrisi gör. 
kel. el. isk. tanítónak évi 260 K- t ; Galambos 
Lajos zsidahegyi áll. el. isk. tanítónak évi 2360 
K- t ; Sróth Péter szeniczi áll. el. isk. tanítónak 
évi 1420 K-t ; Kiss László magyarkakucsi áll. 
el. isk. tanítónak évi 1440 K- t ; Szőke Miklós 
haralyi közs. el. isk. tanítónak évi 1200 K - t ; 
Lacz János csíkszentlélek-fitódi róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1460 K-t ; Plevinszky Pál dab-
ronyi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1660 K- t ; 
Vadon János panyolai ref. tanítónak évi 1380 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 

néh. Albert János sajónémetii nyug. róm. kath. 
tanító özv,, szül. Stefán Erzsébetnek évi 300 
K - t ; néh. Mayer Ferenc nyug. meczenzéfi róm. 
kath. tanító özv., szül. Gőbl Évának évi 300 K-t. 

Különfélék. 
— Az Uránia ünnepe. Tíz esztendeje, hogy 

Molnár Viktor megalapította az Uránia tudo-
mányos egyesületet s ennek kapcsán az Uránia-
színházat. E tíz év alatt az Uránia a magyar 
művelődés egyik legfontosabb tényezője lett 
úgy a fővárosban, mint a vidéken. A tíz éves 
fordulót a mult héten ünnepelte az Uránia s 
ez alkalommal leleplezték Molnár Viktor mell-
szobrát az Uránia-színház előcsarnokában. A 
díszgyűlésen Molnár Viktor beszámolt a tíz évi 
működés nagy eredményéről. Ezt a beszámolót 
lapunk jövő heti számában, az Iskolán kívüli 
oktatás mellékleten közöljük s ott méltatjuk 
érdeme szerint. Most egyszerűen, meleg szívvel 
köszöntjük az ünneplő társaságot s ünnepelt 
vezérét. 

— Kiss Áron emlékezete. A budai áll. tanító-
képző-intézet kegyeletes ünnepéllyel áldozott 
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néhai Kiss Áron, az intézet egykori igazgatója, 
a kiváló pedagógus emlékének. Az ünnepély első 
része, Kiss Áron arcképének leleplezése, az intézet 
dísztermében folyt le nagy és díszes, az egész 
termet megtöltő közönség jelenlétében. Az ünne-
pélyen a közokt. minisztériumot Mosdóssy Imre 
fővárosi tanfelügyelő képviselte. Az ifjúsági zene-
kar Beethoven gyászindulóját adta elő, Bahnert 
József tanár vezetésével. A közönséget hosszabb 
megnyitóbeszédben Vangcl Jenő dr., az intézet 
igazgatója üdvözölte. Utána Gyulai Ágost dr. 
tanár emlékezett meg Kiss Áron pályájáról, 
működéséről és elért eredményeiről. Az intézet 
hallgatói részéről Machula Béla szavalta el Kósa 
Vince pedagógiumi hallgatónak ez alkalomra írt 
költeményét, utána hosszabb felolvasásban Győrffy 
Imre hallgató emlékezett meg a „tanítók tanítójá-
ról". Az ünnepély után a közönség a német-
völgyi temetőbe vonult ki, ahol Kiss Áron sír-
emlékét leplezték le. 

— J u b i l e u m o k . A tanügynek egy érdemes 
munkását ünnepelték október 28-án Soborsinban. 
Ekkor töltötte be Arnold János igazgató-tanító 
soborsini működésének 25 esztendejét. Elsőként 
Kéthelyi Hunyadi Károly gróf és neje, Nádasdy 
Irma grófnő keresték fel lakásán a jubiláns 
tanítót s melegen üdvözölték. Az ünnepségek 
sorozata a szépen díszített róm. kath. templomban 
tartott hálaadó istenitisztelettel kezdődött, melyet 
Volk József róm. kath. plébános Rezik Albert 
gyoroki áll. ig.-tanító orgonakísérete mellett szol-
gáltatott s melyen Soborsin és környéke intelli-
genciája, élén az illusztris grófi párral — nagy 
számban vett részt. A szentmisét a gondnokság 
díszgyűlése követte, — tekintettel a megjelentek 
nagy számára — a kaszinó nagytermében. Az 
iskola növendékeinek Leopold Karolin tanítónő 
által betanított szép karéneke után Murády 
Árpád gondnoksági elnök az iskola történetét 
olvasta fel s méltatta az ünnepeltnek az iskola 
felvirágoztatása körül kifejtett érdemeit s át-
nyujtá a közokt. miniszter elismerő-okiratát. Hajdú 
Ferenc kir. s.-tanfelügyelő a tanfelügyelő s a 
tanfelügyelőség üdvözletét is tolmácsolva, vázolta 
azt a nehéz munkát, melyet a magyarság vég-
várainak tanítói teljesítenek. Volk József róm. 
kath. plébános a megyés püspök s egyház, majd 
a Vörös-kereszt egylet soborsini fiókjának nevé-
ben üdvözölte. A kaszinó-egyesület nevében 
mondott köszöntője után a község nevében 
Muzsay Sándor körjegyző, az önkéntes tűzoltó-
egylet nevében Kiss József parancsnok, a jótékony 
asztaltársaság képviseletében pedig Faragó Márk 
alelnök tolmácsolták jókívánataikat. Wagner 
Oszkár a volt, Polyánsky Tibor és Wendrinszky 
Alice a jelenlegi tanítványok nevében mondtak 
köszönetet s nyújtottak egy szép bokrétát az 
ünnepeltnek. Ezután az „Aradvidéki Tanítóegylet" 

képviseletében Cziraky Márton aradi iskolaigaz-
gató lelkes szavakban mint a „Marosmenti tanítók 
köre" elnökét is, a tanítók tanítója gyanánt 
üdvözlé. Végül ismét Murády Árpád dr., gondnok-
sági elnök vette át a szót s meleghangú beszéd 
kíséretében értékes emléktárgyat nyújtott át a 
jubilánsnak. Az ünnepeltnek meghatott köszönő-
szavai után, a Himnusz hangjaival végződött az 
ünnepély első része. A hivatalos személyek aztán 
a tanító lakásán tették tiszteletüket. Délben 80 
terítékű díszebéd volt, melyen lelkes felköszöntők-
ben nem volt hiány, s az este tartott táncvígalom-
nak csak a hajnali órák vetettek véget. — Ok-
tóber 31-én lélekemelő ünnepségben volt része 
Nagyszalonta előkelő társadalmának. E napon 
ülte meg az iskolafenntartó-testület Hoffmann 
Lajos tanítónak az izr. hitközség szolgálatában 
eltöltött, sikerekben gazdag munkálkodása 25-ik 
évfordulóját. Az iskolaszék, a képviselő-testület, 
a testvérintézetek küldöttsége, a volt tanítványok 
és az ünneplő közönség nagy száma zsúfolásig 
megtöltötte az iskola nagytermét, hol az ünnepelt 
tiszteletére a hitközség képviselőtestülete dísz-
közgyűlést tartott. Becker Ármin dr. hitközségi 
elnök a derék tanítót meleg szavakkal üdvözölte. 
Sebestyén Sándor iskolaszéki elnök lelkes beszéd-
ben dicsőítette a jubilánst s a hitközség elöl-
járóságának nevében átnyújtott egy 60 koroná-
ról szóló takarékbetéti könyvet. Volt tanítványai 
nevében Czinczár Sándor dr. mondott hatásos 
beszédet, azután pedig a hivatalnokok nevében 
Fried József rabbi köszöntötte és felolvasták a 
kir. tanfelügyelőség meleghangú átiratát, továbbá 
az orsz. izr. tanítóegyesület, a biharmegyei tanító-
egyesület, a helyi polg. leányiskola tanári testü-
letének, valamint a bajai tauítóképző-intézet tanári 
testületének üdvözletét. A jubiláns meghatva 
köszönte meg a szép figyelmet. Az ünnepelt 
üdvözlése annak lakásán tovább folytatódott. Első-
sorban a ref. tanítótestület tisztelgett nála, élén Kiss 
István tanítóval és méltatta a derék kollégát. 

— A „Jó Pajtás" az iskolákban. A Jó 
Pajtás című gyermekújságból (szerkesztő Sebők 
Zsigmond, főmunkatárs Benedek Elek) a kiadó 
Franklin-Társulat 5 0 0 példányt ajándékozott egész 
évre az Országos magyar iskolaegyesületnek. 
Az iskolaegyesület legutóbbi választmányi ülésén 
hálásan emlékezett meg a pénzértékben 5000 ko-
ronás ajándékról s elhatározta, hogy a tanfel-
ügyelőségek útján Pest- és a szomszédos vár-
megyék iskoláiban osztja ki a újságot. 

— Himnusz az Értesítőkönyvecskén. A 
Himnusz, nemzeti imádságunk, a tanulógyermek-
nek folyton szeme előtt, fülében kell hogy legyen. 
Ezért nyomatta rá szövegét és kótáját a Lampel-
féle könyvkiadó-cég a kiadásában megjelent állami 
elemi népiskolai Értesítőkönyvecske boríték-
lapjára. Ez az értesítőkönyvecske tartós, jó kötés-
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ben, szép papíron, gondos nyomással je lent meg 
s minden elemi népiskolában használható, mert 
az erre vonatkozó miniszteri rendeletnek pontosan 
megfelel. Bolti ára 18 fillér, tanítóknak 12 fillér. 
Mutatványpéldányt kívánatra ingyen küld a 
Lampel cég (Budapest, Andrássy-út 21.). 

— É r t e s í t é s . Értesí tem mindazon t. tanító-
társaimat, kik az utóbbi években természettudo-
mányi s főleg növénykórtani és nyövényvédelmi 
ügyekben tanácsért vagy felvilágosításért fordultak 
hozzám, vagy kiadványaimat kérték, hogy ezután 
címem: Pozsony, Szarvas u. 25., egyben a jövő-
ben tehetségemhez s szabad időmhöz mérten 
tanítótársaimnak szintén készséggel s viszont-
szolgálat nélkül állok rendelkezésre. Pósch Károly. 

— D í s z k ö z g y ű l é s . Az Iparostanonc iskolai 
tanítók országos egyesülete november hó utolsó 
vagy december első napjaiban Budapesten, az 
Újvárosház közgyűlési termében az iparoktatás 
törvényes rendezésének 25-ik évfordulójára nagy 
díszközgyűlést tart. A meghívókat csak később 
fogja az elnökség kibocsátani, de addig is kéri 
a tagokat, akik a félárú vasúti jegyre számítanak, 
bogy e kívánságukat a főtitkárnál (Barton Imre, 
Baross-utca 124. IL 36.) november 15-ig be-
jelentsék. Minden jegy után 20 fillér illeték fize-
tendő. Ez összeg, valamint 10 fillér portóköltség 
póstabélyegekben is leróható. 

— Halálozások. Iforacsek Lipót, nyug. kath. 
kántortanító életének 64-ik, házasságának 41-ik 
évében elhunyt Nagyszalontán. — Sárpataky 
Lászlóné tanító-özvegy, Sárpataky Antal áll. tanító 
édesanyja, 65 éves korában meghalt Tarfaluban. — 
Czikora István áll. el. fiú- és iparostanonc-iskolai 
tanító életének 57-ik és szolgálatának 32 ik évé-
ben elhunyt Rimaszombatban. — Kern Ferenc 
kántortanító életének 57-ik, tanítói működésének 
38-ik évében elhunyt Újfutakon. Áldás emlékükre! 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Az Országos közművelődési tanács (címe : 

Budapest, IV., Ferenciek-tere 3.) az idén is az analfa-
béta-tanfolyamok tanulóit ellátja könyvvel és író-
szerekkel s a tanítók fáradságát megfizeti. Ugyanígy 
az Országos magyar iskolaegyesület (Budapest, Központi 
városháza) is, Pest, Heves és Ugocsa megyében, az 
Országos közművelődési tanáccsal egyetértően. — 
L. (Az ember kora.) Jön. — Neon. Kívánsága szerint 
lesz. — Cs. A. (Őszi ének.) Kár, hogy nem elébb kaptuk. 
Közöltük volna a mult heti szám Őszi bokrétájában.— 
B. (A kézügyességi oktatás.) Sorra kerül. — Emmerling 
Rozsöné. (Kolozsvár.) Kérünk pontos címet, mert a 
nevére címzett levél visszajött. — G. (Lúgos.) A lap 
42. számában van felsorolva (Pedagógiai Repertórium) 
egy sereg külföldi folyóirat címe, ezekből válogathat. 
Kérjen mutatványszámot több folyóiratból s a leg-
alkalmasabbat rendelje meg. — B. (A tolvaj.) Sorra 
kerül. — T. Zs. Levél helyett itt válaszolunk önnek. 
Az a panasza, hogy az önök falujában a földmíves-
ember felesége ifljasszony, a mesterember, a korcs-
máros, szatócs felesége ténsasszony, az 50—60 holdas 

birtokos, bérlő, jegyző felesége tekintetes asszony, az a 
póstamestemő is, a papné nagytiszteletű asszony, 
csupán a tanító feleségének nincs címe, ő egyszerűen 
tanítóné asszony. És azt kérdi : megilleti-e a tanító 
feleségét a tekintetes asszony címezés V Megilleti, föl-
tétlenül megilleti, hisz' diplomás ember felesége. Ha 
azonban nem adják meg : nem követelheti meg, vagy 
legalább is kínos helyzetekbe kerülhet a követelésével. 
Azt ugyanis senkire sem lehet ráparancsolni, hogy 
valakit tekintetes, nagyságos, méltóságos vagy kegyel-
mes asszonynak szólítson, mert az illendőségnek azzal 
is eleget teszünk, ha bárkit is, bármilyen rangút is 
asszonyomnak szólítunk. Egyébként ha valakinek örö-
met szerez, hogy így meg úgy titulálják, ezt szép-
szerével kivívhatja (illetőleg kieszközölheti) magának. 
Ismerünk falusi tanítót, ki magát és feleségét nagy-
ságosnak kezdette tituláltatni a cselédjével s most 
már faluszerte nagyságolja a nép. Mi (szerkesztő) a 
magunk részéről akkor érezzük magunkat igazán jól, 
ha valaki a régi jó tekintetes úrnak titulál, de — 
fájdalom — ma mindenki nagyságos (ha ugyan nem 
méltóságos) s amiatt a legtöbb ember megsértődik, ha 
tekintetes úrnak szólítják. Kicsinylést látnak benne. 
Végezetül pedig ezt fanácsoljuk : ne törődjék azzal, 
hogy kit szólítnak tekintetesnek, nagyságosnak, kit 
nem, s ne bántsa, bogy a tanító feleségét egyszerűen 
tanítóné asszonynak titulálják. Ez minden esetre jelent 
legalább egyet, azt t. i., hogy az asszony ura nem 
foglalkozásnélküli csavargó, mint oly sok embertársunk, 
ki a nagyságos címet bitorolja. Legyen büszke a cí-
mére. Gyönyörű, felséges cím ez : tanítóné asszony ! — 
F. (Pozsony.) Tudomásunk szerint több iskolában 
tartanak a tanítók konferenciákat a szülőkkel s e 
konferenciák jótékony hatása kétségtelen. E tekintet-
ben különben Gaál Mózes, a tisztviselőtelepi gimnázium 
igazgatója szolgálhatna önnek tanulságos útbaigazí-
tással. Ha hozzáfordul, szívesen tájékoztatja. — 
M. (Pazdics.) A másik cikk is sorra kerül. — Mora-
vitz Lajos urat kérjük, közölje címét velünk. — 
K. K. (T. M. halálára.) A téma szép, elég jól is van 
elgondolva, de kidolgozásában nincs elég költőiség és 
formaérzék. -—I. Á. (Anyám álma.) Kedves ötlet, 
gyöngén megírva. — Cs. I. Az Emlékezés Nagyasz-
szonyunkra című verset nem tartjuk éneklésre alkal-
masnak. Az ön által megjelölt dal ritmusa nincs meg 
benne ; körülbelül így hangozhatik : Áldjuk Erzsé— 
bet emlékét, szívből szeret—te ő népét. S midőn 
elrab—lá a végze t . . . stb. Egyébként sem ez, sem az 
Oszi hangulat nem mond semmi újat. — V. K. (Négy 
hervadt levél stb.) Sajnálatunkra, egyik sem közölhető. — 
Sz. (Bégen és most.) Rigmusok. — S. P. (Boros 
poharak stb.) Ezek valóban beváltak. — Első kísérlet. 
Kezdetnek nem rossz. — B. P. B. Az Emlékbeszéd 
valóban sikerült, de ilyeneket nem szoktunk közölni. 
A versek már kevésbé jók. — Styx. A most küldött 
apróságok nyelve nagyon erőltetett, a minden áron 
keresett újszerűség sok helyen üressé teszi. Jobbat 
várunk és — csak egyik oldalán a papirosnak. — 
H. V. V. (Mici.) Kedves kis rajz, csak kissé pongyola 
és néhol magyartalan. — B. L. (Ősszel.) Közölhetetlen.— 
K. E. Sz. (Bózsajáráson ) Sablonos történet, dilettáns-
módra megírva. 

Tartalom : Iskolaügy. (H—s. — A gyengetehet-
ségű gyermekek oktatása. Jüba Adolf dr. — A modern 
földrajz iránya és célja. — A fonomimika hódítása 
Ausztriában. Lakatos Lajos. — Tanítók tanácsadója. — 
S z é p i odalom : Dal az unalomról. Szabolcsba Mihály.— 
Új hegedősök. Túri Sándor. — A magyar szabadság-
harc vége. Balogh Pál. — Egyesületi élet. — Köny-
vesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesz-
tői üzenetek. — Menetrend. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
Rovatvezető: F A E K A S SÁNDOE. 

IRODALOM. 

A nyelvről. 
írta : Pechány Adolf dr. 

(Második közlemény.) 

III. 
„Valamint az embrió-gyermek az emberfaj 

fosszilis képviselőjének eleven miniatűr-képe, 
sziatúgy a gyermeknyelv is értelmi első fejlő-
désében okvetlen analóg az egész nyelv egy-
kori keletkezésével" — mondja Geiger. A 
gyermeknyelv úgy hangtani sajátságánál, mint 
logikájánál fogva, a világ különböző részein 
lakó népek gyermekeinél főbb vonásokban 
egyenlő. Első szavai mindenkor abból a né-
hány szótagból állanak, melyeket a gyermek 
beszélőszerve legkönnyebben képes kiejteni; 
ezeket használja a gyermek első képzeteinek 
felölésére. Tylor szerint a chilei gyermekek 
hasznalják a „papa" szót az anya jelölésére, a 
georgiaiak a „mama" szót az atya jelölésére, 
míg a „dada" szó különböző népek gyerme-
keinél atyát, anyát, testvért stb., a „tak" pe-
dig atyát vagy fiút jelent. Igen fontos a nyelv 
pszichológiájára azon körülmény, hogy a gyer-
mekek a szótagokat rendesen megkettőztetik, 
mert ez amellett bizonyít, hogy a gyermek 
nyelve legközelebb áll az ősember nyelvéhez. 
Lubock szerint az európai nemzetek nyelvé-
ben körülbelül 0 - 2 — % ily megkettőztetés 
fordul elő, míg a műveletlen, vad ember 
nyelvében 50—70% megkettőzött szótag 
található. 

Az újszülött nem képes beszélni, mert 
hiányzanak nála a fizikai és pszichikai felté-
telek. Hangképző orgánuma eléggé kifejlett 
ugyan, minek folytán az újszülött azonnal 
képes hangot adni ; de hangmódosító szervei 
még igen fejletlenek. A levegő áramlása a 
tüdőből nem elég erős s még kevésbbé szabá-
lyos, a fogazat hiányzik, az ajkak, valamint a 
nyelv is nem elég erősek s nem elég mozgé-
konyak, szájnyitása nem gyakorlott és az aj-
kak mozgatása rem szabályos. Ehhez járul 
még, hogy az újszülött süket. E süketség okai: 
a levegő, mint hallási médium, a dobhártya 
mellől még hiányzik; a hangjárat falai szűk 
nyílást képeznek s így a hanghullám nem 

hatolhat kellőkép a fülbe; a dobhártya in-
kább vízszintesen, mint függélyesen áll és 
végre az orr, valamint a fül telve vannak 
nyálkával. Mindezekhez járul még, hogy a 
hallóideg a kisdednél még nem elég gyakor-
lott, nem elég érzékeny. Miután a kisded 
többi érzéke is nagyon fejletlen, hiányzik a 
beszéd pszichikai feltétele is, hiányzanak a 
képzetek is, melyek a beszéd tartalmát alkot-
ják. Sigismund állítása szerint a gyermek csak 
a 3—8. héten kezd hallani s amint az akusz-
tikai feltételnek elég van téve, hangja egyre 
tagozottabbá lesz. Mert a gyermek első hangja 
az emberi beszédnek csak akusztikai oldalát 
foglalja magában, egyforma kiabálásban je-
lentkezik és magánhangzójelleggel bír, ameny-
nyiben benne csak az „a", „e" és „u" magán-
hangzók szerepelnek. A hang tagolása csak 
az 5—6. hétben tapasztalható, midőn a magán-
és mássalhangzók valamivel világosabban hall-
hatók. Az „ó", „ü" és „•£" kiejtéséhez csak 
félig nyitott száj kívántatik, míg az „a" és 
„e" hangok egészen nyitott szájjal ejtetnek 
ki ; azért képes a gyermek az utóbbiakat 
hamarabb kiejteni. 

A gyermek aszerint ejti ki s használja az 
egyes hangzókat, ahogy azokat felfogni s ki-
ejteni képes. Az egyes hangzók sorozata Preyer 
szerint: ä, u, a, ö, i, e, ü magán- és m, g, r, 
t, h, i, l, n, d, p, k, v, sz, f , s mássalhangzók ; 
Löbbisch szerint: a, e, o, u, i; m, v, b, p, d, 
t, l, n, f , h, g, k, r; Sigismund szerint: b, .ra, 
n, d, sz, g, v, t, k, l, r ; Schultze szerint : ä, 
a, u, e, i, ö, ü; p, b, m, f , v, d, n, h, l, sz, j, 
s, r, ntj, k, g. 

A magán- és mássalhangzók összekötteté-
sére a gyermek már a hatodik hónapban vál-
lalkozik ; eme tagolt hangok azonban igen 
sajátságosak, határozatlanok s igen változók. 
Nyelvét ekkor gagyogásnak, csacsogásnak 
mondjuk. Leggyakrabban használja a követ-
kező szótagokat: ma, pa, bu, ap, apa, ama, 
enge, ange stb. ; majd a legválogatottabb mó-
don kapcsolja össze a magán- és mássalhang-
zókat s oly szótagokat hallat, melyeket meg-
írni lehetetlen. Eme gagyogás rövid ideig tart 
és naponta többször ismétlődik. De a gyer-
mek ezt nagy buzgalommal teszi s emellett 
figyelemmel kíséri a felnőttek beszédjét, mintha 
azt értené. Preyer gondolja, hogy e korban a 
gyermek körülbelül annyira képes a beszédet 
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megérteni, mint amennyire azt az állat ért-
heti. Tapasztalás szerint nem igen valószínű, 
hogy a gyermek az egyes szótagokhoz hatá-
rozott képzeteket társítana. 

A nyelvtanulás lépést tart a szellemi fejlő-
déssel. A kéthetes gyermek már némi figyel-
met tanúsít; az első hónap leteltével határo-
zottan a fény felé fordítja szemeit, később, 
2—3 hónapos korában figyelemmel szemléli a 
szoba bútorzatát, stb. A gyermek gyors szel-
lemi fejlődésének oka bizonyára az, hogy a 
szellemi tevékenység orgánuma : az agy, e kor-
ban szinte rohamosan fejlődik. A szellemi élet ; 
minden mozzanata, minden felfogott új érzet 
újabb meg újabb fiziológiai változást hoz létre j 
az agyvelőben. Minden szellemi tevékenység-
nek az agyvelő egy-egy része felel meg, 
vagyis a szellemi tevékenység különböző irá-
nyai az agyvelő egy-egy részében lokalizálva 
vannak. Az élő nyelv és az írás két egymás-
melleti kerületet foglalnak el az agy szürke 
kérgén. A 3—6. élethóban gyorsan fejlődik a 
nagyvelő harmadik tek érvény ének hátsó része 
s mi észrevesszük, hogy e korban kezd a gyer-
mek tagolt hangokat kiejteni. Eme tekervény-
nek és környékének fejlődésével szoros kap-
csolatban áll a gyermek szellemi haladása, 
mely V2—3 éves koráig feltűnő gyorsan ha-
lad. Az agyvelő fiziológiája körül Flourens és 
Broca szereztek hervadhatatlan érdemeket s 
a fiziológ a kutatásait a mai pszichológia ki-
váló figyelemben részesíti. 

Az első életév utolsó negyedében nagyot 
halad a gyermek nyelvképessége. Lassan meg-
érti a szót, a beszélő felé fordul, ha ez nevén 
szólítja ; folyton gagyog, ufánozni iparkodván 
a hallott szavakat, melyekből azonban rende-
sen csak az utolsó szótagot ismétli. Általában 
tapasztalták, hogy a gyermek megérti beszé-
dünket s egyes szavakat jól-rosszul hangoztat 
is, még mielőtt járni képes volna. Később 
fordított a viszony, mert a gyermek mégis 
hamarább tanulja meg a járást , mint a beszé-
lést. Feldmann megfigyelése szerint 30 gyer-
mek közül járni kezdett - 24 gyermek 10 hó-
napos korában és 6 gyermek 11—12 hónapos 
korában, ellenben beszélni kezdett: 

14 15 16 17 18 19 hónapos korában 
1 9 19 3 1 1 gyermek. 

Ebből világos, hogy a legtöbb gyermek a 
15—17. hónapban kezd beszélni. 

A tulajdonképeni nyelvtanulás a második 
évvel kezdődik. A gyermek egyre több szót 
képes megérteni és ennek mozdulatai által ad 
kifejezést; így pl., ha hívjuk, kinyújtja kacs óit. 
Ekkor többnyire csak egy hangot választ s 
azt különféle tárgyakra és viszonyokra vonat-

koztatja. E hang leginkább az „a" vagy az 
„e", melyet más-más taglejtéssel összekötve, 
vagy különböző módon hangsúlyozva használ 
kérésének, parancsának, jó vagy rossz hangu-
latának kifejezésére. 

A másféléves gyermek legkedvesebb mulat-
sága a fecsegés, miáltal a beszélőszerv gya-
korolódik és lendületet vesz a gyermek szellemi 
fejlődése is. Ha kérdezzük, ujjacskájával mutat 
a kívánt tárgyra ; megmutatja hol a szeme, a 
szaja, a füle. Kis fiam eközben mindig az „e" t 
hangoztatta. Majd utánozni kezdi az egytagú, 
azután a kéttagú, végre a többtagú szavakat. 

A második év végén már ítéleteket is hal-
lunk a gyermek szájából. Tévesnek látszik ama 
felfogás, hogy a gyermek első ítélete főnévből 
áll. Preyer 23 hónapos fia tejivás közben hozta 
az első ítéletet, mondván : „heiss" (forró); 
ugyané korból említi Preyer még a követ-
kező ítéleteket: haim mimi (megyünk haza), 
mama etszi (mama ülj le). Strümpell leánya 
már 16 hónapos korában mondta : mama kum 
(mama jer !). 

E korban a gyermek szótárában sok szót 
találunk, melyeket maga gyártott, helytelenül 
utánzott, vagy rosszúl tanult be ; ilyenek pl. 
csecse = szép, zsizsi = tűz, muh = tehén, pa-
pizni = enni, gogo = pénz, apapa vagy nap-
tapta = nagyapa, nyamnya = nagymama, kácsi 
= kenyér, stb. Egyes szavai indulatszó-jellegüek, 

^pl. hop, hoppá, hopsza, eh, stb. Hogy a gyer-
mek nem utánozza teljesen a hallott hangokat 
s a szavakból ki is hagy egy-egy szótagot, 
ennek oka főkép, hogy a nehezebben kiejthető 
szótagokra nem vállalkozik s azokat néha 
könnyebben kiejthető szótagokra cseréli. 

A harmadik évben a gyermek összehasonlítja 
a tárgyakat s a rokonokat egy osztályba so-
rozza, egy névvel jelöli. Ez úgy történik, hogy 
a szemléletekkel járó szókat utánozza. így pl. 
hallja a „tej" elnevezést és látja a tejet. 
Valahányszor azután fehér folyadékot vesz 
észre, mindig tejnek mondja. Kis leányom 
minden virágot rózsának nevezett ; így címezik 
a gyermekek a felnőtteket „bácsi"-nak vagy 
„néni"-nek, vagy az idegen cselédeket a házi 
cseléd nevén szólítják. 

Annak kimutatására, hogy a gyermek gon-
dolkodása tökéletlen analógia és nem teljes 
indukció, felhozza Taine a következő esetet : 
midőn kis leánya babájának fejét összetörte, 
azt mondták neki, hogy a baba meghalt. Egy 
ízben nagyanyja így szólt : én már öreg vagyofc, 
meg fogok halni. Ákkor összetörik a fejedet? — 
hangzott a gyermek naiv kérdése. 

Kezdetben a gyermek mondatai csak két 
szóból állanak, egy főnévből és egy mellék-
névből vagy igéből. Ezeknek mondattani össze-
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kötésére, a ragozásra sem ügyel. Önmagáról 
sokáig harmadik személyben beszél és a sze-
mélyes névmást tulajdonnévvel helyettesíti. 
Mimi jobban foglalkozunk a gyermekkel, minél 
inkább késztetjük a szó kimondására, minél 
többször mutatjuk meg, hogy fecsegése érdekel 
bennünket, annál beszédesebb lesz a gyermek, 
annál gyorsabban fejlődik. 

A gyermek nyelvében tehát nincs konjugáció, 
nincs deklináció, nincs név- és igeragozás és 
így hiányzik a szavak mondattani összekötte-
tése is. Számos szó ethimológiai magyarázatát 
hiába keressük. Miután a gyermeknyelv első-
sorban a gyermek életszükségleteit fejezi ki, 
szegény és tökéletlen, de az egyre gazdagodik 
és tökéletesedik a gyermek szellemi fejlődésével. 
E fejlődés rúgói az érzetek, a képzetek, az 
érzelmek, a vágyak és az akarat, melyek egy-
úttal rúgói a tudatos mozgásnak, a nyelvnek 
és a cselekvésnek. Ezért nevezték el — és 
pedig helyesen — a nyelvet az ember szellemi 
hőmérőjének. 

IV. 
A nyelv eredetének természetfeletti csodás 

magyarázata, amilyent a régi pszichológia 
hirdetett, nélkülöz minden alapot. Az ember 
a nyelvet készen nem kapta, hanem a nyelv 
az emberrel és az emberi társadalommal fokról 
fokra fejlődött. Valamint a gyermek a hallott 
szót és annak jelentőségét egymással szoros 
kapcsolatba hozva, beszélni tanulja, úgy kezdte 
társítani az ősember is a szót a megfelelő 
képzettel, miáltal nyelvre tett szert. A kettő 
közötti különbség csak az, bogy a gyermek 
környezete nyelvét tanulja, melyet naponta 
van alkalma hallani, míg az ősember azt a 
nyelvet tanulta, melyet egyidejűleg mintegy 
ösztönszerűen önmaga gyártott ; a gyermek 
értelmes vezetés mellett könnyebben és gyor-
sabban tanúi beszélni, mint az ősember, ki 
autodidakta lévén, legföljebb a vele egy szel-
lemi színvonalon álló társaira támaszkodhatott. 
Ép ezért jutott az ősember lassan és fárad-
ságosan a nyelv birtokába. 

A gyermek nyelvének sajátságait e 3 cso-
portba foglaljuk össze : a) a gyermeknyelv a 
legegyszerűbb, a legkönnyebb hangokat vá-
lasztja, tehát magánhangzó jellegével bír ; 
b) kevés gyökszóval éri be, az egyeseket több 
fogalom jelölésére használja, mely esetben úgy 
is segít magán, hogy az alapul szolgáló gyökszó 
hangzását kissé módosítja; c) az egyszerű 
gyökszókat megkettőzteti. E sajátságok jel-
lemezték az ősember nyelvét is. 

Az ősember nyelve túlnyomóan magánhang-
zókból állott, melyek mássalhangzók nélkül is 
alkottak szótagokat. A huronok (Észak-

Amerika), a karaibok (Dél-Afrika), a galibik 
(Dél-Amerika), az inkák, az otahaiták és az 
eszkimók nyelve még mai nap is igen dús a 
magánhangzókban ; így pl. az otahaiti nyelvben 
ily szavakat találunk : eaee, aiai, eoo stb. Az 
ősembernek sok gyakorlatra volt szüksége, 
míg a nyelvét, az ajkait és a száj egyéb 
részeit a hang tagolásánál helyesen alkalmaz-
hatta. Az ősember nyelve toroknyfdv lehetett, 
hasonló a mai huronok nyelvéhez. Miután így 
a kifejezések száma igen korlátolt volt, a 
hiányt pótolni kellett a beszédnél használt 
különböző hangnyomatékkal és bizonyos zenei 
modulációval. Ugyanezt találjuk még ma is a 
kínaiak, nemkülönben a huronok nyelvében, 
sőt még a sziámi nyelvben is, hol pl. a „ha," 
gyök, a kiejtés különfélesége szerint, nyavalyát, 
ötöt (5) vagy „keresni" igét jelent. 

Ilyen egyszerű gyökökből állott az ősember 
nyelve. Minden gyök önálló értelemmel bírt. 
A gyökök összetétele által gyarapodott a nyelv 
szókincse, miközben egyik gyök egy másik 
rovására elvesztette önállóságát, az egyikből 
gyökszó lett, a másikból rag vagy képző. Az 
indo-európai nyelv egykoron csupa ily gyökökből 
állott s e tekintetben igen hasonlított a mai 
kínai nyelvhez, melyben minden szó egy-egy 
különálló gyök. 

A nyelv elemeinek, a gyökszóknak eredetét 
pedig következőleg magyarázhatjuk: a szel-
lemben bekövetkezett minden állapotváltozás 
arra indítja az embert, hogy önkénytelenül is 
hangot adjon, A váratlan és gyorsan ható be-
nyomások reflexiói gyanánt említjük elsősorban 
az indulatszókat. Ezek ugyan magukban véve 
nyelvet nem alkotnak, épen úgy, mint ahogy 
a sírás, a jajgatás vagy a nevetés sem mond-
ható szorosan vett nyelvnek, de kifejezésekké 
lesznek, mihelyt abból a célból ejtettek ki, 
hogy valakivel belső állapotunkat tudassuk. 
Némely indulatszók, pl.; ne, aj, jaj, huj, bác, 
br, eh, gye, sic, stb. általánosan ismeretesek, 
mások kellő taglejtés mellett könnyen meg-
érthetők. De a hang tagolása úgy is keletke-
zett, hogy az ember a természet hangjait 
utánozta. Ha a süketnéma valamely állatot 
akar jelezni, taglejtéssel utánozza az állat moz-
dulatait; így utánozza a természetszerűen ki-
fejlett gyermek az állat hangját, hogy vele 
az állatot megjelölhesse. A macskát „miáu"-
nak, a kutyát „hau-hau"-nak mondja; „bim-
bam"-mal jelzi a harangozást, s „bum-bum"-
mal a dobolást, stb. Az ősember is érezte 
annak szükségét, hogy az állatokat, melyekkel 
naponta találkozott, megjelölje, ezt ped'g leg-
inkább úgy tette, hogy az állatok hangját és 
a természeti hangokat utánozta. Ez utánzás 
egyéni jellegű volt és azért gyakran válto-

45* 
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zott. Midőn így a tárgy és a hang képzetei tár-
sultak, keletkezett az általános elnevezés: a szó. 
Ily hangutánzás alapján képezett szók min-
den nyelvben nagy számmal találhatók ; ilyenek 
pl.: dörög, zörren, sistereg, moraj, csattanás, 
kakuk, prüsszent, stb. Természetes, hogy az 
embernek már tudnia kellett az egyes hango-
kat kiejteni, mielőtt a hangokat utánozhatta, 
s így igaza van Volkmannak, midőn mondja : 
Das Wort ist früher Naturlaut, als Natur-
nachahmung. 

Geiger mondja, hogy a nyelv sohasem fejez 
ki puszta hallottat, azaz a hallottat nem 
mondja csak puszta hallottnak, hanem leg-
alább látottnak is. A nyelv ezen sajátságát 
a „nyelv optikájá"-nak nevezi. 

A süketnéma megtanul beszélni, ha a be-
szélő szájmozgásait kíséri figyelemmel; a vak 
eltanulja a szót hallás segélyével. Mindkettő-
nél azonban a nyelv ép oly hiányos lesz, 
amilyen tökéletlen a gondolkodásuk, mert 
habár a szem s utána a fül szolgáltat leg-
több érzetet, melyekből fogalmainkat alkot-
juk, a többi érzék is szerepel a fogalom 
anyagának gyűjtésénél. Minél több érzéki 
szerv működött az észre ve vésnél, annál telje-
sebb lesz a tárgyról szerzett tapasztalatunk. 
Minden észrevevésnél van azonban egy-egy 
individuális szempontból feltűnő jegv, mely 
az emberre különös hatást gyakorolt s így 
bizonyos hangot csalt ki belőle. E hang mint 
új képzet a tárgy képzetével társul s képzet-
csoportot alkot, minek alapján ezután a tárgy 
szemlélete ugyanazt a hangot kelti s viszont. 
Az ugyanegy feltűnő jeggyel bíró tárgyak 
egyenlő benyomást gyakorolnak az emberre, 
s egyenlő hangokat keltenek. Es e beszédet 
épen az jellemzi, hogy ugyanegy gyökből 
számos szó keletkezett, melyekkel a rokon 
fogalmakat jelöljük.* Már most csak az a 
kérdés, hogy a szemlélet mely jegye bír döntő 
befolyással a szó képzésénél. A latin planta, 
a német Pflanze, az ültetés, — a magyar növény 
a növésből nyerte nevét. A denevér németül 
Fledermaus (Flattermaus); latinul vespertilio 
(este röpülő) ; franciául chauvesouris (mezte-
len egér); portugálul morcego (vakegér). 
A latin equus alapgyöke alz (gyors). Fütty-
kös (Fäustling) magyarban a suhintásnál kel-
tett hang, németben a kézfogás után nyert 
nevet. Néha a képzetet kifejező szó más kép-
zet jegyeivel való hasonlatosság alapján ke-
letkezett ; ilyenek pl. : agyonütni, gyümöl-

* Müller szerint a „mar" gyökből keletkezett : 
a szanszkrit marnami (széttömi), marâmi (meghalni), 
mrtas (holt) ; a latin morior (meghalok), morbus 
(betegség), mare (holt víz, tenger) ; a német mord 
(gyilkosság), a szláv smrt (halál), stb. 

esőzni, takarékos, stb. A francia dieu szár-
mazik a latin deusból, ennek szanszkrit ere-
dete dêvas, gyöke dêv, ami annyit jelent, mint 
fényes. A zsenirozni szó eléggé ismeretes. 
Származik a gehenna (gyehenna, pokol) szó-
tól s ez ismét a Hinnon névtől. Hinnon a 
neve a Jeruzsálem közelében fekvő völgynek, 
hol réges-régen gyermekáldosatokat ho/tak a 
bálványoknak. A hasonlatosság a fájdalmas 
félelem érzetében keresendő. 

•Néha a felfedező vagy a feltaláló maga 
gyárt tetszés szerinti kifejezést, mely később 
általánosan használtatik. Az ily kifejezés ere-
detét nem mindig sikerül levezetni. Ilyen pl. : 
a „gáz" szó, mellyel a légnemű testeket jelöl-
jük. Először Helmont hollandi orvos és vegyész 
használta (1600), most pedig, mint mükifeje-
zés, majd minden európai nyelvben szerepel. 
Ebből származtak: gáznemű, gázalakú, vilá-
gítógáz, stb. szavak. 

Nem lehet feladatom a nyelv fejlődésére 
vonatkozó roppant ismerethalmazt értekezé-
sem szűk keretébe szorítani ; eredeti célom-
hoz képest összefoglaltam röviden a nyelv 
pszichofiaikáját. Ennek alapján az emberi nyelv 
úgy tűnik föl, mint az emberi szellem alko-
tása. Társalgás, sőt az írás is továbbfejlesztik 
a nyelvet, mely mint belső állapotunk ki-
fejezője, egyre tökéletesebb alakban száll örök-
ségkép nemzedékről-nemzedékre. Az egyén 
nyelve nem jele annak, hogy az illető mely 
néptörzs sarjadéka, hanem csak azt mutatja, 
hogy mily viszonyok közt fejlődött, nevelte-
tett. Meddő munkának keli tartanunk, ha 
valaki az egyetlen ős-nyelvet kutatja, mert ha 
a nyelv az ember találmánya, nincs okunk 
gondolni, hogy valaha csak egyetlen ős-nyelv 
létezett. A nyelvkutatás minden esetre világot 
vet a nemzetek történetére; az összehasonlító 
nyelvészet pillantást vet a nemzetek régi 
múltjára, melyről Klio mélyen hallgat, de a 
legbehatóbb kutatás sem vezet( el az egyes 
néptörzsek, annál kevésbbé pedig az egész 
emberi nem eredetéhez. 

A klasszikus és romantikus dráma. 
írta : Benedeli Marcell dr. 

(Harmadik közlemény.) 

Az öreg Corneille dicsőségének elhomályo-
sítója, az utókor szemében egyenrangú osztályos-
társa, Jean Racine 1639-ben született Ferté-
Milonban. Korán és nagyon hamar megtanult 
görögül s a görög irodalom szeretete, isme-
rete nagy hatással volt egész pályájára. Maga 
is korán kezdett irogatni s huszonegyéves 
korában ismertté tette nevét egy alkalmi ódá-
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val, melyet a király esküvőjére írt. Évi kegy-
díjat kapott és ez a siker egészen a költészet 
felé hajtotta. Jó viszonyban volt Molièr-rel és 
különösen Boileau-val, kikről később lesz még 
mondanivalónk. Elénk, szabad életet élt színé-
szek társaságában. Első, színrekerült darabja, 
Alexandre, még nem sejteti az igazi Racine-tt 
Megbocsátható, ha Corneille úgy nyilatkozot. 
szerzőjéről: nagy költői tehetség, de egyálta-
lán nem drámaírói. Két év múlva, 1667 novem-
berében, színre hozták Andromaque-ot. Sikere 
közeljárt a Cid-éhez s a darab már költői ere-
jének teljességében mutatta Racine-1. Hat másik 
követte tíz év alatt az előbbit, ellenségei minden 
igyekezete mellett is, nagy sikerrel : Britanni-
ens, Bérénice, Bajazet, Mitliridate, Iphigenie, 
és Phèdre. Az első és az utolsó nálunk is 
műsoron volt a legutóbbi időkig. Ezek a dara-
bok feledtették el egy időre Corneille-t és tették 
Racine-t (1673-ban) akadémikussá. 

A híres és ünnepelt író mégis visszavonult 
a színháztól. Ifjúkori vallásos hite felébredt; 
azt hitte, bűnös dolgot cselekszik írásaival. 
Feleségül vett egy szerény, egyszerű nőt, aki 
hét gyermekkel ajándékozta meg. Nekik élt 
ezután sokáig. A király Boileau-val együtt 
történetírójává tette ; több utazáson, hadjárat-
ban követte XIV. Lajost és nagy buzgalom-
mal végezte nem épen költői feladatát. Main-
tenon asszony adta vissza a drámai Múzsának ; 
két bibliai drámát íratott vele a saint- cyri 
leánynevelőintézet növendékei számára. Sem 
Esther, sem Athalie nem aratta a megérdemelt 
sikert. S hogy az utóbbi legjobb darabja Racine-
nak, azt csak később, halála után vették észre. 
Több darabot nem írt ; érezte, hogy az udvar 
elhűl iránta és — ez jellemző a XIV. Lajos 
korára — abbeli fájdalmában, hogy a király 
egyszer nem vette észre, hazahúzódott s egy 
év alatt meghalt. (1699-ben.) 

Üj rendszert, elveket nem hirdetett a drámá-
ban ; külsőleg teljesen a Corneille klassziciz-
musának alapján állt. Lényegében azonban 
nagyon is elter Corneille-t ől. Az ő témája is 
a jellem, de nem a Corneil le-féle elvont, szen-
vedélyeken győzedelmeskedő jellem. Racine a 
szenvedély tüzében mutatja be minden alakját; 
a szenvedély hatalma űzi személyeit annyira, 
hogy jellemük igazán kiformálódhatik előttünk 
a költő rendelkezésére álló 24 óra alatt. Racine 
nem hosszas cselekményt von össze 24 órára, 
hanem a végső katasztrófát, a szenvedély 
csúcspontját, a tettek valóságos viharzását 
állítja elénk. Személyei nem fejtegetik érzé-
seiket hidegen, kívül- és magasabban álló 
lények módjára; nagy kitöréseikben maga az 
érzés beszél. Ezért érezzük őket magunkhoz 
hasonlónak ; ezért fog el emberi részvét velük 

szemben. Racine-nak nincs fölösleges, konven-
cionális alakja ; a confident nála tanáccsal, 
tettel belejátszik a cselekménybe, néha céljà 
is van, minden esetre érzi az események követ-
kezéseit. (Pl. Oenore Phèdre ben, aki öngyilkos 
lesz.) A szavak, a verssorok nem mint „szép 
szavak" és „szép versek" akarnak tetszeni; 
külön citálva nem jelentenek semmit ; magá-
ban a drámában való helyzetük ad súlyt nekik. 
(Itt Shakespeare-re kell emlékeztetnünk az 
olvasót. Ot sem citálhatjuk anélkül, hogy a 
citátum jelentőségét, súlyát a darabból ne 
ismernők. Mi értelme van pl. magában, vonat-
koztatás nélkül ennek ; a lét vagy a nem-lét 
kérdése ez ? — Mi neki Hekuba ? stb.) 

Corneille-lel, az ész, a jellem költőjével tehát 
szemben áll Racine, mint a szenvedély költője. 
Szembe szokták még úgy is állítani őket, 
hogy Corneille költészete, mert a jellemen 
alapszik férfias, Racineé, mert a szenvedélyen, 
nőies. És Racine legtöbb darabjában tényleg 
asszony, szenvedélytől -elragadott asszony a 
hős. Ilyen a féltékeny Hermione (Andromaque-
ban), a mostohafiába szerelmes Phèdre, az 
uralomvágyó Athalie, stb. 

Molière (Jean Baptiste Poquelin, 1622— 
1673) mint vigjátékíró, nem tartozik tulajdon-
képeni tárgyunkhoz. Annyit azonban meg kell 
említenünk róla, hogy némely tekintetben meg-
nyilatkozik már benne a klasszikus nyűg leve-
tésére irányuló törekvés. A vígjáték bonyolult 
meséjét bajosabb is volt a hely, idő és cselek-
mény egysége alapján kidolgozni. Molière is 
kénytelen volt a Corneille tanácsolta konven-
cionális helyekhez folyamodni ; szabad ég alatt 
játszódó darabjainak színtere rendesen egy 
tér, melyre az összes szereplők háza néz. Ha 
palotában vagyunk, mindenkinek szabad járás-
kelése van ; a Misanthrope-bun voltaképen azt 
sem tudja a néző : kinek a háza a színtér ? 
E nehézségeken csak a Botcsinálta dolctor-ban 
és Bon Juan-bim (Le festin de pierre) mert 
segíteni: e darabok technikai szempontból azért 
nevezetesek, mert különböző színen játszódnak. 
Említésre méltó Molière nyelve is. A préci-
euse-ök gúnyolójától nem is várhatunk mást: 
egyszerűen és természetesen beszél. Prózai 
darabjainak nyelvét kifogásolták is, hogy 
durva, alantas, sőt az előbb említettekben táj-
szólást is merészelt a színpadra vinni. A nép-
költészet egyszerű szépsége iránt érzett szere-
tete elég ismeretes a Misanthrope kis nép-
dalából. 

Egyébiránt Molière vígjátékaiban is erősen 
érezhetjük a józan ész tiszteletét. Voltaképen 
minden műve a rendes polgári észjárás dicsőí-
tése ; aki ettől bármilyen irányban eltér, 
nevetségessé válik. A mi szemünkben is nevet-
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séges a précieuse, a fösvény, az úrhatnám 
polgár, az álszenteskedőnek hitelt adó korlátolt 
családapa; de Molière kinevetteti közönségével 
az előttünk legalább is tragikomikus Misan-
thrope-ot is, akinek az a nevetséges tulajdon-
sága van, hogy őszinte akar lenni — még 
hozzá XIV. Lajos Párisában; kinevetteti az 
öreg embert, aki elhiszi, hogy fiatal leány 
szeretheti őt, — amit mi szintén nem értünk 
teljesen komikus témának. 

A józan ész nevében írta meg Ars poétiká-
ját Corneille, Racine, és Molière nagy kor-
társa: Boileau. Hisz a szabályok abszolút 
érvényességében. Szerinte csak az szép, ami igaz, 
természetes, szemmel látható. Elítéli a fantáziát. 
A valószínűségnek, természetességnek, igazság-
nak pedig egy típusa van:az.mely a klasszikus 
szabályokon épült fel. A régiek a természetet 
követték, nekünk tehát őket kell követni. Más 
nyomon haladni nem lehet. ' 

Nyilvánvaló, hogy a francia klasszikusok 
elmélete előbb a saját képére formálta az 
antik művészetet, azután kiáltotta ki köve-
tendő példának. De a hagyomány kedvelő fran-
cia természetnek szüksége volt erre az ön-
tudatlan csalásra. Ok hitték, hogy a régieket 
követik. 

Formális, küső szabályokkal Boileau keveset 
törődött. A drámai egységek törvényét két 
sorban mondja el, a felvonások számát, (amit 
Horatius egy sora alapján ál apítottak meg 
többen) nem is említi. Igazságot, érdekkeltést, 
szenvedélyt követelt a tragédiától. Eszmény-
képét Racine testesítette meg. 

A dicsőséges XVII. század végén már el-
hangzott az első támadás a klasszikusok ellen. 
Az irodalomtörténet a régiek és modernek 
veszekedésének nevezi ezt a lényegében sokszor 
megismétlődött jelenetet. A veszekedés Charles 
Perrault és Boileau közt folyt le. Perrault azt 
vitatta, hogy az emberi szellem folyton halad; 
művészetben is, tudományban is többre vittük 
a régieknél. Perrault-nak is, Boileau-nak is vol-
tak hívei, akik résztvettek a vitában; az 
utóbbinak mindamellett nehéz volt a helyzete : 
hogy vitassa Corneille, Racine, Molière és az 
irodalom többi kitűnőségeinek inferioritását 
a régiekkel szemben ? A XVII. század nagy 
önbizalma egeszen jogos volt. Végre is Boi-
leau kibékült Perrault-tal és sokat engedett 
álláspontjából. Érdekes, hogy százötven év 
múlva Victor Hugo eszméit fejtegette, hogy a 
tudomány fejlődhetik, a költészet, művészet 
nem. Sophokles művészete kétezer év múlva 
sem avul el; egy tudományos igazság tíz év 
alatt nevetségessé válhatik. 

* 
* * 

A XVIII. század — mint Lanson irodalom-
története kitűnően foglalja össze — „azon 
erőlködött, hogy új lelket öntsön a tragédiába. 
Orvosságainak sikerült megölni azt." 

Tálentum, amely folytassa Corneille és Ra-
cine művét, nem volt. Annál többen hitték, 
hogy őket tanulmányozva, már meg is tanul-
ták az írás művészetét. Corneille és Racine 
is utánoztak, de sokat adtak önmaguktól is. 
Az utánzók utánzóinak nem volt adnivalójuk. 
A dráma stílusa, Racine kifejezésmódjának 
eleganciáját akarván utánozni, cikornyás, 
limonádé-ízű lett. A tárgyak annál borzalma-
sabbak. Képzelhető, mily mesterséges az ellen-
tét a borzalmas tárgy és finomkodó nyelv 
között ! A borzalom az erőt próbálta helyette-
síteni. Lélektani fordulatok helyett váratlan 
felismerések, találkozások. Ez irány legfőbb 
képviselője Crébillon volt, kinek neve ma is 
egy a rémdráma nevével. (Élt 1674—1762 
között.) 

A XVIII. század gondolkozása sokkal élén-
kebben tükröződik Voltaire drámáiban, ami 
elég természetes is, hiszen e század gondol-
kozását épen Voltaire, a filozófus formálta a 
maga képére. A szabad gondolkozás életerős 
csíráját láttuk kisarjadni már a XVII. század-
ban ; voltaképen nem csodálhatjuk, hogy 
annyira növekedett a következőkben. A király-
tisztelő, vallásos XVII. század már magában 
hordta az atheista, forradalommal végződő 
XVIII iknak gondolatait. 

Voltaire életének és müveinek nem oly 
jelentékeny fejezete a dráma, hogy e helyen 
szükséges volna életét ismertetnünk. Egyene-
sen rátérhetünk minket érdeklő alkotásaira és 
nézeteire. 

Voltaire értette és tudta, mi a dráma. Jel-
lem-típusokat és emberi szervedélyeket kere-
sett benne. Jól látta a korabeli színpadi mű-
vek drámaiatlanságát, nyelvük ürességét és a 
beszédbe fulladó cselekményt. Első müveiben 
teljesen Racine elvei alapján ír. Az Oedipe elő 
szavában nagy tűzzel védi de la Motte táma-
dásai ellen a klasszikus tragédia szabályait. 
La Motte el akarta törölni (kísérletet is tett 
erre) a cofident-t, a monológot, az elbeszélé-
seket, a hármas egységet s a verses formát 
is. „Meg kell védeni e régi törvényeket, 
— szól — nem mert régiek, de mert jók és 
szükségesek." Egyenként sorba e.izi és bizo-
nyítja az egységek szükségét ; elmondja, 
hogy már az angolok is eltanulták ezt a 
franciáktól, akik legelőször újították fel a 
régieknek ezt a kitűnő szabályát, sőt dicse-
kesznek vele, hogy az ő darabjaik az előadás 

I három órája alatt játszódnak le. Megvédi 
I a rímet is. 
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Angolországi tartózkodása alatt nem kerül-
hette el Shakespeare hatását, kinek két tárgyát 
(Othellot a „Zaíre"-ben és Julius Caesart a 
„Mort de Caesar"-ban) fel is dolgozta. Észre-
vette, mennyivel drámaibb Shakespeare, aki 
mindent, halált, gyilkosságot is a színpadon 
enged történni, mint honfitársai, akiknél eze-
ket mindig elbeszélik. Csak, amikor a közön-
ség már túlságosan kezdett érdeklődni Shakes-
peare iránt, akkor támadta meg a „brit mé-
szárost." Shakespeare különben soká nem 
jutott eredeti formájában a franciák kezébe 
(szigorúan véve a dolgot, mai napig sem) ; a 
XVIII. század végén azonban, még főképen 
Ducis klasszikus (!) átdolgozásaiból ismerték. 
(Fordították ezidötájt Laplace és Letour-
neur is.) 

Nézeteiben, akármennyire híve volt is a XVII. 
század klasszikusainak Voltaire, költői ereje 
csekély volt ahhoz, hogy méltó tudjon lenni 
hozzájuk. Amiben támadta saját kortársait, 
abban nem tudta eszközeiket nélkülözni. Fel-
ismerések, meglepetések, színpadi fogások bő-
ven akadnak darabjaiban. „La croix de ma 
mère", az édesanyám keresztje, az ő nyomán 
lett valósággal szállóigévé, mint a felismeré-
sek sablonos eszköze. Aztán — a korában nagy 
fényűzéssel rendezett operaelőadások hatása 
alatt — nagy gondja volt arra is, amivel elő-
dei egyáltalán nem törődtek: a dekoráció, a 
jelmezek fényességére. Míg Corneille és Racine, 
két-három darab kivételével, megmaradtak a 
görög-római környezetben, Voltaire meghor-
dozta a nézőt négy világrészben, felfedezte 
— a romantikusok előtt — a középkori, feu-
dális Franciaországot stb. Shakespeare nyo-
nyomán kísérteteket is jelentetett meg, de 
hogyan ! Lessing-nek nem került nagy fáradsá-
gába, hogy agyonverje ezeket a fényes nap-
pal, nagy gyülekezetek előtt megjelenő, szépen 
szónokló szellemeket s kimutassa Shakespeare 
roppant fölényét, aki (pedig nem élt a „józan 
ész" és „felvilágosodás" korában) csak éjjel, 
egy-két felizgatott képzeletű ember előtt jelen-
tette meg szellemeit. 

Ami a költőből hiányzott, a gondolkozó 
akarta pótolni. Különösen az öregedő Voltaire 
drámái ötfelvonásos bölcselkedések. Mint a 
többi irodalmi formát, a drámát is arra hasz-
nálta, hogy racionálizmusát, hitetlenségét, libe-
rálizmusát, politikai nézeteit (pl. az Isten 
kegyelméből való jogok tagadását) kifejtse. 
Ebben őse lett a XlX. század utolsó har-
madabeli tézises drámaíróknak, akiknek néha 
époly kevéssé sikerült okoskodásaikat a 
drámába beleolvasztani, akárcsak Voltaire-nek. 

Voltaire-nek nem voltak folytatói, amint 
nem voltak Corneille-nek és Racine-nek sem, a 

szó komolyabb értelmében. De pillanatnyi ha-
tása nagy volt. Goethe maga fordította németre 
egyes darabjait és büszkébb volt ezekre, mint 
eredeti műveire. Gottsched, aki a francia 
klasszicizmust nagy lelkességgel, de minden 
tehetség nélkül próbálta átültetni Német-
országba, föltétlen hívéül szegődött. Alig-
hanem az ő^révén ismerte meg Voltaire-t híve 
Bessenyei György is, akiről magyar kortársai-
val együtt később emlékezünk meg részlete-
sebben. 

A XVIII. századbeli vígjátékírók között leg-
érdekesebb Marivaux (1688 —1763), akit való-
sággal a rokokó költőjének nevezhetünk. 
Finoman beszélő, kecsesen mozgó alakjai 
nem akarnak megnevettetni, legfeljebb mo-
solyra gerjeszteni. Történetük voltaképen csak 
szavak játéka; igazi bonyodalom nincs benne. 
A szerző úgy te^z, mintha a lelkeket boncol-
gatná; ez a boncolás azonban csak lát 
szólagos: finom, de nem igazi. Az ilyen 
játékot azóta is marivaudage-nak nevezik a 
franciák. 

Destouches (1680—1723) jellemvígjátékot 
akart írni; csakhogy a jellemzésre nem igen 
talált más módot, mint elmondatni minden 
egyes szereplő jellemvonásait valakivel, aki 
ismeri. A vígjáték valóságos erkölcsi prédi-
kációvá lett. Megnevettetni nem is igen 
akarta a közönséget, inkább megríkatni. 
Destouches már megalkotta az átmenetet a 
comédie larmoyante-hoz (érzelgős vígjáték); 
nemsokára megjött ennek a mestere is : 
Nioelle de la Chaussée. (Élt 1691 —1754-ig.) 
A XVIII. század vége nemcsak a felvilágoso-
dás, de az érzelgősség kora is volt. Valami 
édes gyönyörűséget találtak az emberek a 
sírásban és La Chaussée adott erre alkalmat 
bőven. Voltaire maga kénytelen volt egy idő-
ben követőjéül szegődni. 

Az érzelgős vígjáték megkezdte azt a mun-
kát, melynek folytatására a romantika volt 
hivatva: a műfajok határainak ledöntését. 
Szembehelyezkedett a tragédiával és magának 
követelte az elsőséget. E ma már olvashatat-
lan, hamisan szentimentális munkákban mégis 
csak ott van a mai színmű csírája: a min-
dennapi életből vett tárgy, amivel eddig csak 
a vígjáték foglalkozhatott. 

Formai tekintetben nagy újítás, hogy e da-
rabok, noha nem vígjátékok a szószoros ér-
telmében, mégis prózában vannak írva. Ez 
angol hatás alatt történik. Az angol hatás 
legerősebben mutatkozik Diderot darabjain. 
Lillo „Londoni kereskedő "-je, mely Lessing-re 
is hatott, Moore „Játékos"-a a legelső sorban 
említendő angol polgári drámák. Diderot drámái 
(A törvénytelen fiú; A családapa) ma élvez-
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hetetlenek, voltaképen nem is drámák, esak 
hosszú beszélgetések. A nagy filozófusnak 
inkább dramaturgiai nézetei érdekelnek ben-
nünket. La Chaussée és az angolok a példa-
képei. Realisztikus drámát akar, tirádák nél-
kül, de pontos lélektani rajzzal és tökéletes 
illúziót keltő színpadi külsőségeket, dekorá-
ciókkal. Saját darabjait részletes utasításokkal 
látja el kiállítás és előadás tekintetében. Ami 
a jellemeket illeti, nem elvont típusokra kell 
törekedni, hanem a körülmények közé beállítva 
mutassa be a jellemet a szerző. 

Nem elvi ellensége a klasszicizmusnak; nem 
akarja lerontani a meglevő műfajokat, csak 
felállít még kettőt : a comédie és tragédie között 
ott van a comédie sérieuse (középfajú dráma) és a 
tragédie bourgeoise (polgári szomorújáték). Még 
tovább is megy, a komédián túl megjelöli a bohó-
zatot, a tragédián túl a filozófiai drámát. E mű-
fajok már megvoltak, mikor ő megállapította 
őket, csodálatos módon még évtizedek múlva 
is akadtak, akik a tragédián és komédián 
kívül, másnak a jogosultságát nem akarták 
elismerni. 

Pedig a régi formák feltartóztathatatlanúl 
a bomlás útján voltak, nem lévén új erő, mely 
tartalmat öntsön beléjük. A Comédie Française, 
Molière színháza egyedül adta a tragédiákat ; 
a többi színházban a közönség örömmel látta, 
a hagyományokkal nem törődő, könnyebb mű-
fajok, köztük a zenés vígjáték (a későbbi Ope-
rette) kialakulását. A Comédie az alsóbbrendű 
színházak nyomán kezdett törődni a hü, pon-
tos dekorációval, berendezéssel. De ezen a 
téren még mindig sok tennivalója maradt a 
romantikának. 

A királyhoz, valláshoz hü társadalom, mely-
nek számára Corneille és Racine írtak, az 
Voltaire, Rousseau, Diderot és maga az eleven 
élet munkájának eredményeképen végső napjait 
élte. Az emberek gondolkozása teljesen átala-
kult. Új táplálék kellett a lelkeknek ; ú j taní-
tások, új formában. A tragédia nem öltötte 
fel ezt az ú j formát ; a vígjáték igen. Öt esz-
tendővel a francia forradalom kitörése előtt 
az előkelő párisiak majd szétvetik tapsaikkal 
a színházat egy üldözött, kalandos életű ember 
darabjának nagynehezen kierőszakolt előadásán. 
Ebben a darabban csúffáteszik a született 
arisztokráciát, sőt egy nemes gróf boldog, 
hogy egy polgárleánykát elvehet. Egy közön-
séges szolga ujján forgat mindenkit, akit akar 
és saját eszére, ügyességére támaszkodva, elér 
mindent, amit akar. Az előkelők tapsoltak; 
pedig ebben a darabban már ott süvöltött a 
francia forradalom szele. íróját Beaumarcliais-
nak hívták; czíme: Figaro házassága. 

(Folyt, köv.) 

Vörösmarty mint prózaíró. 
írta: Badnai Oszkár dr. 

(Harmadik közlemény.) 

Vörösmarty a dramaturg. A magyar rend-
szeres színi kritika Vörösmartyval, a Nemzeti 
Színház megnyitásakor, 1837 aug. 22-én az 
„Athenaeum" „Magyar Játékszíni Króniká"-
jában veszi kezdetét. Ebben őrködött ő nem-
zeti műintézetünkön, hogy a legtisztább poézis-
forrása maradjon. Előtte csak Kölcsey színmű-
bírálatát, Korner „ Zrínyi "-jéről és Bajza 
egynéhány dramaturgiai cikkét bírjuk. Bajza 
készítette elő a talajt, melyen Vörösmarty halad-
hatott . Bajza hirdette először a színi kritika 
fontosságát és azokat az elveket, melyeket 
Vörösmarty, mint a színi kritika praktikus meg-
teremtője, teljes diadalra vezetett. Vörösmarty 
a színpad fontosságát, mind nemzeti, mind 
művészeti szempontból, mélyen átérezte s ez 
avatja őt az igazi magyar színmükritika 
atyjává. Toldyisírt kritikákat, de igen keveset. 

Dramaturgiai dolgozatait javarészt, mint az 
Akadémia színügyi bizottságának legszorgal-
masabb tagja, 1839—42-ben írja. E bizottság 
végezte az idegen drámák fordítását s a meg-
levők nyelvezetének javítását. 

Színi kritikái sorát az „Athenaeum"-ban 
megjelent „Elméleti töredékek "-kel nyitja meg. 
Százegy színi kritikát írt. Céljukat következő-
kép jelöli ki: „részint mit önbotlásaimon, ré-
szint egyéb tapasztalataimból okulva, tanul-
ságot vevék, független töredékekben közöl-
jem". 0 kritikusaink között az első, ki a 
dráma legfőbb kérdéseit, ha nem is kimerí-
tően, de rendszeresen és tüzetesen tárgyalja. 
Shakespeare darabjai alapján fejtegeti a tragi-
kum eszméjét. S ugyancsak Shakespeare-nek 
irodalmunkban első valódi műfordítója és 
értelmezője. Jelentőségéről így nyilatkozik : 
„nem tartózkodunk kimondani, hogy Shakes-
peare-nek jó fordítása a leggazdagabb szép-
litteraturával is felér, legalább felével". 

Támadja a német drámát s vele szemben 
védi a franciát. Szemünk elé állítja egész 
Európa irodalmát. S az idegen minták bemu-
tatása által drámáink technikája igen sokat 
nyert. Bírálataival nemcsak a magyar kritika, 
hanem színészetünk fejlődésére is igen jóté-
konyan hatott. Kritikái művészeink játékát 
tökéletesbítették, színmüvészetünk egész szín-
vonalát emelték, közönségünk ízlését féltett 
gonddal nevelték. 

Két éven át zavartalanul írogatta Vörösmarty 
felette értékes recenzióit. 1839 április 28-án 
egyszerre csak megjelenik egy rövid szerkesz-
tői nyilatkozat, mely szerint „az idők úgy 
fordultak, hogy krónikájuk nem használhat 
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s egy bírálatait bizonyos időre felfüggeszti." 
S 1841 január l- ig az „Athenaeum" sem az 
ő, sem más tollából színházi kritikákat nem 
közöl. E két évi hallgatásnak oka a cenzor 
okvetetlenkedésében keresendő, ki valószínűleg 
a színházi bizottság sugalmazásából, bántóan 
rostálta meg Vörösmarty cikkeit. A cenzor 
ízetlenkedéseit tetézte Földváry G. Pest vár-
megye alispánja, ki az „Athenaeum" szerkesz-
tősége ellen vallatóparancsot adott ki, pörbe 
fogták s 30 fr t pénzbírságra ítélték. S mind-
ez miért? Mert az „Athenaeum" egyik száma 
(1839. 7. szám) „Változások a pesti magyar 
színháznál" cím alatt, a gyakori igazgatóvál-
ságokkal foglalkozik. 

1841-ben Vörösmarty tehát ismét folytatja 
recenzióit de 1842-ben az eredeti színmüvek 
díjazásáról szóló cikkével végkép visszavonul. 

Dramaturgiai dolgozatait általában három 
csoportra vélem oszthatni u. m. : 

a drámaelméleti dolgozatok, 
a drámabírálatok és 
a színi kritikák csoportjaira. 
Elméleti töredékein címén jelentek meg 

drámaelméleti fejtegetései, 1837-ben. Ez egy 
tökéletes kis dramaturgia. Azon különbségből 
indul ki, mely a drámának költői értéke s 
színhatása között állapítható meg. S arra az 
eredményre jut, hogy ez a kettő voltaképen egy, 
mert a színi hatás a tartalom költőiségén alapszik. 

Elsőrendű fontosságúnak a tárgyválasztást 
tartja, A dráma tárgyának már magában véve 
is, tartalmilag gazdagnak és érdekesnek vagy 
legalább azzá tehetővé kell lennie. Alkalmasnak 
kell bizonyulnia karakterek kifejtésére, érdekes 
helyzetek megteremtésére. Költőinek és drámai-
nak kell lennie egyaránt. Tárgyul valóban élt 
vagy teljesen költött személyek, esetek választ-
hatók. 

Szerkezetre nézve a hely és időegység 
kötöttségét feleslegesnek és valószínűtlennek 
tar t ja ; de elengedhetetlenül szükségesnek véli 
a cselekmény egységét s egyszerűségét. A 
cselekmény egységét biztosítja, ha a darabban 
csak egy bonyodalom kering egy főhős körül ; 
a cselekmény egyszerűségének, könnyű meg-
értése lesz bizonyítéka. 

A mese természete szerint történik a részek re 
osztás s ezek elrendezése. A felvonások száma 
3—5-ig terjedhet. „Julius Caesar" példáján 
részletesen kimutatja az egyes felvonások 
jelentőségét s igen szerencsésen alkotja itt 
meg a „kifejlés" és „feloldás" kifejezéseit. A 
felv'onások befejezettek legyenek és végeikre 
nyugpont helyezendő. A felvonások a körmon-
dat tagjaihoz s az epigramm részeihez hason-
lók. Terjedelmükre ezeknek is arányosaknak 
kell lenniök, különben érthetőségük forog 

kockán. A felvonások jelenetekre oszlanak s 
ezek között kell a kapcsolatot megteremteni, 
s netáni hiányokat pótolni. 

A regénnyel, éposszal való összehasonlítás-
ban a dráma pszichológiáját fejtegeti, mikor 
rámutat, hogy a drámában a cselekvésnek 
előttünk kell történnie s ennek rúgóit ter-
mészetszerűen kell szemünk előtt fel1 .lui. Az 
elbeszélést ritkán s akkor is csak az expozí-
cióban szabad alkalmazni. 

Kínzás, gyilkosság s egyéb undorító, szív-
lázító ízlést és illedelmet sértő részleteket 
mellőzni kell. A színnek minden aljas bűn 
mellett is tisztának kell maradnia. 

Szól a dráma nyelvéről is. Shakespeare-t 
állítja mintául, kinek minden egyes alakja 
más nyelvet használ. A dráma méltóságos 
nyelvét, a vígjátékokban a köznyelv, népies 
nyelvjárások váltják fel. A drámai nyelv leg-
alkalmasabb versmértékéül az ötös jambust 
találja, melynek első és harmadik lába a tri-
brachis, anapestus vagy spondeus, az ötödik 
jambus, pirihius. Csak végső esetben szabad a 
sorban két jambusnak lennie, de akkor az utolsó 
is jambus. Sokszor írnak drámát trocheusokban, 
de ez nem felel meg, mert lírikusabb mérték. 

A drámát úgy tekinti, mint a való élet 
kicsinyített képét. De vigyázni kell arra, ne-
hogy az életnek csupán egyszerű másolata 
legyen, mert a valóságban van sok unalmas, 
lehangoló, elkeserítő dolog. A színpad pedig 
nem lehet az élet „baromi vadságainak, ter-
mészetellenességeinek" kópiája. A természetet 
sohasem kell a kellemetlenig visszatetszőleg 
utánozni. Nem szereti az orvosi recept szerint 
készült műveket. A való életet a költészetben 
csupán költői igazságszolgáltatásunkkal tudjuk 
elfogadhatóvá tenni. Legyen benne erény is, 
bűn is, de mindenkor uralkodjék a művészi 
igazság elve. „A bűn szerepeljen, de ne tegye 
kívánatossá ; az erény szenvedjen, de dicsőüljön." 

Igen jól határozza meg a tragikai hős jelle-
mének pszichológiai feltételeit. Szenvedélyes 
tökéletességgel párosult szenvedélyes gyarló-
ság. Okoskodásait III. Richárd s Macbeth 
példájával igazolja. „A szenvedély azon hideg 
víz, mellyel az indulatok és szenvedélyek túlzó 
forradalmát és villongásait a leghathatósabban 
csil]apíthatni." 

Éles disztinkciója a komoly színmű s víg-
játék különbségét a jellemzésben mutatja ki. 
Míg az egyik egyetemes karaktereket, a má-
sik fajt, nemet jellemez. 

Nem szereti vígjátékokban az érzelgősséget, 
mert ebben sokszor mélység és valóságnélküli 
felületességet lát. „Hamis hangok ezek, melyeket 
a kebel hárfája húrjain ügyetlen kéz csal ki." 

Igen helyes nézete van a színmüvek tartal-
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mának erkölcsi értékéről. Az élet tévedéseit, 
bűneit színrehozni nem tartja károsnak, mert 
az ártatlanság gyengébb a tudatos erkölcsnél. 
Mindazonáltal szükségesnek tartja, hogy a 
gyermekeknek külön színházuk legyen s a 
felnőttek színházába csak válogatott darabok 
előadására járjanak. Mert vagy nem árthat 
már s akkor basznál, vagy csak használ. 

Felmerülhet most az a kérdés, vájjon Vörös-
marty dramaturgiai gondolatai eredeti, saját 
nézetek-e, vagy más esztétikustól átvettek. 
Igen nehéz erre felelni. Semmi nyoma sincs 
ilyirányú tanulmányainak. A legsarkalatosabb 
tételekben Aristotelessei egyezik; a drámát 
illető egész felfogása Shakespeate műveiben 
nyer gyakorlati érvényesülést, de elméletet, 
melyből Vörösmarty felfogását levezethetnénk, 
nem találunk. Gyakran idéz Horatiusból, de 
nézetei oly kevés azonosságot mutatnak, hogy 
ami egyezik is, azt sem merjük átvételnek 
nevezni. Tudjuk, milyen őszinte és szoros barát-
ságban élt Vörösmarty Bajzával. Lessing-nek 
közvetlen hatását Bajzára pedig kimutatták s 
mégis, ha Vörösmarty Elméleti töredékeit 
Lessing „Hamburgische Dramaturgie "-jávai 
egybevetjük, rokonságot nem találunk. Hiába 
keresünk egyezést Vörösmarty és Kölcsey kö-
zött, Korner „Zrinyi"-jének bírálata nem vezet 
nyomra. 

Ezirányban folytatott kutatásainkat tehát 
azzal a legvalószínűbbnek látszó feltevéssel 
kényszerülünk bevégezni, hogy Vörösmarty 
dramaturgiai elmélkedését a gyakorlat fejlesz-
tette ki. Bírálatai mutatják éles megfigyelését 
s azt a csodálatos átérzését a dráma pszicholó-
giájának, mellyel a legcsekélyebb tévedést, 
következetlenséget kifogásolja, avagy egy meg-
lepően sikerült fordulatot, ötletet dicsér. 

Drámabírálataiban, drámaelméletének ki-
forrott elveire támaszkodva, mondja ki ítéle-
teit. Buzgó törekvéssel új és eredeti szempon-
tokat keres. S mikor „Marót bán"-ját „sület-
lenségnek" nevezik, fel sem veszi, de mikor 
Kunos „Természet Lapja'' bírálataiban gondo-
latorzással vádolja, ez elkeseríti. A bírálatok 
— csekély kivétellel — híven követtek min-
den előadást a „Magyar Játékszíni Króniká"-
ban. S így egy és ugyanazon darabról néha 
többízben is — a bemutató, felújítás, eset-
leges új szereposztás alkalmával — ír kriti-
kát. Ilyenkor azonban inkább a színészek 
játékával foglalkozik, mint magával a darab-
bal. Egyáltalában nagyobb figyelemmel, éle-
sebb érzekkel tudja és szereti a játékot tagolni, 
értékelni, mint a darabot. Bírálatai hol telje-
sen név nélkül, hol álnév, legtöbbször azonban 
„y" jelzés alatt jelentek meg. 

Nem rajongó híve a külföldnek, mert sok-

szor, úgymond : „ami nekik jó, nem mindig 
az nekünk". S így nem elégszik meg a niind-
gyakrabban színrekerülő fordításokkal, mert 
„minél kevesebb számúak színhatással bíró ere-
deti darabjaink, annál inkább kellene igyekezni 
azok kitüntetésére. Mert a színháznak karak-
terét, eredetiségét s a német színhatással verseny-
képességet nyújtanak — az eredeti müvek". 
„A színházi drámajutalmakról" írt dolgozatá-
ban az eredeti müvek fontosságát ezekben 
jelöli ki : „Az eredeti dráma a nemzeti szín-
ház lelke". Mert a nemzeti színháznak nem-
csak nemzeti nyelven, hanem nemzeti szellem-
ben kell élnie. 

„Dienest"-t tartja Szigligeti legjobb szín-
művének. „Dienes" jellemzését elhibázottnak 
látja ugyan, mert egy minden izében elvete-
mült gazembert nem lehet drámahőssé tenni. 
De ez a tévedés nem lepi meg, mivel Szig-
ligeti színműírói tehetségének legnagyobb 
fogyatkozását, ép alakjainak következetlen 
lelki rajzában ismeri. Ebben is, alakjaira lelki-
erejüket és érzelmi érzékenységüket messze 
túlhaladó szenvedélyeket erőltet. 

Tóth Lőrinc „ Olimpia"-jában kifogásolja 
Mátyás király öregítését. A darab hiányos 
jellemeit mesterien egészíti ki a bírálat. 
„Alkonyatkor" című művét idegen minták 
gyenge másolatának tekinti. 

Teleki László „Kegyence"-ről szólva, szembe-
állítja a szerzőt Szigligetivel. Szigligeti kitűnő 
szerkesztő, de gyenge pszichológus, Teleki meg 
jó pszichológus, de gyenge szerkesztő. Julia 
alakját teljesen elhibázottnak látja, ki ártatlan 
szenvedéseiért nem nyer elégtételt. Germaniz-
musaiért s a latin nevek önkényes rövidíté-
seiért megrója. 

Kotzebue „Pajzán ifjú" című vígjátékában 
nem szereti a sikamlós részeket és kiveti a 
a nyers szólásokat. így ahelyett „vigye el az 
ördög asszonyságodat leányostul" szebbnek és 
jobbnak véli „vigye el a tatár (manó) nagy-
ságodat leányostul." 

A „Haramiák"-at egy fiatal elme roppant 
nagy tévedésének tartja. Sikerét csak a benne-
foglalt parádés szerepeknek tulajdonítja. 

Halm Frigyes „Griszeldisz"-ében az igazság-
talanul agyongyötrött hősnő jóságos, passzív 
szerepét nem tartja tragikailag indokoltnak. 
Sikerültnek véli a vég hirtelen fordulatát. 

Bírálataiban sokszor népies hasonlattal él. 
így pl. mikor azt mondja: „a mű egyébiránt 
hasonlít egy oly emberhez, kinek testi szerke-
zete hibás, de egyes tagjai, például keze-lába 
vagy épen gyomra igen jók és épek." 

Rumpach „Az élet iskolája" című színjáté-
kát érdekesen hasonlítja össze „Griseldis"-szel. 
A különbséget abban látja, hogy míg ebben 
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a közönség a férj által vetett cselről eleve 
értesül, addig Rumpachnál saját sejtelmeire 
van utalva. Már pedig a feszült érdeklődést 
az előbbi biztosítja. 

Míg a „Bánk-bán"-t a magas tragédiának 
csak töredékéül tekinti, „Luca széké"-ben 
komikai erőnek látja csiráit. 

Pompásan elemzi „Hamlet"-et. Kiváló ele-
mező képessége Hamlet egyéniségében bat 
főjellemvonást ismer fel, u. m. mély bánat 
atyja halálán, elfojtott neheztelése anyja hir-
telen házasságán, gyanú- és bosszúérzete nagy-
bátyja ellen. Ophélia elutasítása által sértett 
hiúsága, ingerültsége a lélekjelenéstől, óva-
tosság királyi nagybátyjával szemben. 

A kor arisztokratikus ízlésén mulat, mikor 
„A két úr szolgája" sikerét félti. „Nein fog-e 
aljasnak, durvának tekintetni, mivel inas 
játssza a főszerepet". 

Dumas hatásvadászatát méltányolja, de 
„Stibor vajdá"-ban a felhalmozott érzelgések 
és ádázatok undorítják. 

-Egy pohár víz"-ről írt bírálata remeke 
mélyreható kitűnő elemzésének. Pillantása való-
sággal végighasít a mű pszichológiáján. Ezzel 
párosul nyelvezetének bravúros művészete. 
Prózájának ez a hirtelen tökéletesülése bámu-
latos. (Folyt, köv.) 

MENNYISÉGTAN. 
TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. 

Az oszthatóság ismertetőjelei. 
írta : Csuda Imre. 

Ha valamely N szám maradék nélkül el-
osztható az n számmal, akkor azt mondjuk 
N-ről, hogy osztható n-nel. így pl. 27 osztható 
3-mal ; a jelen esetben N = 27 és n = 3. 

Sok esetben szükséges tudnunk, hogy vala-
mely szám osztható-e egy másik számmal vagy 
nem. Ezt megtudhatjuk, ha az osztást tényleg 
végrehajtjuk ; az esetben, ha a maradék zéró, 
a szám osztható, ellenkező esetben pedig nem 
osztható. 

Ismeretes, hogy némely esetben nem szük-
séges az osztást tényleg végrehajtani, mert az 
oszthatóság ismertetőjelei megmutatják, hogy 
az illető szám osztható-e vagy nem. Például 
264 osztható 2-vel, mert páros szám; 2877 
osztható 3-mal, mert számjegyeinek összege: 
2 + 8 + 7 + 7 = 24, osztható 3-mal. Az 
utóbbi esetben alkalmaztuk a 3-mal való oszt-
hatóság ismertetőjelét, mely szerint: valamely 
szám osztható 3-mal, ha számjegyeinek összege 
osztható 3-mal. 

Az oszthatóság ismertetőjelei a 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 9, 10 és 11 osztókra nézve általánosan 
ismeretesek, mert iskoláink számára írott 
számtani tankönyvekben tárgyaltatnak. A többi 
számokra, mint osztókra nézve, az oszthatóság 
ismertetőjeleit nem szokás csak a számelméleti 
könyvekben tárgyalni. Az ilyen tárgyalásokban 
azonban oly fogalmak szerepelnek, melyek az 
érthetőséget a jelen esetben fölösleges módon 
nehezítik, úgy hogy csak fáradságos úton jut-
hatunk a nevezett ismertetőjelekre. 

Jelen közleményben oly eljárást akarok 
bemutatni, melyben idegenszerű fogalmak nem 
szerepelnek s amellett igen egyszerű és könnyen 
érthető s bármely osztóra nézve egyező módon 
vezet az oszthatóság ismertetőjeleire. 

Az oszthatóság ismertetőjeleinek alkalmazá-
sával lényegileg ezt tesszük : az oszthatóságára 
nézve vizsgált szám jegyeiből szerkesztünk egy 
olyan számot, mely nála kisebb, vele egy-
idejűleg osztható s oszthatóságából követ-
kezik a vizsgált szárn oszthatósága. így pl. 
mikor 2877-nek 3-mal való oszthatóságát 
akartuk megvizsgálni, akkor e számot úgy 
szerkesztettük meg a számjegyeiből, hogv 
azokat összeadtuk. Az így nyert szám valóban 
kisebb mint az eredeti s bebizonyítható, hogy 
amikor ez az összeg osztható 3-mal,, akkor az 
eredeti szám is osztható 3-mal. Amidőn tehát 
az oszthatóság ismertetőjeleit akarjuk még-
állapítani, tulajdonképen azt az eljárást keres-
sük, mellyel a számjegyeiből összerakandó egy 
oly szám, melynek oszthatósága maga után 
vonja az eredeti szám oszthatóságát. 

Egy ilyen eljárást fogunk most megismerni. 
Nézzük, mily föltétel mellett osztható az 

N egész szám az n-nel. Végezzük el az 1 : n 
osztást s jelöljük az osztásnál egymásután fel-
lépő maradékokat ro, ri, rs, n , . . . , rm-mel. Az 
osztás végrehajtása ilyen séma szerint tör-
ténik : n 1 : n = 0"qi q2 q3. . . qm 

roO 
i*i 0 

r>0 

rm.iO 
r ra 

Megjegyzendő, hogy qo, qi, qe,. . . , qm-i a 9-nél 
nem nagyobb egész számok, az ro,ri,r2,r3, . . . ,rm 
maradékok pedig mind kisebbek n-nél. A há-
nyadosban egymásmellé írott betűk nem szor-
zatot jelentenek, mint az általánosan szokásos, 
hanem egy a tizes számrendszer szabályai 
szerint felírt számot. Ugyanezen megjegyzés 
érvényes a maradékok soraira nézve is. 
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Rendeljünk most mindegyik maradékhoz egy 
számot a következő szabály szerint: Ha a 
maradék kisebb mint az n osztó fele, akkor 
a hozzárendelt szám legyen maga a maradék ; 
ha a maradék nagyobb, mint az osztó fele, 
akkor a hozzárendelt számot úgy kapjuk, ha 
belőle az osztót levonjuk. Legyenek s», si, S2, 
S3, . . . , sm, ezek az ro, n , ra, rc, . . . , r m mara-
dékokhoz tartozó számok. 

Ha most az oszthatóságára nézve vizsgált 
N szám egyesei helyén ao, tizesei helyén ai, 
százasai helyén a2, stb. áll, vagyis ha 

N = a . - f ai 10 + a2l0 2 + . . . + a k 1 0 k , 
akkor N osztható lesz n nel, ha 

Ni = aoso -)- a, si -j- a2 S2 - j - . . . + ak sk 

osztható n-nel. 
Mielőtt ezen tételt bebizonyítanám, egy spe-

ciális esetben bemulatom az eljárást. Keressük 
a 7-tel való oszthatóság ismertetőjelét. Evégre 
el kell végezni az 1 : 7 osztást. 

__1: 7 = 0-142857 
10 

30 
20 

60 
40 

50 
1 

A jelen esetben az ro = 1, ri = 3, rs = 2, 
rs = 6 , r i = 4, rs = 5, re = 1, s mivel az osz-
tást tovább lehet folytatni s a maradékok 
periódusosán fognak ismétlődni, azért w = 3, 
i*8 = 2, rs = 6 stb. 

Az első három maradék kisebb lévén a 7 
felénél azért a hozzájuk tartozó s-számok lesz-
nek : So = ro = 1, si = ri = 3, S2 = i\> = 2 ; a 
következő három maradék mindegyike nagyobb 
a 7 felénél, azért S3 =1-3—n = —1, S4 = ri— 
n = —3, ss — rs—n = —2, se = re — 1 stb. 

így tehát N osztható lesz 7-tel ha 
Ni = ao 4 - 3ai -f- 2a= — (a3 -f- 3a± + 2as) + 

(ao 3a? 2as) — . . . osztható 7-tel. 
A számolást a jelen esetben így hajthatjuk 

végre ügyesen : Felbontjuk a számot hátulról 
kezdve hármas szakaszokra ; minden szakasz-
ban az első és második szám összegének két-
szereséhez hozzáadjuk a második és harmadik 
számot; a különböző szakaszokhoz tartozó így 
nyert számokat váltakozva a szakaszok fölé és 
alá írjuk ; most a szakaszok felett lévő számok 
összegéből levonjuk a szakaszok alatt levők 
összegét. A nyert szám fogja adni Ni-t, 
Pl. Oszthatóé 7-tel. 

504, 734, 289, 426 ? 
A számolás így történik: 

27 20 47 
504, 734, 239, 426 

14 22 36 
N. - 11. 

Mivel 11 nem osztható 7-tel, azért az előbbi 
szám sem osztható 7-tel. 

Ezen tétel bebizonyítása így történik. Az 
1 : n osztást egy tizedesig végezve : 

J _ : n = 0 q i 
ro 0 

n , ro = 1 
ahonnan következik, hogy roO = nqi ri vagy 
mivel ru = l , 

10 = n q t + n . (1) 
Az osztást tovább folytatva, i v e t szoroztuk 
10-zel, a hányados volt q2 és a maradék 1-2 ; 
írhatjuk tehát, hogy 

riO = nq2 1-2. 
Az előbbi egyenletből: 

n = 10 — nqi, 
melyet a most nyertbe helyettesítve : 

10. (10—nqi) = nq2 +1-2 
vagy 

102 = n(10qi -f-q»)-|-ra (2) 
Az osztást tovább folytatva nyerjük, hogy 

1-20 = 10.r2 = nq3 rí , 
azonban 

r2 = 102 — n(10qi + qa) 
s így 

10 (102—n lOqi + q . ) = nq3 - f r s 
vagy innen 

103 = n(102qi + 1 0 q 2 + q3) + r3 (3) 
Látható tehát, hogy a 10 hatványai 

10' = nQ. -f- r. 
alakban állíthatók elő. A Qi jelentése igen egy-
szerű, mert azt a számot jelenti, melyet nye-
rünk, ha az 1 : n hányadosában i számú jegyet 
elrekesztünk elülről. Azon esetben, amidőn 
rí <5, akkor a tíz hatványának ezen kifeje-
zését meghagyjuk, ellenben amidőn n > -j, 
akkor így módosítjuk : 

101 = n (1 -j- Qj) + (íj n) 
vagyis, ha 

r — n = s., Qj-j- 1 = Q'i 
10i = n ( Q i + l ) + s. = nQ'1 + si 

Ha behelyettesítjük a 10 hatványainak ezen 
kifejezéseit az N-be, akkor némi számolás után 
nyerjük, hogy N = n p + S ) 

ha 
P = ao Q'o -)- ai Q'i -j- a2 Q'2 —J—... —J— a k Q' t  
S = ao so -f- ai si -(- a2 S2 -f- . . . a t sk = Ni 

Mivel P egész szám, azért ha Ni osztható 
lesz n-nel, azon esetben N is osztható n-nel. 
Ezt kellett bebizonyítani. 
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A radioaktív-sugárzásról. 
írta : Déhány Mihály. 

A múlt század utolsó évtizedének s a jelen 
század első éveinek legszenzációsabb fölfede-
zései közé tartozik a rádiumnak s a hozzá-
hasonló természetű testeknek : a radioaktív-
testeknek a fölfedezése. Különös titokzatossá-
guk és az atomokról eddig vallott fölfogásunk 
módosítása szempontjából is érdekes lesz meg-
ismerkedni a radioaktív-testek sugárzásával s 
az ilyfajta sugárzás sajátságaival. 

Tudjuk, bogy a Röntgen-sugárzás a katód-
dal szemben levő szilárd testről, onnan indul, 
ahol a katód-sugarak érik az antikatódot. 
A Röntgen-sugarak láthatatlanok lévén, csak 
természetes, hogy a sugárzás e nemét a katód-
sugarak felfedezése után, aránylag elég hosszú 
idő múlva, csak mintegy 25 év után fedezte 
föl Röntgen. 

Mivel a Röntgen-sugárzást a katóddal szem-
ben levő üvegfal foszforeszcenciája (kékes-
zöldes villogása) kíséri mindenkor, a tudósok 
eleinte azt tartották, hogy az x-sugarak a 
foszforeszcenciának a következményei. Ezen 
föltevések alapján azután kutatták, vájjon a 
közönséges foszforeszkáló anyagok nem lövel-
nek-e ki szintén az x-sugarakhoz hasonló 
tulajdonságú sugarakat, azaz olyanokat, ame-
lyek az átlátszatlan testeken áthatolnak s foto-
gráfiái hatásuk van? 

E kutatások terén legtöbb eredményt ért 
el Becquerel Henry francia fizikus. Becquerel 
Henrynek már atyja és nagyatyja is folyton 
vizsgálták a foszforeszkáló anyagok foszforesz-
cenciáját s eközben fedezték föl az urán-vegyü-
letek foszforeszcenciáját is. Már nekik feltűnt, 
hogy az urán-vegyületek foszforeszcenciája na-
gyon sokban eltér más anyagok foszforesz-
kálásától s olyan különös sajátságaik vannak, 

^amelyek az ő érdeklődésüket is a rendesnél 
nagyobb mértékben fölkeltették s így kutat-
ták a sajátságos foszforeszcenciának az okait. 
Becquerel Henry az urán-vegyület foszforesz-
kálását eleinte szintén elnyelt fénynek tulaj-
donította s csak behatóbb vizsgálat után jött 
reá, hogy az urán-vegyületek foszforeszkálása 
teljesen eltér más addig ismert anyagok fosz-
foreszcenciájától. Ugyanis, 1896-ban felfedezte 
az urán-vegyületeknek, sőt magának a tiszta 
urán-fémnek is azt a különös tulajdonságát, 
hogy a foszforoszcencia mellett olyan hatásuk 
is van, amely a foszforeszcenciával semminemű 
összefüggésben sincs s e különleges hatásuk és 
foszforeszkálásuk akkor is megvan, ha nagyon 
hosszú ideig, hónapokig vagy évekig is sötét-
ben vannak, míg a többi foszforeszkáló anya-
gok, milyenek a szulfidok is, csak fénysuga-

raknak kitett hatás után foszforeszkálnak bi-
zonyos ideig. 

Nevezetes tulajdonságai az urán-vegyületek 
sóinak : hogy egymáshoz dörzsölt kristályaik a 
sötétben szépen ki/ehető sajátságos kék fényt 
lövelnekki magukból; az urán-fém pedig össze-
dörzsölve, sárgásba hajló fényt sugároz ki. Eve-
ken kívül az összes urán-vegyületek, tekintet 
nélkül foszforeszkáló voltukra, a Röntgen-
sugarak hatásához hasonló hatásokat is mutat-
nak. Azaz, ha az urán-fémet, vagy bármely 
sóját fénytől jól elzárt fotográfiái lemezre 
tesszük, még pedig akár közvetlenül, akár 
üveg-, kvarc- vagy aluminium-lapot véve közbe, 
a fotográfiái lemeznek azon a helyén, hol az 
urán-vegyület volt, rendes előhívás után feke-
tedés mutatkozik. Nyilvánvaló, hogy ez csakis 
a Röntgensugarakhoz hasonló tulajdonságú 
sugárzásnak az eredménye lehet. Ezt a felte-
vést megerősíti az is, hogy az urán-vegyüle-
tefenek is megvan az ionizáló hatásuk. Ugyanis, 
ha pl. jól szigetelt elektroszkópot akár pozi-
tív, akár negatív elektromossággal megtöl-
tünk s ezen elektroszkóp gömbjéhez közel 
urán-vegyületet helyezünk el, az etetroszkóp 
csakhamar kisül, vagyis érzékeny lemezei 
aránylag gyorsan összeesnek ; ellenben, ha az 
elektroszkóp közelében nincsen urán-vegyület 
vagy más, hozzá hasonló hatású test, akkor 
az hosszú ideig megtartja elektromos töl-
tését. 

Ezeket az urán-vegyületek által kibocsátott 
fotográfiái és ionizáló hatású sugarakat urán-, 
vagy felfedezőjükről „i?ec2Merrf"-sugaraknak 
hívjuk. 

Későbbi vizsgálódások kiderítették, hogy 
nemcsak az urán-vegyüleiek bocsátanak ki 
Becquerel-sugarakat, hanem még más vegyü-
letek is. Azokat a vegyületeket, amelyek, mini 
az urán-vegyületek, elektromosság nélkül képesek 
a Röntgen-sugárzáshoz hasonló természetű su-
gárzásra, „radioaktív"-testeknek mondjuk. 

Hogy mely testeknek van radioaktivitásuk, 
arról úgy győződünk meg, hogy az illető anyag-
nak egy kis darabkáját egyik oldalán simára 
csiszolva, teljesen sötét helyen, érzékeny fo-
tog-rafiai üveglemezre tesszük (közbül fekete 
papiros lesz) és pár napi (3—6 nap) ráhatás 
után íiz érzékeny lemezt rendes előhívásnak 
vetjük alá. Ha a lemez azon helyén, ahol a test 
rajta volt, feketedés mutatkozik, a vizsgálat alá 
vett anyag radioaktív. Rövidebb idő alatt, már 
néhány másodperc alatt, felvilágosítást ad egy 
érzékeny elektroszkop, amely radioaktív, testek 
közelében, mint előbb is említettem, igen hamar 
elveszti töltését, kisül. 

Becquerel Henry fölfedezésével egyidejűleg 
Curie és Mme Curie francia fizikusok és kémi-

» 
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kusok a thorium vegyületeit ismerték föl radio-
aktívaknak s ugyancsak ők fedezték föl, hogy 
a csehországi szurokérc és chálkolit nevezetű 
ásványok, melyek ugyancsak urántartalmúak, 
még nagyobb mértékben radioaktívak az addig 
ismert urán-vegyületeknél, sőt magánál az urán-
fémnél is. Ez utubbi arra a föltevésre indította 
a Curie házaspárt, hogy a szurokércben és 
chalkolitban még az uránnál is nagyobb su-
gárzásra képes elem van. Ezen föltevésükből 
kiindulva, további kísérletezéseik eredménye-
képen, 1898-ban előállítottak egy bizmut-
vegyületet, melynek radioaktivitását új elem-
nek tulajdonították s mely ú j elemet, Curie 
lengyel származású feleségére való tekintetből, 
polonium-vak nevezett el. 

Még ugyancsak az 1898. évben a Curie 
házaspár és Bemont kémikus együtt fedezték 
fel a poloniumtól kémiai magatartására nézve 
eltérő, de annál sokkal nagyobb mértékű 
Becquerel-sugárzásra képes rádiumot, amelynek 
bárium-vegyületét állították elő, de a rádiumot 
a báriumtól már nem tudták elválasztani. 

A í-zurokércben a rádium és polonium mel-
lett, Debierne 1899-ben még egy harmadik 
radioaktív elemet fedezett föl, az úgynevezett 
aktiniumot. 

A radioaktív sugárzásnak, különösen az erő-
sebb sugárzásnak, a Höntgen-sugarak tulajdon-
ságaihoz való hasonlatosságukon kívül neve-
zetes tulajdonságuk még az, hogy ily sugárzás 
közelében sok test, mint pl. az üveg, víz, sok 
ásvány, a bárium-pia tin-cianür, cinkszulfid, 
petroleum stb., foszforeszkálnak s az ily körül-
mények között nyert foszforeszkálást némelyik 
anyag, mint pl. a folypátkristályok és a zink-
szulfid a radioaktív-test eltávolítása után is 
megtartják egy ideig. Ezeken kívül a rádium 
és minden radioaktív anyag a környezetükben 
levő, egyébként radioaktív tekintetben közön-
bös testeket radioaktívakká is változtatják, 
vagyis olyanokká, amelyek szintén Becquerel-
sugarakat lövelnek ki. Az ilyen radioaktívságot 
indukált radioaktivitásnak mondjuk. Ez utóbbi 
aktivitást a különben közönbös testek csak 
egy ideig tartják meg, míg lassan-lassan 
fogyva, teljesen elvész a sugárzóképesség. Az 
indukált radioaktív sugárzóképesség az expo-
nálás idejével, vagyis a valóságos radio-
aktív-testek sugárzásának ráhatási idejével 
arányos. Curie már első ily irányú kísérletei-
nél említette, hogy a dolgozó helyiségében 
levő testek annyira radioaktívakká lettek, hogy 
a fekete papírba takart érzékeny lemezre 
ugyanaz a fotográfiái hatásuk volt, mint akár-
melyik urán- vagy rádium-vegyületnek s ezek-
nek a hatása alatt nemcsak laboratóriumában, 
hanem még annak szomszédos helyiségeiben 

is a levegő annyira ionizálva lett, hogy ott 
elektromos méréseket hosszabb időn át nem 
lehetett végezni. 

Nevezetes különben az a tapasztalat, hogy 
a levegő is képes a testeket radioaktívakká 
tenni, tudniillik a levegőre kitett testek pusz-
tán a levegővel való érintkezés után több-
kevesebb radioaktívságot vesznek fel. Az ily-
módon nyert radioaktivitás azonban rendkívül 
kicsiny s nagyobbmérvűvé csak akkor lesz, 
ha a levegővel nagyfeszültségű negatív elek-
tromostöltésű, jól szigetelt test érintkezik. Hogy 
a levegőnek ez a radioaktívsága mitől van, 
biztosan még nem tudjuk. 

Amint az eddigiekből is kivehető már, a kü 
lönböző radioaktív-testek sugárzásának az 
'energiája nagyon különböző. Vannak erősebb 
és gyengébb radioaktív-sugárzásra képes tes-
tek. A radioaktív-sugárzás energiáját, mint 
minden energiát, a hatásuk nagyságával mér-
jük. Legszembeszökőbb hatásuk a fotográfiái 
hatás és a levegő ionizálása. A fotográfiái 
hatásnál az érzékeny lemez erősebb vagy gyen-
gébb feketedéséből következtetünk, tehát ez 
nem megbízható, mert egyszerű, becslésszerű 
összehasonlításból áll, ami mindig nagyon 
individuális. Az ioriizálás már sokkal ponto-
sabb eredményt ad. Tudniillik, ha jól szige-
telt és akár pozitív, akár negatív elektromos-
sággal megtöltött elektroszkóp gömbjét radio-
aktív-sugárzásnak tesszük ki, a sugárzás ener-
giája szerint több-kevesebb idő alatt kisül az 
elektroszkóp. Amelyik test radioaktív-sugár-
zására ugyanazon elektroszkóp egyenlő töltése 
rövidebb idő alatt sül ki, annak a sugárzása 
nagyobb és pedig annyiszor nagyobb, ahány-
szor rövidebb idő alat sült ki az elektroszkóp 
töltése. 

Ilyen vizsgálatokból kitűnt, hogy a polo-
nium 20.000-szer, a rádium pedig 2 millió-
szor erősebb aktivitású, mint az uránium s 
hogy az eddig ismert összes radioaktív-tes-
tek között a rádium s ennek is a bróm-
vegyületei, a legnagyobb aktivitású testek. 
Epen ezért a radioaktivitás különös tulajdon-
ságainak a tanulmányozásánál rendesen rádium-
vegyületeket szoktak használni. 

A tiszta rádium-vegyületek, pl. a íádium-
brómid, nagyon drága anyagok, amit érthe-
tővé tesz az a kettős körülmény is, hogy elő-
ször is nagyon körülményes és hosszadalmas 
eljárással lehet e vegyületek érceikből, pl. a 
csehországi szurokércből előállítani, másodszor 
pedig érceiben csak nagyon kis mennyiség-
ben van meg; így az említett szurokércből 
2 tonna (2000 kg.) alig tartalmaz többet 30 
centigrammnál, aminek mai ára közel 200.000 
frank. (Vége köv.) 
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Bevezetés a biológiába. , 
írta : Wagner János. 

(Negyedik közlemény.) 

A saját megfigyeléseinkkel ellenőrizhető, 
valamennyire elképzelhető életműködéseket 
teljesítő érzékek lehetnek : tapintó (egyúttal 
meleget érző), tájékoztató, szagló, ízlő, halló és 
fénytérző tehetségek és a munkamegosztás 
magas fokán álló szervezetek testén mindenik 
érzéknek külön felfogó műszer felel meg. 

1. A tapintószervek a mechanikai és hő-
inger megérzésére szolgálnak és az összes élő-
szervezetek testén hasonló berendezést, meg-
egyező mechanizmust mutatnak. Maga a csupasz 
plazma is tapint; a testet borító bőr pedig 
vagy egész felszínén, vagy egyes külön e célra 
formálódott pontokon tapint. Mindig közvetlen 
érintés és a plazmának, a sejt tartalmának 
alakváltoztatása szükséges az inger kiváltására. 
Hogy ez minél könnyebben megtörténhessék, 
egyes sejtek kipúposodnak, tetejük fala pedig 
vagy vastagabb és a vastag fedő igen vékony 
hártya mentén kapcsolódik a sejt alsó feléhez, 
vagy épen a sejt csúcsa, esetleg egy kinyúló 
bibircsének bőrkéje igen vékony. Mindkét 
esetben a leggyengébb érintésre behorpad a 
sejt fala és deformálja a sejt tartalmát. Akár-
hány esetben egy-egy szőrszál ékesíti a sejt 
csúcsát, mely emeltyű módjára működik és 
megsokszorozza a hatást. 

A vékonyfalú tapogató pettyeket és bibir-
cseket különösen a kúszó növényben észlel-
hetjük, de állatokon se ritkák. így pl. a 
gyűrűs férgek tapogató pettyei olyanok, mint 
a pompás porcsin pupillái. 

Ha a növények tapogató szerveit nem is 
ismernők, akkor sem tagadhatnék tapintó képes-
ségüket. Hogyan tudna a komló felkúszni a 
karón, ha a karót meg nem érezné ? Hogyan 
tudná az aranka kiválogatni azokat a gazda-
növényeket, amelyekből a megfelelő táplálékot 
szívni tudja? Némelyik pedig igen válogatós 
és elpusztul, ha nem talál alkalmas gazdát, 
az alkalmatlan növény testén pedig meg se 

. fogódzik, annál kevésbé bocsátja beléje szívó 
gyökereit. Van olyan növény is, melynek 
tapintó képessége a megérzést követő gyors 
mozgás révén híres és régóta ismeretes. A 
mimóza, a légy csapd, sok növény porzója 
(bús-a virág, borbolya stb.), harmatfű és mások. 
Figyelemreméltó, hogy igen sok esetben külön 
szerv áll a megérzés és külön szerv áll a 
mozgatás szolgálatában ; az ingert tehát a fel-
fogó-készüléktől a mozgató-szervig vezetni 
kell, vagyis bizonyos komplikáltabb, mondjuk 
„lelki" működést kell végeznie a szervezetnek. 

Egyes növények tapintószerve igen érzékeny, 

sőt Haberlandt sok évi kutatása révén arra 
az eredményre jutott, hogy i légycsapó növény 
tapintószőre a legtökéletesebb tapintókészülék, 
melyet egyáltalán ismerünk. 

Sajátságos mechanikai érzékszerv a vízben 
élő gerincesek úgynevezett oldalszerve. A halak 
testének mindkét oldalán sorjába rakott, ideg-
részekkel fölfegyverzett kelyhek, kis lombikok 
láthatók, melyek valószínűleg a víz áramlását, 
egyáltalán a víz mozgását megérzik. Bizonyára 
valamely szilárd test közelségéről, ellenséges 
indulatú állat közeledéséről világosítják fel az 
állatot. A vízi életmódhoz alkalmazkodott szer-
vek, melyeknek a nyomában járó érzelmi vi-
lágról helyes fogalmunk soha sem lehet. 

Hogy a növények a meleget is érzik, sőt 
egyesek a meleg ingerre aránylag gyors moz-
gással is felelnek, arról meggyőződhetik min-
denki igen könnyen, ha pl. sáfrányt, tulipánt 
cserépbe ültet és a növényt fölváltva hideg 
helyről meleg helyre viszi. A melegen rögtön 

I kinyílik, hidegben gyorsan becsukódik a virága. 
2. A tájékoztató-tehetség. Hogy a szervezet 

: nem közömbös a helyzettel szemben, melyet a 
térben elfoglal, mindenki elképzelheti, ha a 
szervezetek életviszonyaira gondol. Hány ember 
van pl., aki — mondjuk — a baloldalán öt 
percig se tud feküdni ; mennyivel nsgyobb ha-
tással lehet a testre a megszokott rendes hely-

I zetnek épen ellentétes állapot. 
Régóta ismeretes, hogy a legtöbb növény 

1 gyökere lefelé nö, a szár pedig a nehézségi 
erővel dacolva, tetőirányosan fölfelé, akkor is, 
ha a cserepet vízszintes helyzetbe hozzuk, vagy 
pláne, a már valamennyire fejlett növénnyel 
megfordítva felfüggesszük. A geotropizmus- és 
heliotropizmus-elmélet ezeket a tényeket akarja 
magyarázni. Darwin már kísérlettel próbálta 
megfejteni e tüneményt és rájött arra, hogy 
a csúcsától megfosztott gyökér körülbelül ket 
napig nem tud tájékozódni, tehát mindaddig, 
amíg a gyökér csúcsa ki nem pótlódik és 
akkor, a szükséghez képest, nem a csúcstól 
növekszik új irányban, hanem a csúcs fölött 
görbül a megfelelőbb tájék felé. Darwin már 
ebből a tapasztalatából következtette, hogy 
a gyök ér csúcsnak okvetlenül tájékoztató-szerve 
van, de a nagy tudós nem érte meg ezen 
tájékoztató-műszer felfedezését. 

A mult század végén sokan kutatták az 
állatok és növények érzőszerveit. Egyik föl-
fedezés megkönnyítette a másikat s kivált 
Kreidl, Haberlandt és Nemee elmés kísérletei 
vezettek meglepő eredményekre. Kreidl az al-
sóbbrendű állatoknak, kivált a rákoknak, az 
úgynevezett hallóhólyagjait vizsgálta. Kiope-
rálta belőlük a mészrögöket és vasszilánkot 
csempészett a helyükbe. Ezt tehát mágnessel 
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tetszése szerint mozgathatta. Ahányszor a mág-
nest az állat háta fölé tartotta, az állat mindig 
nyugtalankodott, végre a hátára fordult. Ha 
oldalról közelítette, az állat is oldalára feküdt, 
így különféleképen közelítvén a mágnest, fel-
tétlen biztossággal igazolhatta, hogy a szerv, 
amelyet addig hallóhólyagnak tartottak, a tér-
ben való tájékozódást szolgálja. Valószínűleg 
olyan a szerkezete, hogy a hólyag feneke 
(rendes helyzetben) érzéketlen. Ha tehát a 
mészrög azon nyugszik, jól érzi magát az 
állat, ha egyebüvé nyom (oldalára, tetejére), 
akkor fájdalmat vált ki és az állat addig fész-
kelődik, míg a rendes, a ûeki való helyzetet 
visszany eri. 

Ez a felfedezés egyszerre fényes eredmé-
nyekkel kecsegtetett a növényors?ágban is és 
Nemec talált a gyökércsúcsban, Ilaberlandt a 
szár tetőző csúcsban olyan nagyobb üregű 
sejteket, melyekben keményítő rögök szabadon 
mozognak és amelyek épen úgy válthatnak 
ki ingert a helyzet megváltoztatása érdekében, 
mint az alsóbbrendű állatok mészkövecskéi. 

Minden szervezet tud tájékozódni. Az ember 
is! A mi tájékoztató-szervünk a fül labirin-x 

tusa, vagyis a felkörös ívjáratok. Ezeknek 
semmi közük a halláshoz, de a belőlük a 
testbe vezető idegszálak segítségével irányítói 
a mozgató szerveknek. Akinek a fülén a labi-
rintus beteg, annak kiesett a kezéből a gyeplő : 
minden lépése bizonytalan.^ ingatag. 

3. Az ízlés és szaglás. Összefogom a kettőt, 
mert sok alsórendű állat testén is közös szerv 
szolgál a kétféle inger megérzésére. V felsőbb 
rendű állatok testén külön vált a két szerv, a 
növények testén pedig még nem találtunk 
olyan műszert, mely íz- és szag-inger felfo-
gására szolgálhatna. Mégis fel kell tételeznünk, 
hogy a növényeknek is van valamelyes ízlelő 
képességük. A rovarevő növények pld. ugyan-
olyan súlyú egyéb haszontalan, meg nem 
emészthető anyagokkal be nem csaphatók. 
Viszont bizonyos kémiai anyagok minimális 
adagaira már reagálnak. Darwin bebizonyí-
totta például, hogy a harmatfű levelének nyeles 
mirigyszőre a foszforsavas ammóniák 1 mgr.-ja 
3 milliómodrészének a hatására már begörbül. 

Egyes baktériumok szeretik az almasavat 
és almasavba mártott hajszálcsőbe csalogat-
hatok. Harasztok termékenyítő sejtjei kedvelik 
a cukrot, de minden növény bizonyos fajta 
talajt szeret kiváltképen és egy és ugyanazon 
földből más és más tápszereket válogatnak a 
különböző növényfajok. Az egész váltógazda-
ság épen a növények válogatásán alapszik. 

A vízcseppben górcsővel megfigyelt ázalékok 
nyílsebesen menekülnek, ha étherikus folya-
dékkal közelítünk; egyes alsórendű állatok 

finnvássága pedig épen meglepő. Akárhány 
hernyó, álca vagy bogár inkább éhen hal, 
semhogy megízlelné akár a rendes táplálékul 
szolgáló növény legközelebbi rokonának a 
levelét. Miképen tudja megtalálni a lepke azt 
a bizonyos fát, dudvát, mely ivadékainak táp-
lálékot szolgáltat, pláne akkor, amikór a pil-
langó csak a másik esztendőben bújik ki a 
gazdanövénytől elszakadva, esetleg a földbe 
rejtett bábjából, az nekünk teljesen érthetetlen. 

Némely állat szaglása rendkívül fejlett. A 
vadászkutya példája eléggé ismeretes. Némely 
hímlepke több kilométer távolságból érzi meg 
a nőstény szagát és a szag általában nagy 
szerepet játszik a természetben, sokkal nagyob-
bat mint általában gondolják. A legtöbb állat 
a táplálékot szagáról ismeri meg és kutatja 
fel — a bogárság beporozza egyúttal a virá-
gok bibéjét ós gondoskodik öntudatlanul a 
növények ivadékairól — sok állat megtudja 
menteni az irháját, mert érzi a nyomában 
járó ellenségét, végre a fajtfenntartó hatalmas 
ösztönt is megsegíti munkájában az illat. 

4. A hallás szerve. Míg a többi öt érzék 
többé-kevésbé fejlett állapotban valamennyi 
élőszervezet tulajdona: addig a hallószerv, 
vagyis a rezgő testektől ébresztett hanghullá-
mok felfogására szolgáló műszer aránylag kevés 
kiváltságos állat speciális sajátsága. Az összes 
növények, az összes viziállatok süketek, de a 
szárazföldi állatok közül is csak a gerincesek 
és a bogárság azon fajtái hallanak, amelyek 
maguk is hangot adnak. Igaz, hogy ítéletünk 
itt se abszolút igazság, mert hiszen képzel-
hetünk olyan fület, amelyik oly magas hango-
kat fog fel, amiknek a megérzésére magunk 
képtelenek vagyunk (a denevér valószínűleg 
magasabb hangokat is érzékel) és lehet néme-
lyik állatnak olyan hangadó készüléke, mely 
minket nem izgat, mert átlépi a mi fülünk 
ingerelhetőségének felső határát : de ilyenek 
kifürkészésére tudatlanok vagyunk. 

A hallószerv húros, vagy lemezes. A húr, 
vagy a kifeszített lemez (dobhártya) meg-
mozdul a levegő lökésétől és vagy közvetlenül 
vagy közvetve (pl. a hallási csontocskák révén) 
izgatja az ideget, mely izgalom hatása alatt 
az idegrendszer középponti szervében, a meg-
felelő dúcban, vagy az agyban a hang érzete 
támad. (Folyt, köv.) 

Tartalom. A nyelvről. Pechány Adolf dr. — 
A klasszikus és romantikus dráma. Benedek Marcell dr. — 
Vörösmarty mint prózaíró. Badnai Oszkár dr. — Az 
oszthatóság ismertetőjelei. Csada Imre. — A radio-
aktiv-sugárzásról Dékány Mihály. — Bevezetés a 
biológiába. Wagner János. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Űj népiskolai Értesítő-Könyv. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák 

részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki. 
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapható. 
Bolti ára 18, net tó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron 

szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett , portómeutes iskolai ha tó -
ságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

VEZÉRKÖNYV 
a beszéd- és érte lemgyakorlatok tanításához. 

Nagy László után teljesen átdolgozta: URHEGYI ALAJOS, 
bpesti VI. ker. állami tanítónőképzői tanár, gyakorló-isk. tanító. 

Nettó-ára 75 fillér, bolti ára 1 korona, 
85 fillér beküldése esetén portómentesen küldetik meg. 

A vall.- és közokt. m. kir. miniszt. 79.395/1909. sz. rendeletével segédkönyvül engedélyezte. 

Nagy László „Vezérkönyve" négy évtizeden át volt a tanítóság vezetője. E négy 
évtized leforgása alatt azonban a beszéd- és értelemgyakorlat tanításának szempontjai oly 
változáson mentek keresztül, hogy a könyv átdolgozása, illetőleg teljesen újjá írása vált szük-
ségessé. így tehát, bár a könyv nagynevű elődjének nevét is viseli, teljesen lij, s hogy a 
modern követelményeknek mily mértékben felel meg, azt a következő két bírálat mutatja. 

Gömöri Sándor, az iglói áll. tanítóképző igazgatója, kinek előzetes bírálat céljából 
kiadtuk a munkát, a többek közt így nyilatkozik : 

„Urhegyi, mint tehetséges, Istentől megáldott tanítómester bánik az ismeretek földolgo-
zásával. Azoknál a mintáknál, amelyeket könyvében ád („Az asztal." „á. család." „A macska." 
„A tyúk." stb.) kitünőbbeket nem ismerek. Azért, mert beleviszi tanításába egész lelkét, mert 
kiváló oktató tartalmuk mellett kiváló nevelő hatásúak is. Mesterileg fölhasználja e tanítások-
ban a gyermek tevékenységét is; e tekintetben a tanítókartársak igen sokat tanulhatnak 
könyvéből. Es ha esak félig-meddig fogják a tanítókartársak követni Urhegyit, hacsak félannyira 
is lesznek képesek azt a szellemet teremteni tanításuk közben, amely ezekben a részletesebben 
kidolgozott tanításokban van, már ezzel is szép, nagy hivatás vár erre a könyvecskére." 

Zajzon Dénes kir. tanácsos, nyug. áll. tanítóképző-igazgató, a „Hivatalos Közlöny" 
augusztus 1-én megjelent számában közölt hivatalos bírálata így foglalja össze: 

„A fentebb elmondottak alapján jó lélekkel állíthatom, hogy Urhegyi Alajos munkája 
pedagógiai irodalmunkban számottevő helyet foglal el. Látszik, hogy olyan tanférfiú írta, aki 
a beszéd- és értelemgyakorlatok tanításának módszerével tökéletesen tiszában van és hogy a 
munkának kidolgozását odaadással, ügyszeretettel végezte. Tanítóink, a fiatalok épúgy, mint az 
idősebbek, sikerrel használhatják a vezérkönyvet." 

Ezek alapján Urhegyi vezérkönyvét nyugodt öntudattal ajánljuk a magyar taníto'k 
figyelmébe. 

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

A tanítóképző-intézetek figyelmébe. 
A tanítóképző-intézetek számára szolgáló Csiky-féle Alkotmánytan már 

kapható. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda ignsf/atósá'ja. 
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PÁLYÁZATOK. 
A m a r o s v á s á r h e l y i izraelita hitközség iskolájánál 

az újonnan rendszeresített és 1910 január 1-én be-
töltendő II. tanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalom : államsegéllyel kiegészített ezerkétszáz korona 
törzsíizetés és négyszázhúsz korona lakbér. Pályáz-
hatnak oly 30 éven aluli okleveles férfitanítók, akik 
héber ismeretekben alapos képzettséggel bírnak, szigo-
rúan vallásos, erkölcsös életmódot folytatnak. Előny-
ben részesülnek azok, kik a budapesti izr. tanító-
képezdében nyerték oklevelüket, jó hanggal rendelkez-
nek és templomi énektanításra képesek, melyért külön 
jövedelemre számíthatnak. Megválasztott csakis a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr jóváhagyása 
után foglalhatja el állását. A kellő családi állapotot 
és esetleges működést feltüntető okmányokkal fel-
szerelt folyamodványok alulírt iskolaszék elnökségéhez 
f. évi november hó 21-ig beküldendők. Maros-Vásár-
hely, 1909 október hó 18-án. Lövy dr., iskolaszéki 
elnök. Polacsek C. Vilmos, iskolaszéki jegyző. 

(2040—III—3) 
Pályázati hirdetmény. Az or lovát l (volt határ-

őrvidék) községi elemi iskolánál üresedésben levő 
tanítónői állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen 
községi tanítónői állomással a következő évi fizetés 
van egybekötve : 1000 korona fizetés, 3 öl kemény 
tűzifa, 60 korona szénátalány, 1 hold szántó, 400 öl 
kert, 10 korona irodai átalány, 72 korona iBkola-
tisztogatási átalány s a gazdasági ismétlő-iskolai taní-
tásért 146 korona 66 fillér. A kinevezendő tanítónő 
köteles tanulóit egyházi énekre is oktatni s ezért a 
hitközségtől 120 korona jutalomdíjban részesül. Fel-
hívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítónők, hogy a 
torontálmegyei közigazgatási bizottsághoz címzendő, 
1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt folya-
modványukat f. évi november hó 8-ig a megyei köz-
igazgatási bizottságnak, Nagybecskerekre küldjék be. 
A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság, 
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. 
Nagybecskerek, 1909. évi október hó 16-án. Grézló, 
kir. tanfelügyelő. (2061—III—3) 

Monostor (Torontál) községi iskolánál a tanítói 
állásra november 15-iki lejárattal pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : 264 korona a községtől, 736 korona 
államsegély, természetbeni lakás. A stóláért köteles 
a kántori teendőket végezni, a hitoktatásért 24 
korona évi díj jár. Iskolaszék. (2067—111—2) 

Okleveles tanítónő helyettes vagy nevelői állást 
sürgősen keres. „Tanítónő" jeligére. Poste restante. 
A p a t f a l v a , Borsod m. (2108—II —2) 

A hu t t i i róm. kath. kántortanítói állomásra pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : államsegéllyel 1000 korona. 
Kérvények november hó 26-ig küldendők Herbszt 
László egyházkerületi tanfelügyelőhöz Proszékre, u. 
p. Szielnicz (Liptó m.). Tót nyelv ismerete megkíván-
tatik. (2043—II-2) 

Pályázat a hiripiref. orgonista-kántortanítói állásra. 
Javadalom : loOO korona, államsegéllyel ; kitűnő lakás 
melléképületekkel, nagy kerttel ; stóla. Kötelesség : 
I—VI. osztályban mindennapi tankötelesek tanítása, 
orgonista-kántorkod ás, lelkész helyettesítése kánonikus 
órákon és szükség esetén. Pályázati okmányok 1909 
november 20-ig alulírotthoz küldendők. Személyes 
jelentkezés ajánlatos, pályázó költségén. Állás december 
1-én elfoglalandó. Hirip (p. Ombod, Szatmár m.), 1909 
október 26. Kálmán Sándor, ref. lelkész. (2079—11—2) 

A s z e n t i s t v á n - o s z l á r - p u s z t a i I—VI. osztályú, 
államilag segélyezett községi iskolánál újonnan szer-
vezett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
1000 korona fizetés, havi előleges részletekben, ter-
mészetbeni lakás és kert. Pályázati kérvények f. évi 
november hó 16-ig Dulcz István iskolaszéki jegyző-
höz, Tápiósáp (Pest megye) küldendők. (2114-1-1) 

4 5 . SZÁM. 

Óvónői állás töltendő be 1910 január hó 1-től a 
botfa lu i (Brassó megye) cukorgyári magyar tan-
nyelvű óvodánál. Jávadalom : 900 korona fizetés, lakás, 
világítás, fűtés és a gyári alkalmazottaknak adott 
szokásos jutalék. Dajkatartásról a gyár gondoskodik. 
Folyamodványok a bizonyítványok másolataival együtt 
folyó évi november hó 15-ig a gyári igazgatósághoz 
nyújtandók be. Tótul és németül tudók előnyben 
részesülnek. (1838-1—1) 

Egy, a magyar és német nyelv teljes birtokában 
levő tanítónő ajánlkozik nevelőnőnek egy-két gyermek 
mellé, ki e téren már működött, miről bizonyítványai 
tanúskodnak. Cím : Steiner Gizella, I g a z f a l v a . 

(2042—1-1) 
T u r z ó f a l v a (Tincsén m.) községben több szülő 

összeállván, 30 — 40 tőt anyanyelvű, tanköteles gyer-
mekeit szándékozik egy róm. kath , okleveles, nőmet 
nyelvet teljesen bíró tanítóval, osztatlan iskolában 
előírt tanterv alapján, magánúton taníttatni. Fizetése : 
1000 korona ; lakpénz 160 korona ; faátalány 100 
korona, melyből a tanterem is fűtendő ; szolgatartási 
díj 40 korona és esetleges korpótlékok. Az állás egy-
előre csak egy évre szól, de kellő taneredmény elő-
mutatása esetén addig, míg a helybeli központi róni. 
kath. iskolánál a 111. és IV. tanítói állás államsegély 
útján rendszeresítve lesz. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Pályázók kérvényeiket alulírotthoz, november hó 17-ig 
nyújtsák be. Lonszky Gyula, plébános. (2069—I—1) 

Nyitramegyei V á g s z e r d a h e l y , a pobedimi plé-
bánia róm. kath. fiókközsége, kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma : készpénzfizetés, termé-
nyek, 8 magyar hold szántóföld, tűzifa és stóla címén 
összesen 1085 korona évente ; lakás: 2 szoba, 1 konyha, 
kamra, hozzá istálló, szín és pajta. Kötelessége : min-
dennapi és vasárnapi iskola tanítása ; vasár- és ünnep-
napon, néha hétköznapon orgonálni ; nyilvános jel-
legű egyházi szertartásoknál segédkezni ; harangozásról 
gondoskodni. A kérvények a vágszerdahelyi róm. kath. 
iskolaszékhez intézve, a tankerületi esperes úrhoz kül-
dendők Csejthére (Nyitra m.), f. évi november hó 23-ig 
Kívánatos, hogy a pályázók személyesen jelenjenek 
meg Vágszerdahelyen (vasúti megálló : Pobedim-
Szerdahely), a f. évi november 25-én megejtendő 
választáson. (2076—1—1) 

A b u k ó c z i ág. hitv. ev. egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Tannyelv : tót. Fizetés : 
szabad lakáson, konyha- és gyümölcsöskerten kívül 
1100 korona, készpénzben és tűzifában. Szép mellék-
jövedelemre biztos kilátás van. Folyamodványok, kellő 
fölszereléssel s az iskolaszékre címezve, alulírotthoz 
f. évi november hó 15-ig küldendők. Bukócz (p.Brezova, 
Nyitra m.). Bodnár Gyula, lelkész. ( 2 0 8 8 - 1 - 1 ) 

A „Magyar szent korona országai vöröskereszt-
egyleté"-nek m i s k o l c z i városi választmánya által 
a borsodvármegyei Erzsébet-közkőrházban legközelebb 
rendezendő ápolónői t a n f o l y a m 1910. évi január 
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tan-
folyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb 
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány 
ügyvivő alelnökehez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), 
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli meg-
keresésre szívesen ad részletes felvilágosítást. 

( 2 0 9 2 - I V - 1 ) 
A Néptanítók Lapja 42. számában kiírt zombai 

róm. kath. osztálytanítói állásra, az abban megjelölt 
föltételekkel, az ott kitűzött határidő rövidsége miatt, 
a pályázat f. évi december l-ig meghosszabbíttatik. 

( 2 1 1 1 - 1 - 1 ) 
P o z s o n y h i d e g k ú t o n (vasúti állomástól, Lamacstól 

20 perc, Pozsony mellett) róm. kath. kántortanítóságra 
a „Néptanítók Lapja" 42. számában közzétett pályázat 
november 15-ig meghosszabbíttatik, azzal, hogy orgo-
nálni tudó tanítónők is jelentkezhetnek. Moys Antal, 
lelkész. ( 2 1 4 3 - 1 - 1 ) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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Sz lmön (Komárom megye) a kántortanítói állás 
november 18-án pályázattal betöltetik. Javadalom : 
3 szoba, konyha, fás- és éléskamra, istállók, kocsiszín 
és kert ; föld- és egyéb jövedelem címén 1915 korona ; 
21 2 hold kertiföld, vagy esetleg természetbeni munka-
váltság. Az állás azonnal betöltendő. Fölszerelt kér-
vények iskolaszék elnökségéhez, Szimőre küldendők. 
Szimély Gusztáv, plébános. (2112—1 — 1) 

1. A monoki róm. kath. egy háztanács-iskolaszék 
pályázatot hirdet elhalálozás következtében megüre-
sedett kántortanítói állásra. Javadalmazása, mint 
kántornak : temetési stóla : 400 korona, párbér ér-
téke 440 korona, alapítványi misék és ostyasütés : 
40 korona, egy darab szőlőföld haszonértéke : 40 
korona, szántóföld haszonértéke : 30 korona. Mint 
tanítónak: fizetése tandíjból: 300 korona, megyaszói 
földek haszonértéke : 140 korona, monoki urasági 
kegyföld haszonértéke : 100 korona. Kilátása van 
még 200 korona mellékjövedelemre, akár mint fo-
gyasztási szövetkezeti könyvelőnek, akár mint gazda-
sági ismétlő-iskolai tanítónak és faiBkolakezelőnek. 
Pályázni óhajtók kérvényeiket november 16-ig be-
zárólag az egyháztanácsra címezve, alulírottnak küld-
jék be. Választás november 18-án lesz, próbaénekléssel 
egybekötve. Megjelent pályázók költségeit egyház-
tanács nem téríti meg. Megválasztott kántortanító 
állását december 15-én foglalja el. Monok (Zemplén 
m.), 1909 október 30. Petsár Gyula, plébános. 

'2. A monoki róm. kath. iskolaszék tanítónői állásra 
pályázatot hirdet. Fizetése : a hitközségtől : 100 korona, 
folyamatban levő államsegélykérvényre : 900 korona ; 
lakása egy szoba-, konyha- és kamrából áll. Kérvé-
nyek november 16 ig adandók be. Választás november 
18-án lesz. Monok, 1909 október 30. Rk. iskolaszék. 

( 2113 -1 -1 ) 
A felsőzáro8Í ág. hitv. ev. egyház Vidornya leány-

egyháza számára okleveles tanítót vagy tanítónőt 
keres. Javadalmazása: lakáson és kerten kívül 1000 
korona. Tót nyelv bírása kívántatik. Pályázatok 1909 
november hó 20-ig a felsőzárosi (Trencsén m., puhói 
járás) ág. hitv. ev. lelkészi hivatalnál nyújtandók be. 

(2115—1—1) 
Salgón (Nyitra vm.), a róm. kath. elemi iskolánál 

lemondás folytán megürült II-odtanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. Javadalom: egy, a legszükségesebb 
bútorzattal ellátott szoba ; hitközségtől, kertpótlékkal, 
120 korona ; a megválasztott nevére átutalandó állam-
segély 900 korona. Tanítja a III—VI. osztályt és az 
ismétlősöket. Pályázni szándékozó, tótul is tudó, ma-
gyar érzelmű és magyar honos, okleveles tanító urak 
fölszerelt kérvényüket november 14-ig küldjék főtiszt. 
Bilek Rezső esperes-plébános úr címére, Ürménybe. 

( 2 1 1 6 - 1 - 1 ) 
Hrachov i s tye l ág. hitv., tót tannyelvű, államilag 

segélyezett elemi iskolához tanító kerestetik. Fizetés : 
1000 korona, ebből államsegély 882 korona. Pályá-
zatok Nyitra-Krajnai ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

( 2119 -1 -1 ) 
Űjkécake nagyközség (Pest vármegye) lemondás 

folytán megüresedett községi belterületi férfitanítói 
állásra, — ha ezen állás külterületi tanítóval töltetnék 
be, egy külterületi tanítói állásra pályázatot hirdet. 
A belterületi tanító fizetése : 300 korona a községtől. 
700 korona államsegély, 200 korona lakbér, 20 korona 
kertilletmény. A külterületi tanítóé : 300 korona a 
községtől, 700 korona államsegély és természetben: 
2 szép szobás lakás, mellékhelyiségekkel és természet-
beni kertilletménnyel. Nős vagy zeneértők előnyben 
részesülnek. A megválasztott 8 nap alatt köteles az 
állást elfoglalni. Kérvények ezen hirdetmény meg-
jelenése után 8 nap alatt az iskolaszéki elnök úrhoz 
adandók be. Újkécskén, 1909 október 29-én. Községi 
iskolaszék. (2123-1—1) 

! A k i s lé ta l (Szabolcs megye) ref. egyház kántor-
! tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalom : 1. kész-

pénz az egyháztól 676 korona, az államtól 324, mind-
kettő havi előleges részletekben fizetve ; 2. két vékás 
szőlőföld haszonélvezete ; 3. lakás két szobávál, mellék-
épületekkel, kerttel ; 4. ismétlő-iskolások tanításáért 
a község pénztárából 40 korona; 5. stóla. Köteles-
sége: 1. istenitiszteleteken az éneklés vezetése; 2. 
temetések végzése ; 3. I—VI. vegyes osztályok veze-
tése, egyházkerületi utasítás szerint ; 4. kánonikus 
órákon és a lelkész akadályoztatása esetén a temp-
lomi istenitiszteletek végzése. Pályázati felszerelt 
kérvények 1909 november 20. alulírotthoz nyújtandók 
be. Választás november 11-én. Állás választás után 
azonnal elfoglalandó. A választás 1909/10. iskolai évre 
történik, a kívánalmak megfelelése után f. iskolai 
óv befejeztével állandósíttatni fog. Kisléta, 1909 
október 29. Szakáts József ref. lelkész, iskolaszéki 
elnök. (2117—1—1) 

A s z é c s é n y i (Nógrád m.) róm. kath. elemi fiú-
iskolánál osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : 1000 korona, melyből 600 korona állam-
segély ; lakbér 250 korona. Kötelessége : egy osztályt 
önállóan vezetni és szükség esetén a kántort helyette-
síteni. Az állás azonnal elfoglalandó. Pályázatok 
november 13-ig a szécsényi róm. kath. plébániához 
küldendők. Iskolaszék. (2122—1—1) 

Az özgödörl (Vas m.) fiókközség róm. kath. taní-
tói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme: kétszobás 
lakás, konyhán és gazdasági épületeken kívül 11'/2 
mérő búza, 11' •> mérő rozs, la 11 öl (ebből 3 öl iskola-

: fűtésre), 4 hold 800 -öl rét (műveli a község), 11 hold 
szántó és legelő egy tagban, 160 korona tandíj 40 korona 
évnegyedi részletekben fizetve, zsellérektől 6 korona. 
Összesen : 626 korona. Államsegély 374 korona. Köteles-
sége : a mindennapi és ispiétlősök oktatása. Kántori 
nincs. A horvát vagy német nyelv ismerete szükséges. 
Kellően fölszerelt folyamodványok november 17-ig. 
Németszentgrót, plébánia-hivatalra címzendők. 

(2124-11-1) 
Igló város tanácsa a város és a szepesmegyei püs-

pök között 1879. évi május hó 5-én létrejött meg-
egyezés alapján a lemondás, illetve nyugdíjazás foly-
tán üresedésbe jött ig ló vaspatak i és I g lóvéghe ly i 
kántortanítói állásokra ezennel pályázatot hirdet. 
Ezen kántortanítói állások jövedelme, melyet Igló 
város, mint az iskolák segélyezője, az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 25. §-a alapján biztosít, az állások 
mindegyikére nézve a következő, a városi képviselő-
testületnek 1908. évi december 9-én hozott 65/ki. 
908. számú határozata szerint: 1. évi 1000 korona 
törzsfizetés ; 2. korpótlékok : 5 évi működés után 200 
korona, 10 év után 200 korona, 15 év után 100 
korona, 20 év után 100 korona, 25 év után 200 ko-
rona, 30 év után 200 korona ; 3. természetbeni lakás ; 
4. kerthasználat ; 5. 20 korona évi fűtési átalány. 
Pályázó róm. kath. tanítók folyamodványaikat f. évi 
november hó 15-ig terjesszék be Igló város tanácsá-
hoz. A folyamodványhoz csatolandók : keresztlevél, 
tanítói oklevél, működési és a kántori teendőkben 
való .jártasságot igazoló bizonyítvány, magyar honos-
sági bizonyítvány, nős vagy nőtlen állapotot igazoló 
lelkészi bizonyítvány. Igló város tanácsa, 1909. évi 
október hó 22-én. Folgens Kornél, polgármester. 

(2126—1—1) 
Dridif község iskolaszéke a Dridi f községben (Fo-

garas megye) újonnan szervezett községi iskola taní-
tói állomására pályázatot hirdet. Javadalmazás : a) 
fizetés 1000 korona, a községtől 100 korona, állam-
segély 900 korona; b) két méteröl tüzit'a ; c) termé-
szetbeni lakás. Pályázati határidő : november 30-ika, 
meddig a pályázatok az alulírott iskolaszék elnöké-
hez benyújtandók. Dridif, 1909 november 3-án. Lupu 
György, iskolaszéki elnök. (2168—1—1) 
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A tah i tót fa lu i róm. kath. iskolához elhalálozás 
folytán megüresedett kántortanítói állásra 1910 április 
30-ig tartó félévre segédtanító kerestetik, ki a kántori 
teendőkben jártas. Fizetése : 400 korona. Pályázati 
határidő: november 20. Plébánia-hivatal Tahitótfalu, 
Pest megye. (2125—1—1) 

A mohács i községi óvodafelügyelő-bizottság a 
Mohács nagyközség által fenntartott három óvoda 
egyikében nyugdíjazás folytán megüresedett óvónői 
állásra pályázatot hirdet. Felhívatnak mindazok az 
okleveles kisdedóvónők, akik ezen, havi részletekben 
előre kiszolgáltatandó 800 korona készpénzfizetéssel 
és természetben való lakással vagy ilyen lakás helyett 
negyedévi részletekben előre fizetendő évi 240 korona 
lakpénzzel javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy 
pályázati kérvényüket kisdedóvónői oklevéllel, születési 
bizonyítvánnyal, a magyar honosságot s a netáni előző 
alkalmazást bizonyító okiratokkal fölszerelve, folyó évi 
november hó 15-ig az alulírott elnökhöz címezve, annál 
inkább nyújtsák be, mert kellően föl nem szerelt 
avagy később érkező folyamodványok nem fognak 
figyelembe vétetni. Megjegyzem, hogy az óvodafel-
ügyelő-bizottság fenntartja magának a jogot, hogy a 
megválasztott óvónőt a községben levő községi óvodák 
bármelyikébe — akár most, akár később — áthelyez-
hesse. Kelt Mohácson, 1909 október hó 29-én. Margitai 
Péter, a felügyelő-bizottság elnöke. (2128—I—1) 

A m á r é f a l v a i (Udvarhely megye) róm. kath. a) 
kántortanítói és b) segédkántortanítói állásra novem-
ber hő 21-ig az iskolaszék pályázatot hirdet. A kán-
tortanítói állás javadalma : a díjlevél szerinti forrá-
sokból 750—800 korona, államsegély 350 korona, 
a segédkántortanítói állásé pedig 430—450 korona, 
államsegély 593 korona, megfelelő lakás, veteményes-
kert, illetve kertilletmény. Kántori próba 14. és 21-én 
lesz. Próbára jelentkezők mindkét állásnál előnyben 
részesülnek. Szövetkezeti működés szintén tekintetbe 
vétetik. Máréfalva. György Lázár, iskolaszéki elnök. 

(2129-11-1) 
Sarkad (Bihar m.) községi polgári fiúiskolájánál 

egy mennyiségtan-természettudományi segédtanári 
állásra pályázatot hirdetünk. Fizetése : a községtől 
200 korona törzsfizetés és 320 korona lakbér, állam-
segélyből 1200 korona törzsfizetés. Pályázók oklevelük 
bemutatását követő hő 1-től kezdve kapják állam-
segélyüket. Ez állás két év múlva lesz rendessé át-
szervezve. Pályázati határidő : november 20. Pályázati 
kérvények alulírott elnökhöz küldendők. Balog Ambrus, 
iskolaszéki elnök. Büttel Károly, iskolaszéki jegyző. 

(2130—1—1) 
A n a g y b l c s c s e i polgári iskolához matematikus 

kerestetik. Évi fizetése : 1000 korona. Mellékjövedelem 
mindig szokott lenni. Jelentkezhetni egyszerű levélben. 

(2134-1—1) 
K e s z e g l (Nógrád megye) róm. kath. kántortanítói 

állásra az iskolaszék november 15-re pályázatot hir-
det. Javadalom : a díjlevél szerinti forrásokból 848 
korona, államsegélyből 152 korona. Tót nyelv isme-
rete szükséges. Megjelenők előnyben részesülnek. 
Kérvények Nézsa, plébánia-hivatalhoz küldendők. 

(2135—1—1) 
A s z u h o g y l ref. leányegyház előkönyörgő-kántor-

tanítői állomására pályázat hirdettetik. Fizetése : 18 
hold szántóföld és rét ; 6 hold erdőlegelő ; 24 m. tűzifa, 
közmunkaszolgálmánnyal ; 45 mindennapi, 20 ismétlő-
iskolás után tandí j ; 7 köböl búza; 17 köböl rozs; 
20 köböl zab ; 221 korona államsegély; természetbeni 
lakás kerttel és stóla. Kötelességei : a szorgalmas 
tanítás s éneklésen kívül rendesen, mind köz-, mind 
vasárnapokon az istentisztelet végzése. Pályázati határ-
idő : november 20. Az állás 1910 január 1-én el-
foglalandó. A pályázatok Csiky József ref. lelkészhez, 
Rudabányára (Borsod m.) küldendők. (2138—1 — 1) 

Pályázat a z l c s i (Somogy m.) róm. kath. osztály-
tanítói állásra, f. évi november 19-ig. Javadalmazása : 
államsegély 700 korona, Zics községtől 300 korona, 
lakás- és fapénz 100 korona, kertilletmény 25 korona. 
Kötelessége : egy tanteremben tanítani, a gyermekeket 
vasár- és ünnepnapokon templomba kísérni s ott 
reájuk felügyelni, a kántoriakban segédkezni, a Gond-
viselés című egyházmegyei nyugdíjintézet s a ker. 
tanítóegyesület tagjává lenni. Kérvények iskolaszéki 
elnök Nágocs (Somogy m.) címére intézendők. Állás 
azonnal elfoglalandó. (2136—1—1) 

A n a g y s z a k á c s l l (Somogy megye) róm. kath. 
iskolaszék a megüresedett II-ik osztálytanítói állásra 
pályázatot hirdet. Jövedelem : községi pénztárból 
400 korona, államsegély 600' korona, továbbá egy 
bútorozott szoba, fűtéssel és tisztogatással. Köteles-
ségei : az iskolaszék által kijelölt osztály tanköteleseit 
törvényszabta módon oktatni s nevelni, az összes 
kántori teendőkben segédkezni, a tanköteleseket isteni 
szolgálatra elkísérni, ott rájuk felügyelni. Csak ok-
leveles férfitanítók pályázhatnak. Pályázati határidő : 
novembr 20. A megválasztot köteles a veszprémegy-
házmegyei róm. kath. tanítók „Gondviselés" című 
segélyintézetébe belépni. Felszerelt kérvények főtiszt. 
Vízi István plébános úr címére küldendők. Az állás 
f. évi december 1-én foglalandó el. Megbízásból : 
Yizi Géza, kántortanító. (2137—1—1) 

A h o n t f i i z e s g y a r m a t i református iskolához a 
rendes tanító betegsége miatt helyettes tanító keres-
tetik. Fizetése : az egyház pénztárából előre fizetendő 
havi 70 korona ; egyszobás lakás ; 1 '/» öl tűzifa. 
Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-tankötelesek 
tanterv szerinti oktatása, a lelkész szokásos helyette-
sítése, a temetések végzése. Pályázhatnak református, 
okleveles tanítók, esetleg tanítójelöltek is. Az állás 
azonnal elfoglalandó. A pályázati kérvények f. évi 
november 15-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz kül-
dendők. Lányi Árpád, református lelkész. 

(2140-1—1) 
K e r k a s z e n t k i r á l y i róm. kath. önálló tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, 
ebből 394 korona államsegély, 606 korona az iskola-
fenntartótól. Lakás: 2 szoba, konyha, kamra, istálló, 
konyhakert. Iskolafűtésre elégséges tűzifa. Legeltetési 
jog: 2 darab szarvasmarha, 4 darab sertés számára. 
Kötelességei : mindennapi és ismétlő - tankötelesek 
valláserkölcsös, hazafias oktatása, tartozik a növendé-
keket körmenetekre, szentgyónásra Kerkaszentmik-
lósra felvezetni. Pályázhatnak okleveles férütanítók. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények Gaál István 
plébános, iskolaszéki elnökhöz november 20-ig Kerka-
szentmiklósra (Zala m.) küldendők. (2141—I —1) 

Az aszófői (Zala m.) plébániához tartozó O r v é n y e s 
(balatonmenti vasúti állomás) hitközségi kántortanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Évi jövedelem : lakáson, 
kerten, esetleg korpótl kon kívül 388 korona állam-
segéllyel együtt 1200 koronára tehető. Tanítás nyelve: 
magyar, istentisztelet ezidőszerint német. Választás 
november 22-én 9 órakor. Személyes jelenlét szük-
séges. A megválasztott állását november 26. tartozik 
elfoglalni és azt tanév befejezte előtt nem hagy-
hatja el. Aszófői plébános. (2142—1—1) 

A k i s i g m á n d i községi osztatlan népiskola tanító-
jának évi fizetése : tisztességes lakás kerttel, 800 korona 
készpénz, egy szoba fűtésére kőszén, állami kiegészítés 
1000 koronáig és a korpótlék. Református egyén a 
nagyon csekély kántori és énektanítói teendőkért az 
egyháztól 80 koronát és 928 négyszögöl, részben be-
ültetett szőlőföldet kap. A kántorságra kötelezően 
vállalkozás a kérvényben világosan kiteendő. Pályáz-
hatni valláskülönbség nélkül, november 21-ig hozzám 
küldendő kérvénnyel. Postaállomás Nagyigmánd, Ko-
márom megye. Iskolaszéki elnök. (2149—I—1) 
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Komáromkürt i róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalom : községtől 600 korona, 
államsegély 400 korona, bútorozott szoba fűtéssel, 
takarítással. Kötelesség : osztályt vezetni, gyermekekre 
templomban, körmenetkor felügyelni, kántor aka-
dályoztatása esetén kántoriakban segédkezni, miért 
őt kántortanító megegyezés szerint honorálja. Kér-
vények november 16-ig küldendők Áes Ferenc esperes-
plébános címére. (2121—I—1) 

Pályázat. A rábakeresztúri (Yas vármegye, 
szombathelyi egyházmegye) róm. kath. iskolánál le-
mondás folytán az üresedésben levő róm. kath. osztály-
tanítói második állomásra pályázat hirdettetik. Az 
állomással egybekötött javadalmak a következők. Elő-
ször : a rábakeresztúri róm. kath. hitközségtől, illetve 
a róm. kath. hitközség pénztárából fizetendő 400 ko-
rona rendes fizetés, mely fizetés havonként, előre fizet-
tetik. Másodszor : a törvényes kertilletmény fejében 
30 korona. Harmadszor: kérelmeztetni fog államsegély-
nek fejében 600 korona rendes fizetés. Összesen : 
1030 korona. Ezen tanítói állással egybekötött járandó-
ság egy kis szoba, bútorozatlanul. A tanítónak fűtés 
nem jár. Az iskolaterem fűtéséről a rábakeresztúri 
hitközség maga gondoskodik. A megválasztandó tanító-
nak kötelességei : az I. és II. osztályt önállóan vezetni 
s az ismétlő-iskolát a kántortanítóval felváltva tanítani. 
Tartozik a megválasztott a kántori teendőkben teljesen 
díjtalanul segédkezni s szükség esetén a kántort díj-
talanul helyettesíteni, a gyermekeket templomba 
vezetni s ott rájuk felügyelni. Az iskolában a tanítási 
nyelv magyar ; a község lakóinak nyelve német, azért 
kívánatos, hogy a német nyélvet megfelelően bírja. 
A kérvények benyújtási határideje : 1909 november 
hó 13-ika. A választás 1909 november hó 14-én fog 
megtartatni. Az állomás a megválasztás után azonnal 
elfoglalandó. Személyes megjelenés kívánatos, de az 
útiköltségeket a hitközség nem téríti meg. A zenében 
való jártasság előnnyel jár. A kérvények a róm. kath. 
iskolaszékhez nyújtandók be. Pósta helyben, per Szent-
gotthárd. A róm. kath. hitközség. (2147 -I—1) 

Keresek egy 26—30 éves, ref. vallású, katonaköte-
lezettségnek eleget tett, nőtlen, zenéhez, gazdasághoz 
értő, szépíró, okleveles tanítót, tisztességes megegyezés 
szerint. Másolatokban megküldött okmányai saját-
kezűleg írt leveléhez melléklendők. Tanítók gyermekei 
előnyben részesülnek. Megfelelő magaviselet esetén 
igen fontos és szép, állandó, nyugdíjjogosult állásra 
számíthat. Pályázatok december 12-ig Bathó János 
áll. ig.-tanítóhoz Kézdialbisba, u. p. Dálnok, Három-
szék megyébe küldendők. (2150-1—1) 

Hegyeshe ly -Al sóke lc só i (Trencsén megye) róm. 
kath. népiskolához tanerő kerestetik. Fizetése : 1000 
korona, kétszobás lakás, szántóföld, szolgaátalány 
20 korona, 8 kis öl tűzifa, iskola fűtésére. Pályázati 
határidő: november 18. Iskolaszék. (2156—I—1) 

Nőtanító-helyettest keresek két, esetleg több hó-
napra. Bútorozott szoba, előszoba, konyha és kamarán 
kívül havi hatvan koronát kap. Ev. ref. másodtanító, 
Tyúkod. (2157—1—1) 

A s z e n t g y ö r g y v ö l g y i (Zala m.) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat. Járandósága: 800 korona 
pénzértékben, ezenfelül 14 hold jóminőségű szántóföld 
és rét használata, továbbá minden tanköteles után 
(40) egy szekér fa, melyből a tanterem is fütendő, 
ezenkívül megfelelő lakás, gazdasági melléképületekkel 
és szép gyümölcsössel. Kötelessége : A tanítói és kántori 
teendők végzése. Választás november 22-én. Kérvények 
Berger Ignác dr. plébános, iskolaszéki elnök címére 
küldendők. Az állás azonnal elfoglalandó. 

(2158-1—1) 
Lajosmizsére (Pest m.) kántorság minden ágá-

ban teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizetése : 
havonként húsz korona, ágyneműn kívül teljes ellátás. 
Hulin Nep. János, róm. kath. kántor. (2137—II—1) 

41 

A t e skándi (Zala m.) róm. kath. tanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 2 szobás lakás, konyha 
és kamra ; készpénzben tandíjból és a községtől 
605 korona ; régi államsegélyből 195 korona. Az 
1000 koronáig való kiegészítés iránt a kérvény már 
beterjesztetett. Pályázati határidő : november 15-ike. 
Kérvények a bonczódföldei plébánia-hivatalhoz kül-
dendők, u. p. Alsóbagod. (2160—1—1) 

A n a g y ö s z i községi óvónői állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalom : 600 korona készpénz, szabad lakás, 
70 korona faátalány, vagy ennek megfelelő kemény 
tűzifa, 400 Q-öl pótkert, valamint 130 korona állam-
segély addig, míg az állam engedélyezi. Kellően fel-
szerelt kérvények f. évi november hó 16-ig a községi 
iskolaszék címére küldendők. Rischar Vilmos, iskola-
széki elnök. Harter József, iskolaszéki jegyző. 

(6162—1—1) 
A b ihar-nagybajoml református egyház orgonista-

kántorsággal egybekötött nagyobb fitanítói állomására 
pályázatot hirdet. Javadalom : tisztességes lakás, házi-
kerttel; készpénz, termény- és tandíjváltság együtt 1125 
korona 30 fillér ; 14 kat. hold és 622 Q ö l szántóföld 
haszonélvezete, à 48 korona = 690 korona (most 
800 korona haszonbért fizetnek érette) ; stólára leg-
alább is 300 korona ; legátustartásért 24 korona. 
Összes javadom, díjlevél szerint, 2139 korona 30 fillér, 
melyből nyugdíjba beszámított tanítói javadalom : 
1330 korona. Korpótlékot az állam ad. Kötelesség : a 
IV., V. és VI-dik osztály tanterv szerinti vezetése ; 
kanonika-órákon, ha a lelkész reábízza, szószéki szol-
gálat ; az összes orgonista-kántori teendők végzése. 
Az állomás 1910 februári , napján foglalandó el. Fel-
szerelt, a családi s katonakötelezettségi állapotot is 
feltüntető kérvények folyó évi december hó 4-ik nap-
jáig alulírotthoz küldendők. Ének- és orgonapróbára 
a meghívandók saját költségükön jelenhetnek meg. 
Bihar-Nagybajom, 1909 november 5. Kozma Zsigmond, 
lelkész. (2163—1—1) 

N a g y k e r e k i b e július l-ig jó orgonista-tanító-
helyettest keresek. Fizetés : 1500 korona évi fizetés 
havi részletei. Kötelesség: istentisztelet végzése,temetés 
stóláért, I—VI. fiúosztály vezetése. Megválasztása ki-
látásba helyeztetik. Jelentkezhetni november 18-ig. 
Abod Imre, orgonista. (2165—I—1) 

A bükkaranyos! róm. kath. kántortanítóságra a 
41. számban közzétett pályázatot újból kihirdetem. 
A választást november hó 19-re tűzöm ki. Jekelfalussy 
Viktor, iskolaszéki elnök. (2166—1—1) 

A v a l k ó i róm. kath. elemi iskolánál kettő tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem mindkettő 
állásnál ugyanaz. A hitközségtől 100 korona, lakbér 
200 korona, kertilletmény 20 korona. Államsegélyből 
900 korona és esetleges korpótlék. Határidő és választás 
november 18-án délelőtt. Kérvények a választás nap-
jáig a valkói plébánia-hivatalhoz küldendők. Valkó 
(Pest m.), per Tura. (2167—1—1) 

A b o z o v i c s i községi elemi népiskolánál a tanítónői 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bé-
lyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi miniszter úrhoz címzett folyamodványok f. 
évi november hó 12-ig Krassó-Szörény vármegye köz-
igazgatási bizottságához küldendők be. Lúgos, 1909. 
évi október hó 25-én. Berecz Gyula s. k., F. J. r. 1., 
kir. tanfelügyelő. (103/h—I—1) 

Betöltendő a hátmegi (Bereg vm.) áll. el. iskolánál 
egy tanítói állás (gör. kath. vallás és a rutén nyelv 
ismerete igazolandó). A. tanítói oklevéllel fölszerelt 
kérvények f. évi november hó 27-ig bezáró'ag Bereg 
vármegye kir. tanfelügyelőjéhez nyújtandók be. Buda-
pest, 1909 november 8. A miniszter meghagyásából : 
Halász Ferenc, miniszteri tanácsos. (108/h—I—1) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
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A rudályi ág. hitv. ev. osztatlan iskolánál üre-
sedésben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalom : 1361 korona 60 fillér alapfizetés, termé-
szetbeni lakás és 5 öl tűzifa. A pályázati határidő : 
1909. évi november hő 20-ika. A német nyelv szó- és 
írásban való teljes tudása megköveteltetik. A meg-
választott tanító az állást csak az esetben nyeri el 
véglegesen, ha az egyházegyetem által kitűzendő 
határidőig úgy a vallástanbói, mint a német nyelvből 
kiegészítő-vizsgát tesz. Addig csak segédtanítói minő-
ségben fog szerepelni. A pályázati kérvények az iskola-
székhez címezve, alulírott lelkészi hivatalnál nyúj-
tandók be. Rudály (u. p. Dánoa), 1909. évi november 
4-én. Lang János, ev. luth, lelkész. (2169-1—1) 

A vécse i (Zemplén m.) róm. kath. iskolánál újon-
nan szervezett tanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Javadalmazása : ezer korona, kétszobás lakás, a szük-
séges mellékhelyiségekkel. Pályázati határidő : 1909 
december 4-én. Pályázhatnak róm. kath. vallású 
férfitanítók. Személyesen jelentkezők előnyben része-
sülnek. Pályázati kérvények alulírotthoz Tőketerebesre 
(Zemplén m.) intézendők. Hiszem Kálmán, apátfőes-
peres-plébános. (2170—1—1) 

Az e lbenthal i községi elemi népiskolánál a tanítói 
állás betöltendő. Az állás járandóságai: 1. 1000 ko-
rona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar honos-
sági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeg-
gel ellátott és a nagym. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címzett folyamodványok f. évi no-
vember hó 20-ig Krassószörény vármegye közigazgatási 
bizottságához küldendők be. Ezen állásra kizárólag 
róm. kath. vallású, kántori képesítéssel is bíró, okleve-
les tanítók pályázhatnak. Valamely szláv nyelvet 
tudó pályázók előnyben részesülnek. Lúgos, 1909. évi 
november hó 2-án. Berecz Gyula s. k., P. J. r. 1, kir. tan-
felügyelő. (104/h-I—1) 

A verendini községi elemi iskolánál a tanítónői 
állás betöltendő. Az állomás járandóságai : 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. A magyar nyelven szerkesztett, magyar ho-
nossági bizonyítvánnyal is fölszerelt, szabályszerű 
bélyeggel ellátott és a nagyméltóságú vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz címzett folyamod-
ványok folyó évi november hó 25-ig Krassószörény 
vármegye közigazgatási bizottságához küldendők be. 
Lúgos, 1909. évi november hó 4-én. Berecz Gyula 
s. k., F. J. r. 1., kir. tanfelügyelő. (105/h—I—1) 

Budapest székesfőváros tanácsa a főváros kegy-
uraságához tartozó budapesti görög szertartású kath. 
egyháznál megüresedett s nyugdíjigény-jogosultság 
nélkül évi 1200 korona fizetéssel és évi 600 korona 
lakáspénzzel javadalmazott gör. kath. kántori állásra 
1909. évi nov. hó 24. napjának déli 12 órájáig terjedő 
határidővel nyilvános pályázatot hirdet. Ezen állásra 
csakis gör. kath. vallású és megfelelő zenei képzettséggel 
bíró egyének pályázhatnak. A pályázati kérvények a 
föntemlített határidő alatt a székesfőváros tanácsához 
címezve, ennek segédhivatalába nyújtandók be. A pá-
lyázók életkorukat, magyar állampolgárságukat, elő-
életüket, egészségi állapotukat és eddigi alkalmaz-
tatásukat, úgyszintén zenei képzettségüket a pályázati 
kérvényükhöz csatolandó okmányokkal tartoznak iga-
zolni. A megválasztandónak kötelessége lesz a gör. 
kath. plébániatemplom mű-énekkarában is minden 
külön díjazás nélkül közreműködni, miért is a meg-
felelő zenei képzettséggel bíró pályázók közül a prím-
tenorhangúak előnyben részesülnek. Oly vidéki pályá-
zóknak, akik esetleg prûbaéneklésre meg fognak hí-
vatni, mérsékelt útiköltség megtérítése bizto íttatik. 
Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1909. évi 
november hó 4-én tartott üléséből. Rózsavölgyi Gyula 
s. k., h. polgármester. (106/h—III—1) 

Balmazújváros nagyközség községi iskolaszéke pályá-
zatot hirdet a Jenöházán levő tanyai elemi nép-
iskolai rendes tanítói állásra. Javadalma : a községi 
pénztárból 125 korona ; állami fizetéskiegészítésből 
875 korona, havi előleges részletekben ; lakás és kert-
használat. Pályázati kérvények Szabó Antal iskola-
széki elnökhöz intézendők, november 15-ig. Az állás 
legkésőbb november 20-ig elfoglalandó. 

(2171-1 -1 ) 
A hybbei róm. kath. kincstári kántortanítói állo-

másra f. évi december l-re pályázat hirdettetik. 
Pályázók kellően fölszerelt kérvényeiket küldjék 
Klimcsik Antal esperes-plébánoshoz, mint ker. tan-
felügyelőhöz Hybbére (Liptó m.). (2172—1—1) 

Licsérdi (Sáros m.) róm. kath. iskolánál tanítói 
állásra november hó 24-re pályázat hirdettetik. Alap-
fizetés 1000 korona. Folyamodványok iskolaszéki elnök 
Somos, u. p. Lemes címzendők, hol pályázat napján 
reggel 9 órára személyes megjelenés kívántatik. 

(2174—1—1) 
DIvék ág. ev. leányegyház tanítói állására új pályá-

zat. Fizetés : lakás, 600 korona és kiegészítés 1000 ko-
ronáig az államtól fog kérelmeztetni. Fűtésre, miből 
az iskolai terem is fütendő, 100 korona. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Jelentkezések november 17-ig az 
ev. lelkészi hivatalhoz, Ivánkafalura (Túrócz megye) 
küldendők. (2175-1-1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 
Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—10) 

MOGYORÔSSÏ = = = 
= = = = = CIMBALOM 
kitüntetve : Budapest 

1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaibau cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kéljen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26-18/ 

Me9ielent-| Kedvezményes árban 1üi lenyofnat-
kaphatók Vaday Józsefnél Nagyváradon a szerző 
e művei : I. Vezérfonal a Madarak és fák napjá-
hoz. 1 kor. II. Vezérfonal az összes iskolai ünne-
pekhez, beszédekkel. 1 kor. III. A vizsgázás vezér-
könyve. 3 kor. E három könyv együtt rendelve 
4 kor. és póstadíj. (1917—IV—2) 



4 4 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 3 

A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy -

féle Dustles8"-gyár s 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 
alatt lehet megrendelni. Telefon : 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 1 7 1 - 4 8 - 4 1 ) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
iegjutányosabb áron 

EHRENTREU ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. ( 2 0 8 - 4 0 - 3 6 ) 

Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
n i á m r ó l szóló árjegyzékét át nem 
olvaBta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről,VI., Király-u58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(1200—30—14) 

József fonomi üiikai eljárása a l e g -
jobb. Kérjen prospektust. Kiadja 
az „Első Gralántai Könyvnyomda, 
Galánta" (Pozsony m ). A miniszteri 

engedélyezés száma 4828/1905. (1864—VIII—6) 

P I Z I N G E R-fé,e 

BUDAPEST, VIII., Nagytemplom-utca 17. 
(753—XI—11) 

Engedélyezve a nagyméltóságú vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium által 69.371/1906 szám alatt és a 
Katholikus Tanügyi Tanács által 77/907. szám alat t . 

Vaday-Déiies-Pacséry-Juliász 

Gazdasági ismétlöiskolások könyve. 
Ára 1 I i 20 r. 

Mutatványt küld ingyen és bérmentve a Polatsek-féle 
könyvkereskedés, Temesvár. 

(2063-III—2) 

H A R M Ó N I T J M O K A T 
mindkét rendszer Bzerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR R E Z o O é 8 TÁRSA 
BUDAPEST, 

X.,Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön szazalékengedmény. (58—52—44) 

Az elemi népiskolákat kőtelező 
t ansze rbe l i fö lszere lések 

legjobb beszerzési forrása: 
E R D É L Y és laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, VIII., Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézet! 
Árjegyzék ingyen és bérmentve ! 

Használati utasítás megrendelőinknek ingyen ! 
Telefon 42—05. ( 1 2 1 2 - 2 6 - 7 ) 

Első magyar vili. erőre berendezett hangszergyir 

Stowasser János, 
cs. és kir. udvari szállító, 

a m. kir. orsz. Zeneakadémia, zenedék és szín-
házak szállítója, a Hangfokozógerenda, az Ocskai 

és a Rákóczi-tárogató feltalálója 

BUDAPEST. 
Fßüzlet : II, Lánozhíd-u. 5. Gyár : Óntőház-u. 2. 
Magyarország legnagyobb vonós- és fuvó-

hangszerek gyára. 
Ajánlja saját gyárában készült hangszereit, 
úgyszintén húrokat és hangszer-alkatrészeket. 

Specialista: 
vonóshangszerek készítésében és 

javításában. 
Árjegyzék minden hangszerről kí-

vánatra bérmentve. 
Tanerőknek kUlön kedvezmény. (35-52-45) 
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BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7. 

P o ú r i l p k Kassa mellől, Nógrád, Gömör, esetleg 
UùCI C1CK. Borsod megyébe, yasút közel. Cím : 
„Állami tanító", Alsócsaj, u. p. Garbóczbogdány 
(Abaúj m.). (1969-1—1) 

I W á r r 1 í r p I „A kis honvédők" legújabb énekes 
l i l d l v . lvJ"l C • gyermekszínmű, 3 felvonásban 1 kor. 
áron megrendelhető szerzőnél : Loveczky Ernő, Pécs. 

(2118-1—1) 

í l . p „ I | áll. tanító, róm. kath. kántor bárhová, hol 
UoCl Cl kántorság nincs. Cím : „Áll. tanító", Apátka 
(Abaúj-Torna m.). (2085-1—1) 

Új! Elpusztíthatatlan Új! 
szab. tintatartók, iskolák számára! Kaphatók : Eckstein 
D.-nél, Szered. Darabja 45 f. (2037-X—1) 

első fizetési osztályba sorozott, Debreczen 
UoCI CIClV szab. kir. város 14 tanerős, tanyai isko-
lájától városba. Hegyes vidék előny. Reform, vallásúak 
ajánlataikat „Tanító", Darabos-utca 40. sz. Debreczen 
küldjék. (2145-1—1) 

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok, 
iakolaberende-
zéaek, torna-
kéazülékek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
K í i i u t r a 
megküldi 

újonnan kl-
„ „ ailott árjegy-
1 ' izékét, Ingyen 
It—J éa bérmentve. 

(8—52—45) 

1C f A r i t i t á r t r e m e ^ szabásban, elegáns kivitel-
l ü IUI 111 LCI I ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krausz JF. és Társa 
úriszabó-tlzlete, TŰI. ker., Rákőcsi-út «9. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20—52—45) 

l f l f t gyönyörű magyar dalt 2 szólamra, iskolai szép 
iWU szöveggel, tartalmaz a Kis Muzsikus. I—II. füzet 
1 K 60 f. Különálló „Szövegkönyv", falusi iskolák 
részére, 40 f. Jósvay Gábor kántortanító, Poroszló 
(Heves m.). (1930—VI-5) 

gyönyörű új Máriaének, díszes orgonakísérettel 
(II.) 3 K ; 48 csinos és dallamos előjáték (I. II.) 

2-40 K. Zámbó Károly, Szeged-Rókns. (1950-V-4) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, hanem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadó hivatalának 

Budapest, 
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám. 

Állásnélküli tanító és kántor urak 
figyelmébe ! Akik hangjegyből jól játszanak lábharmó-
niumon és zongorán, valamint éneket tanítani tuduak, 
színházi karmesteri minőségben száz korona havi kezdő-
fizetést kaphatnak. Jelentkezhetni póstafordultával is. 
Lászlófi Bódog, Zsablya (Bács-Bodrog m.). 

(2081—1-1) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. ( 5 2 - 2 3 ) 
Föilzlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gh/ár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb ós villámot erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszere i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Áijegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

Magyar szépírás 
a neve ama igen célszerű és legolcsóbb írófüzet-soro-
zatna.k, amely Szirmai József nyomán most átdolgozott 
kiadásban megjelent. Minden oldal első sora kaligrafikus 
előírás — célszerűen fokozatos tanmenetszerint. 12szám. 

Ára pedig : 

csak 3 filléi*-
100 db, vegyesen is, 1'40 K. Mutatványsorozatot 30 
fillér beküldése esetén (bélyegekben is) bérmentve 
küld Horovitz Adolf, Nagyszombat. (2074—III-2) 

KÉZIMUNKA 
G o b e l i n e k , 
hímzőanyagok és szövetek rendkívüli 
nagy választékban, szabott gyári árak-

ban. Kér jen képes árjegyzéket. 

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény ! 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
női kézimnnka-nagyiparos. 

Budapest, VI., Dessewtfy-utca 5. sz. 
= S a j á t árúház&ban. 1 

Intézeti kelengyék részére 
hímzett és szövött m o n o g r a m m o k , b e t ű k 
é s s z á m o k rendkívüli nagy választékban 
raktáron. (16-26—23) 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



X L n . évfolyam. 46. szám. Budapest, 1909 november 18. ] 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . MINISZTÉKIU3VL 

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

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

Előfizetési ár: Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Aa előfizetési pénxek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l i . KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISKOLA-TÉB S. 

K é z i r a t o l t a t n e m ad .mik : v i s ^ s s a . 

A kultúra ünnepei. 
(—o.—) A históriában, a tudomány, 

az irodalom, a művészet történetében 
gyakran olvasunk rázkódtatásokról, vál-
tozásokról, átalakulásokról. Az erők és 
hatások közöt t megbomlik az egyen-
súly, e lnyomott társadalmi osztályok 
érvényesülésre törnek, boldogságot n e m 
nyújtó eszmék és gondolatok eltűnnek, 
hogy he lyet adjanak másoknak, melyek 
születéséhez vér, szenvedés ós remény 
kapcsolódik. 

De ha a jelentősebb mozgalmakat 
megfigyeljük, arra a tapasztalatra jutunk, 
hogy legnagyobb részük csak a nem-
zet vagy a világ kis rétegének életében 
okozott változást. A nagy tömeg majd-
nem mindig változatlan helyzetben ma-
radt. A forrongó emberiség igen gyak-
ran hasonlít a fölkorbácsolt tengerhez, 
melynek felső rétege tajtékzó hullámai-
val rémíti a hajóst, míg néhány méter 
mélységben dermesztő nyugalom honol. 
Különösen akkor gondolok e képre, ha 
a mult művészeti, irodalmi megújhodá-
sairól olvasok. 

Az újabb idők legnagyobb eredmé-
nyének tartom, hogy ez a hatalmas, 
mozdulatlan tömeg mozgásba jött. Év-
tizedeknek kellett eltelni a nép fölszaba-
dítása óta, míg ezt elérhettük. Kiszámít-
hatatlan fontosságú ez a dolog reánk 
nézve. Nemcsak azért, mert a nép fel-

szabadítók megálmodott nemzete csak 
akkor f o g igazán megszületni, h a a 
nemzet egész tömegét a közös célok 
sokasága fogja egymáshoz láncolni, ha-
nem azért is, mert a kultúra le fog 
hatolni a legalsóbb rétegekbe is. 

Egyesületek alakultak nálunk a so-
rainkat t izedelő betegségek és szenvedé-
lyek megfékezésére. N e m e s munkát vé-
geznek. Ezrekre m e g y azoknak száma, 
kiket tanácsaikkal, pénzükkel, szana-
tóriumokkal az életnek megmentettek. 
De mily csekély ez a szám azoknak 
tömegéhez képest, kik a tudatlanság, a 
babona áldozataivá lettek. Ha a sta-
tisztika ezeknek számát mutatná ki, a 
legtöbben megdöbbenve olvasnánk az t . 

A kultúrát terjesztő egyesületek mű-
ködését életkérdésnek tekintjük a ma-
gyarságra nézve. Olyanok ezek, mint 
azok a nagy fényszórók, melyek a ho-
mályos tengert megvilágítják. Nemcsak 
fény, hanem melegség is sugárzik belő-
lük. Közelükből menekül a bű a, fu t a 
babona, hogy fölkeressék azokat a rej-
tekhelyeket, hová eddig m é g nem tudot t 
behatolni a meleg és a fény. 

Két tudományos intézményünk jutott 
el életének olyan időpontjához, melyben 
büszkén nézhet vissza a múltra, m e g -
elégedéssel a megtett útra. Az egyik az 
Uránia, a másik az Erdélyi Múzeurmgylet. 

Az Uránia-egyesületet joggal soroz-

sVlM 
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hatjuk azon intézmények közé, melyek 
erőforrásai a nemzetnek. Évszázadokig 
tétlenségre kárhoztatott erőket mozdí-
to t t meg ez az intézmény. Emléket és 
elismerést érdemelnek azok, kik új terü-
leteket hódítanak meg életük veszélyez-
tetése árán az emberiségnek. De egy 
pillanatra se feledjük, h o g y a meghódí-
tandó területek közé nemcsak az északi 

/ 

sarok, nemcsak Afrika és Ázsia ismeret-
len felföldjei és sivatagjai tartoznak, 
hanem az a néptömeg, melyet a kul-
túra segítségével nekünk kell közöm-
bös tömegből a nemzet értékes és szer-
ves alkotórészévé tennünk. Ezt cse-
lekszi tíz év óta az Urán ia ; s megala-
pítója és vezére, Volnár Yiktor, büsz-
kén nézheti alkotásait : munkásgimná-
ziuma és Uránia színháza olyan alko-
tások, melyek nevét m e g fogják óvni 
a feledéstől. 

A középkor embere mindig emlegette 
Jézus nevét, de megfeledkezett arról, 
hogy ő vol t az, ki felhívta az apostolo-
kat, induljanak el és tanítsák a népet. 
Csak a legújabb kor ér te t te meg iga-
zán és teljesít i a legnagyobb buzgóság-
gal a krisztusi tanítást. Méltók az elis-
merésre, kik elindulnak, hogy fölszaba-
dítsák az emberiséget a tudatlanság 
béklyóiból, még méltóbbak, kik oly 
intézményeket alkottak és alkotnak, 
melyek a világosság terjesztését tűzik 
ki célul maguk elé. Ha az Uránia tíz-
éves működésén végigpillantunk, ha elő-
adásainak nagy számát és változatos-
ságát nézzük, elmondhatjuk, hogy ha-
zánkban egy hatalmas kultúrtényező 
működik, melynek nagy része lesz a 
nemzeti á l lam kialakulásában és a kul-
túra emelkedésében. 

Egy másik évfordulóról is meg kel l 
emlékeznünk. Az Erdélyi Múzeumegylet 
is a napokban ért je lentős évforduló-
hoz. Nehéz munkára, fárasztó útra te -
kinthet vissza. Alapítása azokra az 
évekre esik, mikor az erdélyi magyar-
ságot az életösztön szinte rákényszerí-

tette, hogy tömörüljön. A léte vo l t 
fenyegetve azon a területen, melyet 
ezer esztendőn át megtartot t a magyar-
ság számára. Szükség vo l t olyan erő-
forrásra, m e l y megacélozza a küzdők 
karjának erejét, önbizalmat öntsön a 
lankadókba. Hivatását becsülettel te l je-
sítette. 

Megalapítása óta nagy idő tel t el. 
Egy élet és halál, remény és kétségbe-
esés között ingadozó nemzedék alapí-
totta, egy nemzeti öntudattal rendel-
kező nemzedék tartja ma fönn. Ma 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy hiva-
tását sikeresen tö l töt te be s ma inkább 
a kultúra terjesztése, mint az aggódok 
megnyugtatása, a lankadók bátorítása 
a feladata. 

Nemzeteket láttunk feltűnni, nemze-
teket elmerülni. A köztudat nevekkel 
hozza kapcsolatba az emelkedést v a g y 
sülyedést. Pedig egy-egy ember mun-
kája nem emelhet föl egy nemzetet , 
nem ál l í that meg, ha lefelé indult a 
lejtőn. Sok, nagyon sok ember erényé-
ről vagy bűnéről van szó. Intézmények 
azok, m e l y e k védelmeznek az idők viha-
rában, intézmények azok, amik erőfor-
rásul szolgálnak. Azok a nagyok, kik-
nek nevéhez egy-egy korszak fűződik, 
vagy erőforrásokul szolgáló intézménye-
ket alkottak, vagy fölhasználták azt az 
erőt, ami évtizedek intézményeinek és 
alkotásainak volt a terméke. 

Erőgyűjtés korszakát éljük most is. 
Mikor végignézünk az újabb idők alko-
tásain, az a gondolat ébred lelkünkben, 
hogy ezek jobban védik a mai Magyar-
országot, mint a régi idők bástyái és 
várárkai őseink birodalmát . . . 

— Megjutalmazott tanítók. A magyar 
nyelvet és népnevelést Zemplén megy ében ter-
jesztő egyesület 100—-100 koronával jutalmazta 
a következőket: Jakab János gk. tani:ó, l iarczos; 
Molnárné Gömöry Zsuzsánna áll. tanítónő, Pazdics ; 
Zseltvav Bogdán áll. tanító, Varannó ; Kormos 
Gerő reform, tanító, Ladmócz ; Bohuczky Aladár 
róm. kath. tanító, Gálszécs és Batek Margit óvónő, 
Tőketerebes. 
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Gyermekeink erkölcsi nevelése. 
(A vallás- és közokt. minisztérium 78.395/1909. sz. 

rendelete.) 

írta : Ktithi Zsigmond. 

A vallás és közokt. minisztérium föntjelzett 
rendelete lényegesen eltér a száraz- és rideg-
hangú, sablonos rendeletektől. A „meghagyatik" 
és „ utasíttatik " helyett bizonyos melegség, köz-
vetlenség és lendület áramlik belőle felénk. Es 
ez nagyon természetes is, mert ha az ész, érte-
lem mellett még a lélekre, szívre és kedélyre 
is akarunk hatni, ott okvetlen emelkedett hangú 
stílusban kell szólanunk, írnunk. És vájjon mi 
indította a minisztériumot eme rendelet kibocsá-
tására ? Hát annak bizony nagyon sötét a hát-
tere és csak dicséret illeti a minisztériumot, 
hogy ezt a sötét hátteret meglátva, igyekszik 
egy kis világosságot odaderíteni. A fiatal, zsenge-
korú gonosztevők száma napról napra nő és 
ezért felelősség illeti, terheli az iskolát is. Igaz, 
hogy „peccantur intra muros, vei extra", a 
társadalmat is terheli a felelősség, mert a be 
nem iskolázott gyermekek száma még mindig 
igen nagy és a fiatal gonosztevők százaléka 
innen rekrutálódik, de viszont azt is el kell 
ismernünk, hogy az iskola az erkölcsi nevelés, 
a kedélyképzés érdekében vagy nagyon keveset, 
vagy épen semmit sem teszen. „Arany az ember, 
ha salakjától, salak az ember, ha aranyától 
fosztja meg a nevelés." A tudás, az ész, az 
értelem relatív, egyedül az erkölcs, a becsület 
és igazság abszolút értékű. De ne vádoljuk az 
iskolát sem alap nélkül. Az iskola az elsősorban 
oktatóintézet és másodsorban nevelő. Hogy 
nevelés oktatás nélkül és oktatás nevelés nélkül 
nem sokat ér, annak teljes tudatában van a 
tanító, a szociológia és a filozófia. Hogy az 
iskola nevelőintézet is legyen, ahhoz két sar-
kalatos tényezőnek a közreműködése szükséges: 
a tanító anyagi függetlensége és a szülők támo-
gatása. 

A tanítók anyagi függetlenségéhez az 1907. 
évi XXVI. t.-c. egy óriási lépést tett. A szülők 
támogatása, közreműködése még embrióban van. 
De idővel az is meglesz. A tanító azonban sark-
pontja és főtényezője a nevelés-oktai ás nacio-
nális végrehajtásának. A tömegtanítás, -nevelés 
helyébe az egyéni nevelés- oktatásnak kell jönni. 
Ehhez sok-sok lélektani tudás, tapintat, ügyesség 
kell. Ergo, a tanítóképzésnek is más alapon kell 
történni. Ámde akkor, amikor a baj megvan, 
akkor nincs helye a doktrínáknak és fejtegeté-
seknek, hanem cselekedni kell. A minap itt, 
Debreczen határában, egy fiú zsineggel meg-
fojtotta pajtását, hogy ú j csizmáját elvegye tőle. 
Megfojtotta zsineghurokkal, ahogy a kutyapecér 
a veszett kutyát kivégzi. A vizsgálatnál kitűnt, 

hogy a 12 éves gyilkos soha sem járt iskolába, 
még imádkozni sem tud. De vannak fiatal gono-
szok, akik történetesen iskolába is jártak. Nem 
beszélek Budapestről, Párisról, Londonról ; a 
nagyvárosoknak szennye, bűne, erkölcstelensége 
is nagy. A magyar vidék eddig még egészséges 
volt. A magyar paraszt legintelligensebb az 
európai parasztok közt, ezt tapasztalatból tudom. 
Mert hogy almát, szőlőt, cseresznyét, dinnyét 
lop a gyermek, az még nem erkölcsi züllés. 
Az alkohol terjedése, az anarchikus röpiratok 
olvasása, maga a szocializmus túlkapása is hozzá-
járul az erkölcsi zülléshez. Ne értsen félre senki ! 
Nem beszélek én a Marx, Lassalle, Engels és 
Saint Germain szociálizmusáról, nem szólok 
Bebelről. Ezek szociálizmusát nem érti a mun-
kás, a paraszt, ő csak a maga alkotta kvintesz-
szenciáját veszi ki, amely abban kulminál : nem 
dolgozni és jól élni. 

Ezt hallja, ezt látja folyton a gyermek otthon, 
a szülői háznál, nem csoda, hogy hasonlóképen 
gondolkodik és cselekszik. Dolog nélkül pedig 
csak úgy lehet úriasan élni a szegény embernek, 
ha lop, ha rabol. Nos, lop, rabol, betör és, ha 
kell, gyilkol is a fiatal bűnös. Hogy mi volna 
a teendő eme veszedelmes kórság szanálására, 
azt tudja az illetékes tényező, azt tudja a ta-
nító is. Itt az államnak, az iskolának a csa-
láddal egyetemben kell vállvetve eljárnia a baj 
orvoslása körül. Az állam hajtsa végre a tan-
kötelezettség törvényét. A tanító és elöljáróság 
ügyeljen arra, hogy a tankötelesek járjanak fel 
az iskolába. A tanító lépjen kontaktusba a 
szülőkkel. Ne várja azt, hogy a szülő keresse 
fel őt. Ha a hegy nem megy Mohamedhez, 
menjen Mohamed a hegyhez. Nincsen erkölcsileg 
oly elvetemedett szülő, aki nem óhajtaná, hogy 
gyermeke tisztességes ember legyen. Erre az 
axiómára építse fél a tanító egész ténykedését. 
Kérje, figyelmeztesse a tanító a szülőket, ne 
vonják el azt a gyermeket az iskolától, a temp-
lomtól; ne vigyék azt magukkal korcsmába, ne 
tereljék rossz útra. Az iskolában kétszeres gon-
dot fordítson a tanító az oly félig- meddig züllött 
gyermekre. Nyájassággal, szelídséggel, szeretettel 
közeledjék féléje. A szeretet az a varázskulcs, 
amely mindenek szívéhez &'r. Városokban igye-
kezzék a tantestület népkonyhát létrehozni az 
iskolák mellett, hogy az a szegény gyermek 
legalább egyszer napjában jóllakjék ott. Az éhes 
gyomor rossz tanácsadó, amelynek korgását 
kenetteljes beszédekkel nem lehet elhallgattatni. 
Amióta iskolámnál népkonyha van, azóta csak 
elvétve történt kisebb lopás, a kofáktól pedig 
600 gyermek jár itt iskolába. A jól megválo-
gatott ifjúsági könyvtár is hatalmas eszköze az 
erkölcsi nevelésnek. A népkonyha létesítése nem 
nehéz feladat. Még a mai drágaság mellett sem 
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kerül 10—12 fillérnél többe 3 tál ételből (leves, 
Ms, főzelék) álló ebéd, kenyérrel, fejenként. Ez 
az összeg pedig mindig összegyűl részint ter-
ményekben és gyűjtés útján. Tizenöt éves gya-
korlatom szól mellette. A nagy szünetben pedig, 
hogy züllésnek ne induljon sok gyermek, egy-
egy tanító felügyelete mellett kimennek délelőtt 
és délutánonként a szabadba, erdőre, rétre, ahol 
játékkal, olvasással, szemléleti oktatással töltik 
a napot. Ez sem kerül sokba. Az a 100 korona, 
amit havonta a tanítónak fizetünk a felügye-
letért, 80°/o-ban megtérül a szülők részéről. 
Mert még a szegény szülő is megfizeti a 2 
koronát, hogy gyermeke a nagy vakációban is 
felügyelet, még pedig tanítói felügyelet mellett 
legyen. 

Az ellentétek korszakát éljük. Míg az egyik 
részen a nyomor és a bűn valóságos orgiákat 
ül, addig a másik oldalon a jótékonyság az 
oltároknak egész légióit állítja fel. A tanító 
álljon a kettő közé és terelje a jótékonyság 
nemtőit a nyomor és a bűn megszüntetésére. 

Nem vagyok a frázisok embere és nem sze-
retek oly re médiumokat ajánlani, ami a fenn-
forgó viszonyok közt megvalósíthatatlan. A 
gyermekek erkölcsi züllése főleg a nagyobb 
városokban van meg és a falvakban ott, ahol 
hiányos az iskolázás és az alkoholélvezés nagy 
mérveket öltött. Ezt szögezzük le ! Az állam és 
társadalom igyekezzék tehát a kellő iskolák, 
osztályok felállításáról gondoskodni. A tanító, 
pap, nőegyesületek, jótékony egyesületek állít-
sanak mindenütt népkonyhákat. Ahogy Debre-
czenben a zsidó, a réf., a róm. kath. egyház 
állíthatott és fenntarthat népkonyhákat az iskolák 
mellett a szegény tanulóknak, ahogy az asztal-
társaságok, iskolaszékek, nőegyesületek itt lát-
hatják el százával a szegény tanulókat téli 
ruhával: ugyanaz lehetséges minden nagyobb 
városban. De ugyanaz lehetséges faluhelyen is, 
kicsinyben. Háziiparral, kosár-, vessző- és sás-
fonással annyit kereshet minden gyermek, hogy 
a szükséges ruhácskáját megvehesse. A tanító 
legyen az a kovász, amely erjedésbe hozza, tevé-
kenységre serkentse a társadalmat. 

A társadalom minden jóra kapható, csak 
kitartás, következetesség, őszinteség, ügybuz-
galom kell hozzá. Hogy mindamellett itt-ott 
akadni fog erkölcsileg züllött gyermek, az csak 
kivétel lesz. A kivétel nem szabály. De amit 
cikkem elején hangsúlyoztam, a tanító anyagi 
függetlensége, erős akarata, ügybuzgósága a leg-
főbb tényezők a gyermekek erkölcsi nevelésében. 

— A tanítói állás megbecsülése. Pest 
vármegye alispánja Novotny Ede békásmegyeri 
áll. isk. igazgató-tanítót képviselőtestületi elnökké 
nevezte ki és a község képviselővé választotta. 

A magyar nép művészete. 
(Falusi levél.) 

Tekintetes Szerkesztő Uram ! 
Bocsásson meg, hogy alkalmatlankodom, de 

ezt a dolgot nem hallgathatom el. 
Egy hosszúhajú, ősz ember járt falunkban 

a minap. Művész volt. Malonyai Dezsőnek „A 
magyar nép művészete" című nagy müvéhez 
gyűjtött nálunk adatokat. Talált is, de mint ő 
mondá, többet remélt. Beszédbe elegyedtünk 
úgy vagy 5—10 percig, mert kötelességem 
nem engedett több időt, de ez a rövid diskur-
zus olyanforma volt, mint hajdanán az apos-
tolok térítő munkája lehetett. 0 volt az apos-
tol, én a tudatlan, ő a fáklya, én a vak. És 
világosságot gyújtott bennem. Csüngtem szaván 
néma áhítattal, mert éreztem, hogy igazságot 
beszél. 

Azt mondta, hogy siratni való az a közöny, 
mely a művelt társadalom részéről a néppel 
szemben mutatkozik. Mennyi szép, jó szokása, 
munkája, dolga volt a népnek; mindenik egy 
összekötő kapocs a nemzeti együvétartozásban, 
szent jelkép a honszeretet fölébresztésére, bástya 
a ránktörők ellen. Ezekben volt a mi erőssé-
günk. Mint a régi görögöket a szokás, vallás 
fűzte együvé, úgy a mi magyarosságunknak is 
a népszokás, néperkölcs, népművészet adott tar-
talmat. Ez a tartalom veszendőben. 

— Itt sem találtam meg, amit még remél-
tem. Az abroszok, kendők szépek, a gyékény-
munkákat is megbámultam, de a nép már 
színes ruhát visel, nincs meg benne az egy-
formaság, a közös vonás, bár látom, hogy ré-
gebben jellegzetes lehetett. A férfiakon már 
idegen a ruha — divatos. Több házban még 
a bútor sem magyar már. Szomorú, hogy szebb-
nek találják a külföldről importált szurkos 
vásznat, tarka-barka, cifra pamutokat, mint 
önkészítette gyönyörű abroszaikat. S ez nem-
csak itt van így. Kalotaszeg sem az már, ami 
volt. A székelység is, habár kevesebbet, de vál-
tozott ; talán Mezőkövesd az a pont, hol még 
nem hódít a divat, az idegen. Pedig nagy az 
ethikai és morális jelentőségük ezeknek. Míg a 
magaszőtte, -fonta, -varrta, egyszerű, itthon 
készült, látszólag drágább, de tartós ruhába 
öltözött a nép, addig nem vándorolt Amerikába, 
nem pergett oly gyakran dob a falusi ember 
udvarán és nem volt szociálizmus. Most olcsó, 
divatos, de idegen a szövet, idegen a forma, 
idegen a sujtás. Amellett rongy, csak divato-
zásra jó. 

A külsővel megváltozott a belső is. Olyan 
lett a jellem, mint a divat: változó; olyan lett 
a szokás, mint a divat: majmoló s olyan lett 
a falu, mint a divatos rongy: pusztuló. 
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De még ez nem minden. Megérzi ezt a zül-
lést a nemzet gazdasági élete is. Kincseinket 
a magyar nép lelkének művészi alkotásait el-
orozták tőlünk. Mi már csak a romokat gyűjt-
jük össze ; mentjük, ami még menthető. A híres 
kalotaszegi varrottasok, melyek mint népművészeti 
termékek egyedülállók voltak a maguk nemé-
ben mondhatni a világon, külföldre vándoroltak. 

Összeszedte őket olcsón a falusi szatócs s 
már Párisban, meg Amerikában használják 
szobadísznek s eltanulják stílusunkat. Ez még 
nem volna baj, de hozzáadják a maguk idegen-
szerűségét; árúkat készítenek velük s az olcsó 
rongyokon meghamisítva kerülnek vissza hoz-
zánk; népünk pedig veszi őket mohón, nem 
azért, mert idegenség került a magyar motívu-
mokba, hanem azért, mert olcsók és van valami 1

 r 

magyar is bennük. így csinálnak nekünk diva-
tot a külföldön, így vándorol be hozzánk az 
idegen isteneknek való áldozás. Nagy jelentő-
ségűek ezek és a müveit társadalom nem tesz 
semmit nemzeti mivoltunk e kincseinek meg-
őrzésére, fejlesztésére, sőt gáncsolnak munkánk-
ban minket is ; a népet pedig sok helyen egye-
nesen fölhívják szép szóval vagy gúnnyal 
nemes erényeinek elhagyására. Nem értik, nem 
értik, sokan nem értik ezt . . . 

Ilyeneket mondott az ősz művész nekem. 
Lehet, hogy nem épen így, talán szebben, a 
gondolatátvitelnek biztosabb eszközeivel; lehet, 
hogy mindez, amit leírtam, csak az ő szavainak 
lelkemből kiváltott visszhangzása. 

Igazam van, úgy-e, Szerkesztő Uram, hogy 
apostol volt ez az ember, és mikor elgondoltam, 
hogy egy különcködő, vegetáriánus életmódú 
ember ilyen gyűjtő vándorútján mennyi gáncs-
nak, bosszantásnak, éretlen vicefaragásnak van 
kitéve, mégis jár, mégis küzd, fárad, mert dol-
gát igaznak, szentnek, a nemzetért, a hazáért 
valónak tudja: sírt lelkem a gyönyörűségtől, 
hogy van ilyen valaki is. 

Nagy elhatározás éredett bennem. Magyarok 
Istene, juttasd is sikerre! 

Ügy áll szemem előtt a falu, mint egy ön-
álló művelődési hely ; önmagát építő, fejlesztő, 
hamisítatlan magyar dolgokon munkáló mű-hely. 
A többi falunak társaságában, egymásra való 
kölcsönhatásban pedig az egész nemzet fejlő-
désének hatalmas tényezője. Nem fogom hát 
engedni, hogy az én falum letérjen a hagyo-
mányos útról, hogy idegen isteneket bálványoz-
zon, hogy ízlését meghamisítsák, gondolkodását, 
jellemét kizökkentsék. Megtanítom őket saját 
munkáiknak igazi értékelésére, lelkűknek azokon 
való nagyranövelésére, hogy úgy legyen, mint 
régen volt ; virágozzanak a családi tűzhely 
mellett újra a régi szép foglalkozások és legyen 
boldogság az arcon s benn a szívben. 

A müveitek társadalmát fölkérem, hogy sze-
resse nemzetének népművészeti kincseit ; szebbek 
azok, mint Bécs, Berlin, Páris minden szépsége 
összesen. 

Legyünk magyarokká! 
Fejlődjünk magyar mivoltunkban! 
Legyen nemzetünk erős, nagy, összetartó, 

mint a vas, önlelke nagysága, ereje által. 
így akarom ! 
Ki akarja még? 
Néptanítók! Ki tart velem? 

Bocsásson meg Szerkesztő Uram, de nem 
tudtam magamban tartani, el kellett mondanom, 
amiket elmondtam, mert igaznak, magyar 
ügyünk érdekében állónak hiszem s mert igaz 
ügy: diadalt is aratand bizonnyal. 

E meggyőződésben zárom levelem, kívánván 
Istentől minden jót, jó egészséget Szerkesztő 
Uramnak ! 

Kisezigánd, 1909 nov. 3-án. 
tisztelő híve: 

Kántor Mihály. 

Osztálybeosztás. 
— írta: Ember Gergely. — 

Merően új eszme vetődött fel ily címen e 
lap 33. számában, a magyar nyelv könnyebb és 
sikeresebb tanítása érdekében. 

A magyar nyelv tanításának a módja oly 
fontos dolog, hogy e módra vonatkozó bárminő 
javaslatot, ha benne eredetiség van, érdemes 
alaposan megvitatnunk minden oldalról. Ezért, 
mielőtt a javaslatot — fölvetőjének a kívánsága 
szerint — a tanítói gyűléseken tárgyalnák, szük-
ségesnek tartom, hogy e helyen, a tanítók leg-
nagyobb nyilvánossága előtt, mutassuk be lehető-
leg több megvilágításban. 

A javaslat ez : A teljesen osztott iskolát ala-
kítsuk vissza csak részben osztottá, vagyis ahol 
most csak egy osztályt tanítunk, ezentúl vonjunk 
össze két osztályt, mert így a másajkú vidékeken 
sikeresebb lesz a magyar nyelv tanítása. 

Ez a gondolat annyira eredeti, hogy az első 
hallásra nemcsak különösnek, hanem egészség-
telennek is tetszik. Nincs egyébről szó, mint 
visszafejlődésről. Mert ami a vidéki színésznek 
a budapesti Nemzeti Színház, az volt eddig a 
falusi osztatlan iskola tanítójának a teljesen osz-
tott, nagyobb iskola. Ezt tartottuk eddig a leg-
tökéletesebb alaknak, ne vegye tehát senki rossz 
néven, hogy így, az első hallásra, bizony vissza-
fejlődést sejtünk a javaslat magjában. 

Mondhatjuk ugyan, hogy a magyar nyelv 
sikeresebb tanítása érdekében nem ijednénk meg 
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ettől a visszaeséstől sem, ha tényleg célra ve-
zetne e téren. Azonban boncoljuk részleteire ezt 
a kérdést s esak mindenoldalú kutatások és 
megfigyelések alapján igyekezzünk megállapí-
tani: mennyivel könnyíti meg a magyar nyelv 
sikeres tanítását az összevont osztály a teljesen 
önálló osztállyal szemben? 

A javaslat bevezetésében felhozott érvek épen 
semmit sem bizonyítanak az új módszer szük-
séges volta mellett. 

Azt magam is tapasztaltam, hogy a magyar 
nyelv sikeres tanításáért rendesen falusi, osz-
tatlan iskola tanítóját tüntetik ki. Azonban ebből 
még soha sem következtettem arra, hogy az osz-
tatlan iskolában több volna az eredmény, mint 
az osztott iskolában. 

Mi, akik másajkú vidéken levő osztott isko-
lákban tanítunk, teljesen megszoktuk, hogy olyan 
társainkat tüntessék ki a magyar nyelv sikeres 
tanításáért, akik osztatlan iskolákban tanítanak. 
Azt még soha sem hallottuk senkitől, hogy ott 
jobban beszélnének a gyermekek magyarul, mint 
nálunk, s így jogunk van föltételezni azt, hogy 
ott nem az abszolút nagyobb eredményt tün-
tetik ki, hanem a relatív nagyobb eredményt, 
más szóval nem magát az eredményt, hanem 
az annak az eléréseért igénybe vett lelkes fárad-
ságot. Mi ezen soha sem találtunk semmi meg-
ütközni valót, mert ez minden tekintetben mél-
tányos is. Az a társunk, akinek eldugott falu-
helyen, a sok társadalmi küzdelmén kívül bizony 
sokkal nagyobb erővel kell küzdenie a magyar 
nyelv érdekében is, ha ennek a hivatásának 
megfelel, sokkal érdemesebb a kitüntetésre, mint 
mi, akiknek mégis csak könnyebb a dolgunk az 
osztott iskolákban. Sőt mi mást is megszoktunk. 
Azt, hogy állami iskolai tanítót csak igen ritkán 
tüntetnek ki ezért; legtöbbször a községi és 
felekezeti tanítóé a babér. Es mi ezt is nagyon 
helyesnek találjuk. Nekünk elég jutalom az, 
hogy rendezettebb községben, osztott iskolában 
taníthatunk. Kitüntetés reánk nézve pedig az, 
hogy a tanfelügyelőnk visszaküldi a tanterveinket 
azzal a megjegyzéssel, hogy ilyen fejlett isko-
lákban évről évre bátran taníthatunk többet is. 
Mi ez? Nem elismerése — noha nem nyilvá-
nosan — annak, hogy az abszolút eredmény 
mégis csak nálunk nagyobb : osztott iskolákban ? 

A protekciót pedig e kérdésnél tárgyalásba 
venni épenséggel nem lehet. Akinek némi fo-
galma van a protekcióról, az bizonyára tudja, 
hogy a protekciós tanító nem marad meg soká 
osztatlan iskolánál, ha véletlenül eleinte oda is 
nevezik ki. Épen osztatlan iskolákban működnek 
olyan tanítók, akikuek nincs protektoruk. S ha 
mégis ezeket jutalmazzák meg a magyar nyelv 
sikeres tanításáért, ebből csak az látszik, hogy 
milyen finom a tanfelügyelők igazságérzete és 

milyen szilárd a méltányosság elvéből kifolyó 
kötelességtudása ! 

Ezek alapján, azt hiszem, elég jogos az én 
föltevésem, hogy osztott iskolában mégis csak 
különb az eredmény a magyar nyelv tanításá-
ból is. Ám, miután a javaslat fölvetője ennek 
az ellenkezőjéről van meggyőződve, foglalkoz-
zunk azzal az érvével, amely egymagában áll 
csak a javaslat mellett. Ez a következő: „Több 
tanítótársa, akik falun működtek, most azt állít-
ják, hogy az osztatlan iskolában nagyobb ered-
ménnyel tanították a magyar nyelvet, mint most 
a teljesen osztott iskolánál." 

Ez igen nagy szó ! Ha ez bebizonyosodik, 
akkor a kérdés meg van oldva. Ezt pedig be-
bizonyítani tényleg csakis azoknak a tanítóknak 
a hivatása, akik tanítottak osztatlan és osztott 
iskolákban. Ezek közül is elsősorban azok beszél-
hetnek erről, akik ugyanazon helységben taní-
tottak osztatlan és osztott iskolánál. 

Mielőtt azonban e társaink hozzászólnának e 
kérdéshez, rá akarok mutatni ennek a kérdés-
nek a tengelyére, amely körül az egész kérdés 
forog. 

Célunk : több eredményt elérni a magyar 
nyelv tanításában, tekintet nélkül a fáradságra. 
Most már csak az a kérdés, hogy mi lehet 
ennek az eredménynek a mérője? L. R. cikké-
ből azt lehet kiérezni, hogy a legalsóbb osz-
tályokban elért eredmény. Legalább is az egész 
cikke azt árulja el, mert azt nem hiszi el senki, 
hogy a IV. oszt. tanulókat azért tesszük össze 
az I. osztályosokkal, hogy előbbiek tanuljanak 
az utóbbiaktól. 

Hát kérem: itt van a bibi! 
Mert az elemi iskola munkájának az ered-

ményét nem az I. osztály tünteti fel, hanem a 
VI. osztály. Ha az iskola eredményéről van szó, 
akkor általános eredményt kell alatta érteni : 
végeredményt. A végeredmény pedig a VI. osz-
tályban domborodik ki. 

Még nagyobb mértékben áll ez az igazság 
a magyar nyelv tanítására. E tekintetben az 
iskolának az a célja, hogy az iskolából kikerülő 
nemzedék a lehető legértelmesebben használhassa 
a magyar nyelvet: szóban és írásban. 

Ez a dolog magja. 
A javaslat ezzel épen ellenkező irányba vezet. 

Az a célja, hogy az alsó osztályok magyar-
nyelvbeli eredményét fokozza — a felső osz-
tályok rovására. Ez pedig a felső osztályokra 
nézve : vétek ; az alsó osztályokra nézve : szem-
fényvesztés. Hiszen az I. osztályban úgyszólván 
nem is célunk a magyar nyelv tulajdonképeni 
tanítása. Az első ízben iskolába fölkerült gyer-
meknek meg kell tanulnia jól olvasni és írni, 
számolni 20-ig. Mindezt magyarul. Azt hiszem, 
ez ad a kisdedeknek annyi munkát, hogy ezen 
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kívül a tulajdonképeni nyelvgyakorlatokra nem 
is igen kerülhet a sor. Elég, ha az I. osztály-
ban meg tud érteni bennünket. Egészen másként 
áll a dolog már a II. osztályban. Itt már olvasni, 
írni tud. Most ezt csak begyakorolja. A szám-
tanból is csak így áll, mert aki 20-ig otthon van 
benne, annak igazán játék 100-ig elhaladni. Mit 
tanuljon tehát a II. osztályban ? Magyar nyelvet ! 

A II. osztályban megtanul a gyermek ma-
gyarul, a III. osztályban folytatja. A IV. osz-
tályban már szépen társalgunk vele s az V., VI. 
osztályokban alig vesszük észre, hogy nem ma-
gyar anyanyelvű gyermekeket tanítunk. 

Ez a magyar nyelv tanításának a célja, a 
menete sem lehet más. Ezt a célt, szerintem, az 
osztott iskola nagyobb mértékben érheti el. 
Emellett tanúskodnak az egyes tanítógyűléseken 
felhangzott panaszok, amelyek az osztatlan isko-
lában nagyobb eredményt csakis a megosztásától 
várnak. 

Ámde, miután fölvetődött ez az ellenkező 
vélemény, kérem, szavazzanak azok, akik más-
ajkú vidékeken levő osztatlan és osztott isko-
lákban tanítottak : mely iskoláknál volt kielégí-
tőbb az eredmény? Természetesen azokban az 
osztályokban, amelyekből a tanulók kiléptek ! 

Azt gondolom, hogy azok a tanítók, akik 
az osztatlan iskola fölénye mellett nyilatkoztak : 
az utóbbi időben az osztott iskolánál alsóbb 
osztályt tanítanak. Az osztott iskolában egy 
esetben lehet kevesebb az eredmény a magyar 
nyelvből, akkor, amikor a tanító várja, hogy 
a kisdedek — mint eddig az osztatlan iskolá-
ban — a nagyobbaktól tanuljanak meg magyarul, 
akik pedig most — nincsenek! De ha az osz-
tott iskola tanítója rájön arra, hogy a magyar 
nyelv sikeres tanítási módjának a titka csakis 
a gyermekekkel való folytonos beszélgetésben rejlik 
s ezt alkalmazza: lehetetlennek tartom, hogy 
ne érjen el több eredményt, mint az osztatlan 
iskola tanítója. 

A felsőbb osztályokat illetőleg pedig kizárt-
nak tartom, hogy azokban több lehessen az 
eredmény az osztatlan iskolákban. Ez bebizo-
nyításra nem is szorul. 

Az én nézetem szerint, még ha az ajánlott 
osztályösszevonással el is érhetnők azt, hogy az 
alsó osztályokban a tanulók jobban beszélnének 
magyarul, ez csakis a felsőbb osztályok (ame-
lyekkel összevontuk) rovására esnék. így a 
tulajdonképeni eredmény, amelynek a mérője 
csakis a VI. osztály, csak kevesebb lehet. 

Tehát a magyar nyelv tanításának a foko-
zottabb eredményére az ajánlott osztálybeosztás 
aligha válnék be. 

Tarthatatlan ez az eszme nemcsak logikai 
szempontból, hanem fizikaiból is, még pedig az 
alsóbb osztályokra nézve is. 

A javaslat lényege abban domborodik ki, 
hogy a kisebb gyermekek a nagyobbakkal beszél-
getve, nagyobb mértékben tanulnák meg a ma-
gyar nyelvet, mint a tanítóval beszélgetve. 

De hát Hol és mikor beszélgethet a kisebb 
gyermek a nagyobbakkal? 

A tanító negyedórával a tanítás kezdete előtt 
már a tanteremben várja a tanulókat. Termé-
szetes, hogy a tanító jelenlétében csakis a tanító 
beszélgethet a gyermekekkel. Tanítás alatt még 
kevésbé beszélgethetnek egymással. Következik 
az első órák közötti szünet. Ezalatt a gyermekek 
künn játszhatnak. A tanítónak velük kell lennie. 
Most már csak az a kérdés, hogy játék közben 
kinek a beszéde üdvösebb a kicsinyekre nézve : 
a nagyobbak beszéde, vagy a tanítóé? Ugyan-
ilyen természetű ez a kérdés is : váj jon amikor 
a tanító a felsőbb osztállyal foglalkozik, ez a 
kicsinyekre nézve jobb hatással van-e, mintha 
velük foglalkoznék? 10 órakor az I. osztálynak 
haza kell mennie, a felsőbb osztály ott marad 
még. Délután ez ismétlődik, azzal a különbség-
gel, hogy most már együtt mehetnek haza. 
Igen ám, de az iskolai rend és fegyelem azt 
kívánja, hogy szép sorban menjenek haza, elől 
a kicsinyek, hátul a nagyok, tehát megint nem 
beszélgethetnek egymással. 

Az iskolában, ezek szerint, rendes körülmé-
nyek között, nincs alkalom az együttes társal-
gásokra. Hogy otthon, vagy a szabad idejükben 
valamely helyre gyülekezve, ha játék közben 
összevegyülnek, megengedem, hogy jó hatással 
vannak a nagyobbak a kisebbekre, ha magyarul 
beszélnek. Ennek a dolognak azonban semmi 
köze sincs ahhoz, hogy összevonjuk az önálló 
osztályokat. 

Ezeket akartam elmondani, hogy a dolgot 
megvilágítsam a másik oldaláról nézve is. Mind-
ezek ellenére azonban üdvösnek tartanám, hogy 
a javaslat írója győzze meg tervének a helyes-
ségéről saját tantestületét ' s tanfelügyelőjük 
engedélyével tegyenek kísérletet egy évig az ú j 
beosztással. (Mert remélem, hogy másajkú vidé-
ken működik.) Majd meglátjuk aztán, hogy meg-
marad-e a mostam véleménye az osztálybeosz-
tásról ! ? 

Minket nehezebb rábírni a kísérletezésre, mert 
mi meg vagyunk elégedve az osztott iskola 
eredményével. Aki nálunk elvégezi a IV. osz-
tályt, az megállja a helyét a középiskolában. 
Pedig nálunk (Stájerlak) tisztán német anya-
nyelvűek a tanulók. Egy volt nálam, a IV. osz-
tályban, magyar anyanyelvű, Kecskemétről jött 
hozzánk, ez az egy is megbukott ; bizonyítékául 
annak, hogy ez cseppet sem vált ki a többiek 
közül. Bizony az V. és VI. osztályokban el kell 
végeznünk az összes anyagot, amit a miniszteri 
tanterv előír! 

I 
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H á t azt hiszem, hogy ez elég eredmény. H a 
van az osztatlan iskolában is ennyi eredmény, 
akkor Magyarországnak nincs oka panaszkodásra, 
ha pedig ennél is több az e redmény: akkor 
örömest összevonjuk az osztályokat, hogy mi is 
elérjük az t ! 

M é g ki akarom jelenteni, hogy amikor mind-
ezeket megír tam, egyál talában nem gondol tam 
arra , hogy az a ján lo t t beosztás több m u n k á t 
adna a taní tónak. Mer t ebben az egyben én is 
egyetértek a cikkíróval, hogy a t an í tónak a 
fá radsága soha sem jöhet tekintetbe, amikor a 
gyermekek érdekéről van szó. É p e n ezért nem 
helyeslem az Utas í tásnak azt a pon t j á t , amely 
az osztálybeosztásnál a fölmenő-rendszert a jánl ja . 
A fölmenő-rendszer minden bizonnyal több 
előnyt nyúj t a tan í tónak , mint a t an í tványnak . 
A taní tványnak az a nagy há t ránya okvetlenül 
megvan belőle, hogy egy taní tó vezetése a la t t 
állva 6 évig, valóságos kockajáték reá nézve : 
mely tanító kezeügyébe kerül. Mer t vannak 
tá rgyak, amelyeket nem egyforma tehetséggel 
tan í tha tunk. I lyenek : az ének, a ra jz , de még 
a magyar nyelv is. Már most miért legyen kény-
szerítve az a gyermek oly tan í tó keze a la t t 
maradn i 6 évig, aki valamely t á rgya t nem taní t -
h a t oly eredménnyel, mint más t á r s a ? Miért 
ne tanuljon az a gyermek 6 év a l a t t inkább 
6 tanítótól, ha már a helyi körülmények est 
teljesen lehetővé teszik? N e m jobban csiszolód-
nék az a gyermek azon 6 év alat t , h a 6 ember 
vezetné 1 he lye t t ? 

Az osztály beosztásról lévén szó, ezt csak úgy 
fu tó lag lopom be ide, azzal a megjegyzéssel, 
h o g y nekünk az osztálybeosztást illetőleg minden-
esetre fej lődnünk kellene inkább, min t vissza-
esnünk. A fej lődésnek lehető legtökéletesebb 
a lak ja az lesz, amikor minden érdek fö lö t t fog 
állani a gyermek érdeke, amikor a gyermek 
minden ismeretet a t tó l a tanítótól f o g átvenni, 
aki azt az ismeretkör t a lehető l egnagyobb 
kedvvel és eredménnyel adhat ja át , vagyis az 
osztálybeosztás ideá l j a : a szalcrenaszer lesz az 
osztott iskolákban! 

E z azonban nem a jelen, hanem a jövő fel-
adata . 

Tanítók tanácsadója. 
Klopódia. Annak az üzenetnek az volt az értelme, 

hogy oly tanuló, aki egy vagy két tárgyból nyfert 
elégtelen osztályzatot, javítóvizsgálatot tehet, melynek 
sikeres kiállása után felsőbb osztályba léphet. Nagyon 
természetes, hogy ha javítóvizsgálatra nem jelentkezik, 
vagy ezen is elbukik, köteles az osztályt ismételni. 
A hittanból nyert elégtelen osztályzat ugyanazon el-
bírálás alá tartozik, mint egyéb tárgyaknál. •— 
Homoki kántor. 1. Az államsegélyt annak az iskola-

t enntartónak kellett volna kérnie, amelynek szolgá-
latában akkor állott. Most utólag nem ér el semmi 

eredményt, mert 1907-re visszamenőleg az illető iskola-
fenntartó fizetéskiegészítési államsegélyt nem fog 
kapni. 2. Díjlevelének csatolása mellett emeljen panaszt 
a közig, bizottságnál és kérje az ott biztosított kert-
illetmény csonkítatlan kiszolgáltatását. — Eö. F. 1. 
Az, hogy az iskolai ünnepek nem egyszersmind iskolai 
szünnapok is, úgy értelmezendő, hogy az iskolai ünne-
peken szünetel ugyan a tanítás, de a gyermekek be-
rendelendők s nekik a nap jelentősége megmagyará-
zandó. 2. A törvény, amikor megengedi, hogy egyesek 
magánúton is végezhessék tanulmányaikat, nem tesz 
különbséget mindennapi és ismétlő-iskolás között. 
Ennélfogva utóbbi is lehet magántanuló, de köteles 
az iskolai év végével megfelelő vizsgálatot tenni. 3. 
Egyszerűen átteszik az ügyet az illető község elöljáró-
ságához, a szülők megbírságolása végett. — Sz. K. 
Zombor. Mi sem hisszük, hogy ezen a címen az állam-
segély fölemelését kérhetnék. Hogy a jelenlegi állam-
segély keretén belül történt emelés ellen nem emelne-e 
a minisztérium kifogást, azt előre meg nem mond-
hatjuk. — Kettő. Hangsúlyoztuk már e helyen, hogy 
a helyi viszálykodásokból eredően fölvetett vitás kér-
désekhez sem pro, sem kontra hozzá nem szólunk. 
Nem tehetjük ezt azon szempontból, mert a velünk 
közölt adatok mindig egyoldalúan világítják meg a 
tényállást ; de másrészt nem lehet feladatunk oly dol-
gokban bíráskodni, amelyek elsősorban a gondnokság, 
másodsorban pedig a kir. tanfelügyelőség illetékességi 
körébe tartoznak. Azt készséggel elismerjük, —• és 
erről a gyakori panaszokból nekünk is sajnálatos tapasz-
talataink vannak — hogy egyes igazgató-tanítók oly 
jogokat arrogálnak, aminőket az Utasítás számukra 
egyáltalában meg nem jelöl ; kartársaiknál magasabb 
lényeknek tekintik magukat s állítólag kiváltságos 
helyzetükben a kartársak rovására oly kötelességek 
teljesítése alól vonják ki magukat, amelyek a fennálló 
rendelkezések értelmében a tantestület minden tagjára 
egyaránt háruló feladatok. Ennek következménye 
azután, hogy a tantestület kebelében a viszálykodás 
magvai hintetnek el s békés együttműködés helyett 
örökös torzsalkodások vannak napirenden. Hogy azután 
ez mennyire hátrányos magára az iskolára is, azt nem 
szükséges itt fejtegetnünk. Az ilyen állapotokon más-
ként nem lehet segíteni, minthogy konkrét adatokkal 
támogatott panaszt terjesztenek fel a tanfelügyelőhöz, 
aki vagy maga igyekszik rendet teremteni, vagy pedig 
— súlyosabb esetekben — a hatáskörét túllépő tanító 
ellen fegyelmi vizsgálat megindítását hozza javaslatba. 
Ezekből körülbelül önök is következtetést vonhatnak, 
hogy minő eljárást kövessenek panaszolt dolgaikban. 
Egyébiránt azt ajánljuk még, hogy az Utasításnak a 
tanító és az igazgató-tanító jogait és kötelességeit 
érintő szakaszaihoz alkalmazkodjanak. — Tanító, 
Aszbdi. Díjlevelének egyik tétele a tanterem fűtésére 
szolgáló tűzifa mennyisége. Ez a tétel helytelenül 
állíttatott be illetményei sorába ; de ha már fölvétetett, 
semmi esetre sem tekintheti azt a saját tanterme 
számára lekötött járandóságnak, még ha annak egy 
bizonyos részét megtakarította is és saját céljaira for-
dította. Miután pedig egy tanterem fűtésére a meg-
állapított famennyiségnek a fele is elégséges, amint 
ezt a mult tapasztalatai igazolják, a fennmaradó másik 
felerészt az iskolafenntartó jogosan fordíthatja a másik 
tanterem fűtésére. Ez ellen semmiféle folebbezésnek 
helye nem lehet. — K. I. Ha felekezeti szolgálatból 
községi iskolához választják meg, megelőző szolgálata 
a korpótlék szempontjából beszámít. — Párbéres. 1. A 
községi jegyzők épúgy kötelesek párbért fizetni, mint 
bárki más. 2. Oly törvényt nem ismerünk, mely az 
istenitisztelet elmulasztásáért (templomba nem járásért) 
büntetést róna ki. — B. D. Ökörmező. Kérdéseire 

I nem emlékszünk. Szíveskedjék megismételni. 
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SZÉPIRODALOM. 
Gyulai Pál. 

(1826—1909.) 
írta: Lengyel Miklós dr. 

Meleg tavaszi estéken mintha az élet ülné 
diadalünnepét a szülötteivel táplálkozó földön. 
Szinte magunk előtt látjuk fiatalságtól ragyogó, 
diadalittas arcát. Kezének intésére millió csira 
mozdul meg, jóságos, bátorító tekintetéből 
melegség árad a téli hidegben megdermedt 
rovarokra, bíztató szavára megindul a rügy-
fakadás. A teremtés láza tölti be a természetet. 
A csirát eresztő kis makk már hatalmas tölgy-
nek látja magát, az életre kelt virágmagvak 
ezrei már képzeletben érzik azt az illatot, mely-
lyel egymást fogják megrészegíteni. Minden 
telve van boldogsággal, reménységgel. A lét 
gyönyörűségétől megrészegedve, bizonyára semmi 
sem gondol arra, hogy a boldogság napjai 
rövidek, hogy néhány nap múlva beállanak a 
nagy, élethalál- harcok, melyeket egymással a 
táplálékért fognak vívni. 

A magyar nemzetnek is volt tavasza. A nyu-
gotról jövő áramlatok csirákat sodortak a ma-
gyar földbe. Az idegen eszmék, az idegen 
gondolatok szerető anyára találtak. Növekedni, 
izmosodni kezdtek. Csodálatos változás jött létre 
e földön. A halál birodalma átalakult az élet 
kertjévé. Az idegen országból jött eszmék életre 
keltették a magyar lélekben alvó csirákat s  
velük összeforrva, elválaszthatatlanul összenőve, 
oly erős fejlődésnek indultak, hogy kiirtásukra 
nem volt elég ereje a hatalomnak. 

Egy új nemzedék születik Magyarországon. 
Mintha a regényekben, drámákban és hősköl-
teményekben annyit emlegetett honfoglaló ősök 
támadtak volna fel, megifjodva. Róluk olvastuk 
azt, hogy vezérük parancsszavára támadókból 
futókká s futókból ismét támadókká tudtak 
alakulni. Minden katonájuk a vezér intésére el 
tudta foglalni azt a helyet, melyen állania kellett. 
A nyugattal kellett a mult század első felében 
is megütközni, de a nyugot adott a küzdelem-
hez fegyvereket is. A honfoglaló hősök életre 
támadt nemzedéke megragadja a kínálkozó 
fegyvert s a faj ontja a katonákat, kik készek 
és képesek a vezér parancsát teljesíteni. A 
vezér a modern Magyarország eszméje. 

Ennek a nagy korszaknak, a magyar nemzet 
tavaszának egyik legtovább köztünk élő, nagy 
teremtménye volt Gyulai Pál. Mint kortársai, 
ő is megtalálta azt a veszélyeztetett pontot, 
melyet el kellett foglalnia. 0 lett a XIX. 
század második felének legfélelmesebb, de leg-

igazságosabb kritikusa. Tévedései neki is voltak, 
de azt ma már egybehangzóan elismerjük róla, 
hogy mindig meg volt győződve állításainak 
igazságáról. Mennél jobban ostromolták, mennél 
jobban támadták, annál kevésbé volt meg-
ingatható. Rang, összeköttetés, ajánlás nem 
változtathatta meg nézeteit de megtámadta 
mindazokat az eszközöket, melyeket igen so-
kan arra használtak fel, hogy segítségük-
kel érvényesüljenek. Első nagy csatáját is 
ilyen ügyben vívta. Az ötvenes évek fiatal 
költőinek legnagyobb része, Petőfi népszerű-

ségét látva, azt az útat választotta, melyen 
Petőfi oly dicsőséggel haladt előre. Minthogy 
Petőfi lángesze s képzelete nem jutott nekik 
osztályrészül, utánozták azokat a sajátságait, 
melyekre erőt éreztek. Ezen az úton nem volt 
megállás, menniök kellett a pusztulás felé. 
Petőfi hazafias kitörései szertelen frázisokká, 
népies fordulatai durva köznapiasságokká vál-
tak náluk. A közönség örömmel olvasta őket: 
Petőfire emlékeztették. Egy évtized alatt azon-
ban reájuk únt volna s eltűntek volna a semmi-
ségbe. Jellemző Gyulaira, hogy nem várta meg, 
míg irodalmi halál éri őket. Dicsőségük tető-
pontján veszi fel ellenük a küzdelmet. Igaz-
sága érzetében kíméletlen. A fejletlen ízlésű 
közönség ellenfeleinek pártjára áll ; már-már 
úgy látszik, hogy a megtámadottak, kiknek 
a korhangulat erőt és kitartást adott, mint 
Antaeusnak anyja, a föld, diadalt aratnak. 
Már sokan a szélmalom ellen küzdő kóbor 
lovag harcát látják küzdelmében. De ő nem 
csügged. Kicsiny alakja szinte félelmetesen 
megnő e küzdelemben s viaskodása közben az 
ótestamentumi pátriárkákhoz és prófétákhoz 
válik hasonlóvá, kik keserű szavakkal iparkod-
tak népüket az igazság ösvényére vezetni. 
Megfeledkezünk földi alakjáról s magunk előtt 
látjuk az irodalom felé vivő úton kivont kard-
dal őrködni, hogy megakadályozza az avatat-
lanok közeledését. A diadalmas ő lett s a fele-
dés három hegyét borította azokra, kik fel-
támadtak az irodalmi ízlés ellen, kik megméte-
lyezték a közönséget. 

Ekkor nevezték először hazaárulónak Gyulait. 
Bűne volt, hogy megtámadta azokat, kik mel-
lüket verve hirdették a hazafiságot s minden 
költeményüket úgy tekintették, mintha az ab-
szolutizmus ellen egy egy aknát állítottak volna. 
A hazaáruló azonban nem hátrált meg, most 
már félelmetes fegyvereit megforgatva, irtó 
háborúját folytatta azok ellen, kik a maguk 
kicsiségét egy-egy nagy elv árnyékában na-
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gyobbnak igyekeztek feltüntetni. Lerombolta a 
hazug érvényesülési elveket s szabaddá tette az 
útat a tehetségek számára. 

Ebben a harcában meg kellett küzdenie a 
magyar irodalom egyik legnemesebb és leg-
önzetlenebb tudósával, Toldy Ferenccel. Toldy 
tálélte korát. A szabadságharc előtt beállott 
irodalmi ízlésváltozás már oly váratlanul érte, 
hogy a régebbi irodalomból merített, lelkében 
élő igazságok nem engedték közelférkőzni hozzá 
az új e-zméket. A közös emlékek, az együtt 
elért érvényesülés, az együtt beszívott eszmék 
elzárták a magyar irodalomtörténet megterem-
tőjét az újabb költőktől. A leszűrt igazságok 
visszautasítottak mindent, mi velük ellenkezés-
ben volt. Gyulai védelmébe veszi vele szemben 
az újabb tehetségeket s sikerül a nemzetnek 
bebizonyítania, hogy neki van igaza és Toldy 
egy megfakult irodalmi áramlatnak egyik itt-
maradt katonája. 

Másodszor nevezték hazaárulónak, mikor 
Jókait megtámadta. A támadás idején Jókai 
fénykorát élte. Gyulai szétszedte regényeit, ki-
mutatta következetlenségeit és ámbár elismerte 
nagy tehetségét, megállt amellett az ítélete 
mellett, hogy Jókai regényeit elnagyolja és 
gyakran olcsó hatásokra törekszik. Mi nem 
osztjuk mindenben Gyulainak Jókairól való 
nézetét, de belátjuk, hogy sok igazságot mon-
dott a lángeszű regényíróról. 

Jókai megtámadása idején felzúdult ellene az 
egész ország. Yoltak, kik irigynek tartották, 
mások azt hitték, hogy feltünésvágy bántja. 
De legnagyobb volt azok száma, kik hazaáru-
lót kiáltottak. Növekedett táboruk különösen 
akkor, mikor a Budapesti Szemlét megnyitotta 
Görgey számára. Mindezzel nem törődött. Ment 
a maga útján, ment arra, merre az igazságot 
látta. Irodalmi harcaiban kegyelmet nem kért 
és nem adott. 

Az igazi kritikus hivatásának azt tartjuk, 
hogy útat nyit a nagy gondolatoknak. Elsöpri 
az irodalom színteréről mindazt, minek csak a 
kegyelet ad értéket, elsöpri a múltnak azokat a 
hagyományait, melyek a jelen izmosodását aka 
dályozzák. Vigyáz a jelenre, hogy szélsőségekbe 
ne tévedjen s ne állja útját a fejlődesnek. 
Hogy ezt elérhesse, amennyire csak lehet, fel 
kell szabadulnia kora hangulata és ízlése alól, 
szem előtt az általános emberi igazságot és az 
örökké szépet kell tartania. Ha nem így cse-
lekszik, kijelölheti az író értékét egy nemzedék, 
de nem az utókor számára. 

Ilyen kritikus volt Gyulai Pál. Amit kora 
különösségnek, szeszélynek, irigységnek nézett, 
azt mi, az utána jövő nemzedék, nemcsak meg-
győződésének. hanem legnagyobbrészt igazság-
nak tartjuk. Tévedései neki is voltak*, de ahogy, 

kijelölte pl. Aranynak, Katonának, Keménynek 
Petőfinek helyét az irodalomban, csaknem úgy 
látjuk őket ma is. Dramaturgiai dolgozatai, 
akadémiai emlékbeszédei oly értékek, melyek-
nek igazságai már átmentek a köztudatba, hogy 
örökké termékenyítő hatással legyenek. 

Gyulai Pálra kritikai s irodalmi jellemrajzai 
a legjellemzőbbek. Már életében háttérbe szo-
rították irodalmi müveit. Pedig író és költő 
volt. Nem tartozott a legelsők közé, de alko-
tásai értékesek. Néhány elbeszélésével meg-
mutatta, hogy a széppróza mestere s a jellemzés 
terén számottevő. Költői alkotásai között pedig 
több akad, melyeknek örök életet jósolunk. 

Egy költő értékének megállapítására leg-
biztosabb ismertetőjel, ha nevének kiejtésére 
néhány költeménye azonnal eszünkbe jut. Még 
erősebb jel, ha valami hangulatot ébreszt már 
maga a puszta név. Gyulai nevének említésére 
a költemények egész sorozata ébred lelkünkben. 
A költemények az alakoknak egész sorát állít-
ják elénk, melyek már ott élnek minden müveit 
magyar lelkében. Látjuk a vérző honvédtisztet, 
amint a rajta segíteni akaró hű katonát ro-
hamra küldi, látjuk a temetőből hazajáró szel-
lemanyát, ki kicsiny árváinak gondját viseli. 
Előttünk áll a zsarnok Báthory és a fiait vé-
delmező anya. Majd magát a költőt látjuk 
gondolataiba merülve, kezében az óvilág egyik 
legnagyobb költője, Horácius van. 

Nevének kiejtésére valami borongós hangulat 
lep meg bennünket. Távol vagyunk a kétségbe-
eséstől, de nehéz a szívünk, megtelik a szemünk 
könnyel, a küzdő embert látjuk a sorssal vias-
kodni. Az elmúlás gondolata nehezedik reánk. 

A gondolatok tavaszára eljön a nyár után a 
dermesztő tél. Kíméletlen és felebbezhetetlen íté-
letet tart. Pusztító kezének egyetlen intésére 
lehull az erdők lombkoronája, fagyos lehelle-
tére alázatosan hajtja meg fejét az elébb még 
büszkélkedő növényvilág. A halál vonul végig 
a földön. Csontkezével megragadja azokat, 
mik nem fognak a következő tavasszal új 
életre támadni. Az irodalom telei az ízlésválto-
zások. De gyorsan elkövetkezik rájuk a tavasz 
s új életre kél az, mi az előbbi korszakban 
értékes volt. Új életre kél s táplálja az új 
irodalmat, melynek magáévá kell tennie min-
dent, mi a régiben értékes, különben támasz-
ték nélkül össze kell omlania. Ha majd eljön 
egy ízlésváltozás, ha látszólag köd borul az 
elmúlt korra, el kell jönnie az új Gyulai 
Pálnak, ki támogatni fogja a tehetségeseket és 

! szétüt azok között, kik a közönség újságvágyára 
I építve, a Petőfi- utánzók módjára érvényesülnek. 
: A multat borító köd fel fog szakadni s a 
i régi Gyulai Pál alkotásai továbbra is fontos 

tényezői lesznek a magyar irodalomnak. 
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Egyesületi élet. 
= A Nagyküküllövármegyei Általános 

Tanítóegyesület kőhalmi járásköre Hidegkúton 
tartotta meg őszi rendes közgyűlését, amelyen 
megjelent a vármegye kir. tanfelügyelője, Druis-
ner György is. Véterffy Gyula alelnöknek tar-
talmas megnyitó beszéde után, a mult ülés 
jegyzőkönyvét olvasta fel László Gyula köri 
jegyző, majd Nikóleszku Ábrahám helybeli köz-
ségi tanító által megtartott gyakorlati tanítás 
bírálata következett igen tanulságos eszmecseré-
ben. „Mit tehet a tanító az alkoholizmus terje-
dése ellen" címen sikerült felolvasást tartott 
P á l f f y Ákos datki áll. tanító s ezután „A taní-
tók és a politika" cím alatt Müller Irma hévizi 
áll. tanítónő tartotta meg szabad előadását, mely-
nek a gyűlés javaslatára leendő kinyomatására 
a szükséges költségeket Druisner kir. tanfel 
ügyelő készséggel felajánlotta. Kovács László 
alsórákosi áll. tanító talpraesett felolvasást tar-
tott s terjesztett ennek kapcsán elő a gyűlés 
által elfogadott indítványokat. „ Segítsünk ma-
gunkon s az Isten is megsegít" címmel. Az 
elnök és bizottságok jelentései után a tisztújí-
tást ejtették meg, amelynek rendjén elnök : 
Péterffy Gyula hévizi, alelnök : Szabó Mózes 
kóbori, jegyző : László Gyula kőhalmi, pénztá-
ros : Szabó Domokos halmágyi áll. isk. igazgató-
tanítók lettek. Következő gyűlés helyéül Homo-
ródkőhálom jelöltetett ki. A gyűlést népes köz-
ebéd követte. (Ii. T) 

4- Marostorda vármegye tanítótestülete 
november 3-án tartotta ezévi (XXXI.) közgyűlé-
sét Marosvásárhelytt, az új városház díszes köz-
gyűlési termében. Az ülést Máthé József, a 
testület elnöke nyitotta meg. Ismertette a tanító-
testület eddigi munkásságát és kijelölte azt az 
irányt, melyet követni kell a jövőben. Az ülésen 
részt vettek : ifj. Ugrón Gábor főispán, dr. Ber-
nády György polgármester, Köllő Ignác, alispán, 
Koós Mihály, a székelyföldi kirendeltség veze-
tője, Drexler Béla dr., miniszt. fogalmazó, Sza-
káts Péter kamarai titkár mint vendégek és még 
sokan mások. Mokkái Samu napirend előtti 
felszólalásában emlékezett meg Máthé József 
10 éves elnöki tevékenységéről s lendületes 
beszéd keretében nyújtotta át a tanítótestület 
szeretetét és ragaszkodását bizonyító jubiláris 
ajándékát, az arany tollat. Azután Deák Lajos, 
kir. tan., tanfelügyelő üdvözölte az elnököt, ki 
meghatottan mondott köszönetet az ünnepelte-
tésért. Az elnök ünnepeltetése után Ulicsny 
Guidó titkár olvasta fel részletes titkári jelen-
tését. Ezután Marikovszky Gyula tartotta meg 
felolvasását: „A tanító szociális tevékenységéről." 
A mindvégig érdekes, komoly tanulmányra illő 
felolvasást a gyűlés résztvevői nagy tetszéssel 

fogadták. A szünidő alatt tisztelgett a ta"nítóság 
Bernády György dr. polgármesternél. Szünet 
után Földes Ferenc, helyi áll. tanító hívta fel 
a tanítóság figyelmét a M. T. 0 . Szövetségére. 
A tanítótestület elhatározta belépését a Szövet-
ségbe s tagdíjaikat felemelte 4 koronáról 5 ko-
ronára. A tárgysorozat letágyalása után társas-
ebéd volt, melyen a jubilánsra mondottak sok 
szép pohárköszöntőt. 

Az Alsófehérvármegyei általános ta-
nítóegylet gyulafehérvári köre Vízaknán 
tartotta őszi gyűlését. A kör elnöke lemondván, 
a gyűlést az alelnök vezette. Lukács I. tanító 
„A gyermekkor és az akaraterő" című, a gyer-
mekek lelkének alapos tanulmányozására valló 
értekezést olvasott fel. Ertl V. felolvasást tar-
tott „A gyermekek nemi felvilágosításáról", mely 
érdekes és tanulságos vitára adott alkalmat. 
Fosztóné Herepey Olga „Mikép nevelhetünk 
kötelességtudó polgárokat?" című felolvasásával, 

! jelét adta, hogy ambiciózus és kötelességtudó 
tanítónő. Elnök, alelnök, jegyző lemondván, a 
gyűlés elnökké Ertl Vendel, gyulafehérvári áll. 
tanítót, alelnökké Tdkáts István vízaknai áll. 

! igazgató-tanítót és jegyzővé Lukács József gyula-
fehérvári áll. tanítót választotta. Indítványok sorá-
ban Gagyi F. tag a napi- és úti-díjaknak oly 
összegben való megállapítását kívánja, amint 
azokat az állami tisztviselőknek megállapítani 
szokták. Ertl V. az egyesület keretében létesí-
tett temetkezési segélyalap szabályainak sürgős 
módosítását kívánja, mivel a mostani okozza a 
tagdíjhátralékok szaporodását. Továbbá rámuta-
tott az Eötvös-alap nemes intenciójára, kéri a 
tagokat, hogy annak tagjai közé lépni siessenek. 
Végül a gyűlés Szabó Lajosnak, a IV. osztályban 
sikeresen eltanított földrajzi leckéjét elismerésre 
méltatta. 

l_ Az Aradvármegyei tanítóegyesület eleki 
fiókbizottsága a m. hóban Almáskamaráson tartotta 
őszi gyűlését. Almáskamarás németajkú, de magyar-
érzésű, hazafias közönsége diadalkapuval és lobogó-
díszben várta az eleki járás, illetve a fiókbizott-
ság tanítóságát. A közgyűlést istenitisztelet előzte 
meg. A tanítóságon kívül szép számmal jelent 
meg a község polgársága, a vidék papsága, 
jegyzői kara és József kir. herceg bánkúti ura-
dalmának tisztikara, bizonyságául annak, hogy 
ezen vidék müveit közönsége egyrészt elismeri 
a tanítói hivatás fontosságát, másrészt a tanító-
sággal a magyarosítás terén karöltve munkál-
kodni kész. A gyűlést Schramm Tamás elnök 
0 Felségére mondott felköszöntővel nyitotta meg. 
Felolvasást tartott Klingler Ferenc almáskama-
rási ig.-tanító, „ A magyar nyelv tanítása idegen-
ajkú népiskolában" címen. Előadó felolvasásá-
ban megemlékezett Bősz I-tván nyugalomba vo-
nult ig.-tanítónak Almáskamaráson a magyarosi-



12 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 4 . SZÁII. 

tás terén kifejtett érdemdús működéséről. Indít-
ványára a fiókbizottság jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott Bősz Istvánnak, miről jegyzőkönyvi 
kivonatban értesítette. „A tanító teendői a szö-
vetkezés terén." címen Sinkovics Gábor mácsai 
áll. tanító értekezett. A fiókbizottság elhatározta, 
hogy a központi választmány útján országos moz-
galmat indít, hogy a tanítóképzőkben a szövet-
kezéstan, a könyvelés és árúisme, ha nem is 
rendes, legalább rendkívüli tárgyként taníttassék. 
Schramm Tamás eleki áll. ig.-tanító gyakorlati 
tanítással ismertette a kamatszámítás módozatait. 
Láng Mihály aradi tanítóképzői igazgató indít-
ványára a fiókbizottság egyhangúlag elhatározta, 
hogy a gyermekeket megfigyelik munkájuk köz-
ben, ösztönszerű munkáikat egybegyűjtik s egy 
vármegyei gyermekmunka-múzeum létesítése cél-
jából, címére Aradra beküldik s erről a központi 
választmány s ennek útján a többi fiókkörök 
elnökei is értesíttessenek. Ezután következett 
a tisztújítás. Elnökké Schramm Tamás eleki ig.-
tanító, alelnökké Schleifer Károly nagykamarási 
áll. tanító, jegyzővé Karlik Ferenc eleki áll. 
tanító, pénztárossá Faulháber Ferenc eleki áll. 
tanító választattak meg. 

Könyvesház . 
* A színjátszás művészete. — Az előadás 

művésze te . (írta Hevesi Sándor dr. Megjelent 
mindkettő a Stampfel-féle tudományos zsebkönyv-
tárban. Ára 1 8 0 — 1 8 0 fillér.) 

A színjátszás művészete . . . ez a cím nemcsak 
cím, hanem felelet is egy vitás kérdésre : művészet e 
a színjátszás ? Mai napig is sokan vannak, akik 
tagadják ezt, még pedig nagyon súlyos érvekre 
támaszkodva. Hevesi Sándor könyve talán meg 
fogja gyöngíteni ezeket az érveket. A színjátszás, 
igenis, lehet művészet. Célja egy a többi mű-
vészetek legmagasabb céljával : emberábrázolás. 
Ezt a célt mindig ismerte a színészet, csak az 
elérésmódjaira, eszközeire nézve változtak a 
nézetek. Talán sehol olyan tömören és világosan 
nem állnak az olvasó szeme előtt e művészet 
évezredeken át vívott küzdelmei, különböző 
irányainak harcai, mint a Hevesi könyvében. 
Pedig hát a pillanattal eltűnő, elhangzó művészi 
alkotásokról van itt szó, melyek legfönnebb 
a kortársak lelkében, emlékezetében rezegnek 
tovább ; az utókorra csak többé-kevésbé elfogult 
nézők, bírálók írásai maradnak. Es tudjuk, hogy 
a szemünk előtt lefolyó harcokról milyen ellen-
tétes, néha nagyon igazságtalan vélemények 
hangzanak el ; milyen nehéz még a jelenben is 
eligazodni. Hálával tartozunk a biztoskezű vezető-
nek, aki a színpad, a drámairodalom, a közönség 
lelkének változásával, fejlődésével kapcsolatban a 
színművészet fejlődését is meg tudja mutatni 

nekünk. E fejlődéstörténettel párhuzamosan fejti 
ki a legsúlyosabb elvi kérdéseket, melyek a színé-
szetről gondolkozó emberben okvetetlenül fel-
támadnak, az illúziókeltés, a - színészi átérzés, a 
természetesség és a stilizálás kérdéseit. Észre-
vétlenül bevezeti az olvasót a színjátszás gyakorlati 
jelentőségű kérdéseibe is. A kezdő színész azért 
forgathatja nagy haszonnal ezt a könyvet, mert 
összefüggő, minden részben megokolt elméletből 
szűrheti le magának a szükséges gyakorlati tanul-
ságokat ; a művelt közönség pedig azért, mert 
csak akkor ítélheti meg igazán a színész munkáját, 
ha e művészet elvi kérdéseivel, gyakorlati szük-
ségeivel legalább nagy 'általánosságban tisz-
tába jött. 

A másik könyv, Az előadás művészete, első-
sorban gyakorlati célból íródott, szavalók és elő-
adók számára. Nagy érdeme, hogy élesen el-
határolja a színpad és a pódium művészetét. 
Küzd az ellen a csaknem kiírthatatlanul elhara-
pódzott rossz szokás ellen, hogy a szavaló színész-
nek képzeli magát és játszani akar, ahelyett, 
hogy szavalna. Gyakorlati tanácsait azzal teszi 
igazán becsessé, hogy vagy húsz lírai, elbeszélő 
és drámai költeményt, illetve részletet pontosan 
feldolgoz hangsúly, szünetek és egyáltalán az elő-
adás összes finomságainak pontos jelzésével. Meg-
tanítja az előadót, hogyan jöjjön tisztába az elő-
adandó költemény gondolataival, hangulatával, a 
szerzi intencióival — és hogyan értesse meg 
mindezt a közönséggel is. Azt hisszük, tanító-
emberekre nézve, kik maguk is gyakran adnak 
elő verseket, meg tanítványaikat is oktatniok kell 
a helyes előadásra : ez a könyv szinte nélkülöz-
hetetlen. (b. m.) 

* Heves vármegye. (Az országos monográfia 
szerkesztő-bizottságának felügyelete alatt és a 
hevesvármegyei helyi munkatársak közreműkö-
désével szerkesztette Borovszky Samu dr. Meg-
jelent Budapesten. Az országos monográfiái társa-
ság kiadása.) 

Földrajzi, történeti, gazdasági szempontból egyik 
legérdekesebb vármegyéje az országnak Heves. 
Középponti fekvésénél, népe törzsökös magyar-
ságánál, értékes termékeinél fogva jelentős sze-
repet játszott a magyarság életében. Most előt-
tünk áll ennek a vármegyénknek a képe is, hogy 
a tudomány különböző ágaival foglalkozók forrásul 
használhassák a róla írt terjedelmes kötetet. 

E helyen nem ismertethetjük részletesen Heves 
vármegye monográfiáját, meg kell elégednünk 
azzal, hogy betekintést nyujtunk. Olvasóink e 
rövid közlésből is látni fogják, mily fontos hiva-
tást tölt be az országos monográfiái társaság, 
mily kívánatos, hogy mennél hamarább együtt 
legyen hazánk valamennyi városának és vármegyé-
jének monográfiája. 

A kötethez bevezetést Szederkényi Nándor írt. 
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A vármegye természeti viszonyait Kalovits Alajos dr.  
ismerteti. A községeket ifj. Keiszig Ede dr. írja le. 
Ezután a városok leírása következik. Első helyen 
áll természetesen Eger. Türk Frigyes és Puchlin 
Lajos ismertetik. Gyöngyösről Török Kálmán ír, 
Hatvanról Eeiszig Ede és Haraszthy Lajos. Majd 
Heves, Pásztó, Tiszafüred leírása következik. A 
községek és városok ismertetése után Heves vár-
megye népét mutatja be Kürti Menyhért. E feje-
zet után a gazdasági viszonyokkal ismerkedünk 
meg. Majd a közegészségügyi állapotokat »rajzolja 
Turtsányi Gyula. A törvénykezésről szóló fejezet 
után következik a tanügy. A népoktatásról Alpáry 
Lajos ír, a középiskolákról Kassuba Domokos, 
míg az egri jogakadémiáról Udvardy László dr.,  
a theológiáról pedig Bozsik Pál. Heves irodalmát, 
tudományát, művészetét, sajtóját és színészetét 
Torday Ányos és Breznay Imre mondják el. Az 
érsekség ismertetése után a vármegye történetét 
olvashatjuk. Két fejezetből áll ; a vármegye ős-
korát Bartalos Gyula és Tariczky Endre írták 
meg, a vármegye történetét pedig egészen a leg-
újabb időkig : Nagy Béni és Orosz Ernő. Befeje-
zésül a vármegye nemes családainak felsorolása 
következik. 

Akik úgy fogják fel a monográfiákat, mint 
egy-egy vidék vagy család kiemelésének eszközét, 
azok nem tulajdonítanak nagy fontosságot nekik 
De akik a monográfiákban látják az egész haza 
egy darabjának részletes ismertetését, akik bennük 
mozaikdarabokat látnak, melyekből aztán össze-
rakható az egész ország történelmének, földrajzá-
nak, gazdaságának, néprajzának, községi életének, 
közoktatásügyének képe, örömmel üdvözlik az 
országos monográfiái társaság minden újabb kötetét. 

* Mi erösebb <i halálnál ? (írta Gárdonyi 
Géza. Singer és Wolfner kiadása. Ára 4 korona.) 

Gárdonyi Gézát nem kell a magyar tanítóság-
nak bemutatni. Hálás és nagy közönsége van 
neki. Most megjelent kötete még növelni fogja 
tisztelőinek számát. 

Gárdonyinak főerőssége abban van, hogy egy-
egy ősi, kiírthatatlan jellemvonásunk előtörését a 
legfinomabban meg tudja rajzolni. Megrajzolja 
akkor, ha műveltség tompítja az ösztön erősségét, 
de megrajzolja akkor is, ha a maga természetes 
nyersesegében tör fel az indulat. Alakjainak 
hiszünk, különösen novellaalakjainak, mert regé-
nyeiben gyakran átlépi a valószerűség határát és 
következetlenséget is követ el. 

Most megjelent kötetének egyik-másik hőse 
úgy áll előttünk, mintha ki volna vésve. Külö-
nösen finom rajz első novellája, melyről a munkát 
elnevezte. Két gyászoló ember találkozik a vonaton. 
Mindkettőt fojtogatja a nagy fájdalma. Egy asz-
szony és egy férfi. Hitvestársukat temették el. Nem 
tudnak másról beszélni, másra gondolni, mint az 
elköltözöttre. De a beszélgetés során észrevétlen 

lassúsággal érdeklődni kezdenek egymás sorsa 
iránt s a novella végén észrevétlenül annyira 
fokozódik a közös fájdalomból kifakadó érdeklődés, 
hogy mindnyájan érezzük, hogy az idő hamar 
begyógyítja mindkettőjük sebét s egymásban 
fognak vigasztalást találni. Az egész novella emlé-
keztet bennünket egyik nagy festőnk művére, 
mely temetőben virágzó fákat ábrázol. Mintha 
mondaná az író : a természet erői hatalmasabbak 
az egyén indulatainál, hervadás után új élet 
következik. 

Kitűnő kép a Harangozóék karácsonya. Az 
életből van kiragadva A papa nem örül című 
novellának á hőse. Érdekes gyermektörténetet ír 
meg Szüleim gyémántja voltam... elbeszélé-
sében. Két gyermekről van szó e novellában, két 
csintalan fiúról, kik hazajöttek a vakációra. Jó 
bizonyítványt kaptak, viseletük példás. A szülők 
meg vannak győződve, hogy fiaiknál derekabb 
gyermekeket nem igen találnak, pedig a két gyer-
mek a szünet alkalmával a legnagyobb csintalan-
ságokat követi el. Ennek a novellának felköltő 
ereje van. Eszünkbe juttatja gyermekkorunk 
számtalan kalandját. De nem ez az érdeme. 
Gyermekhistóriákat írtak mások, érdekesebbeket 
és színesebbeket. Sőt elmondhatjuk, hogyha csak 
ebből a szempontból néznénk ez elbeszélést, a 
könyv gyengébb alkotásai közé soroznánk. De van 
egy másik értékes tulajdonsága. Felhívja a figyel-
münket arra, hogy közöttünk egy kis idegen 
társadalom él, melynek tagjairól azt hisszük, hogy 
lelkükbe látunk. Pedig a gyermekek társadalma 
zárkózott, titkolódzó felnőttek jelenlétében. Érzé-
seik, céljaik, törekvéseik annyira távolesnek a 
mieinktől, hogy nem tudunk lelki világukba hatolni. 

Sok értékes elbeszélése van még e kötetnek. 
Sok ember fog bennük gyönyörűséget találni. 
Ismételjük, hogy a kötet olvasása után erősödött 
bennünk az a hit, hogy Gárdonyi Géza novellái 
jobbak, mint regényei. (—s.) 

* Elemi iskolai nevelés gyakorlati szem-
p o n t b ó l című könyvre hirdet előfizetést Várady 
Lajos tanító (Nádudvar, Hajdú m.). A szerző a 
következőkben jelzi a könyv tartalmát. Első rész. 
Az elemi nevelés. Az iskolai nevelés. Szak-
képzettség. A nevelés és tanítás, ezeknek aka-
dályai. A nevelés és tanítás körüli teendők és 
kötelességek. A megfigyelések jegyzőkönyve. A 
beszéd gyakorlása, ezzel kapcsolatban az értelem, 
érzelem és kedély fokozatos fejlesztése. — Máso-
dik rész. A gyermek akaratának nevelése vagy 
az erkölcsi nevelésről általában. Az erkölcsi érzet 
fejlesztésére szolgáló esetek. Az erkölcsi érzet 
fejlesztésére szolgáló eszközök : Az igazság, szeretet. 
Jogosság. Egyenesszívűség. Szivélyesség. Szerény-
ség. Szorgalom. Tisztaság. A gyermek természeti 
és elsajátított hibái : Makacsság. Panaszolkodás 
és árulkodás. Hazugság. Más tulajdonjogának el-
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sajátítása (lopás). Káromlás, illetlen beszéd. — 
Harmadik rész. Vallásosságra nevelés : A vallásos 
érzelem. A vallás tanítása : Az imádkozás. Az 
éneklés. Vallásos tartalmú beszélgetések. — 
Negyedik rész. (Függelék.) A nevelve-tanításra 
tartozó elvek, idézetek és aforizmák. Azoknak 
az előfizetőknek, akik a 2 korona 50 fillér elő-
fizetési árt a szerzőhöz december 31-ig beküldik, 
a könyvet január hóban bérmentve küldi meg. 

Hivatalos rész. 
Frigyes kir. főherceg úr ő csász. és kir. 

Fensége Moson vármegyében levő Jersemajor 
nevű pusztáján 13.420 K költséggel magyar 
tannyelvű iskolát állított. 

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
ő csász. és kir. Fensegének ezen áldozatkész-
ségeért hódolatteljes köszönetét nyilvánította. 

A m. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszter; 
K i n e v e z t e : Fölsinger Gyula központi szol-

gálattételre berendelt tanfelügyelőségi tollnokot 
a X. fiz. o. 3. fokozatába, az 1904. évi I. t.-cikk 
értelmeben megillető személyi pótlékkal s.-tan-
felügyelővé és továbbra is központi szolgálat-
tételre rendelte ; Bácsi Sándor tanárjelöltet a 
XI. fiz. o. 3-ik fokozatába, az 1904. évi L t.-cikk 
értelmében megillető személyi pótlékkal tanfel-
ügyelőségi tollnokká és szolgálattételre Bereg 
vármegye kir. tanfelügyelőségéhez rendelte ; 
Hertelendy Zsigmond oki. tanítót a szanki áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá; Fuhrmann József nezsideri 
róm. kath. el. isk. tanítót a felsőturcseki álL el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Demián Antal oki. tanítót 
áll. el. isk. r. tanítóvá és szolgálattételre a hidasi 
közs. el. isk.-hoz rendelte ; Károlyi Károly sissói 
közs. el. isk. tanítót a ghymesi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Antaloszki Demeter oki. tanítót a 
pisztraházai áll. el. isk.-h.oz r. tanítóvá ; Maehleid 
Irma oki. tanítónőt a tiszasülyi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Zsidy Gizella tiszasülyi áll. taní-
tónőt a szolnoki önálló gazdasági isk.-hoz gazda-
sági szaktanítónővé. 

Szolgálattételre berendelte : Borostyánkői 
János dióskai áll. el. isk. tanítót a biharvár-
megyei kir. tanfelügyelőséghez. 

Végleg megerősítette : Rehlingné Radoszav-
lyevics Emilia temeskubini (v. határőrvidéki) 
közs. isk. tanítónőt jelen állásában. 

Jelen minőségében áthelyezte: Laczák 
Kálmán temesvármegyei segédtanfelügyelőt a 
szolnok-dobokavármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; 
Aradi Árpád pancsovai kir. tanfelügyelői ki-
rendeltséghez beosztott segédtanfelügyelőt a tren-
csénmegyei kir. tanfelügyelőséghez ; Széchenyi 
Sándor temesoraviczai és Szmilnyánszky János 

bártfai áll. isk. tanítókat kölcsönösen ; Bóbis 
Mihály csirésazávoji (volt határőrvidéki) közs. el. 
isk. tanítót a temesszlatinai, Borza János temes-
szlatinai (volt határőrvidéki) közs. el. isk. tanítót 
pedig a csirésazávoji közs. el. isk.-hoz kölcsönösen; 
Kapcza Ilona szolnoki áll. gazdasági szaktanítónőt 
a székesfehérvári közs. jellegű önálló gazdasági 
isk.-hoz ; Mohay Jolán aranyosgyére si áll. el. isk. 
tanítónőt a szilágybagosi áll. el. isk.-hoz ; Tóth 
Jenőné ungvári és Sztoklász Anna kistelki áll. 
el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Varóezyné 
Könyves Matild hatvani és Kajlinger Róza zala-
lövői áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; Kissné 
Vozsenilek Aranka tököli áll. óvónőt a kispesti 
áll. óvodához. 

Nyugdíjat utalványozott: Nagy Péter gyi-
resi gör. kel. el. isk. tanítónak évi 1320 K-t; 
Király István sepsiszentgyörgyi áll. el. isk. taní-
tónak évi 1968 K-t; Dopnik József nagysze-
beni róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1600 K-t; 
Gergely József herenesényi róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 1880 K-t; Mikiéin József ver-
mesi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 920 K-t; 
Deutsch Mór ádándi izr. el. isk. tanítónak évi 
900 K-t; Kraszits Mihály gyulaházai róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 980 K-t; Kaleta Máté 
bobrói róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1220 
K-t ; Gottlieb Sámuel békésszentandrási izr. el. 
isk. tanítónak évi 1400 K-t; Klein Mór búcsú-
szentlászlói izr. el. isk. tanítónak évi 980 K-t ; 
Sugár Mór kaposvári izr. el. isk. tanítónak évi 
1680 K-t; Blalió András oszadai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 2120 K-t; Zvárai István 
litkei róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1160 
K-t ; Bugala Sándor János szlaniczai róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1660 K-t; Hritz János 
szent mindszenti róm. kath. el. isk. tanítónak évi 
1340 K-t; Györgyai János széleslonkai gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; Müller 
Imre németmároki róm. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1220 K-t; Miloja Akim ferendiai gör. kel. 
román hitf. el. isk. tanítónak évi 1040 K-t; 
Jéhlicska János kutti róm. kath. el. isk. tanító-
nak évi 1460 K-t; Csipka Endre gömörlipóczi 
ág. hitv. ev. el. isk. tanítónak évi 1460 K-tj 
Katonáné Korbai Róza zalaegerszegi áll. polg. 
isk. tanítónőnek évi 3280 K-t; Herezegné Lőte 
Vilma kolozsvári ref. tanítónőnek évi 840 K-t; 
Karácson Gyuláné szül. Gál Vilma fővárosi 
szegénygyermekkert-egyesületi óvónőnek 1 év 
tartamára 1040 K-t; özv. Kiss Imrédi Pálné, 
szül. Hirmann Mária bácskertesi róm. kath. el. 
isk. tanítónőnek évi 900 K-t; Thomasz Mária 
Katharina brassó-óbrassói áll. el. isk. tanítónőnek 
évi 1780 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Deák Lajos 
petrillacsimpai áll. el. isk. tanítónak 500 K-t; 
Nagy Kristóf Zoltán székesfehérvári kir. javító-
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intézeti családfősegédnek 1400 K-t; Sinály Szi-
lárd kavocsáni róm. kath. el. isk. tanítónak 12 0 0 K-t ; 
Pap Sándor berkenyesi volt gör. kath. el. isk. tanító-
nak 300 K-t; Manninger Erzsébet Olga vallai 
áll. el. isk. tanítónőnek 500 K-t; Dómján Erzsé-
bet hajdúböszörményi ref. el. isk. tanítónőnek 
1200 K-t; Székely Gézáné, szül. Noéh Zsuzsanna 
gacsályi ref. tanítónőnek 1200 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett : 
néh. Galló Jínos hizsnyói ág. ev. el. isk. tanító 
özv., szül. Szerényi Irmának évi 660 K-t, Valéria 
és Irén nevű kiskorú árváinak egyenként 110 
K-t, együtt 220 K-t, mindössze 880 K-t; néh. 
Medriczky Kornél habovkai róm. kath. el. isk. 
tanitó özv., szül. Potkan Zsuzsannának évi 660 
K-t, Kornél és Gyula nevű kiskorú árváinak 
egyenként 110 K-t, együtt 220 K-t, mindössze 
880 K-t; néh. Pálásthy Antal vágszentkereszti 
nyug. róm. kath. el. isk. tanító három kiskorú ár-
vájának összesen 320 K-t ; néh. Bazsó Flórián 
nyug. mogyoródi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Deli Rozáliának évi 500 K-t; néh. Lukács 
Dániel nyug. mezőkászonyi áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Eperjesi Zsuzsannának évi 600 K-t; 
néh. Tamás János hollódi volt gör. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Mátyok Krisztinának évi 
450 K-t, 4 kiskorú árvájának egyenként 45 
K-t, együtt 300 K-t, mindössze 750 K-t; néh. 
Onczay Ambrus kengyelpusztai nyug. el. isk. 
tanító özv., szül. Vaszilovics Ludovikának évi 
462 K 82 f- t ; néh. Kovács Etel, férj. Prunyi 
Ottóné hibbei áll. óvónő két szülőtlen kiskorú 
árvájának évi 250 K-t. 

Különfélék. 
A Petöfi-ház megnyitása. 

Épen két esztendeje, hogy e lap hasábjain 
érdeme szerint emlékeztünk meg a Petőfi-ház 
alapkövének letételéről. Csodálatos, a magyar 
társadalom becsületére váló gyorsasággal emel-
kedett fel ez az épület, hogy Petőfi költői és 
emberi nagyságát s az őt megértő nemzet 
dicséretét hirdesse késő századoknak. A halála 
után hatvan évvel háztulajdonossá lett Petőfinek 
igaza volt, mikor azt írta, hogy „a költő és a 
sorsharag egy anyaméhben született," de porladó 
szívének is örömet szerezhet, hogy rosszul jósolt, 
mikor útileveleiben így írt: „a magyar különösen 
szeret felejteni . . . s azért nem fog az ő emléke 
sem fennmaradni". 

E hónap 7-én, vasárnap délelőtt nyitották meg 
ünnepiesen a Petőfi-házat. Az ünnepen, melyet 
a Petőfi-társaság rendezett, nagy és előkelő közön-
ség jelent meg. Ott volt a kormány, a főváros 
és az irodalmi társaságok képviselőin kívül 
Apponyi Albert gróf is feleségével, ki a Petőfi-
ház létesítése érdekében indított mozgalom védő-

asszonyi tisztét vállalta el. Ez a tisztség nem-
csak címet, hanem komoly munkát is jelentett. 
Az idegen származású grófné sokszor megmutatta 
már, hogy férje oldalán lelkes magyar nővé lett, 
de nemzetünkhöz tartozását semmivel sem pecsé-
telte volna meg jobban, mint a legnagyobb költő 
emlékének megtisztelésével. 

Herczeg Ferencnek, a Petőfi-társaság elnöké-
nek beszéde nyitotta meg az ünnepet. Herczeg 
szépen fejtette ki a magyar kultúra és irodalom 
speciális, más nemzetek számára érthetetlen 
fontosságát : a mi nemzetünk létét, nemzetvoltát 
hadsereg és várak híjján kultúránk és irodalmunk 
védi meg. E ház a magyar szellemnek, mint 
nemzetfenntartó erőnek van szentelve. Hivatása, 
hogy hirdesse és hangsúlyozza fajunk kultúrális 
hivatottságát. Hirdesse és hangsúlyozza továbbá 
Petőfi Sándor pályafutásának gyönyörű tanul-
ságát : íme, ez a magyar író nőtt legmagasabbra 
a világirodalom ege alatt, aki a legmagyarabb 
volt közöttünk. 

Elmondta azután a Petőfi-ház eszméjének tör-
ténetét. A magyar sajtóból pattant ki ez az eszme 
az elmúlt század hetvenes éveiben. Bartók Lajos, 
a Petőfi-társaság Istenben boldogult másodelnöke, 
az őt jellemző nemes hévvel karolta fel a tervet. 
Sajnos, nem adatott meg neki, hogy tető alatt 
lássa a házat. Herczeg alig két esztendővel ez-
előtt a Petőfi-társaság megbízásából arra kérte 
Apponyi grófnét, hogy vállalja el a mozgalom 
védőasszonyi tisztét. A nemes buzgalom, amelyet 
a fenköltlelkű grófné elnöksége alatt megalakult 
hölgybizottság kifejtett, gyors és döntő győzelemre 
vitte az ügyet. „Azt hiszem, — folytatta Her-
czeg — nem lépem túl jogaimat, midőn nem-
csak a Petőfi-társaság, hanem az egész magyar 
irodalom nevében hódolattal meghajlom Apponyi 
Albertné grófné honyleányi erényei előtt." Ez-
után köszönetet mondott mindazoknak, akik 
adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a mű 
létrejöttéhez és a magyar társadalom alkotásának 
nevezte a Petőfi-házat. Végül felkérte Apponyi 

; grófnét, mint védőasszonyt, hogy adjon engedelmet 
a ház megnyitására, 

Herczeg nagy tetszéssel fogadott szép beszéde 
után Apponyi Albertné grófné néhány egyszerű 
szóval átadta a Petőfi-házat a nyilvánosságnak. 
A közönség Herczeg Ferenc vezetésével a mű-
vészien elrendezett emléktárgyak megtekintésére 
indult. Az ünnepélyes bemutatás után a Petőfi-
társaság még egy kegyeletes kötelességet telje-
sített. Testületileg fölkereste Bartók Lajosnak, a 
Petőfi ház lelkes munkásának sírját ; hírül vitte 
a halott költőnek, hogy fáradsága nem volt 

! hiábavaló. 
— Ujabb kinevezések a Julián-Egyesü-

l e t n é l . A szlavóniai magyarság nemzeti gon-
dozására alakult Julián-Egyesület, jóllehet a 
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horvát bán mostanában új iskolák létesítésére 
engedélyt nem adott, csupán már a régeb-
ben felállított iskoláknál a tanulók rohamos fel-
szaporodása folytán, újabban 17 tanitói állást 
szervezett s ezon allásokra a következő tanítókat 
nevezte ki : Ackermann István, Bedenik Tamás, 
Húspel István, Heckmann István, Horváth Gyula, 
Ivancsics József, Jeszenszky József, Kiss Béla, 
Kiss Károly, Kudela Gyula, Kútfej György, 
Mészáros Károly, Nóvák Frigyes, Titl Henriette, 
Tolnai Ferenc, Wirth Béla, Zsemberi József. 

— Orgonaátvétel Szentesen. Mult vasárnap 
volt Szentesen a református nagytemplom hatal-
mas, új orgonájának felülvizsgálata és átvetele. A 
32 változatú orgonát az Angster József és fia pécsi 
orgonaépítő-cég készítette és pedig a szakértők 
egyhangú nyilatkozata szerint, művészi kivitelben. 
Az átvételnél, mint az egyház által felkért szak-
értők, közreműködtek : Szegedről Soukenik János 
orgonaépítő és König Péter, a szegedi zeneiskola 
igazgatója, Hódmezővásárhelyről Ivánka Zoltán, 
a főgimnázium zenetanára. A felülvizsgálat után 
orgonahangverseny volt. König Péter klasz-
szikus orgonahangverseny-darabokat adott elő 
s a nagyközönség áhítattal hallgatta a művészi 
játékot és gyönyörködött úgy ebben, mint az 
orgonának művészi változataiban. Azután Ivánka 
Zoltán játszotta el a reformátusok gyönyörű zsol-
tárát: „Te benned bíztunk eleitől fogva", melybe 
már belecsendült a tanítói kar éneke. Majd fel-
hangzott a Himnusz, felállott az egész templomi 
közönség, melyben Szentes város társadalma fe-
lekezeti különbség nélkül képviselve volt s együtt 
énekelte a magyarság imádságát. 

— Az Apponyi Albert gróf és Tóth Jáuos 
alapítványra Volly Gyula és Dobó Sándor 
(Pereg) 3 koronát küldöttek lapunkhoz. Továbbí-
tottuk a gyűjtőbizottság pénztárosához, Nagy 
Lajos igazgatóhoz (Veszprém). 

— Halálozások. Rehák Ede nyug. róm. kath. 
el. isk. tanító életének 57-ik, tanítói működésé-
nek 36 ik évében Losonczon elhunyt. — Löuin-
ger Mór nyug. tanító 86 éves korában Faddon 
elhunyt. A megboldogult tanító közel 50 évig 
tanítóskodott. — Kovács Béla oki. tanító életé-
nek 22-ik évében hosszas betegség és kínos 
szenvedés után elhunyt Székelykeresztúron. — 
Takáts Elekné szül. Hildenstab Mária topolyai 
tanítónő 37 éves korában, 17 évi boldog házasság 
után elhunyt. — Özv. Wagner Mihályné szül. 
Göbl Júlia meczenzéfi áll. óvónő életének 33-ik 
és működésének 3-ik évében hosszabb szenvedés 
után elhunyt. — Kattauer Lajos, a csurgói áll. 
tanítóképző-intézet volt IV. éves, példás maga-
viseletű növendéke szülői házánál Tapsonyban 8 
havi súlyos szenvedés után elhunyt. Áldás em-
lékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. 
B. K. (Zsáka•) E hő végén jelenik meg egy fel-

olvasásokat tartalmazó könyv, melyet az Országos köz-
oktatási tanács megbízásából Benedek Elek szerkeszt 
s a Franklin-Társulat ad ki. Szíveskedjék egyenesen 
a tanács elnökségéhez (Budapest, IV., Ferenciek-tere 3.) 
fordulni s ingyen kapja meg a könyvet, mely körül-
belül 40 felolvasást tartalmaz a történelem, irodalom-
történet, mezőgazdaság, háziipar, természettudományok 
s általában a hasznos ismeretek köréből. A könyv 
egyelőre nem kerül könyvpiacra, az ívek nem lesznek 
összekötve, hanem egy tokban elhelyezve, úgy, hogy 
a felolvasó nem lesz kénytelen az egész könyvet vinni 
magával, csupán azt az ívet, mely a felolvasni szánt 
közleményt tartalmazza. Mindenki, aki hitelesen iga-
zolja, hogy felolvasásokat tart, ingyen kapjaakönyvet.— 
Irodalmi egyesület. (Eger.) Szívesen ismertetjük a 
jegyzékben felsorolt könyveket, ha beküldik hozzánk. 
Elvünk csupán oly könyveket ajánlani, melyeket ma-
gunk is ismerünk. — A. J. (Nagykörös.) Forduljon 
a Lampel-Wodianer céghez (Andrássy-út 21.), általa 
megkaphatja a keresett könyvet. — B. L. (Nógrád-
szakái.) Szíveskedjék intézkedni, hogy a kérdéses kéz-
irat hozzánk kerüljön, akkor aztán elolvassuk. — 
P. (Reflexiók.) Örömmel látjuk, hogy a legutóbbi 

j miniszteri rendelet mély hatást tett olvasóinkra, mert 
i sűrűn jönnek a visszhangok. Igazán itt a tizenkettedik 
i óra, hogy mentsük a menthetőt s hogy gyökeres kú-
! rában részesítsük gyermekeink erkölcsét. Mint láthatja, 
; az első visszhang jön e számban. Sorra kerülnek mind-

azok, melyek ezt az elevenbe vágó kérdést tisztázni 
hivatottak, így az öné is. — Egy diák. Névtelen le-
vélre nem válaszolunk. — I. F. (A népnevelők szociális 

\ féladatai.) Közöljük. — K. E. (Mindszentnapkor stb.) 

Mindenekelőtt tanulja meg a helyesírás és a helyes ma-
j gyarság törvényeit. Ha ez megtörtént, ismerkedjék 
1 meg a versírás törvényeivel. Akkor aztán írhat verset, 

természetesen,haközben önre mosolyogaköltészetisten-
asszonya. Ezidőszerint minden kellék hiányzik önnél, 
ami versírásra jogosítsa. Ez a mi „jóindulatú bírá-
latunk". — Morvay. Forduljon a Lam pel-Wodianer 
céghez (Andrássy-út 21.), nála vagy az ő útján meg-
kapja a kívánt dolgokat. „Tréfás" színdarabokat nem 
ajánlhatunk. Hátha ép azokat ajánljuk, melyek mái-
nem tetszettek önnek. Arról biztosíthatjuk, hogy e 
téren a német géniusz sem termelt különbeket, mint 
a magyar géniusz. Nemrég a Jó pajtás c. gyermek-
újságban (kiadja a Franklin-Társulat) megjelent Molnár 
Ferenctől egy kis bohózat, mely nagyon tetszett a 
gyermekeknek. Ha ezt nem olvasta : olvassa el. Hátha 
megfelel az ön céljának. — K. Gy. J. (Ismeretlen 
kincs.) Elkeseredett pasquillusát, melyet a . . . i tanító-
képzőről írt, nem adhatjuk ki, mert a hosszú bűn-
lajstromból hiányzik az, hogy helyesírásra és fogal-
mazásra sem tanítja meg minden növendékét. — 
Séda. A vers üres, formátlan, közölhetetlen. — 
B. L. (Ősszel.) Nem épen rossz vers, csak az eredetiség 
hiányzik belőle. Kevésbé elkoptatott témát válasszon. — 
B. E. I. Ezek a versek — nem versek. „Fizikai erőm 
fogy" — ez szomorú, de nem költészet. — F. I. 
(Reflexió.) Gyönge. — L. L. (Kolozsvár.) Egy-két ügyes 
sor akad verseiben, de általában nem, ütik meg a 
mértéket. 

Tarta lom : A kultúra ünnepei. (—6.—) — Gyer-
mekeink erkölcsi nevelése. Kuthi Zsigmond. — A ma-
gyar nép művészete. Kántor Mihály. — Osztálybe-
osztás. Ember Gergely. — Tanítók tanácsadója. — 
Szépirodalom : Gyulai Pál. Lengyel, Miklós dr. — 
Egyesületi élet. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
Rovatvezető: JANCBÓ BENEDEK. 

A 114.852/1908. számú miniszteri 
rendelet. 

Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úr épen most egy éve adta 
ki a címben foglalt számú rendeletet. E ren-
delet kiadásában kettős cél vezette. Először 
is lökést akart adni a falusi nép iskolán-
kívüli oktatásának olyan helyeken is, ahol 
e feladat teljesítését még nem vállalta ma-
gára semmitéle nagyobb körre kiterjedő 
egyesület, szabadtanítási szervezet vagy akár-
miféle társadalmi egyesülés. Ahol a tanító 
úgyszólván magában egyedül áll e nagy nép-
művelési feladatta] szemben. Másodszor jelét 
akarta adni annak is, hogy e feladat teljesí-
tését nem kívánja a tanítóktól hivatalos isko-
lai tevékenységükre való ingyen ráadásul, ha-
nem az e célra rendelkezésére álló összeg 
korlátain belül igyekezni fog anyagilag is 
méltányosan jutalmazni. 

E miniszteri rendelet veleje röviden össze-
foglalva a következő : Minden tanító vagy 
tanítónő, ki a maga községében a falusi nép-
nek ismeretterjesztő népszerű előadást tart, 
egy előadásért hat korona tiszteletdíjra tart-
hat számot. Egytanítós iskolánál azonban 8 elő-
adásnál többre nem tar that számot ilyen jutal-
mazásra. Két- vagy többtanítós iskolánál 16 
ilyen előadásnál több nem jutalmazható. A jutal-
mazható előadások számának e korlátozását a 
középiskolai tanárok által tartott, úgynevezett 
kulturális előadásokra vonatkozóan is meg-
állapította az 1906-iki 103.800. számú min. 
rendelet, amely kimondotta, hogy egy város-
ban ilyen kulturális előadás 12-nél több egy-
általán nem jutalmazható. 

A jutalmazható előadások számának e korlá-
tozását nemcsak az e célra rendelkezésre álló 
összeg aránylagosan csekély volta teszi meg-
okolttá, hanem az a pedagógiai tekintet is, 
hogy a tanítónak az iskolán kívüleső oktatói 
munkássága semmi szín alatt se lessen isko-
lai tevékenységének rovására. Nem lehetetlen 
ugyanis, hogy egynémelvik tanítót az iskolán 
kívüli oktatásra való tevékenység e hivatalos 
jellegű buzdítása könnyen arra a balvéleke-
désre bírhat, hogy az ő ilyen irányú tevé-
kenysége előbbvaló hivatalos iskolai mun-
kásságánál. De, miután az emberek egyáltalán 
nem angyalok s a pénzkeresés alkalma csábí-

tólag szokott hatni, az sem lehetetlen, hogy 
olyanok is akadhatnak, akik csak azért vállal-
koznak mentől nagyobbszámú ilyen előadás 
tartására, hogy több pénzt keressenek. Es 
így a mellékkereset alkalma elnyomja a köz-
művelődési érdek nemes szempontját. De 
mindezektől eltekintve, az előadások e száma 
akként van megállapítva, hogy ezidőszerint 
kielégíti a falusi nép mutatkozó közművelő-
dési szükségleteit. Különben is nem végleges 
valami, hanem ideiglenes kísérletezés, amely-
nek tapasztalatai nagyon jól lesznek értéke-
síthetők az iskolán kívüli oktatás végleges 
rendezésében és szervezésében. 

Ennek a miniszteri rendeletnek hatása az 
elmúlt évben még nem volt valami nagyon 
érezhető. Későn adatott ki s a tanítóság még 
későbben vehetett tudomást róla. Egynéhány 
helyen azonban mégis megindult, már a mult 
évben a rendeletből iniciált iskolán kívüli 
oktatói munkásság. Az idén azonban, ha a 
mutatkozó jelek nem csalnak, ez irányban 
nagyobbszabású ^tanítói tevékenység van ki-
bontakozóban. Épen ezért, megokoltnak lát-
szik, hogy e rendeletet az eshetőleges félre-
értések és helytelen magyarázatok elkerülése 
végett a tanítóság emlékezetébe idézzük, rá-
mutatva azokra a célzatokra, amelyek a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr 0 nagyméltó-
ságát e rendelet kiadásában vezették. 

Némely tanító már a mult évben úgy értel-
mezte e rendeletet, hogy a népiskola tan-
anyagából a felnőtteket valóságos ismétlőokta-
tásban részesítette. Tanította őket a számvetés 
elemeire, gyakorolta az írásban és az olvasás-
ban stb. A rendelet pedig nem ezt célozta, 
hanem azt, hogy a tanító népszerű ismeret-
terjesztő előadásokat tartson az érdeklődő fa-
lusi embereknek, olyanformán, mint a közép-
iskolai tanárok és az értelmiség más művel-
tebb tagjai tartanak ilyesféle előadásokat a 
művelt közönségnek a szabad líceumok, vagy 
más közművelődési egyesületek és irodalmi 
társaságok munkásságának keretében. Iskolás 
modorú ismétlőoktatással a felnőtt falusi népet 
csak visszariasztanók az önművelődéstől, míg 
az ilyen népszerű ismeretterjesztő előadásokkal 
ráédesgetjük. 

Igaz ugyan, hogy a szóbanforgó rendelet 
csak rámutat és ajánlja az ilyen ismeretteijesztő 
előadásokat, de közelebbről nem magyarázza 
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meg, hogy milyenek is legyenek ezek az elő-
adások ? Teljesen a tanítóra bízza, minden 
ujj mutatás vagy tájékoztatás nélkül, hogy mit 
és hogyan adjon elő a maga népének? Vannak 
többen, akik ezt a rendelet hibájául róják 
fel. Azt mondják, hogy a rendelettel egyetem-
ben valamiféle tájékoztatást, vagy legalább 
egynéhány vezérlő szempontot magábanfoglaló 
ujjmutatást is ki kellett volna adni. 

Van ez ellenvetésben némi igazság ugyan, 
de nem szabad feledni, hogy az ilyen tájé-
koztatók csak általánosságban mozgók lehetnek, 
tág réseket nyitva a félreértésre. Azonkívül 
kötelezőkké sem lehet őket tenni. A leghelye-
sebb az lett volna, ha a rendelet kiadásakor, 
mint követendő mintára, rá lehetett volna 
mutatni egy olyan gyűjteményre, amely ilyen 
mintául szolgáló népszerű ismeretterjesztő elő-
adásokat foglal magában. Csakhogy ilyen 
gyűjtemény akkor még, fájdalom, nem volt. 

E rendeletnek azonban az a hatása és érdeme 
volt, hogy kielégítésre váró szükségletet te-
remtett s ezzel egyetemben új teret is jelölt 
ki a társadalmi és irodalmi tevékenységnek. 
Az Országos Közművelődési Tanács rögtön fel-
ismerte e szükségletet és igyekezett annak ki-
elégítéséről gondoskodni. Fölkérte e lap felelős 
szerkesztőjét, Benedek Eleket, hogy vállalkozzék 
egy olyan vállalat szerkesztésére, amely a ren-
delet által kezdeményezett népszerű ismeret-
terjesztő felolvasásokhoz és előadásokhoz min-
tául szolgáló értekezéseket tartalmazna. Benedek 
Elek eleget tett e fölkérésnek és ennek a 
gyűjteményes munkának első kötetét már 
össze is állította a legjobb írók ilyen célokat 
szolgáló tanulmányaiból. Az I. kötet a napok-
ban fogja elhagyni a sajtót. Körülbelül negyven, 
egyenként fél nyomtatott ív terjedelmű elő-
adást tartalmaz e kötet. Minden egyes tanul-
mány a leghivatottabb író tollából került ki 
és pedig egyenesen e célra írottan. A tanító 
kezébe egy, a PrédiMciós Tárak-hoz hasonlatos 
könyv kerül, tehát nagyban megkönnyítve a 
tanítónak azt az iskolán kívüli oktatói munkás-
ságát, amelyre most egy éve a 114.852/1908. 
számú miniszteri rendelet az ország összes 
tanítóságát felhívta. 

Az osztrák szabadoktatás köréből. 
(Folytatás.) 

A tanfolyamok végén kísérletképen meg-
honosították a vizsgálatokat is. De csak olyan 
hallgatókat bocsátanak e vizsgálatokra, akik 
egy téli időszakban legalább három, egymás-
sal összefüggő tanfolyamot hallgattak. A vizs-
gálat kiterjed az összes hallgatott tanfolyamok 
anyagára. A jelöltek a bizonyítvány kiállítá-

sáért egy koronát fizetnek. Az első — 1900/01. 
tanévben — ilyen vizsgálatra összesen 32-en 
jelentkeztek. A hallgatóknak négy százaléka. 
A jelentkezők között volt 2 önálló iparos, 
7 iparossegéd, 2 kereskedelmi alkalmazott, 
7 magánhivatalnok, 4 főiskolai tanuló, 3 ta-
nító és 1—1 ipari munkás, közhivatalnok és 
ipariskolai tanuló, 4 magánzó. A vizsgázók 
közül 20-an jeles, 8-an jó és 4-en elégséges osz-
tályzatot kaptak. 

Bécs példáját követték a többi osztrák egye-
temek is. Innsbruckban ésGrácban 1898/09-ben 
nyílt meg az első tanfolyam. Ezt követte 
1899-ben Prágában a cseh és 1900-ban a 
német egyetem. Ugyanezen évben nyílt meg 
a lembergi lengyel egyetemen is az első tan-
folyam. A brünni technikai főiskola is ez időtől 
kezdve tart University Extension-előadásokat. 
E főiskolán az első évben három rendes- és 
három magántanár összesen 6 tanfolyamot 
tartott 6—10 előadással. A hallgatók összes 
száma 344 volt s egy tanfolyamra 31 — 76 
hallgató esett. A brünni főiskolai tanfolyam 
600 korona állami segítségben részesült. Inns-
bruckban — amint már említettük — az 
első tanfolyam 1898-ban nyílt meg. Szervezete 
olyan, mint a bécsié, azzal a különbséggel, 
hogy többórás tanfolyamokat nem tartanak, 
mivel a kevesebb (2—3) óraszámú sorozatos 
előadások inkább beváltak. Mindjárt a második 
évben hathónapos latinnyelvi tanfolyamot ren-
deztek, amelyet kezdetben 19-en látogattak, kik 
közül végig kitartott 12 (2 férfi és 10 nő). 
Ezenkívül a fizika tanára egy 12 órás elő-
adássorozatot tartott a természettanból álta-
lában. A következő évben egy 10 órást a hő-
tanból. 

1899/900-tól kezdve Bozenhen is tartanak 
ilyen University Extension-előadásokat, amelyek 
igen nagy látogatottságnak örvendenek. Az első 
előadást, amelynek címe „A német nép és föld 
1800 év előtt" volt, 508-an hallgatták. A követ-
kező évben a hallgatóság száma 3923-ra rúgott, 
kiknek 26%-a munkás volt. 372%>-a kereskedő, 
20%-a értelmiségi. A nőhallgatók száma 25— 
30% között váltakozott. A belépődíj előadá-
sonként 20 fillér, de a munkások számára mér-
sékeltebb árú jegyek is voltak. Az innsbrucki 
egyetem az államtól 2000 korona támogatás-
ban részesült. A város pedig 600 koronát adott. 

A gráci egyetem is mindjárt a második év-
ben 3000 korona állami támogatásban része-
sült. Ugyanez évben (1900/01.) tartottak 7 so-
rozatos előadást, összesen 27 órában. E soro-
zatos előadások tárgyai a következők voltak : 
Az ember öt érzéke (6 óra) ; A német nyelv 
története (3 óra) ; Az ember őstörténete (6 óra) ; 
Hallás és zenélés (3 óra) ; Általános bacillus-
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tan (3 óra) ; Házassági jog (3 óra) ; Német 
népisme (3 óra). Ezenkívül Stájerországnak 
még nyolc más helyén is tartottak előadáso-
kat. így Fürstenfelden 3-at ; Hartbergben 3-at; 
Judenbwrgban 3-at; Leobenben 3-at ; Neudau-
ban 3-a t ; liadkersburgban 3-a t ; Voitsbergben 
3-at ; Weizban 3-a t ; összesen tehát huszon-
négyet. E vidéki előadások mind nagyon láto-
gatottak voltak. (Vége köv.) 

Az Uránia ünnepe. 
Egy intim baráti inkább, mintsem nyilvános 

társaság ünnepelte november 4-én a vallás- és 
közoktásíigyi minisztérium adminisztratív állam-
titkárát, dr. Molnár Viktort. De e némileg 
zártkörű társaságban ott láttuk közéletünk, 
tudományosságunk, kiválóképen pedig kultu-
rális törekvéseink jeleseit. Mintha az Uránia 
Szinház körül csoportosuló, egyetértő, együtt-
érző és egy gondolkozású férfiak keresve-keres-
ték volna a módot arra, hogy elmondják : mit 
tartanak Molnár Viktorról és mennyire őszin-
tén becsülik azt a férfiút, kit kulturális törek-
véseikben vezérüknek ismernek. És az az 
ember, akit egy egész szerényen indult, szépen 
fejlődő, nagyra hivatott intézmény lelkének 
ismertek el, rászolgált a dicséret nem köznapi 
mértékére. Ami közéletünk terein, a politika 
vakító megvilágításában, a helyzeti energiától 
emelve, százával nyüzsögnek a lélekben és 
akaraterőben kicsinyek. Övék a köz érdeklő-
dése, tapsa, kicsinyes kíváncsisága. Ember le-
gyen, aki ezen a körön kívül állván, a nemzet 
figyelmét magára tudja vonni. Molnár Viktor 
ma már ilyen ember, ismert, nagyrabecsült és 
népszerű. Az általa teremtett intézmények körül-
hordják itt a roppant fővárosban, ahol oly 
könnyű eltűnni és oly nehéz feltűni, és a vi-
déken, a hova ritkán szállít a kulturális tevé-
kenység népszerűséget. Es ahol megfordul, 
munkások, fiatalok, diákok, gyermekek közt, 
ez az érdekes fej, a sokakból kiváló alak 
mindenhol a tisztelet és ragaszkodás jeleivel 
találkozik. Munkássága a minisztériumban pél-
dás, talán inkább példátlan : egészen tisztvi-
selő, egészen a közigazgatásé, távol maradván 
a párt- vagy napi politikától mindenha, akkor 
is, amikor önként kinálkozott számára e sikam-
lós tér. Az Urániában pedig minden munka-
társát magával ragadja dolgozása kitartó, lan-
kadatlan hevével, nem lankadó lelkesedésével, 
az ügy szent igazába vetett hitével. 

Aki látta az eltelt tíz esztendő alatt mun-
kálkodni egy szomorú és kedvetlen auspíciu-
mok közt megindult vállalat diadaláért, aki 
látta, mint tűzte ki a lobogót, melynek rúdját 

maga faragta, selymét maga szőtte, jelszavát 
maga hímezte, az nem csodálkozott ma azon, 
hogy barátai a legnagyobb tisztességgel koszo-
rúzták meg: művészi szobrát állították föl az 
Uránia Szinház előcsarnokában. Annyira egyet 
jelent az ő munkája alkotása munkájával, Mol-
nár Viktor az Urániával, hogy az ő mell-
szobrában igazán a tudomány és fölvilágosodás 
terjesztésének elvont eszméjét láthatja min-
denki megtestesülve. 

Hogy mit jelent az Uránia-Színház hazánk 
kulturális életében, azt itt nem fejtegetjük. 
Egyfelől azért, mert van rá módunk elég, 
hogy élénk és kritikai figyelemmel kísérjük 
minden mozzanatát, másfelől pedig azért is, 
mert a vállalkozás erkölcsi és tudományos ér-
tékéről alább közöljük a beszámolót a leghiva-
tottabbnak, Molnár Viktornak tollából. A mai 
közgyűlés, melynek szónoka, Demeczky Mihály, 
oly lelkes szavakat talált az elnök ünneplésére 
és a szoboravatás, melyhez Dessewffy Arisztid 
mondotta a méltó, formás és meghatott meg-
nyitót, igaz érdemek nemes és fenkölt szellemű 
méltányolása volt, emlékezetes határnap az 
Uránia-Színház és vele egyetemes művelődé-
sünk történetében. 

Az Uránia közgyűlése. 
Este 6 órakor tartotta az Uránia-Színház 

részvénytársaság tizedik közgyűlését saját háza 
tanácskozó termében. Az ünnepi közgyűlésen 
az igazgatóság és felügyelő-bizottság megjelent 
teljes számban, kívülök a részvényesek és ven-
dégek tekintélyes serege. A gyűlést a forma-
ságok elintézése után Molnár Viktor elnök a 
következő beszéddel nyitotta meg: 

Tíz éve van ma annak, hogy az Uránia 
magyar tudományos színház megnyílt. Illő és 
jogosult, hogy ez évforduló alkalmából össze-
gezzük azt a munkásságot, amelyet kifejtet-
tünk és rámutassunk azokra az eredményekre, 
amelyeket elértünk. Összefoglaló jelentésem 
egyfelől alapul szolgál működésünk tárgyila-
gos bírálatára, másfelől tisztán világítja meg 
társadalmi alkotásunk fontosságát és helyzetét 
közművelődési intézményeink sorában. A szín-
ház 1899 november hónap 4-én tartotta első 
előadását. A színház tíz éves fönnállása alatt 
színre került összesen 110 darab 72 szerzőtől. 

Legtöbbször került színre: Az orosz-japán 
háború (180-szor), Páris 1900-ban (137-szer) 
és A tánc (121-szer). 

A lefolyt 10 év alatt tartott az Uránia 
összesen 3159 esti és délutáni, 1074 iskolai 
és 78 munkáselőadást. A 3159 esti és dél-
utáni előadást látogatta a 10 év alatt 916.529 
személy, az 1074 iskolai előadást 610.040 

46* 
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tanuló, a 78 munkáselőadást 38.300 munkás. 
A színkáz összes látogatóinak a száma volt a 
10 év alatt : 1,564.869. Vidéken működött az 
Uránia a 10 év alatt kezdetben vándor-elő-
adások rendezésével, későbben fiókintézetek 
alapítása útján. Az első kilenc évben több-
kevesebb megszakítással vándor-előadásokat 
rendezett 164 városban és tartott 1423 elő-
adást. A tizedik évben fiók-intézetek létesítése 
útján működött 47 városban s tartott 378 elő-
adást. Összesen tartott e 10 év alatt a vidé-
ken 1801 előadást. 

A közölt statisztikai adatok, bárcsak az 
intézmény külső kereteire vonatkoznak, annyira 
beszédesek, bogy a következtetések nyilván-
valók. Jogos büszkeséggel megállapíthatjuk, 
hogy a mi magyar kultúrintézményünk a többi 
Uránia-Színházak között a legelső helyen áll 
és az egyetlen, amely tudományt terjesztő és 
népszerűsítő hivatását az egész országra ki-
terjeszti. Míg a bécsi színház tisztán csak a 
fővárosban működik, a berlini Urániák pedig 
alig számbavehető működést fejtenek ki, addig 
a magyar Uránia-Színház nemcsak minden na-
gyobb vidéki községben játszott, hanem most 
már az Uránia-Színházak egy egész állandó 
hálózatával rendelkezik, mely évről évre erő-
södik és az egész országot a tőlünk megindí-
tott kultúr-folyamatba bekapcsolja. Ezt az ered-
ményt, amelyhez hasonlót más kulturális és 
társadalmi intézmény nem ért el, egyfelől 
annak az öntudatos és komoly munkának kö-
szönhetjük, amelyet a színház vezetősége és 
buzgó tisztviselői kara kifejtett, de másfelől 
és nem kisebb mértékben annak a lelkes ma-
gyar közönségnek, mely ezt a hézagpótló 
vállalkozást érdeklődéssel és szeretettel föl-
karolta. 

Kétségtelen azonban, hogy az Uránia-Szín-
ház által megindított mozgalomnak hatalmas 
terjedését és térfoglalását egy tárgyi ok is 
lényegesen elősegítette. Hazánkban az iskolán 
kívül való oktatás ügye egészen parlagon 
hevert és a komolyabb szórakozás lehetősége 
nehezebb, mint külföldön, ahol az irodalmi 
viszonyok jobbak és a tudományos intézetek 
és fölolvasások, a nemesebb szórakozások na-
gyobb számban kínálkoznak, mint nálunk. 
Közművelődésünk e hiányát az Uránia hamar 
fölismervén, munkája a jó termőföldön dúsan 
gyümölcsözött és gazdag aratással kecsegtet. 
Es örömünk telhetik abban a körülményben, 
hogy sikerült színházunk köré gyűjteni és be-
vonni nemes törekvéseinkbe a tudós és írói 
világ jeles képviselőit, akik népünk gondolko-
dását ösmerve és nemzeti művelődésünk szük-
ségleteit méltatva, valóságos kis népszerű 
tudományos irodalmat teremtettek a rövid idő 

alatt is. Mily értéket jelent ez már gazdasági 
tekintetből is, mutatja az az egy adat, hogy 
írói tiszteletdíj fejében a 10 éven át 116.046 
koronát és 78 fillért fizettünk ki, átlag éven-
ként 11.605 koronát. Az Uránia-Színház igaz-
gatósága és felügyelő-bizottsága mindez ala-
pon, azt hiszem, önérzettel és megelégedéssel 
tekinthet vissza tízéves munkásságára, mert a 
mai napon nemcsak a színház jubilál, hanem 
a magyar kulturális törekvések minden igaz 
barátja is ünnepelhet. 

Hálásak vagyunk a közönségnek és különö-
sen a közvélemény szószólójának, a sajtónak, 
hogy önzetlen melegséggel támogatott és lehe-
tővé tette nekünk, hogy szép és nagyfontos-
ságú közművelődési intézményünket hazánk 
elsőrendű kultúr-tényezőjévé fejleszthettük. 

Hosszas éljenzés, taps követte az elnök meg-
nyitóját. Miután a közgyűlés megadta a föl-
mentvényt az igazgatóságnak és a felügyelő-
bizottságnak és elfogadta Klupathy Jenő dr. 
indítványát a felügyelő-bizottsági tagok díja-
zásáról, Demeczky Mihály állott föl szólásra. 
Lelkes beszédben kifejtette, hogy az Uránia 
fogalommá lett, a tudás, a világosság terjesz-
tője, az ifjúság barátja és oktatója és a nem-
zetiségek békés meghódításának legkitűnőbb 
fegyvere. Sikereit azonban Molnár Viktor lan-
kadatlan buzgalmának, férfi-energiája teljessé-
gének és lelkesedésének köszöni. Indítványozza, 
hogy a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazzon kitűnő elnökének. (Éljenzés.) 

Molnár Viktor meghatottan mondott köszö-
netet az ünneplésért. O oly nagynak, fontos-
nak, országos érdekűnek tartja az Urániát, 
hogy nem szeretné sorsát egy embertől füg-
gővé tenni, még azt sem szeretné hinni, hogy 
a tíz év nagyszerű eredményeit egy ember 
munkájának lehet köszönni. Azt javasolja, hogy 
a közgyűlés mondjon köszönetet az egész 
igazgatóságnak, a felügyelő-bizottságnak, min-
denekelőtt pedig a sajtónak önzetlen támo-
gatásáért. 

Ezután fölolvasták az Urániához érkezett 
üdvözlőírásokat. Az üdvözlők sorában van az 
Operaház, a Nemzeti Szalon, a Képzőművészek 
Egyesülete, az Országos Színészakadémia, a 
Nemzeti Színház, a munkásgimnázium, a Ma-
gyar Keresztény Munkásnők Országos Egye-
sülete, a Dunántúli Magyar Közművelődési 
Egyesület stb. 

A közgyűlés ezzel véget ért. 

Molnár Viktor szobrának leleplezése. 

A közgyűlés közönsége ezután kivonult a 
tanácskozóteremből a színház csarnokába, 
ahol a bejárattal szemben déli növénytől öve-
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zetten állt Molnár Viktor vászonba burkolt 
mellszobra. Alatta néhány koszorú, kultúrális 
és művészeti egyesületek gyengéd figyelmének 
jele. A közönség sorában itt már hölgyek is 
voltak. Molnár Viktort küldöttség kísérte a 
csarnokba. A szobor előtt Desseívffy Arisztid 
mondott rögtönzött, de annál közvetetlenebb 
hatású beszédet, amelyben az elnöki megnyitó 
meglepő adataira hivatkozva, magasztalta azt 
a férfiút, akinek erélye és munkabírása e nagy 
eredményt létrehozta. 

Most a szoborról levonták a leplet. 
A kedves beszédre Molnár Viktor meg-

indultan válaszolt. Furcsán érzi magát — úgy-
mond — saját szobra előtt. A szobor szebb 
az eredetinél a művész jóvoltából, a dicsérő 
szavak jobbak ő magánál a szónok jóvoltából. 
De elfogadja mind a kettőt, mert kiérzi be-
lőle a szeretetet. Ez a hatalmas érzés tartja 
össze a kultúr-munka osztályosait, ezt érezte ő 
is társai iránt, ezt érezte ki társai szívéből. 
Hálásan és azzal a fogadalommal áll meg az 
ünneplés középpontjában, hogy erejének leg-
java ezentúl is a nagy hivatású és dicső 
jövőjű intézményé marad. 

A szobor, Ligeti Miklós jeles alkotása, meg-
lepő hűséggel ábrázolja az államtitkár jelleg-
zetes vonásait, férfias arcát, egyéni jellemét. 
A közönség a szobor láttára tapsban tört ki 
és melegen gratulált művészének. 

Este az Országos Kaszinóban áldomás fe-
jezte be Molnár Viktor ünneplését. Az első 
tósztot az államtitkárra Erődi Béla dr. udvari 
tanácsos, főigazgató mondta. Elmés versben 
köszöntötte a kultúra vezérét, akinek minden 
oktatással foglalkozó magyar ember, a leg-
kisebbtől a legfelsőig, büszkén vallja magát 
munkatársául. A jókedvű és fesztelen társaság 
még sok vidám és komoly köszöntőt hall-
gatott meg, amelyek mind Molnár Viktort 
ünnepelték. 

A Magyar Társadalomtudományi 
Egyesület szabad iskolája. 

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület 
szükségesnek látta, hogy azok számára, kik a 
szociológia és rokontudományai iránt komolyan 
és elfogulatlanul érdeklődnek, szabad iskolát 
állítson fel, mely rendszeres munkáját f. évi 
november havában kezdi meg. E munkának 
alapja, eszköze és célja kizárólag a tudomány. 
De a társadalomtudományok művelése ma már 
nem csupán elvont értékű elmélkedés, hanem 
nélkülözhetetlen előföltétele mindazon törek-

véseknek, melyek a fejlődés menetét magasabb 
szempontból vizsgálják és irányítják. 

A nemzeti fejlődés parancsoló érdeke, hogy 
a tudomány valóságos adatai és megokolt kö-
vetkeztetései minél szélesebb rétegek köz-
kincsévé váljanak és a Magyar Társadalom-
tudományi Egyesület ez okból állítja megfelelő 
szervezetét, szabad iskoláját e fejlődés szolgá-
latába. E szervezet a rendszeres és a tudo-
mányos munkára van alapítva. A társadalom-
tudományok nagyobb körei épen úgy előadásra 
kerülnek, mint a részletkérdések. Hat főkol-
légium íiat-liat előadásban az anyag szélesebb 
köreit adja elő, a három-három előadásból álló 
mellékkollégiumok pedig ugyanezen anyag 
fontosabb részleteit dolgozzák fel. 

Az 1909—10. tanév első felének a pro-
grammja a következő : 

Ünnepélyes megnyitás november 8-án este 
5—6-ig. 

AJ Hatórás főlcollégiumok : 

Apáthy István: A fejlődés törvényei és a 
társadalom. November 8-án este 6—7-ig, no-
vember 15., 22., 29., december 6. és 13-án 
este 7 , 6 — 727-ig. 

Farkas Pál : A szocializmus fejlődése. No-
vember 9., 16., 23., 30., december 7. és 14-én 
este V26—V27-ig. 

Heller Farkas : Társadalmi gazdaságtan. 
November 10., 17., 24., december 1. és 15-én 
este V26—727-ig, december 9-én este 
728-ig. 

Hornyánszky Gyula: A történelem elmélete. 
November 11., 18., 25., december 2., 9. és 
16-án este 7 2 6 - 7 2 7 - i g . 

Imre Sándor: Szociálpedagőgia. November 
12., 19., 26., december 3., 10. és 17-én este 
726 —V2 7-ig. 

Jancsó Benedek : Bevezetés a szociológiába. 
November 13., 20., 27., december 4., 11. és 
18-án este 7 2 6 —727-ig. 

B) Háromórás mellékkollégiumok : 
Angyal Pál : A2 állam és a társadalom harca 

a bűnösséggel. November 11., 18. és 25-én 
este 727—'/28-ig. 

Gárdonyi Albert : A magyar jobbágyság tör-
ténete. November 10., 17. és 24-én este 727— 
728- ig . 

Gorka Sándor: A származástan rövid fog-
lalata. November 9., 16. és 23-án este 7 2 7 — 
728-ig. 
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Négyessy László : A demokratikus eszmék 
fejlődése a XIX. század első félének magyar 
irodalmában. November 29., december ö. és 
13-án este 7*7— '/28-ig. 

Palágyi Menyhért: A nemzeti eszme bölcse-
lete. November 12., 19. és 26-án este 72 7— 
'/28-ig. 

Sebestyén Gyula : Néprajz és szociológia. 
November 30., december 7. és 14-én este 
V . 7 - 7 i 8 - i g . 

Szemenyei Kornél : Szociális biztosítás. No-
vember 20., 27. és december 4-én este '/a7— 
'/28-ig. 

Vári Rezső: Az ó-klasszikai tanulmányok 
szociális jelentősége. December 3., 10. és 17-én 
este V.7—7.8-ig. 

* 

A Magyar Társadalomtudományi Egyesület 
e szabad iskolája, folyó hó 8-án este fél öt 
órakor nyílt meg a m. kir. tudományegyetem 
Sándor-utca 8. számú (a régi Országház nagy-
termében) épületében. Nagyszámú és előkelő 
közönség gyűlt össze e megnyitó-ünnepen, 
nyilvánvaló jeléül annak a nagy érdeklődésnek, 
amely a művelt magyar közönségben egyre 
mélyebb és általánosabb lesz a szociológia, 
mint tudomány és a szociális kérdések iránt. 
A megnyitóbeszédet Gaál Jenő dr. főrendiházi 
tag, a Magyar Társadalomtudományi Egyesü-
let ügy vivő-igazgatója mondotta. Beszédében 
előadta azokat az okokat, amelyek az egyesü-
letet rábírták, hogy a szociológiai szabad-
iskolát megalapítsa. Az egyre nagyobb erővel 
és aktualitással fellépő szociálpolitikai kérdé-
seknek, úgyszólván szükségszerű követelménye 
a szociológiával, mint tudománnyal való be-
hatóbb és részletesebb foglalkozás. Különösen 
azért szükséges e tudománnyal tárgyilagosan 
és tudományos módszerrel mentől behatóbban 
foglalkozni, mert e tudománynak van egy 
felekezete, az úgynevezett történelmi materia-
lizmus alapján álló marxista iskola, amely 
nálunk inkább pártpolitikai célok miatt, mint 
tudományos érdekből, azt hirdeti, hogy a szo-
ciológiai tudomány tanítása és törvényei szerint 
a nemzeti gondolat és a hazafias érzés egyenes 
és ki nem egyenlíthető ellentétben van a tár-
sadalmi fejlődéssel és a kulturális előhaladás-
sal, amely más módon, mint nemzetközi ala-
pon meg sem valósítható. 

Gaal Jenő e megnyitóbeszéde utáo gróf Ká-
rolyi Mihály, az Országos Közművelődési Tanács 
elnöke üdvözölte a Magyar Társadalomtudo-
mányi Egyesület most megnyíló szociológiai 
Szabad Iskoláját. Az Országos Közművelődési 
Tanács nemcsak örömmel vette tudomásul, 
hogy a Magyar Társadalomtudományi Egye-
sület készséggel vállalkozott arra, hogy egy 

szociológiai szabad iskolai tanfolyamot létesít-
sen, hanem kötelességének is tartotta e vál-
lalkozást tőle telhetően a legkomolyabban tá-
mogatni. Az Országos Közművelődési Tanács 
e tanfolyamok támogatását feladatául tűzte ki, 
egyrészt azért, mert a szociológiát, mint tudo-
mányt terjesztetni kívánja, anélkül azonban, 
hogy állást foglaljon akár egyik, akár másik 
szociológiai iskola mellett, másrészt azért, 
hogy segítsen tudományos úton is rámutattatni 
arra, hogy a faji és nemzeti élet kultuszának 
müvelése az összes emberiség fejlődésének 
szempontjából folyó tudományos szükséges-
ség is. 

Gróf Károlyi Mihály beszéde után Berzeviczy 
Albert dr., mint a Szabad Líceum elnöke 
üdvözölte a szociológiai szabad iskolát. Mint 
a legidősebb magyar szabadoktatói intézmény-
nek elnöke, üdvözli — úgymond — a legfia-
talabb szabadoktatói intézményt és fogadja 
testvérül a magyar közművelődés nagy mun-
kájában. Az új szabad iskola a társadalmi 
tudományok művelésére és terjesztésére vállal-
kozott. Es épen ez az a körülmény, amiért 
örömmel üdvözli ez új iskolát. A szociológiá-
val, mint a tudománnyal foglalkozni napjaink 
legaktuálisabb szükséglete. Meg van győződve, 
hogy azoknak a férfiaknak egyénisége és tudo-
mányos működése, akik ez iskola munkássá-
gát vezetik, egyaránt biztosíték arra vonat-
kozóan, hogy a szociológiai ismereteknek men-
től szélesebb körben való elterjedése nem a 
nemzeti gondolat és a hazafias érzés meggyön-
gítésére fog vezetni, hanem ellenkezően, annak 
megerősítésére, tárgyilagos és tudományos 
módszerrel bizonyítván be, hogy a társadalmi 
fejlődésnek és a kulturális előhaladásnak épen 
a két előbbi a legszilárdabb alapja s leg-
nagyobb hatású indítéka. 

Molnár Viktor dr., államtitkár hivatalos 
elfoglaltsága miatt akadályozva lévén a sze-
mélyes megjelenésben, levélben üdvözölte a 
legfiatalabb szabadoktatói intézményt. 

Gaal Jenő dr. rövid beszédében, meg-
köszönve a testvérintézmények szíves üdvöz-
letét, a megnyitó-ünnepet befejezettnek nyil-
vánította. 

Öt percznyi szünet után Apáthy István, a 
kolozsvári egyetem európai hírű tudós bioló-
gus tanára tartotta meg A fejlődés törvényei 
és a társadalom címmel, az új szabad iskola 
első előadását. 

Tartalom. A 114.852/908. számú miniszteri ren-
delet. — Az osztrák szabadoktatás köréből. — Az 
Uránia ünnepe. — A Magyar Társadalomtudományi 
Egyesület szabad iskolája. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
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119 8 25 » Kiskunfélegyháza 4113') 8 10 n Piliscsaba 
153 9 10 „ Dunakeszi-Alag 131 8 20 Nagymaros 
106 9 20 gyv. Szeged 169 8 35 Dunakeszi-Alag 

1403 9 80 >t Berlin, Zsolna, Pozsony 125 8 50 Pá rkánynána 
4106 9 55 szv. Esztergom 101 9 05 gyv. Wien 

156 10 20 „ Rákospalota-Űjpest 4111 9 25 szv. Esztergom 
116 10 40 »» Szeged 6503 » 35 „ Kecskemét, Lajosmizse 
119 11 00 „ Galán ta 1406 9 45 gyv- Berlin, Zsolna gyv-

4 Nagyszeben, Brassó, Kolozs-
611 „ „ 4 Nagyszeben, Brassó, Kolozs-

') Érkezik m i n d e n hé t tőn és csütör tökön. 611 J oo (vá r , Stanislau 
111 10 05 BZV. Dunakeszi-Alag 

*) Vasar- és ünnepnapokon bezarólag nov. 129') 10 25 M Vácz3) 
14-ig közlekedik. 113 10 35 „ Wien 

») Csak október és ápril is hónapokban köz- 111 10 50 
kel. o. 
expv. 

Szeged, Szolnok 
i 

lekedik. »01') 10 55 
kel. o. 
expv. J Konstant inápoly , Belgrád 

4) Érkezik minden kedden, csütör tökön és 101 11 05 

kel. o. 
expv. 

4 London, Ostende, Paris , 
szombaton. 101 11 05 (Wien 

A vonatok é r k e z é s e Buda-Császárfürdőbe. 
4001 5 53 szv. Esztergom 4007 2 10 szv. Esztergom 
4003 7 48 n Esztergom 4009 fi 20 Esztergom 
4005 10 04 »» Esztergom 4013») 

4011 
8 
S 

21 
81 

» 
» 

Piliscsaba 
Esztergom 

OS 

Pl. 
3 

H ©. 
W 
f 
> 
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03 



Az áillamvastitak: téli menetrendje 
A vonatok indulása Budapest keleti pályaudvarról. 

Érvényes 1909 október hó 1-től. 
Délelőtt 

íixo 
28 
10 

1502 

1002 
802 
806 

1302 
402 
822 
»08 
606 

1508 
606 
408 

1008 
1708 
306 
2 

22 

gyv. 

5 50 
0 10 
6 35 
6 50 

7 00 
7 05 » 
7 10 .. 
7 25 .. 
7 85 „ 
7 40 szv. 
7 45 
8 00 .. 
8 10 .. 
8 20 .. 
8 40 ,, 
8 45 „ 
9 00 „ 
9 15 ,> 
9 20 gyv. 

11 65 szv. 

h o v á 

Balatonfüred, Tapolcza 
Nagykanizsa, Triest 
Wien, Graz, Sopron 
Kassa. Csorba 

(Fiume, Torino, Borna, Pécs, 
( Vinkovcze 
Ruttka, Poprádfelka 
Újvidék, Belgrad, Sofla 
Fehring, Gniz, Triest 
Lemberg, M.-Sziget 
Gödöllő 
Belgrád, Brod, Sofla 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 
Kolozsvár, Brassó 
Munkács, Máramarossziget 
Zágráb, Fiume, Pécs, Brod 
Máramarossziget, Stanislau 
Huttka, Berlin 
Wien, Graz, Sopron 
Bicske 

Délután 

') Csak vasár- és ünnepnap előtti hétköz-
napokon közlekedik. 

A vonatok indulása Budapest-
JózsefvárosróL 

332 

Délután 
7 00 szv. Gödöllő 

914 
610 

8 
310 
321 

1304 
1604 

91'2 
602 

4 
404 
21 

312 
510 

1902 
1022 
904 
304 

1104 

1004 
826 

18 
6 

328 
608 
308 
330 
916 
814 
16a1) 

1706 
16 

316 
1912 
1510 
514 
334 

1006 
1306 
608 
1606 
910 
406 
13 

1010 
338 
422 

h o v á 

12 10 
12 20 
12 80 
12 80 
1 25 
1 40 
1 50 
1 55 
2 00 
2 05 
2 15 
2 25 
2 
2 40 
2 55 
3 05 
3 -20 
8 30 
8 50 

4 10 
4 
4 
5 15 
5 20 
5 40 
5 55 
6 25 
6 81) 
6 10 
6 55 
7 05 
7 10 
7 85 
7 45 
8 10 
8 25 
8 50 
9 00 
9 25 
9 30 

10 00 
10 10 
10 15 
10 30 
10 45 
11 10 
11 35 

gyv. 

gyv. 
V T . 

gyv. 

gyv. 
szv. 

gyv. 

Kiskőrös 
Arad, Máramarossziget 
Szombathely, Wien 
Hatvan 
Gödöllő 
Fehring, Graz 
Kassa, Poprádfelka 
Szabadka, Bosznabrod 
Arad, Bukarest 
Wien, Paris 
Kassa, Lemberg 
Bicske 
Hatvan, Sátoraljaújhely 
Szolnok 
Eszék, B.-Brod, Gyékényes 
Paks 
B.-Brod, Belgrad, Konstant. 
Ruttka, Berlin 
Balatonfüred, Tapolcza 

j Zágráb, Fiume, Roma, 
(Nizza, Napoli 
Gödöllő 
Komárom 
Győr, Sopron 
Gödöllő 
Kolozsvár, Brassó 
Ruttka, Berlin 
Péczel 
Szabadka 
Hatvan 
Bicske 
Máramarossziget, Stanislau 
Győr, Triest 
Hatvan 
Péos, Brod 
Kassa, Csorba 
Szolnok 
Gödöllő 
Fiume, Nizza, TrieBt 
Fehring, Graz 
Arad, Brassó 
Kassa, Csorba 
Belgrad, Eszék, Sarajevo 
Lemberg, Kassa, M.-Sziget 
Wien, Paris 
Fiume, Napoli 
Ruttka 
Hatvan, Szerencs 

A vonatok érkezése Budapest keleti pályaudvarra. 
Érvényes 1909 október hó 1-től. 

Délelőtt Délntán 

vo
na

t-
sz

ám
 

ór
a 

1 vo
na

t 
ne

m
e 

613') 4 40 szv. 
645 5 00 tszsz. 
339 5 10 w . 
309 5 80 szv. 

1707 5 45 
909 5 45 
19 5 55 

607 0 a ï 
17 6 10 
11 6 25 

406 6 30 
319 6 50 

1911 0 50 
1506 7 00 
1307 7 10 

607 ; 20 
911 7 25 „ 
321 J 80 
811 7 40 ,, 

1003 7 50 gyv. 
1609 8 15 szv. 
509 8 80 „ 
313 8 45 ff 

1007 9 05 „ 
13 9 20 ,f 

913 9 40 „ 
307 9 50 „ 

L101 9 55 gyv. 
6 10 15 

91 10 45 szv. 

honnan h o n n a n 

Tápiószecső 
Arad, Nagyvárad, Debreczen 
Berlin, Ruttka 
Hatvan 
Máramarossziget, Stanislau 
Belgrad, Bosznabrod, 
Torbágy 
Brassó, Arad 
Komárom, Gyékényes 
Wien 
Lemberg, Kassa, M.-8ziget 
Gödöllő 
Paks, Brod, Eszék 
Csorba, Kassa 
Graz, Fehring 
Brassó, Kolozsvár 
Szabadka 
Gödöllő 
Hatvan 
Róma, Fiume, Triest 
Csorba, Kassa 
Szolnok 
Hatvan 

I Fiume, Brod, Pécs, Székes-
( fehérvár 
Győr 
Szabadka 
Berlin, Ruttka 
Tapolcza, Balatonfüred 
Sopron, Győr 
Triest, N.-Kanizsa 

•) Csak minden kedden és pénteken, valamint 
vasár- és ünnepnapot követő köznapon közi. 

A vonatok érkezése Budapest-
Józsefvárosra. 

317 5 55 szv. Gödöllő 

12 10 szv. 
12 15 gyv. 
12 30 szv. 
12 45 gyv. 
12 50 szv. 
1 00 gyv. 
1 05 
1 15 
1 80 ff 
1 40 f> 
1 55 II 
S 10 „ 
3 10 szv. 
4 15 ,, 
5 25 „ 
6 35 „ 
6 40 „ • 55 vv. 
7 05 gyv. 
7 10 szv. 
7 25 „ 
7 85 „ 
8 00 „ 
8,151 „ 
8 20 „ 
8 85 „ 
8 45 „ 
9 00 „ 
9 05 „ 
9 15 gyv. 

9 85 „ 
9 45 szv. 
9 55 gyv. 

10 00 „ 
10 10 „ 
10 201 ., 
10 35 tszsz. 
10 55 
11 10 

Gödöllő 
Napoli, Nizza, Romi, Fiume 
Tövis, Arad, M.-Sziget 
Berlin, Ruttka 
Wien, Sopron Szombathely 
Lemberg, Munkács 
Konstantinápoly, Brod 
Bukarest, Arad 
London, Paris, Wien 

(Gyékényes, Eszék, Pécs, 
JBrod 
Bártfa, Kassa 
Graz, Fehring 
Szerenos, Hatvan 
Bicske 
Gödöllő 
Győr, Veszprém 
Brassó, Kolozsvár, Debrecen 
Szerencs, Hatvan 
Wien, Graz 
Berlin, Ruttka 
Brassó, Arad 
Belgrad, Brod 
Munkács, Máramarossziget 
Fiume, Brod, Pécs 
Stanislau, Máramarossziget 
Bicske 
Csorba, Kassa 
Wien, Graz 
Péczel 
Berlin, Ruttka 

(Róma, Fiume, Vinkovcze, 
(Pécs, Triest 
Kiskőrös 

Lemberg, Munkáos, M.-Sziget 
Sofla, Belgrad 
Graz, Fehring, Triest 
Csorba, Kassa 
Nagykáta 
Gödöllő 
Tapolcza, Balatonfüred 
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Űj népiskolai Értesítő-Könyv. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium az állami népiskolák 

részére új beosztású Értesítő-Könyvet adott ki. 
Ezen új Értesítő-Könyv a m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál kapbató. 
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó-áron 

szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai ható-
ságok ós intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatványpéldányokat nem szolgáltatunk belőle ki. 
A m. kir. tufa-egyetemi nyomda igazgatósága. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Monostor (Torontál) községi iskolánál a tanítói 

állásra november 15-iki lejárattal pályázat hirdet-
tetik. Fizetés : 264 korona a községtől, 736 ko>ona 
államsegély, természetbeni lakás. A stóláért köteles 
a kántori teendőket végezni, a hitoktatásért 24 
korona évi díj jár. Iskolaszék. (2067—111—3) 

A „Magyar szent korona országai vöröskereszt-
egyleté"-nek misko l cz i városi választmánya által 
a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb 
rendezendő ápolónői tanfo lyam 1910. évi január 
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tan-
folyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb 
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány 
ügyvivő alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), 
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli meg-
keresésre szívesen ad részletes felvilágosítást. 

(2092—IV—2) 
Az özgödöri (Vas m.) fiókközség róm. kath. taní-

tói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : kétszobás 
lakás, konyhán és gazdasági épületeken kívül ll'/2 
mérő búza, 11'/2 mérő rozs, fa 11 öl (ebből 3 öl iskola-
fűtésre), 4 hold 800 [ -öl rét (műveli a község), 11 hold 
szántó és legelő egy tagban, 160 korona tandíj 40 korona 
évnegyedi részletekben fizetve, zsellérektől 6 korona, 
összesen : 626 korona. Államsegély 374 korona. Köteles-
sége : a mindennapi és ismétlősök oktatása. Kántori 
nincs. A horvát vagy' német nyelv ismerete szükséges. 
Kellően fölszerelt folyamodványok november 17-ig. 
Németszentgrót, plébánia-hivatalra címzendők. 

(2124—II—2) 
Budapest székesfőváros tanácsa a főváros kegy-

uraságához tartozó budapesti görög szertartású kath. 
egyháznál megüresedett s nyugdíjigény-jogosultság 
nélkül évi 1200 korona fizetéssel és évi 600 korona 
lakáspénzzel javadalmazott gör. kath. kántori állásra 
1909. évi nov. hó 24. napjának déli 12 órájáig terjedő 
határidővel nyilvános pályázatot hirdet. Ezen állásra 
csakis gör. kath. vallású es megfelelő zenei képzettséggel 
bíró egyének pályázhatnak. A pályázati kérvények a 
föntemlített határidő alatt a székesfőváros tanácsához 
címezve, ennek segédhivatalába nyújtandók be. A pá-
lyázók életkorukat, magyar állampolgárságukat, elő-
életüket, egészségi állapotukat és eddigi alkalmaz-
tatásukat, úgyszintén zenei képzettségüket a pályázati 
kérvényükhöz csatolandó okmányokkal tartoznak iga-
zolni. A megválasztandónak kötelessége lesz a gör. 
kath. plébániatemplom mű-énekkarában is minden 
külön díjazás nélkül közreműködni, miért is a meg-
felelő zenei képzettséggel bíró pályázók közül a prím-
tenorhangúak előnyben részesülnek. Oly vidéki pályá-
zóknak, akik esetleg próbaéneklésre meg fognak hí-
vatni, mérsékelt útiköltség megtérítése biztosíttatik. 
Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1909. évi 
november hó 4-én tartott üléséből. Rózsavölgyi Gyula 
s. k., h. polgármester. (106/h—III—2) 

A máréfalvai (Udvarhely megye) róm. kath. a) 
kántortanítói és b) segédkántortanítói állásra novem-
ber hó 21-ig az iskolaszék pályázatot hirdet. A kán-
tortanítói állás javadalma : a díjlevél szerinti forrá-
sokból 750—800 korona, államsegély 350 korona, 
a segédkántortanítói állásé pedig 430—450 korona, 
államsegély 593 korona, megfelelő lakás, veteményes-
kert, illetve kertilletmény. Kántori próba 14. és 21-én 
lesz. Próbára jelentkezők mindkét állásnál előnyben 
részesülnek. Szövetkezeti működés szintén tekintetbe 
vétetik. Máréfalva. György Lázár, iskolaszéki elnök. 

(2129—II—2) 
Sarkad (Bihar m.) községi polgári fiúiskolájánál 

egy mennyiségtan-természettudományi segédtanári 
állásra pályázatot hirdetünk. Fizetése : a községtől 
200 korona törzsfizetés és 320 korona lakbér, állam-
segélyből 1200 korona törzsfizetés. Pályázók oklevelük 
bemutatását követő hó 1-től kezdve kapják állam-
segélyüket. Ez állás két év múlva lesz rendessé át-
szervezve. Pályázati határidő : november 20. Pályázati 
kérvények alulírott elnökhöz küldendők. Balog Ambrus, 
iskolaszéki elnök. Büttel Károly, iskolaszéki jegyző. 

(2130—1—1) 
Lajcsmizsére (Pest m.) kántorság minden ágá-

ban teljesen jártas kántorsegédet keresek. Fizetése : 
havonként húsz korona, ágyneműn kívül teljes ellátás. 
Hulin Nep. János, róm. kath. kántor. (2173—II—2) 

Del lblát i (volt határőrvidék) közs. magyar-román 
iskolánál lemondás folytán megüresedett tanítónői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. Pályázati határ-
idő : 1909 november'30. Illetmények: 800 korona évi 
törzsfizetés, 300 korona lakbér vagy természetbeni 
lakás, 20 köbméter tüzifaátalány, 6 korona írószer-
átalány, gazdasági ismétlő-iskolai oktatásért évi 60 
korona tiszteletdíj. Pályázók — akik a román nyelvet 
írásban és szóban bíiják — vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz címzett kérvényeiket kellően okmá-
nyolva és bélyegelve, melyhez a magyar honosságot 
igazoló helyhatósági bizonyítvány is csatolandó, a fenti 
határidőig a verseczi kir. tanfelügyelőséghez küld-
jék be. Versecz, 1909 november hó 6. Molnár József 
s. k., kir. s.-tanfelügyelő. (109/h—I—1) 

A brázoval (Krassószörény m.) újonnan szervezett 
községi elemi iskolánál tanítói állás betöltendő. A 
tanító járandóságai: évi 1000 korona fizetés és tör-
vényszerű lakás, kerttel. A magyar nyelven szerkesz-
tett, kellően bélyegezett és fölszerelt kérvények az 
iskolaszékhez november hó 20-ig, mely napon a vá-
lasztás meg fog tartatni, terjesztendők be. Brázován, 
1909. évi augusztus hó 29-én. Dobrov Adolf, iskola-
széki elnök. ( 2 1 2 7 - 1 - 1 ) 

Berdárkal ev., magyar-tót kántortanítói állás be-
töltendő. Javadalom : 453 korona, államsegéllyel 1000 
korona. Pályázati határidő : november 25. Cím : Lel-
készi hivatal, Kisfeketepatak (pósta : Alsósajó). 

( 2 1 7 8 - 1 - 1 ) 
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Sarudon (Heves m.) a II-ik róm. kath. tanítói 
állásra pályázatot hirdetünk. Javadalma : 2 szoba-, 
konyha-, kamrából álló lakás, istálló, sertésól, tyúkól ; 
231 2 magyar hold szántóföld, melynek minden adóját, 
vízszabályozási költségeit és munkáltatását a tanító 
viseli; jelenleg bérben van 517 koronáért, mely év-
negyedenként fizettetik ; a kisajátított föld kamatából 
évi 52 korona 50 fillér, félévi részletben ; a községtől 
168 korona, évnegyed közepén fizetve ; államsegélyből 
396 korona ; kertilletmény és faiskolakezelésért 20—20 
korona. Kötelességek : a kijelölt mindennapi osztályt 
önállóan vezetni és tanítani, a felállítandó gazdasági 
ismétlő-iskolát vezetni, az általános ismétlőt díjtalanul 
tanítani, a gyermekeket a templomba és körmenetekre 
vezetni, ott rájuk felügyelni, a faiskolát kezelni, a 
kántort akadályoztatása esetén helyettesíteni. Pályázók 
kellően fölszerelt kérvényeiket november 25-ig főt. 
Újhelyi Lajos iskolaszéki elnök úrhoz küldjék. Általános 
gazdasági ismétlő-iskolára képesített és a kántorság-
ban teljesen jártas egyén előnyben részesül ; ez utóbbi 
gyakorlatilag föltétlenül előre igazolandó. Sarud, 1909 
október 28. Papp Vilmos, iskolaszéki jegyző. 

(2161—1—1) 
A l i tkei kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. 

Jövedelme : készpénzben 383'10 korona ; termények-
ben 620-45 korona; föld és rét 11 hold 314 [ >öl 
= 120 korona, összesen: 1123 korona 55 fillér. Ter-
mészetbeni lakás, 1540 Q-öl házikert, melyben a 
kertészetre is oktatja a gyermekeket. Választás : 
november 25-én. Kérvények az iskolaszék elnökéhez, 
Saskeőy Ferenc plébánoshoz, Litke (Nógrád m.), inté-
zendők. (2180—1-1) 

A simái ref. leányegyház előkönyörgő-tanítói állo-
mására pályázat hirdettetik. Javadalom : 660 korona 
államsegély ; 89 korona az egyháztól ; 25 korona a 
községtől ; 10 köböl gabona ; 4 köböl búza ; 16 méter 
tűzifa, 4 db szálfa, 18 rudasszéna, beszállítva ; termé-
szetbeni lakás (tavaszkor átalakítva) ; 2 vékás gyü-
mölcsöskert. Tanköteles gyermekek száma : 30. Köte-
lessége : az I—VI. osztály vezetése, az istenitisztelet 
végzése. Lelkész minden harmadik vasárnap szolgál. 
Pályázati határidő: november 25. Erdőbénye(Zemplén). 
Danyi József, ref. lelkész. (2181—1—1) 

A bácskertes i róm. kath. népiskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítónői állásra november hó 
20-ig pályázat hirdettetik. Az állás javadalma: törzs-
fizetés : 1. Bácskertes község pénztárából 800 korona. 
2. Államsegélyből 200 korona. 3. 200 korona lakbér, 
továbbá 20 korona kertilletmény Bzintén Bácskertes 
község pénztárából és a törvényben előírt korpótlék. 
A megválasztott köteles az iskolaszék által kijelölt 
osztályt vezetni, az ismétlő-iskolát és a kézimunkát 
— külön díjazás nélkül — tanítani. A kellőleg föl-
szerelt kérvények a róm. kath. iskolaszékre címezve, 
nagys. és főtiszt. Meszner István apát, kerületi esperes 
úrhoz Bezdánba (Bács m.) küldendők. Az állás vá-
lasztás után azonnal elfoglalandó. Bácskertes, 1909 
november 6-án. Kürtösy Ántal plébános, iskolaszéki 
elnök. Nagy János, iskolaszëki jegyző. (2183—1 — 1) 

A kajdacs i (Tolna m.) református egyház orgonista-
kántortanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalom, 
a konventi utasítás alapján hivatalosan értékelt díj-
levél szerint : készpénz 740 korona ; 2 bécsi öl első-
osztályú kemény, hasábos tűzifa, házhoz hordva (helyi 
értéke 80 korona) ; egynegyed úrbéri telek szántóföld 
(használati értéke 230 korona) ; 1200 • - ö l házikert 
(használati értéke 50 korona) ; szép új lakás. Az előd 
a gazdasági ismétlő-iskoláért évi 100 koronát kapott. 
Pályázati határidő : november 30. Állomás újévkor 
elfoglalandó. Személyes bemutatkozás kívánatos. Tantó 
Jár.os, lelkész. (2185—II—1) 

Okleveles, keresztény tanítónő nevelői állást sür-
gősen keres, „Megbízható" jeligére. Poste restante, 
Ermihályfalva. (2192—1—1) 

Ref., nőtlen kántortanító gyászeset miatt egyházi, 
avagy községi osztálytanítói állást keres. Föltétel : 
természetbeni lakás, kert. Cím : Ref. kántortanító, 
R a g á l y (Gömör). (2186-11-1) 

A dabronyl ág. ev. gyülekezet üresedésben levő 
kántortanítói állására pályázatot hirdet. A tanítói 
fizetés 282 korona államsegéllyel71000 korona. Köte-
lessége lesz a tanítónak a mindennapi és ismétlő-
iskola vezetése, a kántori teendők végzése. Pályázati 
kérvények november 29-ig alulírott iskolaszéki elnök-
höz küldendők. Kakas E. József ev. lelkész, Dabrony 
(u. p. Nagyalásony). (21«7 — I—1) 

A sárfimizdói (Vas m., u. p. Andrásfa) közs. nép-
iskolához azonnali 3—4 havi helyettesítésre kerestetik 
róm. kath. vallású, oki. tanító vagy tanítónő. Fizetés : 
egyezség szerint. Közs. iskolaszék. (2189—I—1) 

Magyarkan iz sára (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket ön-
állóan végzi. Fizetés : 25 korona, havonként utólagosan, 
élelmezés, lakás, fűtés, tisztogatás, gyertyajövedelem 
van. Mielőbb jelentkezzenek levélben. Oklevél szük-
ségtelen.. Kek Béla, főkántor. (2190—II—1) 

Helyettest keresek több hónapra, havi 25 ' korona, 
mosás, világításon kívül teljes ellátás. Válogatós ne 
legyen. Állás azonnal elfoglalandó. Másolatokat kérek. 
Választ csak a meghívott kap. Baach-major, u. p. 
Puszta-Poó. Telek Ferenc, tanító. (2191—1—1) 

A ozikói (Tolna megye) róm. kath. iskolaszék két 
férfitanítói állásra pályázatot hirdet. A III. sorszámú 
állás javadalma : az iskola pénztárából 800 ko-
rona, 100 korona lakáspénz és 20 korona kertváltság, 
az államtól 200 korona fizetéskiegészítés és az ese-
dékes korpótlék. A IV. sorszámú állás javadalma : az 
iskola pénztárából 100 korona készpénz, 100 korona 
lakbér ós 20 korona kertváltság, az államtól 900 ko-
rona és a korpótlék. Mindkét állással járó kötelmek : 
az iskolaszék által kijelölt mindennapi és ismétlő-
osztályok oktatása, a kántori teendőkben mindenkor 
és díjtalanul való segédkezés és helyettesítés. Tan-
nyelv: magyar, de a német nyelvben való tökéletes 
jártasság is megkívántatik. Pályázati határidő : f. évi 
december 1. A III. állásra megválasztott tanító az 
állást a nyert értesítés után azonnal köteles elfog-
lalni, a IV-re pedig csak 1910 január 1-én. Kérvé-
nyek RauBz Alajos plébános és iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Csak férfitanítók pályázhatnak. 

(2193—II—1) 
A mato lcs l ref. egyház lemondás folytán meg-

üresedett orgonista-kántortanítói állására pályázatot 
hirdet. Javadalom : 800 korona készpénz a tanítói 
alap pénztárából, 200 korona az egyház pénztárából 
évnegyedenként előre fizetve, ismétlő-iskolák tanítá-
sáért 50 korona, egyházjegyzői teendőkért 30 korona, 
2 öl kemény, 1 öl puha tűzifa beszállítva, stóla. 
Tisztességes lakás, kerttel. Kötelessége : jelenleg a 
a III—VI. vegyes, ha pedig az egyház 3-ik iskolát 
állít, az egyháztanács állít kijelölendő osztályok veze-
tése, az összes kántori teendők végzése, kanonikus 
órákon s lelkész akadályoztátása esetén az istenitisz-
telet végzése, ismétlő-iskolások tanítása, egyházjegy-
zői teendők teljesítése. Pályázati határidő : november 
25. Állás azonnal elfoglalandó. A megválasztott a 
szatmári egyházmegyei tanítói gyámintézetnek köte-
lezett tagja. Matolcs (pósta Tunyog, Szatmár megye), 
1909 november 9. Kerekes Gyula, reform, lelkész. 

(2194-11—1) 
G y u g y róm. kath. elemi osztálytanítói állásra 

pályázat hirdettetik. Fizetése : ezer korona, szép új 
lakás, 2 szoba, konyha, kamra, pince, kút, ólak, 
kert. Kántori teendőkben segédkezés, kántor akadá-
lyoztatása esetén, megkívántatik. Kérvények novem-
ber 24-ig Hommandinger Vilmos esperes-plébános, 
tanfelügyelőhöz Lengyeltóti (Somogy megye) kül-
dendők. (2107—1-1) 
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U d v a r h á z á n (Nógrád m.) ág. ev. kántortanítói 
állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 1000 korona. 
Istentisztelet nyelve : tót. Kellően fölszerelt kérvények 
f. hó 20-ig az alulírott lelkészi hivatalhoz küldendők 
he. Lónyabánya. Svehla Géza, ev. lelkész. (2195-1-1) 

K a s s a szab. kii-, város községi elemi iskoláinál egy, 
eddig helyettessel ellátott tanítói állás lesz betöl-
tendő. Az állás javadalmazása : 1400 korona alapfize-
tés, az első öt év után 400 korona, minden követ-
kező öt év után mindaddig, amíg a fizetés a 3000 
koronát eléri, 200—200 korona előlépési jog és 500 
korona lakáspénz. Akik az állást elnyerni óhajtják, 
képesítő-oklevelükön kívül szabályszerűen bélyegezett 
kérvényükhöz csatolják születési, előtanulmányi, szol-
gálati, illetőségi és egészségi állapotukat igazoló bizo-
nyítványaikat. A fölszerelt kérvények november hó 
24-ig Sudy K. János, igazgató címére küldendők be. 
Éder Ödön, elnök. (2200-1—1) 

Chropói kántortanítói róm. kath. állomásra nyug-
díjazás folytán pályázat hirdettetik. Javadalma : chro-
pói községtől 634 korona, fundációkból 7 korona 6 
fillér, stóla 40 korona, kántori pótlék 300 korona, 2 
kert. Kis-Kovalóról 36 kéve búza, 24 korona, két köz-
ségtől 10 m. fa természetben, államsegély 221 korona, 
Berencs uradalomtól fára 16 korona, pénzben. Lakása: 
2 padlózott szoba, 1 konyha, 1 kamara, 1 istálló, 1 
faszín, 1 ól. Pályázhat okleveles tanító november 
21-ig. Személyes megjelenés kívántatik. Kérvények 
küldendők Buchta József adminisztrátornak ! Nyitra 
m., u. p. Radosócz). Választás november 23-án lesz. 

(2203—1-1) 
A rafnlki (Krassószörény) róm. kath. népiskolánál 

megüresedett kántortanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Tanítói jövedelem : 828 korona, kántori : 105 ko-
rona, kényelmes lakás és kert, 38 m. tűzifa, melyből 
az iskola is fűtendő, 2 lánc föld. Tanítási nyelv : 
magyar. Tót nyelv megkívántatik. Pályázó köteles a 
kántori teendőket teljesíteni, mindennapi s ismétlő-
iskolát tartani. Orgonálás szükséges. Határidő : novem-
ber 20. Raschel Antal, iskolaszéki elnök. Rafnik, u. 
p. Dognácska. (2204—1—1) 

A v a s k o m j á t i róm. kath. osztálytanítói állásra 
november 25-ig pályázat hirdettetik. Fizetés : 600 
korona a hitközségtől, 444 korona államsegély. Egy 
szoba a legszükségesebb bútorral és konyha. Teen-
dője : a reábízott osztályokat önállóan tanítani, ismétlő-
iskolát tartani, a kántoriakban díj nélkül segédkezni, 
az iskolásokat sz.-misére vezetni és felügyelni. Taní-
tónők is pályázhatnak. Tannyelv : német-magyar. A 
folyamodványok a plébánia-hivatalhoz küldendők, Vas-
komjátra. Az állás azonnal elfoglalandó. (2205-1-1) 

Cralvácsi (Borsod m., vasútállomás : Szendrő) róm. 
kath. tanítói állás. Javadalma : 1. Hívektől 250 korona 
és 8 köböl rozs. 2. Szántóföld 16 kat. hold. 3. Legel-
tetési jog 6 db marhára. 4. Tűzifa 5 bécsi öl. 5. Állam-
segély 520 korona. Lakás : 2 szoba, konyha, kamra, 
szín, istálló. Választás : november 28. Az állomás 
azonnal elfoglalandó. (2207—1—1) 

I i lp tóoszadai róm. kath. kincstári kántortanítói 
állomásra december 6-ra pályázat hirdettetik. Jöve-
delem : tanítói 1200 korona, kántori 144 korona. Tan-
nyelv : tót-magyar. Az iskolaszék által jelölt három 
pályázó közül a földmívelésügyi miniszter nevez ki 
egyet. Iskolaszék. (2208—1—1) 

A peres tó i (Vas vm.) róm. kath. elemi iskolánál 
az újonnan szervezett III. tanítói állásra november 
30-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : 900 korona 
államsegély, 100 korona hitközségtől, egyszobás lakás. 
Kötelessége : a reábízott osztályt önállóan vezetni, a 
kántoriakban szükség esetén segédkezni díjtalanul, a 
férfi-ismétlősöket oktatni. Csak nőtlen férfiak pályáz-
hatnak. Állás 1910 január 1-én elfoglalandó. Iskolaszék. 

( 2 2 1 1 - 1 - 1 ) 

D o b ó evang. egyházközség népiskolája számára 
tanítót keres. Javadalma : állami kiegészítéssel 1000 
korona készpénzben, lakáson és kerten kívül. Pályá-
zati határidő : november 25. Okmányok alulírotthoz 
küldendők, Osztrolukára. Hurtay György, lelkész. 

(2209—1—1) 
A v a s k i r á l y f a l v a i ág. h. ev. népiskola tanítói 

állására ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom : 
3 szobás lakás, 1100 korona készpénzben, 20 m3 puha 
tűzifa, minden temetésnél 1 korona. A keresztlevéllel 
s esetleg működési bizonyítvánnyal fölszerelt és a 
nevezett iskola iskolaszékéhez intézett kérvények az 
ókörtvélyesi ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők be. 
A pályázat határideje : f. évi december 2. 

(2212—II—1) 
T e m e s v á r szab. kir. város községi iskolaszéke egy 

elhalálozás folytán megüresedett óvónői állásra pá-
lyázatot hirdet. Az állás javadalma : az első három 
évben évi 840 korona fizetés, 240 korona lakpénz és 
30 korona írószerátalány ; a negyedik szolgálati évtől 
kezdve pedig évi 900 korona fizetés, 300 korona lak-
pénz és 30 korona írószerátalány. A szabályszerűen 
fölszerelt kérvények f. évi november hó 30-ig a 
községi iskolaszékhez küldendők. Temesvárott, 1909. 
évi november hó 12-én. Dr. Telbisz Károly kir. udv. 
tan., polgármester, iskolaszéki elnök. (2215—I—1) 

A kapla th i községi tanítói állásra lemondás foly-
tán pályázatot hirdetek. Javadalom : 1000 korona 
fizetés és lakás. Kérvények november 21-ig alulírott-
hoz küldendők. Frideczky Barna földbirtokos, elnök. 

( 2 2 1 7 - 1 - 1 ) 
Az aradi tanítókonviktus részére polgári iskolára 

képesített tanító vagy gimnáziumi érettségi vizsgát 
tett fiatalemberre, mint nevelő-tanítóra van szük-
ség. Úgy a teendőkre, valamint a fizetésre vonat-
kozólag a fölvilágosításokat a konviktus gondnoka 
adja meg. Francia, esetleg latin nyelvet a közép-
iskola négy alsó osztályában tanítani képes tanítók 
előnyben részesülnek. Oklevél, keresztlevél, esetleg 
középiskolai bizonyítvány egyszerű másolatával föl-
szerelt kérvények a tanítókonviktus gondnokához folyó 
évi november hó 25-ig beküldendők. Az állás azon-
nal elfoglalandó. Aradon, 1909 november 13. Kovács 
Vince, ügyvivő elnök. (2218—1—1) 

Torontá l torda község községi iskolaszéke a meg-
ürült tanítónői állás betöltésére pályázatot hirdet. Az 
állás jövedelme : évi egyezer korona készpénzfizetés 
az esetleges korpótlékokkal és szabad szalmafűtés. 
Lakásul szolgál két szoba, konyha, udvar és kis házi-
kerttel. Kötelessége : a megválasztandó tanítónőnek 
egy, esetleg két vegyes osztály tanítása és úgy a 
mindennapi, valamint az ismétlő-iskolás leányok szá-
mára a női kézimunka-oktatás és tanítványainak 
annak idejében szokott templomba vezetése és ott a 
reájuk való felügyelet. Megjegyeztetik, hogy az állás 
jelenleg helyettes tanítónővel be van töltve. Pályázni 
óhajtó róm. kath. vallású, okleveles tanítónők szabály-
szerűen bélyegeit és okmányolt kérvényeiket novem-
ber hó 28-ig a községi iskolaszék címén nyújthatják 
be. Torontáltorda, 1909 november 12. A községi 
iskolaszék. (2220—1—1) 

A felsőszelii plébániához tartozó A l s ó s z e l i fiók-
községben (Pozsony m.) levő róm. kath. népiskolánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
november 25-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : két-
szobás lakás, konyha mellékhelyiségekkel, gazdasági 
épület és házikert, 5 magyar hold 218 Q-öl szántó 
208 korona értékben (jelenleg 70 koronájával holdan-
ként bérbeadva) ; készpénzfizetés 500 korona ; stóla 
80 korona; 4 szekér széna 80 korona; 132 korona 
államsegély. Összesen 1000 korona. Tannyelv : ma-

f yar. Választás november 25-én délután 3 órakor, 
zemélyes megjelenés kívántatik. Kérvények a felső-

szelii plébánia-hivatalhoz küldendők. (2225—I—1) 



2 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 

Pályázat a hegyközszá ldobágy i reform, egyház 
kántortanítői állására. Javadalom : 1. készpénz, 2. ter-
mények, 3. földhaszonérték, a folyó évi értékelés 
szerint 1017 korona 60 fillér. Lakás, házikert, mellék-
épületek. Kötelesség : 1. I—VI. vegyes iskola, valamint 
az ismétlősök tanítása (hetenként két ízben', egyház-
kerület utasítása szerint. 2. Kántori teendők. 3. Egy-
házi jegyzőség. 4. Kánonikus órákon s lelkész aka-
dályoztatásakor templomi szolgálat. Jegyzőségért külön 
díj. Fölszerelt kérvények 1909. évi november 28-ig 
alulírotthoz küldendők. Állás választás után azonnal 
elfoglalandó. Hegyközszáldobágy (u. p. Nagyvárad), 
1909 november 13. Bokros Benedek, ref. lelkész. 

(2216—1—1) 
A plnozédi ev. egyház kántortanítói állásra novem-

ber 30-ig pályázatot hirdet. Jövedelme : szép lakás 
kerttel, készpénzben 720 korona, föld, mely jelenleg 
418 koronáért bérbe van adva, mely után az adót a 
tanító fizeti, stólák. Kötelessége : három osztályt taní-
tani s minden ötödik héten kántori teendőket vé-
gezni. Tannyelv : tót-magyar. Horváth János lelkész, 
Pinczéd. (2219-1—1) 

Állást keres egy róm. kath., okleveles tanító, jó 
orgonista és énekes egyaránt. Elmenne helyettesnek, 
nevelőnek, esetleg segédkántornak is. Szíves meg-
keresések „K. R., tanító" jeligével Balassagyarmat , 
Thököly-utoa 14. szám kéretnek. (2222—11—1) 

Füzesd-bárbural (Hunyad m.) községi jellegű 
tanítói állásra folyó évi november 20-ig oklevéllel 
bíró egyének pályázhatnak. Javadalmazás : államsegély 
900 korona, a községi pénztárból 100 korona fizetés 
és 200 korona lakbér, vagy ehelyett természetbeni 
lakás. Tannyelv : magyar, de azért a román nyelv 
bírása is szükséges. Kérvények Popa Péter körjegyző, 
elnök címére, Burjánfalvára küldendők. Burjánfalva, 
1909 november 10-én. Popa Péter, körjegyző. 

(2231—1—1) 
Kecskedágai (Hunyad m.) községi jellegű tanítói 

állásra f. évi november 20-ig oklevéllel bíró egyének 
pályázhatnak. Javadalmazás : államsegély 900 korona, 
a községi pénztárból 100 korona fizetés és 200 korona 
lakbér, vagy ehelyett természetbeni lakás. Tannyelv : 
magyar, de azért a román nyelv bírása is szükséges. 
Kérvények Popa Péter körjegyző, elnök címére, Burján-
falvára küldendők. Burjánfalva, 1909 november 10-én. 
Popa Péter, körjegyző. (2231—1—1) 

u i o n r T r c r i / n i r í u t i £ . o L i \ . 

Játék a tanítók dolga, 
ha tanításuknál a Juhay-féle vezérkönyveket hasz-
nálják kalauzul. Ezek a kitűnő gyakorlati munkák 
az I. és II. osztály összes tantárgyainak tanításához, 
az új miniszteri tantervhez és utasításhoz alkalmazva, 
osztályonként 6 koronáért, a III. és IV. osztályokéihoz 
pedig egyenként 5 koronáért Zima Jánosnál Buda-
pest, VII., Thököly-út 45. sz. a. rendelhetők meg. 

(1496—XII—11) 

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

Iskolapadok, 
iakolaberende» 
zések, torna-
készülékek és 
óvodaberende-

zéaek gyára. 
KírAnatra 
megküldi 

ú jonnan ki-
a d o t t á i j e g j -
z é k é t , ingyen 
es bérment re . 

<9— 52—16) 

Az iskolák 
fertőtlenitése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle DustlessM-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 
alatt lehet megrendelni. Telefon: 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171-48-42) 

MOGTORÓSSV 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes 

CIMBALOM 

ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kéljen árjegyzéket ! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogvoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26—19) 

Megjelent, Kedvezményes árban 1úi lenyomat-
kaphatók Vaday Józsefnél Nagyváradon a szerző 
e művei : I. Vezérfonal a Madarak és fák napjá-
hoz. 1 kor. II. Vezérfonal az összes iskolai ünne-
pekhez, beszédekkel. 1 kor. III. A vizsgázás vezér-
könyve. 3 kor. E -három könyv együtt rendelve 
4 kor. és póstadíj. (1917—IV—3) 

Ne vegyen zongorát!!! 
míg (1200-30—15) 

legújabb, zongorákról szóló 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

R E M É N Y I 
zongora-osztálya, 

Bpest, Király-u. 58., 
ezen lapra hivatkozva in- j 
gyen és bérmentve küld. j 
Uj és használt zongorák, | 
piailinók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Új zon-
gorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is. 
Régi piauinók és zongorák újakra becseréltetnek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KT ADJA A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 

Megjelenik e lap minden hé ten egyszer, csütörtökön (este). 
M e g k a p h a t j a a l a p o t minden magyarországi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és taní tóképző - intézetek egy pé ldányban ingyen . 
A lap megküldése i ránt i folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az il letékes kir. tanfelügyelő ál tal lát tamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési &r : Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek a 
kiadóhiva ta lba kü ldendők . 

A hirdetések á r s z a b á s a . — X p á l y á z a t i h i rde tésekné l min-
den egyes szóért, m i n d e n közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
m ó d o n mindenki á l ta l kiszámítható h i rde tés i dí j előre kü ldendő 
be. Egyéb h i r d e t é s e k n e k az egész oldal egy hetvenketted részé t 
tevő petit nyomású és egyl:asábú sora 1 korona. Ezek a d í j a k ia 
előre a k iadóh iva ta lba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG ï KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEK., B Éli KOCSIS-UTCA 16. SZÁM. HAGY. KIB. EGYETEMI NYOMDA, I . KEK., lShOLA-TÉB 3. 

Kéziratokat nem au.iu.iJLk: vissza-

A pponyi nyelvrendelete. 
A görög keleti román egyház főpap-

jai tudvalevően valóságos hadat üzentek 
ama rendelet ellen, melyben Apponyi 
gróf miniszter elrendelte, hogy az állami 
népiskolák fejsőbb osztályaiban a gör. 
kel. tanulóknak a magyar állam nyel-
vén is tanítsák a vallás főbb tételeit 
és az imákat. A görög keleti kongresz-
szus egyenesen engedetlenséget követelt 
a hitoktatóktól a miniszter törvényes 
rendeletével szemben. Az ügy a király 
elé került s Őfelsége „legfelsőbb fel-
ügyeleti jogánál fogva" a kongresz-
szus határozatát megsemmisítette. A nagy-
fontosságú királyi döntésről szóló érte-
sítést a miniszter a Budapesti Köz-
löny november 16-iki számában tette 
közzé. 

/ 

íme, közöljük az értesítést, mely a 
mi olvasóink előtt nem szorul magya-
rázatra. 

„Ü császári és apostoli királyi felségé-
nek Bécsben, 1909. évi november 11-én 
kelt legfelső elhatározásával a görög 
keleti román egyház 1909. évi október 
1 — 14-re összehívott kongresszusának a 
hitoktatás nyelvét szabályozó 1898. évi 
106.267. és 144.347. sz. és az 1909. 
évi 34.003. sz. miniszteri rendeletekkel 
szemben kimondott 187. sz. a. kelt 
abbeli határozatát, mely szerint nem 
járulhat hozzá ahhoz, hogy az állami 

elemi népiskolák felsőbb osztályaiban a hit 
főbb tételei és az ismertebb imák magyar 
nyelven is adassanak élő; egyszersmind a 
kongresszus megtiltja a metropoliában 
levő összes román görög keleti lelkészek-
nek, bármely minőségben és hivatalban 
lennének, hogy egyházi és iskolai ügyek-
ben s különösen a hitoktatás ügyében 
más, az egyházon kívülálló hatóságtól 
eredő rendeleteket és intézkedéseket el-
fogadjanak és végrehajtsanak és amely 
intézkedéseitől való eltérést vétségnek 
minősítik, mely fegyelmi eljárást von 
maga után; a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter előterjesztése alapján, 
legfelsőbb felügyeleti jogánál fogva, meg-
semmisíteni méltóztatott. 

A megsemmisítésre vonatkozó előter-
jesztés indokai a következők voltak: 

1. A kongresszusnak a legfőbb fel-
ügyeleti jog gyakorolhatása végett az 
1906. évi október 2-án kelt legfelső 
elhatározás alapján kiadott 87 .158/906 . 
számú vallás- ós közoktatásügyi minisz-
teri rendelet értelmében előzetesen be-
mutatóit tárgysorozatába az az ügy, 
melyre a 187. számú határozat vonat-
kozik, nem volt felvéve. 

2. A kongresszus, midőn e határozat-
ban hivatott miniszteri rendeletekre vo-
natkozólag határozatokat hozott, túllépte 
illetékességi körét • mert a görög keleti 
román egyház szervezeti szabályzatának 
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1 54. szakasza és jelesül e szakasz máso-
dik pontja, melyre a 187. sz. határozat 
hivatkozik, csupán autonóm egyházi, isko-
lai és alapítványi ügyekben állapítja m e g 
a kongresszus hatáskörét, a határozatban 
idézett miniszteri rendeletek pedig kizá-
rólag az állami iskolák rendjére vonat-
koznak. Épen ezért önmagában v é v e 
semmis a kongresszusnak minden o lyan 
határozata, mely ezekre ki akar terjesz-
kedni ; minélfogva nem csupán az állami 
tekintéllyel szemben tiszteletlenséget, lianem 
annak jogkörébe való illetéktelen beavatkozást 
tartalmaz a 187. határozat első bekez-
dése, me ly szerint (a kongresszus) a hit-
oktatás nye lvé t i l letőleg nem engedé-
lyezhet semmiféle korlátozást, továbbá 
„nem járulhat hozzá ahhoz, h o g y az 
állami elemi népiskolák felsőbb osztá-
lyaiban a hit főbb téte le i és az ismer-
tebb imák magyar nyelven is adas-
sanak elő". 

3. Az állami jogrend megtámadását tar-
talmazza a 187. sz. határozat második 
bekezdése, mely az összes lelkészeknek 
megtiltja, hogy egyházi és iskolai ügyekben 
s különösen a hitoktatás ügyében más, 
az egyházon kívülálló hatóságoktól eredő 
rendeleteket és intézkedéseket fogadja-
nak és végrehajtsanak. Ez a határozat 
egyenes ellentétben áll mindazon tör-
vényeinkkel, jelesül az 1 8 6 8 . évi 
XXXVIII., 1876. évi XXVIII., 1 8 7 9 . évi 
XVIIL, 1907 . évi XXVI . és XXVII. tör-
vénycikkekkel, amelyek még feleke-
zeti iskolákra nézve is nem csupán fel-
ügyeleti, hanem intézkedési jogot adnak 
úgy a törvényhatóságoknak, m i n t a 
kormánynak és a kormány közegeinek; 
tehát magának a törvénynek mondja 
fel az engedelmességet. 

4. Súlyosbítja az állami jogrenddel szem-
ben tanúsított ezen ellenszegülést a határo-
zat harmadik bekezdése, mely fegye lmi 
vétségnek minősít és megtorlással fenye-
get e határozattal való minden eltérést 
és ezzel a lelkészekre valóságos kény-
szert- gyakorol a tekintetben, h o g y az 

állami törvények és törvényes alapon 
eljáró hatóságokkal ellentétbe helyez-
kedjenek." 

Budapest, 1909. évi november 12-én. 
A miniszter meghagyásából: 

Náray Szabó s. k., 
miniszt. tanácsos, ein. titkár. 

Előkészületek. 
írta : Szabó Elemér. 

Áz 1908 november 14-e'n kelt 120.000. sz. 
miniszteri rendelettel a magyar nyelv tanításá-
nak terve azzal adatott ki, hogy az fokozatosan 
valósítandó meg, úgy, hogy az 1910/11. tan-
évben a tanítás már teljes mértékben e tervezet 
szerint haladhasson. Sajnosan tapasztalható 
azonban, hogy az átmeneti idő alatt úgyszólván 
semmi sem történik a kiadott miniszteri tanítási 
terv érvényre juttatása érdekében. A román nem-
zetiségi egyházak főhatóságai nem igen sietnek 
a miniszteri -rendelkezést foganatosíttatni. A 
román felekezeti iskolaszékek és tanítók még 
máig sem kaptak egyházi főhatóságaiktól ren-
delkezést az új tanítási tervhez való alkalmaz-
kodásra vonatkozólag, s így még ma is folyik 
minden a régi alapon és a régi szűk keretek-
ben; a kényszerhelyzetbe jutott tanítók pedig 
segítenek magukon úgy, ahogyan tudnak. Az 
új tanterv alapján készített órarendet nem 
hagyja jóvá a lelkész, mint az iskola igazgatója 
s az iskolaszék elnöke, sőt rendszerint meg is 
tiltja annak használatát, mivel az illetékes egy-
házi főhatóságot képviselő konzisztórium ide-
vonatkozólag nem adott utasítást, illetve az ő 
szavaikat idézve: „a konzisztórium még nem 
adott engedélyt a miniszteri tanterv igénybe 
vehetésére". Mintha a konzisztórium illetékes 
volna a törvény alapján kiadott miniszteri ren-
delkezés végrehajtásának megakadályozására ! 
A lelkész akadékoskodását tetézi a kerületi 
esperes, aki hivatalos iskolalátogatásai alkal-
mával megrója a szorongatott helyzetbe jutott 
tanítót a magyar nyelv serényebb tanításáért, 
mert szerinte ezzel a buzgalommal elhanyagolja 
a román nyelven való tanítást. Szóval, a román 
felekezeti tanítók az 1907. évi XXVII. t.-c-ben 
biztosított anyagi javakra elmondhatják : „ Adtál 
Uram esőt, de nincs köszönet benne!" Ezek 
után természetes, hogy a román egyházi főható-
ságoknak hallgatag, a miniszteri rendelkezést 
figyelemre sem méltató magatartása miatt a 
román felekezeti iskolák nagy részében olyan a 
helyzet, hogy az állami beavatkozás már most 
is lépten-nyomon szükséges. 

A magyar nyelv mikénti ellátását körvonalozó 
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miniszteri tervezetnek életbeléptete'se iránt a 
román egyházi főhatóságok részéről tapasztal-
ható nemtörődömség bizonyára szoros kapcso-
latban van a napokban lefolyt nagyszebeni gör. 
kel. egyházi zsinaton megnyilvánult érzülettel. 
Azt a szívós és makacs ellenszenvet, amit román 
egyházaink a magyar nyelv és a magyar érdekek 
ellen rendszeresen tanúsítanak, helyesen világítja 
meg a Budapesti Hirlap november 3 án meg-
jelent számának vezércikke. Nemzetiségi egy-
házaink ahogyan nem akarják tűrni a magyar 
nyelvnek érvényesülését az egyházi életben és 
a hitoktatásban, azonképen nem hajlandók arra 
sem, hogy iskoláikban a magyar nyelv tanítását 
saját hatáskörükben bármiképen is előmozdítsák. 
A Budapesti Hirlap jelzett vezércikke többek 
között nagyon alkalomszerűleg vonja le a tanul-
ságot és a tennivalókat a következőkben: „Ama-
gyar állam területén nincsenek a szó igazi 
értelmében vett nemzeti egyházak, annál kevésbé 
tűrhető, hogy a román egyházak, amelyeknek 
joghatósága területekre és nem személyekre, 
különböző nyelvű hívekre és nem csupán romá-
nokra szól, ilyenekül szerepeljenek. Az oktatás 
az egész vonalon politikum, és így a magyar 
állam az oktatás fontos fegyverét csakis oly 
egyházak kezében hagyhatja meg, amelyeknek 
irányzata az állam céljaival nem ellenkezik. 
Régen és nagyon jól tudjuk, a legutóbbi napok 
eseményei pedig világosan bizonyítják, hogy 
a hazai román egyházak elsősorban nem egy-
házi, hanem politikai szervezetek, amelyek igen 
könnyen hajlanak — és ebből titkot sem csinál-
nak — magyar- és államellenes célok felé és 
amelyek tüntetően kizárólagos faji jellegükkel 
egyenesen tagadásai az egységes magyar állam-
nak. A magyar állampolgárok iskoláztatásának 
nagyfontosságú jogát tehát mielőbb teljesen ki 
kell venni a hazai két román egyház kezéből." 

Minthogy az 1907. évi XXVII. t.-c. foko-
zatos végrehajtásának időpontja a folyó tanévvel 
lejár, tekintettel román egyházaink főhatóságai 
részéről tapasztalható elzárkózottságra, nagyon 
is itt az ideje már annak, hogy gondoskodjunk 
a pár hónap multán keresztülviendő munkálatok 
mikénti előkészítéséről. Nemzetiségi iskoláink 
— kivéve azokat, amelyeknek felvilágosodott 
és előrelátó iskolaszéki elnökei az egyházi fő-
hatóság utasításai, illetve engedélye nélkül is 
minden lehetőt elkövetnek iskoláik törvényes 
karba való hozására és a megfelelő szellemű és 
terjedelmű tanítás elérhetésére — az egyházi 
főhatóságok magatartása miatt túlnyomó részben 
bezárás alá kerülnek s így külön törvényhozás 
nélkül is rövidesen eljön az idő, hogy ki kell 
vennünk a román egyházak kezéből az iskolákat. 
Ez előrelátható következmény folytán, a beálló 
nagyarányú rendezési munka gyorsabb lebonyo-

líthatása érdekében, mindenekelőtt szükséges 
volna, hogy az 1910. év tavaszán a román 
felekezeti iskolák mindenikét miniszteri biztosok 
vizsgálják meg s a látogatások folyamán álla-
pítsák meg azt is, hogy az egyházi főhatóságok 
minemű intézkedéseket tettek a magyar nyelv 
érvényre juttatása érdekében, s amennyiben ki-
tűnnék, hogy az egyes egyházi főhatóságok a 
hozzájuk intézett miniszteri rendelkezés foga-
natosítása iránt kielégítő módon nem intézkedtek 
volna, úgy az 1907. évi XXVII. t.-c. 26. §-a 
alapján az illető egyházi főhatóság felügyelete 
alá tartozó összes iskola bezárassék és helyeikbe 
községi, vagy amennyiben az érdekelt községek 
az iskola elhelyezését biztosítják, állami iskolák 
állíttassanak fel. Az előrelátás elvénél fogva, 
s a bekövetkezhető eshetőségekre való tekintettel, 
a román felekezeti iskolával bíró községek kép-
viselőtestületei már most felszólítandók volnának, 
hogy már most nyilatkozzanak arra nézve, hogy 
arra az esetre, ha a községbeli felekezeti iskola 
bezárás alá kerülne, önmaga akar-e községi 
iskolát fenntartani, amely esetben a tanítói fizetés 
kiegészítésére a szükséglethez képest államsegélyt 
vehet majd igénybe; avagy inkább az állami 
iskola szervezését óhajtja, amely esetben a tan-
termeket és egy tanítói lakást kell biztosítania. 
Csakis ilyen előmunkálattól várható, hogy a 
bezárás alá kerülő iskola helyét nyomban elfog-
lalhassa az állami vagy a községi iskola, mert 
ha a meg nem felelő felekezeti iskola bezárása 
után kezdődik az új iskola szervezése iránt az 
eljárás, ez esetben az illető községben huza-
mosabb ideig teljesen szünetelni fog a tanítás. 

Kívánatos volna, ha a nemzetiségi iskolák 
ellen folyamatba teendő rendezési eljárás tuda-
tosabb keresztülvihetése érdekében az egyes ren-
dezési ügyeket elbíráló kebli tisztviselők önmaguk 
is tegyenek néhány váratlan látogatást a román 
felekezeti iskolákban, hogy így közvetlenül is 
megismerhessék a román iskolák mindenikében 
csaknem azonos állapotokat. Mert a legapróbb 
részletekre is kiterjedő iskolalátogatási jegyző-
könyvből is csak akkor nyerhet az elbíráló 
tisztviselő tiszta képet, ha már önmaga is 
szemlélt hasondolgokat. A leírások nem pótol-
hatják a közvetlen szemlélet alapján nyert isme-
reteket és benyomásokat. Nemzetiségi iskoláink 
belső munkásságát és kifelé való hatását csak 
az bírálhatja el helyes érzékkel és a maga fontos 
jelentőségében magyar nemzeti szempontból, aki 
már önmaga is közvetlenül tanulmányozott ilyen 
iskolákat. Az a nyomasztó és elkedvetlenítő érzés, 
amely az egységes magyar nemzeti állam kiépí-
tését szívén viselő iskolalátogatót a román iskolák 
legnagyobb részében tapasztalható jelenségek 
nyomán elfogja és lelkére nehezedik, a legtöké-
letesebb leírásban sem tükrözhető vissza akként, 
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hogy a leírás alapján a hasondolgokat közvet-
lenül még nem szemlélt egyén önmaga is hasonló 
fokban átérezhesse a magyar nemzetre nézve 
nemcsak sérelmes, hanem tűrhetetlenül veszélyes 
állapot fennállását. 

Iskolalátogatások alkalmával, a benyomások 
hatása alatt, gyakran eszembe jut Apponyi 
Albert gróf miniszternek az 1893. évi XXYI. 
t.-c. tárgyalásakor az 1893. évi április 23-án a 
képviselőházban mondott beszédének e része: 
„Nincs a világon állam, nincs nemzet, amely 
eltűrné azt az állapotot, de csak egy napig is, 
hogy a népiskolák egy része nemcsak nem nevel 
neki hű állampolgárokat, hanem ellenségeket 
nevel nekiA magyar nemzet létérdekét állan-
dóan veszélyeztető állapot gyökeres orvoslását 
magam is attól várom, ha miként a Budapesti 
Hirlap jelzett vezércikke is kifejti: a román 
egyházak kezéből az oktatást teljesen kivesszük. 
E kivételnek további halogatása a magyaros 
népoktatás jelenlegi beteges kinövéseit mind-
jobban szaporítja és erősbíti. 

A román felekezeti iskoláknak községi vagy 
állami iskolákkal való kicserélése iránt folya-
matba teendő élőkészítő munkálatokkal kapcso-
latban a megszüntetendő iskolák tanítóinak 
mikénti ellátásáról is gondoskodnunk kell. A 
tanítók szerzett jogait és méltányos igényeit 
föltétlenül ki kell elégítenünk. A román fele-
kezeti iskolák tanítói között sok az érdemes 
egyén, akik önhibájukon kívül, fölöttes ható-
ságaik és környezetük nyomasztó befolyása alatt 
nem tehetnek eleget a törvényes követelmények-
nek. Az érdemes román felekezeti tanítók azért 
az újonnan szervezendő állami és községi isko-
lákhoz egyszerűen átveendők volnának. A magyar 
nyelvet kellően nem bíró s a 35 évnél idősebb 
életkorú tanítók az 1907. évi XXV11. t.-c.-ben 
biztosított fizetésnek megfelelő nyugdíjjal volná-
nak nyugalomba helyezendők, hogy így a meg-
elégedés és a magyar állam iránti hála érzetével 
eltelve távozzanak el pályájukról; míg a 35 
évnél fiatalabb életkorú ama tanítók pedig, akik 
a magyar nyelvet kellően nem bírják és ismeret-
körük is fogyatékos, azzal volnának átveendők, 
hogy amennyiben két év alatt nem volnának 
képesek pótolni fogyatkozásaikat, szintén nyug-
díjba fognak helyeztetni. 

Hogy mik ;a'zok a fogyatkozások, amiket a 
román képzőt végzett tanítóknál általában lehet 
tapasztalni, s véleményem szerint, miként lehetne 
a fogyatkozásokat pótoltatni, azt egy külön cikk 
keretében fogom részletesen fölfejteni. Ezúttal 
csak annyit említek fel, hogy idevonatkozó irá-
nyításomat tankerületem több román tanítója 
már eddig is készséggel követte s hálásan ismer-
ték be irányításom jótékony következményeit. 
A románság által lakott vidéken eltöltött hét 

év alatt módomban volt tapasztalni, hogy a 
román felekezeti tanítóság nagy része soha sem 
volt hajlandó a román túlzók vezetőinek vak 
eszközévé sülyedni, hanem ellenkezőleg, a magyar 
haza érdekeit — ha szűkebb körben is — kész-
séggel szolgálják. A mai alárendelt és függő 
helyzetből ki kell a román tanítóságot emelnünk 
s akkor közülök sok hasznos és tevékeny mun-
kást nyerünk a magyar nemzeties irányú nép-
oktatás javára. 

Népoktatásunk rendezésénél és fejlesztésénél 
kövessük más nemzetek példáit s a magyaros 
szellemű és irányú népoktatás teljes kifejlőd-
hetését és megizmosodhatását állandóan veszé-
lyeztető elemeket végre zárjuk ki a népoktatás 
ügyének ellátásából. Őseink karddal és vérük 
hullásával szerezték meg és biztosították szá-
munkra hazánkat ; mi pedig az egységes magyar 
nemzeties irányú népoktatás egybeforrasztó ere-
jével szilárdítsuk meg hazánk jövő fennállhatását. 

A relatív-módszer védelme. 
(Válasz Seprődi János tanárnak a népisk. énektaní-

tásról írt cikkére.) 
írta: Kecskés Ernő. 

A legutóbbi évtizedekben többször megújult 
az abszolút és relatív énektanítási módszerek 
harca. Az előbbi mindig vesztett ugyan egy-
két talpalatnyi földet, de azért keményen kitar-
tott mostanáig, mert a „zenei szaktekintélyek" 
hatalmas szava mellett a gyakorlati pedagógu-
sok érvei csaknem nyomtalanul tűntek el a 
nagy ködben. 

Persze a konzervatív „szaktekintélyek", akik 
a régi módszer jóságát a saját tudásukkal gon-
dolták legjobban bebizonyítottnak, nem tartot-
ták érdemesnek az ősi hagyományokat fölfor-
gató ú j módszernek lelkiismeretes kipróbálását, 
s a népiskolai énektanítás szekere a régi rossz 
úton megint megsülyedt; a tanítóság jámbor, 
hívő része pedig búsan állta körül s hiába 
próbálgatta a szaktekintélyek által megjelölt 
módon kimozdítani: biz az nem sikerült. 

Igaz ugyan, hogy egyes „türelmetlen" és 
„fanatikus" elemek, beleúnva a hiábavaló pró-
bálgatásba, új útakat törtek és boldogan kocsi-
káztak tovább, de a többség megmaradt a 
csendes csodálkozás mellett, hogy a tudomá-
nyos tanácsok dacára sem mozdul ki a szekér ! 

Seprődi tanár úr most megint a megsülyedt 
szekérhez idéz bennünket. Ismét meg akarja 
állapítani tudományos módon, hogy az ott-
hagyott út az igazi, hogy a sok kátyút át-
gázolni nem is olyan nehéz és hogy az ríj 
utakon elért eredmény „nem érvényes". 

Nem tudom, vájjon csakugyan komolyan 
hiszi-e ezeket, vagy csak, amint mondja is: a 
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kérdés tisztázásához akar hozzájárulni. Akár-
melyik eset áll is fönn, elismerés illeti meg 
azért, mert a vitát megindította ; és én külön 
is őszinte köszönetet mondok neki, hogy cik-
kében munkámról megemlékezve, alkalmat adott 
a köztünk már régebben fönnálló nézeteltéré-
sek tisztázására. így legalább az összes elő-
nyök és hátrányok szembeállításával módunk-
ban lesz a két módszer között a döntő csatát 
előkészíteni s talán kikényszeríteni. 

Ennek a végső mérkőzésnek pedig nagyon 
is itt volna már az ideje ! Fogjunk hát hozzá 
a tisztázáshoz ! 

Az abszolút-módszer védelmében Seprődi a 
többi között azt mondja a zenetudományról: 
„Merem állítani, hogy a mennyiségtannál, fizi-
kánál és bölcsészetnél határozottan könnyebb." 
Azt hiszem, igaza is van ; de ez kevés vigasz-
talás az elemi iskolai tanulónak mindaddig, 
míg a fizikát és bölcsészetet kötelező tárgyul 
föl nem veszik az ő iskolájuk tantervébe is. 
Addig talán jó is lenne várni nálunk a zene 
tudományos, elméleti részének tanításával, jól-
lehet Seprődi olyannak mondja a relatív-mód-
szer eljárását, mint „amikor a mennyiségtanból 
tudja a tanuló valamely tétel levezetésének 
mechanikus egymásutánját, de, hogy mit miért 
csinál, mi miért történik, egyáltalában nem 
érti". 

A hasonlat egy kicsit sántít. Bizony meg 
lehet a relatív-módszer mellett is értetni a gyer-
mekekkel, hogy „az a sok ákom-bákom-jegy" 
jobbára a hangszeren játszóknak szól, és mivel 
ők csak énekelni tanulnak, hát nem sok közük 
van hozzájuk. A népiskolai énektanításnak tisz-
tán az éneklés a célja s nem egyúttal az is, 
hogy egyéb hangszer tanulására előkészítsen! 

Az egyes tárgyak tudományos alapjából csak 
annyit szabad az elemi iskolában tanítani, 
amennyi föltétlenül szükséges, mert különben 
úgy járhatunk, mint a régi tanterv idejében 
a nyelvtanítással, amikor elemezni tudtak úgy-
ahogy tanulóink, de helyesen írni és beszélni 
nem. 

Vájjon értékesebbé válik-e a dal, ha az 
énekesnő minden hangnál tudja, hogy melyik 
hangnemben mozog ? Az előbbi megokolással 
akár összhangzattani ismereteket is kívánhat-
nánk az elemi iskolás gyermektől, mert ezek 
nélkül sem érti meg egészen, hogy „mi miért 
történik". 

Talán jó volna valamit hagyni a középisko-
láknak is! Mert ott még ma is csak ölbe-
dugott kezekkel nézik a mi erőlködéseinket s 
még azt sem teszik meg, hogy a mi munkán-
kat átismételnék, nemhogy továbbépítenének 
raj ta ! 

De menjünk tovább. 

Elismeri Seprődi, hogy a relatív-módszer 
„világszerte ellenállhatlan erővel törtet előre 
s készül kiszorítani minden más módszert;" 
„terjesztésére külföldön egyesületek és propa-
gandák alakultak;" „könnyen lehet vele ered-
ményt elérni és ez a könnyűség csakugyan 
nem babona;" „a tanulók vígan éneklik nem 
csupán a tantervben kijelölt három kereszttel 
és három (j vei jelzett dallamokat, hanem az 
5 — 6 előjeggyel ellátottakat is". Vájjon mind-
ezek nem ejtették gondolkodóba? Mit mutat-
hat föl ezekkel szemben az abszolút módszer? 
Ha talán nem tudná, én megmondom : csupán 
csak azt az egyetlen, de megdönthetlen igaz-
ságot, hogy eddigi uralma volt az elemi isko-
lai énektanítás kerékkötője! 

Szememre hányja Seprődi, hogy olyat taní-
tok, ami ellenkezik az igazsággal és a zene-
tudománnyal, amikor állítólag azt mondom, 
hogy „az előjegyzések csupán a do megállapí-
tására valók s egyébként számba sem kell 
venni őket;" továbbá, hogy „a kettős kereszt 
és [> az éneklésnél csak egyszerű felemelő- és 
leszállítójeleknek tekintendők". Az első hivat-
kozás hiányos s ebben a formában igaza is 
volna. Valószínűleg felületesen nézte meg. Az 
eredeti szöveg a következő: „Az előjelzések az 
éneknél csupán csak a do helyének megállapí-
tására valók s az énekes egyébként figyelembe 
sem veszi őket." Ez pedig egészen mást jelent; 
pótlásul legfeljebb azt kell még megjegyezni, 
hogy a könyv a relatív-módszer szerint hala-
dóknak készült s így csak azoknak szól a 
megjegyzés. Hogy pedig a második hivatkozás 
miért ellenkezik az igazsággal és zenetudo-
mánnyal, azt nem értem. Hát a kettős kereszt 
és kettős nem épen úgy fél lépcsővel emeli 
vagy szállítja le a létraszerű hangot, mint az 
egyszerű kereszt és ? Hisz a relatív- módszer 
szerint éneklők csak a létraszerű hangoktól 
való eltérésekre kötelesek ügyelni ! 

Tulajdonképen még az általános zenetudo-
mányban is szó fér ahhoz, hogy pl. os-moll-
ban a fisis hang kettős keresztjéről helyesen 
tanítják-e azt, hogy az f hangot egy egész 
lépcsővel emeli fel, mikor abban a hangnem-
ben az f elő sem fordul ! 

Állítja továbbá Seprődi, hogy „. . . az értel-
metlen do szótag és társai mögött nincs sem-
miféle térbeli kép, ami a hallásbeli képze-
tet elősegítené. Ami van, az a vonalrendszer-
től van. " Igazán furcsa ! Hogyan lehet, 
hogy ami nincs, az mégis van s ami van, 
az nincs? Az „érthetetlen" és „idegen szó-
tagokénál nem is beszélek bővebben, mert 
erre m,ír megfeleltem vezérkönyvem egyik 
cikkében, ahol a két módszert összehasonlítot-
tam. Kár, hogy Seprődi nem olvasta el, noha 
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módjában lett volna. Ami pedig a hangképze • 
tek felkeltését illeti, arról talán nem árt egy 
kicsit körülményesebben beszélni! 

Kétféle hangképzet van a zenében : abszolút, 
amelyik a hang valódi helyzetét, magasságát — 
és relatív, amelyik pedig az alap- vagy más 
hangokhoz való viszonylagos távolságát segíti 
megállapítani. A vonalrendszerhez fűződő hang-
képzet is relatív ugyan, de annak csak töké-
letlen alakja, amelynek segítségével meghatá-
rozhatók pl. a harmad, ötöd, stb. hangközök, 
de semmiféle tájékozást sem nyújt arra, hogy 
azok nagyok-e, kicsinyek-e, tiszták-e vagy 
szűkítettek. 

Érdekes, hogy az abszolút módszer ezt a 
tökéletlen, relatív hangképzetet használja fel az 
énektanításnál s azért van szüksége a zene-
elmélet elemeire, hogy a hiányos meghatározást 
annak révén kipótolhassa! 

Már a relatív-módszer hangképzeteinek erre 
nincs szükségük. A hangoknak az alaphang-
hoz és egymáshoz való viszonya pontosan meg 
van határozva és minden hangnemben ugyanaz : 
tehát a C-dúrban megszerzett hangképzete-
ket minden hangnemben egyformán fölhasz-
nálhatja s nem kénytelen ugyanazon dallam-
hangokat annyiféleképen elkeresztelni, ahányféle 
előjegyzésű hangnemet ismerünk. 

Az abszolút hangképzetek megszerzése — 
bármennyire fájlalja is Seprődi — nem lehet 
feladata a népiskolának, mert az éneklés (még 
a hangjegyről való is) nem az abszolút hang-
magasságok eltalálásán alapszik, hanem a rela-
tívon! Bizonyítékul fölemlítem, hogy a legjob-
ban kiképzett énekesek: az operaénekesek féle 
(és most nagyon udvarias voltam!) nem képes 
az abszolút hangmagasságokat pontosan meg-
határozni, pusztán a hallás segítségévél. Es ez 
természetes is, mert az abszolút hallás finom-
sága, ha javítható is, de határozottan külön 
tehetségnek tekintendő. 

Ismerek jó zenészeket (és nem is kell mesz-
sze mennem értük), akik képesek hallás után 
bármely dallamot tetszés szerinti hangnemben 
leírni, tekintet nélkül arra, hogy ez a leírás 
alatt milyen hangnemben mozog ; képesek arra 
is, hogy pl. egy többszólamú zenedarabot 
ugyanígy lejegyezzenek az utolsó hangig, de 
a zenedarab hangnemét pontosan megállapí-
tani nem tudják pusztán csak a hallás segít-
ségével. Es mégis azt hiszem, hogy énekbeli 
tudásukat még Seprődi is elegendőnek tartaná 
az elemi iskolában. 

A továbbiakban ismételten azt állítja Seprődi, 
hogy : „A do é s a mi magában semmiféle hang-
érzetet nem kelt és e tekintetben semmivel 
sem áll előbb a la szótagnál." Hát nagyon 
csalódik. Megengedem, hogy Seprődinéi, aki 

csak elméletileg ismeri a szolmizálás módszerét, 
sőt még talán az abszolútét is, így áll a do-
log; de helyes vezetés mellett bármelyik nor-
mális hallású elemi iskolai tanuló képes leéne-
kelni * a saját hangkörébe eső, egymás mellé 
írt hangnevekkel jelzett dallamot. Tessék csak 
megpróbálni ! Hogyan volna ez lehetséges a 
hangnevekhez fűződő hangképzetek nélkül ? 
Különben vezérkönyvem I. részében is meg-
található, hogy a tanulók az ú j hangok ismer-
tetésénél először is a hangképzeteket kapcsolják 
össze a hangnevekkel (a hangkülönböztetési 
gyakorlatoknál) s csak azután kapcsolják azo-
kat a hangjegyekhez is. 

Hogy a szolmizáló - tankönyvekben aránylag 
olyan sok a technikai gyakorlat, az nem a 
módszer, hanem a szerzők hibája. Ez a vád 
különben, azt hiszem, egyenesen nekem szól, 
mert gyakorlókönyvem I. füzetében az egy 
hangkörbe tartozó gyakorlatokat mind egy 
csomóba írtam, arra számítva, hogy az anyag-
felosztás alkalmával a tanító a megfelelő dalo-
kat úgyis közbe fogja szőni. Ettől a csoporto-
sítástól azonban, épen hasonló félremagyarázás 
miatt már a II. füzetnél elállottam s a jövő 
szeptemberre az ú j kiadásnál az I. füzetet is 
át fogom dolgozni hasonló modorban. 

A technikai gyakorlatok sokaságából vont 
következtetés is hibás ilyenformán, t. i., hogy 
azok nem a dallamok, hanem a szótagok be-
gyakorlására valók. 

Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy 
„ennek a módszernek a könnyűsége csak addig 
tart, amíg egészen primitív hangmenetekről és 
rendes, diatonikus hangsorban mozgó dalla-
mokról van szó" ; továbbá, hogy mihelyt a 
dallam a rendes menetből kitér és fellépnek a 
gramatikus hangok, ennek a módszernek a 
könnyűsége azonnal csütörtököt mond s egy-
szerre nehezebb lesz az abszolút-módszernél. A 
cáfolat egyszerű : ha könnyen és biztosan el-
találhatok a diatonikus hangsor egyes hangjai 
ezzel a módszerrel, sőt, amint Seprődi sorai 
közül kiolvasható, könnyebben, mint az abszo-
lút-módszer segítségével: akkor az eltérések is 
könnyebben és pontosabban találhatók el, mert 
az alap, amelyre az énekes támaszkodik, biz-
tosabb. 

A relatív-módszer legerősebb fejlődése idejé-
ben sokféleképen iparkodott megoldani a kü-
lönböző hangnemek és átmenetek kérdését. 
Még ma is akad olyan szolmizáló, aki pl. F -
durban is áo-nak mondja a c-t és leszállított 
szi-í énekel a b hangnál. Olyan is akad, aki 
ezzel épen ellenkezőleg, akkor is áthelyezi a 
do-1, mikor arra semmi szükség sincs, mint 
pl. a Seprődi által felhozott esetben. 0 ugyanis 
azt kérdi, hogy „mit csinál a szolmizáló-mód-
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szer, ha a dal első sora C-dúrban mozog, de 
a második már G-dúrban , a ha rmad ik pedig 
ingadozva előkészíti a negyedik sor visszatéré- j 
sét a kezdő hangnembe ?" Hogy őszinte legyek, 
biz az semmi kü lönöse t ! Még a fü le-boj t já t 
sem mozdít ja, csak énekel szépen tovább, anél-
kül, hogy az á tmenet te l törődnék. Legfel jebb, 
ha egy fis hang a többi közé keveredik, akkor 
a rendes fá hang helyet t fölemeltet énekel. E s 
váj jon minek is k u t a t g a t n á az ilyen apró-cseprő 
átmeneteket , mikor még erősebbektől sem ijed 
meg, épen a m á r megszerzett biztos a lapra 
támaszkodva! H á t nem ugyanazon hangokból 
áll a G hangsor, min t a C, leszámítva az egy 
fii-t? Miért kellene a szegény elemi iskolás 
gyermeket még a hangnemekkel is rémítgetni , 
mikor azok nélkül könnyebben éri el a ki tű-
zött célt. Még azoka t is az elemi iskola emész-
tesse m e g ? Váj jon mi marad akkor a közép-
iskoláknak ? 

Abban azonban teljesen igazat adok Seprődi-
nek, hogy „nincs más segítségünk, mint a 
t an í tó - és tanítónőképző-intézetek énektanítá-
sának minél szigorúbb és lelkiismeretesebb ellen-
őrzése és a taní tók számára minél többször és 
több helyen rendezet t szünidei t an fo lyamok" . 
Csak azt kell még hozzátennünk, h o g y a tan-
fo lyamok közül egyedül a relatív-módszer alap-
ján rendezettektől várhatunk igazi sikert, mer t 
az egyes taní tók t ö b b évre te r jedő tanfolya-
mon, épen a kiképzésre várók sokasága miatt , 
nem vehetnek részt ; már pedig az abszolút-
módszer ilyen körülmények közöt t föl tét lenül 
kevésbé használható, mint a relatív. 

Egyesületi élet. 
— A z U n g v á r m e g y e i á l t a l á n o s n é p t a n í t ó -

e g y e s ü l e t jubiláris díszközgyűlését f. hó 11-én 
tartotta meg Ung vármegye székházában, Ungvárt, 
az egyesület harmincéves jubileuma alkalmából. 
Zsúfolásig megtelt a vármegyeháza nagyterme a 
tanítók munkásságát rokonszenvei kísérő közön-
séggel, melynek soraiban ott láttuk Fireák Gyula 
gk. püspököt, Sztáray Gábor gróf főispánt, 
Lőrincy Jenő alispánt, Hidasi Sándor kir. tan-
felügyelőt, Szűcs István ref. esperest, Benkő 
József rk. esperest s a vármegye és város több 
előkelő s vezető emberét. A díszgyülés a Him-
nusszal kezdődött. Ezt Takács László egyesületi 
elnök elnöki megnyitója követte, mely után 
Budai István főjegyző indítványára elhatározta 
a közgyűlés, hogy Apponyi Albert gróf minisz-
tert, Tóth János államtitkárt és Halász Ferenc 
miniszteri tanácsost táviratilag üdvözli. Ezután 
Szabó Albert ig.-tanító, a Gyöngyösi irodalmi tár-
saság tagja, az egyesület harmincéves jubileumára 
írt ódáját szavalta el, mely mély hatást tett a 

közönségre. Budai István főjegyző az egyesület 
harmincéves történetét ismertette, ama nagyobb 
munkájából való kivonatban, mely az egyesület 
harmincéves jubileuma alkalmából rövid időn 
belül nyomtatásban fog megjelenni. Sok fárad-
ságot igénylő dolgozatáért az előadót a díszköz-
gyűlés jegyzőkönyvi elismerésben részesítette. 
Szabó József egyesületi pénztárnok szép beszéd 
keretében bejelentette, hogy az egyesület, a mai 
nap emlékét megörökítendő, Hidasi Sándor kir. 
tanfelügyelő nevét viselő 2000 koronás alapít-
ványt tett az ungvári Tanítói Otthon javára. 
A közszeretetben álló kir. tanfelügyelő meg-
hatottan köszönte meg a tanítóság szeretetének 
e szép megnyilatkozását, biztosítva őket, hogy 
mint eddig, ezután is a tanítók igaz barátja 
és munkatársa marad. A díszközgyűlés utolsó 
érdemleges tárgya Marosi Mihály ig.-tanítónak 
határozati javaslata volt, a „Tanítók Házában" 
levő 2000 koronás alapítványnak 3000 koronára 
leendő kiegészítése tárgyában. E határozati javas-
lat egyhangú elfogadása után Lőrincy Jenő al-
ispán intézett szép beszédet a tanítósághoz, 
buzdítva őket a további kitartó munkára. A dísz-
közgyűlés bezárása előtt, Minay Lajos indít-
ványára határozatilag kimondatott, hogy a gyűlésen 
elhangzott beszédek a jegyzőkönyvbe, mint amely 
maradandó emléke lesz a jubiláris közgyűlésnek, 
teljes egészükben vétessenek fel. Majd, az elnöki 
zárszó után, a díszközgyűlés a Szózat eléneklésével 
véget ért. 

Egy félórai szünet után kezdődött a szokásos 
tárgysorozattal az évi rendes közgyűlés, melynek 
legkiemelkedőbb pontja Grigássy Károly ig.-tanító 
„Megfelel-e az egyhuzamban való tanítás a nép 
gazdasági érdekeinek és a pedagógia követel-
ményeinek?" című értekezése volt. A nagy tanul-
mányra valló értekezést, melyben a szerző az 
egyhuzamban való tanítás ellen érvelt, mindvégig 
érdeklődéssel hallgatták. Ezután egynéhány kebel-
beli ügy elintézésével az évi rendes közgyűlés is 
véget ért. A közgyűlést 200 terítékű banket  
követte, este a városi színházban az ungvári 
műkedvelő-társaság és az állami iskola tantestülete 
telt ház előtt „A. harang" című színművet adták 
elő, a „Tanítói Otthon" javára szép erkölcsi és 
anyagi sikerrel. 

— Az 0 . P . I . E . b á c s b o d r o g n i e g y e i k ö r e 
november 7-én tartotta meg választmányi gyűlését, 
a választmányi tagok élénk érdeklődése mellett. 
Egyhangúlag, nagy lelkesedéssel szavazott jegyző-
könyvi elismerést a választmány Nemessányi 
áll. polg. leányiskolái igazgatónak, ki november 
6-án ülte meg igazgatóságának 25 éves év-
fordulóját. A választmányi gyűlés ugyan a köz-
gyűlés előkészítéséül szerepelt, de élénk viták 
hangzottak el úgy a polg. isk. reform, a fizetés-
rendezés, mint a nemzetiségi vidéken működő 
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testületek fárasztó munkásságáról. Kárhoztatja a 
választmány, hogy a reformot nem igen tartja 
az igazgató-tanács napirenden. A választmány a 
következő indítványokat fogadta el : A polg. isk. 
tanárai, tanítónői kapják meg az igazgatói címet 
s legyen fizetéstöbbletük 400 korona. A polg. 
isk. ügyosztályba polg. isk. tanárt nevezenek ki. 
A miniszteri iskolalátogatók hiv. jogkörrel ruház-
tassanak fel. illetőleg 12 főigazgató nevezztessék 
ki. A közgyűlés 1910 május 8-án Obecsén lesz. 

Tanítók tanácsadója. 
Dg. 1. Ha ön véglegesített tanító, akkor a nagy szün-

időre is kijár a fizetése, még az esetben is, ha nyilat-
kozatot adott, hogy erre az időre nem követel fizetést. 
Forduljon a közig, bizottsághoz, amely a törvény 
rendelkezéseinek érvényt fog szerezni. 2. A lakáspénz 
előleges negyedévi részletekben fizetendő, a tanító 
kezéhez. — L. K. Vacsa. 1. A törvényt katonáék 
helyesen magyarázták és alkalmazták. Csak a rendes 
tanulónak van joga arra a kedvezményre. 2. A 
törvényben megállapított lakásra vagy lakáspénzre 
van joga. A díjlevélnek a törvény rendelkezései-
vel ellenkező részei érvénytelenek. Forduljon panasz-
szal a közigazgatási bizottsághoz. — M. 1. Ha iskola-
fenntartója vonakodik díjlevelét kiadni, forduljon 
egyházmegyei főhatóságához, vagy a közig, bizottság-
hoz. 2. Díjlevélszerűleg megállapított fizetését követelje. 
Ezt az iskolafenntartónak az ön közbejötte nélkül kell 
beszedetnie. Járandóságait az iskolafenntartó még 
akkor is tartozik önnek hiánytalanul kiszolgáltatni, 
amennyiben azt egyes felek nem fizették volna be. 
Ha a megszabott időben nem kapná meg illetményeit, 
forduljon a hátrálék behajtása iránt a főszolgabíróhoz. 
3. Aligha lehet rajta segíteni, mivel a bérbeadás az 
egyházmegyei főhatóság jóváhagyásával történt. Tessék 
ügyvéd tanácsát kikérni. 4. A lakást és a lakáspénzt 
egyidőben nem élvezheti ; vagy az egyiket, vagy a 
máeikat. — R. Gy. Az I. osztályban a „20" számkör 
van előírva. — Sz. L. Cssztiván. A mulasztókat a 
naplóból az illető osztálytanító írja ki és szolgál-
tatja be az igazgató-tanítónak. — R. A. Bkiis. 
1. Nem olvasta el lapunk e rovatában a minisztérium-
nak több ízben ismertetett azon elvi állásfoglalását, 
amelyet az államsegélyes tanítók lakáspénzeinek meg-
állapítása tekintetében alkalmaz. Ha idejében megtette 
volna a szükséges lépéseket, nem szenvedett volna 
anyagi károsodást, ami most már nagyon is valószínű. 
Útbaigazításául annyit közlünk, hogy kérvényben ke-
resse meg az iskolafenntartót a törvényszerű lakáspénz 
ós kertilletmény kiszolgáltatására és amennyiben ezt' 
nem adja meg, a határozatot fölebbezze meg a közig, 
bizottsághoz, ennek esetleg kedvezőtlen döntését pedig 
a minisztériumhoz. Ha az iskolafenntartó érdemben 
nem intézné el kérvényét, avagy nem is válaszolna, 
emeljen panaszt a közig, bizottságnál 2. Az alap-
szabályok az alispán útján a belügyminisztériumhoz 
terjesztendők, jóváhagyás végett. — B. 1. Nknzsa. Igaz, 
hogy az Utasítás e kérdésben kifejezetten nem rendel-
kezik, de a növendékek vallásos és erkölcsi nevelése 
érdekében kiadott rendeletekből (ilyet közelebb is 
közöltünk) megállapítható, hogy a tanítók a gyerme-
kekre a templomban is kötelesek felügyelni s őket 
oda elkísérni. — G. Gysztmlós. Ha a tanító fizetés-
kiegészítési államsegélyt élvez és az iskolafenntartó 
anyagi helyzete kedvezőbben nem alakult, az évötödös 
korpótlék kérvényezésénél csupán a tanító szolgálati 
bizonyítványai mutatandók be. (Ugyan hányszor kö-

zöljük még ezt?) — F. B. Osztró. A tanítói lakást 
az iskolafenntartó köteles mindenkor megfelelően 
rendben tartani. Fölötte erőszakolt ós meg nem okol-
ható tehát az iskolaszéki elnök azon érvelése, mintha 
az iskolafenntartó ezen kötelessége csak tanítóváltozás 
eseteiben újulna meg. Különben, bár huza-vona után, 
az ön lakását rendbehozták s a fizetés költségét ki-
fizették : ön tehát ne fárassza magát azzal, hogy a 
fölmerült kiadás fedezésének dolgát dűlőre juttassa. 
Tegye ezt meg az elnök, ki bármennyire is bizakodik 
vélt igazában, fölebbezés esetén tapasztalni fogja, hogy 
felfogása mennyire tarthatatlan. — A. K. Ercsi. 1. A 
gazdasági tantárgyak tanításával megbízott tanító 
(tanítónő) pótléka az Utasítás 77. § a értelmében a 
nyugdíjba beszámít. '2. Jelenlegi díja állami szolgá-
latba való kinevezés ós a gazdasági tárgyak tanításával 
való megbízatás esetében leszállana 100 K-ra. Ha meg 
nem bízatnék, az állam ezen veszteségeért nem kár-
pótolná. Egyéb különleges díjazás nincs. — Értesítők. 
Az új Értesítő-Könyvecskék használata tárgyában ki-
adott pótrendelet szerint ezeket azon tanulók részére 
is ki kell állítani, kik előzően is állami iskolát láto-
gattak. A megelőző osztályokról pzóló értesítők az új 
könyvecskébe át nem vezetendők, hanem a megfelelő 
lapon jelzendő, hogy a múltban végzett osztályok 
értesítői a régi könyvecskében foglaltatnak. — S. F. 
Az elemi népoktatás ingyenességéből eredően igényel-
hető segélyezések ügyében addig nem nyilatkozhatunk, 
míg a végrehajtási Utasítás ki nem adatik. Annyit 
azonban megjegyezhetünk most is, hogy ott, ahol a 
tandíjak a tanítói javadalom kiegészítésére fordíttat-
tak, az elvonás folytán járó kárpótlás összege nem 
lehet magasabb, mint amennyi a javadalmi jegyző-
könyvben biztosíttatott és amely összeg a nyugdíj-
igénybe beszámíttatik. — P. Gy. Ftár. A tanító a 
használatra adott lakást vagy az ahhoz tartozó mellék-
épületeket csak az iskolafenntartó engedélyével ad-
hatja haszonbérbe. — Közs. tanító. A közhatósági 
kezelés alatt álló és tudományos, közhasznú vagy 
jótékony intézetek céljaira szolgáló kertek és tanítási 
célokra szolgáló fa- és szőlőiskolák az 187-5. évi VII. 
t.-c. 5. § a alapján földadó alól mentesek ugyan, de 
ezen meghatározás alá nem vonhatók a tanítók hasz-
nálatára adott 1 4 hold kertek. Az állami iukolák szá-
mára kiadott Utasítás szerint az .állami tanítók által 
haszonélvezett kert, szántóföldek után kirótt adókat 
a haszonélvezők tartoznak megfizetni. — F. I. 1. Ha 
tartózkodási helye közigazgatásilag a megnevezett köz-
séghez van csatolva, akkor jogos igénye van ugyanoly 
fizetésre és lakpénzre, mint a központban levő taní-
tóknak. 2. Tessék az építés dolgában a tanfelügyelő-
ségnél ajánlatot beadni; a mintaterveket ott rendel-
kezésére bocsáthatják. — V. V. Kapta. Az iskola-
fenntartóhoz kell fordulnia a tett ígéret beváltásáért 
és csak akkor kérje a tanfelügyelőség beavatkozását, 
ha ezen lépése eredményre nem vezetne. Azt termé-
szetesen mi nem tudhatjuk, vájjon ön a kikötésnek 
megfelelt-e és hogy ennek alapján jogosan kívánhatja-e 
véglegesítését? Megjegyezzük, hogy az 1907. évi 
XXVII. t.-c. csak bizonyos részeiben vonatkozik a 
magánosok által fenntartott elemi iskolákra. — K. I. 
Egbegy. Az iskolaszék címére érkezett leveleket az 
iskolaszóki jegyző csak az elnök felhatalmazása alapján 
veheti át és bonthatja fel. — Tájékozatlan. Szíves-
kedjék az 1907. évi XXVII. t.-c. végrehajtása tárgyá-
ban kiadott Utasítást megszerezni, mert terünk nem 
engedi, hogy fizetéskiegészítési államsegély kérelmezése 
tekintetében minden részletre kiteijedő tájékoztatást 
adjunk. — M. K. 1). Az irodaátalány megállapítására 
vonatkozó rendelkezés csak az állami és községi elemi 
népiskolákra vonatkozik. Az átalányok ezeknél a so-
raiban megjelölt összegig terjednek. 
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SZÉPIRODALOM. 
Emlékek. 

Egy szál virág s egy re'gi nóta 
Összesimulva sok év óta 
Húzódnak meg egy könyvlapon; 
I t t látom őket eltemetve, 
Egymást szomorún átölelve, 
Ahogy a könyvet forgatom. 

S előttem sorban elvonulnak 
A tüneményes régelmultnak 
Eltitkolt édes álmai . . . 
S a dalt, amit más nem hallhatott, 
S az eltűnt szűz virágillatot 
Érzem szívembe szállani. 

Hazug szavak fülembe csengnek . . . 
Az üdvöt vélem végtelennek, 
S a szívem egyre altatom: 
Nem érzek mást, csak boldogságot, 
Nem látok mást, csak dalt, virágot, 
— S egy könnycseppet a könyvlapon. 

Polónyi Antal. 

Őszi ének. 
Szelíden jő az őszi szél, 
Múlásról s halálról beszél. 
Elsápad rá minden s remeg, 
Virág hervad, levél pereg . . . 

S ki a múláson keseregne, 
Hol a csalogány, hol a fecske ? 
Megsejtve a vészt, hűtlenül 
El messze, délre most repül. 

Hervadó tájék, véled érzek ! 
Oh! nékem is szól az az ének, 
Amelyre ékességedet : 
Zölded, virágod leveted. 

S midőn zörgő harasztba1 járok, 
Hol nem rég nyílt ezer virágod, 
Mint hágy el, búsan érzem én, 
Egy egy öröm, sok-sok remény. 

Ifjúságom s a pajkos jókedv, 
Mint a dalos madárka téged, 
Oly hűtelenül elhagyott. 
Hervadt táj, testvéred vagyok! 

Csatáry Alajos. 

Hajnali képek. 
Az álomvárak csöndje még köröttem. 
Korán ébredtem fel, nagyon korán. 
Döbbenve nézek álmaimra innen, 
Az álmaimra, életemre tán. 

Künn őszi hajnal. Eső verte, ázott — 
Alvó szívembe' titkos szerelem. 
Jönnek tűnt képek : — házak, állomások, 
Utak, — felhők a mély, borús egen. 

S egy zárt szoba parfűmös, néma csöndben, 
Az ablakban egy régi, szőke lány. 
Valaha láttam, — láttam s tovamentem. 

Alom. Bámulva, szívszorongva érzem : 
Az életem egy örök titka mélyen 
S titkos-tisztán szeméből néz reám. 

László István. 

Kántor, a díjnok. 
Irta: Szemere Ch/öryy. 

I. 
Olyan volt Kántor Boriska, midőn az édes-

anyja boldogabb hazába költözött, mint a láp 
lilioma. Hószín virág a lelke, de vérmérsékle-
tének a gyökere belenyúlt az iszapba, amelyet 
az Élet a vele küzködők táborának juttat osz-
tályrészül s amelyben csak az egész erősek, 
Istenben bizakodók képesek magukat fenntartani. 

A Kántor Boriska édesapja elmerült benne. 
Nagyon jószívű ember volt, imádta gyengécske, 
hervatag feleségét s viruló kislányát, tehát lo-
pott. 'Mert a szíve nem bírta elviselni, hogy 
éhezzék a családja, holott díjnoki fizetéséből 
nem futotta a mindennapi kenyérre . . . Tehát 
lopott ! Persze ügyetlenül, mert a szegény ember 
mind ügyetlen, különben nem lenne szegény. 
Jól, szépen csak a boldog gazdagok t adnak 
lopni. Nem épen pénzt, vagy ékszert, mert az 
ilyesmit üldözi a törvény, de minden egyebet, 
ami értéket képvisel. A gyáros ellopja alkal-
mazottjai munkaértékét, a kereskedő vevője 
bizalmát, az iparos munkája minőségét . . . 
Lopnak, lopnak ! . . . 

Kántor József csak egy százast lopott. Persze 
becsukták érte. 

A felesége meglátogatta a börtönben, jól ki-
sírta magát hű párja ziháló kebelén, megvigasz-
talta, elbúcsúzott tőle, aztán hazament és így 
szólt a leányához: 
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— Boriska, én most nemsokára meg .fogok 
halni, de azért egy csöppet se félj. Ügyes, 
erős leány vagy, bírod a munkát, nem úgy 
mint az anyád. Csak azt kötöm a lelkedre, 
hogy tiszteld apádat s gondját viseld, ha ki-
kerül a börtönből, mert miattunk került o d a . . . 

Harmadnap meghalt. 
Negyednapra már lépcsőt súrolt Boriska . . . 

Hol lépcsőt súrolt, hol a házmester úr kisfiát 
mulattatta. Ha nem jól mulattatta, nem bohós-
kodott, nevetgélt neki az ínye szerint, pofot 
kapott a házmesterné asszonytól. De azért el-
eresztették házmesterék az anyja temetésére. 
Ott sírhatott, sírt is eleget, ameddig el nem 
fogytak a könnyei . . . Aztán megint nevetnie 
kellett. A házmesterné megkövetelte tőle, mert 
olyan természete volt a kisfiának, hogy váltig 
bőgött, ha únta magát. 

Ám mindössze három napig bírta ki Boriska 
ezt a szolgálatot. A negyedik napon elfogyott 
a nevetése is . . . Félt a veréstől. Elszökött . . . 
Nem tudta, hogy mit szokott egy tizenhétéves 
leány az ő helyzetében csinálni, egészen a szí-
vére bízta magát. Kinyitotta a szemét, meg-
nézett mindent, ami az utcán körülötte történik, 
de azért nem igen tudott volna magának szá-
mot adni arról, amit látott. 

Igazában csak akkor kezdett eszmélni, midőn, 
hogy hogy nem, egy ezüstös szárnyú, fehér 
angyalt látott alig öt lépésnyire maga előtt. 
Az angyal intett neki, hogy kövesse és a te-
metőbe vezette ő t . . . Ott hirtelen fölrebbent 
s magára hagyta Boriskát. 

Azért egészen elhagyatottnak nem érezte 
magát a leányka. Hiszen tudta, hogy nem lehet 
messzire az édesanyja, s a fehér és vörös már-
vány-sírkeresztek is sokkal barátságosabbaknak 
tetszettek neki, mint az emberek. Nagyon örült, 
hogy a temetőbe vezette az angyal . . . 

— Mama ! — kiáltott fel boldogan, midőn 
ráismert arra a frissen hantolt kis kupacra, 
amely édesanyját takarta . . . 

Nem hiába örült a mamájának : az legott 
kikelt a sírjából leánya hívó szavára, megölelte, 
megcsókolta s — úgylátszik a földalattiaknak 
földfeletti az erejük — ölbe vette, akárcsak 
egy kisbabát, nagy, szálnövésü, egyetlen mag-
zatát. Aztán elkezdte korholni, csendesen, 
anyásan : 

— Miért jöttél ki hozzám, te engedetlen 
rossz kisleány ? "Velem úgysem lakhatsz ezentúl, 
neked még sokáig kell dolgoznod, szenvedned, 
míg a mennyek országába beeresztenek... Eredj 
csak vissza a gazdáidhoz, ahonnan megszöktél, 
kérj tőlük bocsánatot s ha elkergetnek, kopog-
tass be másutt, niindaddig, amíg új szolgálatot 
nem kapsz . . . És légy víg és légy erős, mert 
édesapádnak még szüksége lehet reád . . . 

Boriska szó nélkül engedelmeskedett a ma-
májának. Miután a házmesterek nem akarták 
visszafogadni, bement a szomszéd házba s az 
első ajtón bekopogtatott . . . 

— En egy szegény árva vagyok, alig egy 
hete hogy meghalt az édesanyám, éhes vagyok, 
szolgálatot keresek . . . 

Elkergették. Elmondták csavargónak, cégér-
nek. így járt a következő házban is. Bekönyö-
rögte magát utcahosszat mindenüvé, de senki 
sem akarta befogadni. 

Elfáradt. Elszédült az éhségtől. Hogy el ne 
essék csúfra, belekapaszkodott egy utcai lám-
pába; megölelte a hideg vasat. 

Egy rendőr épen arrafelé cirkált: megkér-
dezte tőle, miért csavarog az utcán, miért nem 
megy haza ? Boriska megijedt a szigorú férfiú-
tól, el akart szaladni, de már nem volt jártányi 
ereje sem : egy pár lépés után, mint valami 
puha rongy összeesett. A mentők szedték fel. 
Kórházba került. De csak egy napig maradt 
ott ; jóllakatták és újra kikergették az utcára. 

Akkor már nagyon félt Boriska az emberek-
től. Föltette magában, hogy nem folyamodik 
többé hozzájuk — úgyis hiábavaló, — inkább 
valami újabb csudára vár . . . Hátha ismét meg-
jelenik neki az ezüstös szárnyú angyal. Persze, 
most már nem fogja őt a temetőbe követni, 
egész őszintén meg fogja neki mondani, hogy 
megtiltotta az anyja, hogy hozzá kijárjon . . . 
Munkát fog tőle kérni . . . 

Az ezüstös szárnyú angyal nem jelent meg 
többé Boriskának, de a csudára nem hiába 
várt a leány. 

Egy utcasarkon hirtelen elébe került az ör-
dög. Nem volt ijesztő, inkább nagyon tetszetős 
volt a külseje. Boriska csak abból tudta meg, 
hogy kivel van dolga, amit tőle kért. Azt kérte 
tőle, hogy adja el neki a lelkét, világ jó dolga 
lesz, amíg él. Selyemruhában fogja járatni, rózsa-
vízben fürdetni, becézni, kényeztetni fogja. 

Boriska először azt felelte neki, hogy ő dol-
gozni akar, mert az anyja azt parancsolta és 
mert az apjának, aki most a börtönben ül, 
még szüksége lehet reá. 

Az ördög nevetett a leányka naívságán. 
Addig-addig beszélt, míg elszédítette. Különö-
sen azzal győzte meg, hogy édesatyjával csak 
akkor fog jót tehetni, ha jó módban lesz maga 
is. Egy szegény munkásleány az atyjának csak 
terhére lehet. 

Boriska beleesett a verembe. Az apjára 
gondolt és eladta az ördögnek a lelkét. Meg-
kapta a selyemruhát. Puha, bársonyos fészekbe 
helyezte el a csábítója, kényeztette, becézte, 
elhalmozta pénzzel, ékszerrel, minden szeszélyét 
vakon teljesítette. 
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H. 
Boriska boldog volt. Nem félt többé az em-

berektől, mert amióta gazdag lett, szeretettel 
és tisztelettel bántak vele az emberek. Bámul-
ták és kezet csókoltak neki. Ami nem csuda, 
mert gyönyörű hímes pillangóvá bontakozott 
ki a jólétben. Beillett volna királynénak is . . . 
Pompásan fejlődött a régi nyomorúság és ba-
bona által lenyűgözött értelmi készsége is. 
Naívsága teljesen elhagyta idővel. Rajongó 
képzeletvilágának ezernyi bizarr összefolyó színe 
eggyé vált új élete világításában : rózsaszínűvé. 

Hovatovább teljes reálizmussal jegeeedtek ki 
agyában régi gyermekleikének bizonytalan ösz-
tönei. Képzetei tudattá erősödtek, sejtései való-
sággá. Egy pár hónappal ezelőtt még hitet 
mert volna rá tenni, hogy az a fehér angyal, aki 
őt anyja sírjához vezette, igazi angyal volt, az 
ég lakója, s hogy az édesanyja valósággal ki-
kelt a sírjából, hogy ez ölébe vegye őt. Akkor 
még hallotta az angyal szárnya suhogását, 
érezte az édesanyja szíve melegét. . . Most már 
tisztában volt azzal, hogy megtévesztették az 
érzékei, egy csalóka látomány űzte vele játé-
kait . . . A csábítója sem volt neki többé az, 
akinek eleinte nézte : az ördög, hanem egy 
csinos, könnyelmű s jószívű fiatalember, akitől 
lehetetlen félni, mert csupa szeretettel teljes a 
szíve. Boriska inkább nagyon is megszerette 
őt. Idővel úgy beleolvadt a lelkébe, hogy el-
találta még a titkos gondolatait is. Rég ki-
békült az élettel, de azért nem törődött a 
világgal, csak neki élt. Tudta, hogy törvény-
telen, sőt bűnös volt a viszonya, de cseppet 
sem bántotta lelkismeretét ez a tudata. Biztosra 
vette, hogy az édesanyja az égben meg fog 
neki bocsátani. Azt is természetesnek találta, 
hogy atyja, — annak fejében, hogy törődött 
válláról leveszi az élet terhét, ha majd kikerül 
a börtönből — csak hálát érezhet iránta. A 
jólétben, a gyönyörök között elsatnyult az er-
kölcsi érzéke; ítélőképessége meghibbant. Erőt 
vett rajta a moral insanity. 

III. 
Kántor Józsefnek, midőn kikerült a börtön-

ből, első dolga volt, _ hogy megkeresse az ő 
egyetlen leánykáját, ü g y képzelte, hogy valami 
egyszerű külutcai házacskában fogja megtalálni, 
tiszta, önérzetes szegénységben, a léttel való 
küzdelemben elfásult emberek között. Szíve 
tele volt a viszontlátás forró vágyaival, de az 
agya már nyugtalan, megtelt aggodalommal, 
sötét sejtelmekkel . . . Hátha szűzies büszkesé-
gében meg fogja tagadni az ő vére, testének, 
lelkének egyetlen sarjadéka, százmilliók között 
az egyetlen élő lény, aki Isten rendelése szerint 
hozzá tartozik. 

Egész testében remegett, midőn a rendőrségi 
palotából leánya lakáscímével a zsebében ki-
támolygott. Hogy fogja őt az ő Boriskája fo-
gadni ? . . . Meg merje e csókolni, vagy bocsá-
natot kérjen-e tőle, rab viselt emberhez illően, 
azért a szégyenért, amit reá hozott ? . . . Nem 
tudta biztosan, mitévő lészen, csak azt érezte, 
hogy mielőtt a leánya szeme elé kerülne, ok-
vetlenül ki kell magát sírnia. Keblében viharzó 
zokogásával nem akarta Boriskát még jobban 
megijeszteni. Felmászott a Gellérthegy derekára, 
leült egy félreeső bokor alá és elsírta minden 
könnyét. 

Megerősödve sietett a leányához. Roskatag 
inai megacélosodtak, úgy sietett, szinte röpült. 
Am midőn annak az utcának a sarkára ért, 
amelyben a leány lakott, egyszerre csak elfúlt 
mégis. Lelki erejével együtt cserbenhagyta a 
fizikuma. Lassan, a házak falához támaszkodva 
vánszorgott tovább. 

A keresett ház kapujában kimaradt a lélek-
zete. Megijedt a remekművű kovácsolt vas-
kaputól, a pompás palotától. 

Ügy érezte, hogy most már biztosan ki fogja 
őt a leánya utasítani. Annak, aki egy ilyen 
fényes házban lakik, ha cselédminőségben is, 
csak jó dolga lehet, a boldogok pedig nem 
igen tudnak a szerencsétlen nyomorultak lel-
kébe látni . . . Igen, igen, az ő Boriskája meg 
fogja őt tagadni. Szégyelleni fogja az apját. 
Es — látta be Kántor, — talán igaza is lesz. 
Mit háborgatja őt az ő szennyes tolakodásával ! 
Miért zaklatja fel szűzies nyugalmát, mikor 
már talán meg is feledkezett róla, nem érzi 
többé öröklött szégyene terhét! . . . 

Mindegy. Ha jól cselekszik, ha rosszul, ha 
megtagadja a leánya, ha nem, fölmegy hozzá. 
Még egyszer látni akarja, aztán jöjjön aminek 
jönni kell, ha úgy akarja a leány, elbújdosik 
előle akár a világ végére . . . Csak még egyet-
len-egyszer láthissa őt. 

IV. 
A fényes bársonyos fészekben szemben állot-

tak apa és leánya. Az apa dermedten a bámu-
lattól, de beillett a bámulata rémületnek is. 
Egy szempillantás alatt tisztába jött a hely-
zettel . . . 

A leány elszédült egy pillanatra nyomorúsá-
gos, töpörödött apja iránt érzett mély fájdal-
mának nyomása alatt. Aztán egy éles sikolyt 
hallatott s kitárta karjait! 

— Apám ! Egyetlen édesapám : . . . 
A vén, börtönviselt díjnok nem moccant. A 

leány eszeveszetten feléje szaladt s puha, hószín 
karjával átölelte nemzője, apja ráncos nyakát. 
És csókolgatta fakó, borostás szakállát, remegő 
hideg ajakát. 
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— Apám, édesapám ! . . . Ezentúl nem kell 
dolgoznia, hozzám költözik, minden gondjá t 
magamra veszem, szeretni fogom. 

Kántor el tűrte a leány hízelkedését, de nem 
viszonozta. J ó f o r m á n meg sem nézte az ő pom-
pás, gazdag leányát, szót mindenesetre egyet 
sem váltott vele, sarkon fordult és ki támolygott 
az ajtón. 

Az utcán mély lélekzetet vett a bűnbeesett 
vén díjnok. Megpihent egy kissé, aztán k iment 
a Ferenc József hídhoz. Először a híd alá b ú j t 
el s miután ember t nem lá tot t köröskörül, le-
térdelt egy sötét helyen és e lmondta a Miatyán-
kot . Aztán jegyet váltott magának a hídra, s 
mikor a közepére ért, á tbúj t a korláton és a 
Danába vetette magát . 

Irodalom és művészet. 
I s k o l a i D a l g y ű j t e m é n y . 

„Angyalok az égien sereggel röpdösnek ..." 
Ezt a vidám karácsonyi dalocskát egy régi éne-
keskönyv elfakult lapjairól írtam le.* A dallam-
nak jól kialakult szerkezete, a mai hangnem-
rendszerbe való pompás beleilleszkedése, üde 
frissesége szinte feledtetik eredetének régiségét, 
mely a nemzeti nyelven megszólaló vallásos, népi 
énekek első virágzási koráig nyúlik vissza ; az a 
korszak ez, midőn* a különböző vallást követők 
— egymás énekeit sűrűn felhasználva — ver-
senyre kelnek a vallásos lírának nemzeti nyelven 
való megszólaltatásában (XVL, XVII. század). 

A dallam ez : 

9—=r 
te 

SEÏ 

£ 
• 

* Cantus Cath. ex Editione Szelepcseniana, Nagy-
szombat. 1738. 

** Az eredeti kiadásban a következő alakú jegyek-
kel van nyomtatva: 

= = o, J = i J=4 

Ez ódivatú hangjegyekkel leírt dallamhoz kissé 
közelebb férkőzni : nem tartozik épen a nehéz 
feladatok közé, csak egy kissé bele kell tekinte-
nünk az elmúlt századok írásmódjába, s a mai 
jelölésmódot ismerők előtt is csakhamar értelmet 
nyernek s megelevénülnék azok a merev, patkó-
szeghez hasonlító jegyek s e téma (és fejtegetés) 
száraz unalmasságáért tán kárpótol bennünket az 
újra megelevenült szép dallam, kivált ha — új 
köntösbe öltözötten — a gyermekek ajkain fog 
az újra éledni. 

Lássuk elsőben is e dalocska régi írásmódjá-
nak melódiái elemeit. 

A vonalzat elején álló kis létraalakú jel : 

adja kezünkbe a megfejtés kulcsát. Ez a jegy 
tulajdonképen ős eredete szerint a c betűnek 
elformálódott, úgyszólván a régi hangjegyíráshoz 
stilizált alakja. Értelme, jelentése is ugyancsak 
az, amit eredeti alakja mond ; vagyis jelenti a 
C hangot. Minthogy az első, vagyis a legalsó 
hosszú vonal e lajtorjaalakú jegynek a derekán 
megy át : azért e jegyet (a c kulcsot) az első 
vonalra helyezettnek kell tekintenünk. E régi 
írásmód szerint tehát az első vonalra írt hang-
jegy neve : c. Hasonló jelentésű, bár igen ritkán 
használatos kulcs a mai írásrendszerben is van, 
némikép elváltozott alakkal : 

s annyiban megbővült jelentéssel, hogy ez a jegy 
az ú. n. egyvonásos c-nek, tehát — hangmagas-
ság szerint — egy abszolút meghatározott hang-
nak a leírására szolgál ; ez a mai diszkant- vagy 
SZ0prán-\\i\cs, melynek értelmét az általánosan 
használt (/-kulccsal a következőkép fejezhetjük ki : 

S 
Ismervén most már a vonalzat elején álló 

kulcs jelentését, könnyű leend megállapítanunk, 
hogy a vonalak és vonalközök által kijelölt tér-
beli viszonyok a hangok magasságát a következő-
képen határozzák meg : 

j e — „ — d 
Zf=9Z 

,—h 

A kulcs után álló \) jel, melynek helye a 4. 
vonalon van, a A-hanglépcsőnek b hangra való 
módosítását jelöli, amely módosítással a vonal-
rendszerre írt jegyek a következő hangsort adják: 

. . . . c, d, e, f , g, a, b, c, d . . . . 
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Uj népiskolai Értesítő Könyvecske* 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium az állami népiskolák 

számára új beosztású Értesítő Könyvet adott ki. 
A ministerium által kiadott ezen É r t e s í t ő K ö n y v a 

m. kir. tud.-egyetemi nyomdánál jelent meg. 
Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó 

áron szolgáltatjuk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai 
hatóságok és intézeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Mutatvány példányokat a nettó ár beküldése ellenében szolgál-
tatunk k i . Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági Uta-
sítás 114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja,hogy a tanulóknak 
későbbi korban, minden életviszonyaikban, tehát az iskolázás befejezése után is, 
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat gyanánt szolgáljon s így a tanulókra 
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSillOS és tartós kiállítására 
különös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány útján (ára 14 fillér) 
bárki is meggyőződhetik. 

r 

Ha a szükséges Értesítő Könyvek nem itt rendeltetnek meg, a megren-
delésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi Nyomdánál megjelent 
Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki könnyen meggyőződhetik, 
mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő Könyvre rá van nyomva. 

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

PÁLYÁZATOK. 
A „Magyar szent korona országai vöröskereszt-

egyleté"-nek misko lcz i városi választmánya által 
a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb 
rendezendő ápolónői tanfo lyam 1910. évi január 
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tan-
folyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb 
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány 
ügyvivő alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), 
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli meg-
keresésre szívesen ad részletes felvilágosítást. 

(2092—IV—3) 
Budapest székesfőváros tanácsa a főváros kegy-

uraságához tartozó budapesti görög szertartású kath. 
egyháznál megüresedett a nyugdíjigény-jogosultság 
nélkül évi 1200 korona fizetéssel és évi 600 korona 
lakáspénzzel javadalmazott gör. kath. kántori állásra 
1909. évi nov. hó 24. napjának déli 12 órájáig terjedő 
határidővel nyilvános pályázatot hirdet. Ezen állásra 
csakis gör. kath. vallású és megfelelő zenei képzettséggel 
bíró egyének pályázhatnak. A pályázati kérvények a 
föntenjlített határidő alatt a székesfőváros tanácsához 
címezve, ennek segédhivatalába nyújtandók be. A pá-
lyázók életkorukat, magyar állampolgárságukat, elő-
életüket, egészségi állapotukat és eddigi alkalmaz-
tatásukat, úgyszintén zenei képzettségüket a pályázati 
kérvényükhöz csatolandó okmányokkal tartoznak iga-
zolni. A megválasztandónak kötelessége lesz a gör. 
kath. plébániatemplom mű-énekkarában is minden 
külön díjazás nélkül közreműködni, miért is a meg-
felelő zenei képzettséggel bíró pályázók közül a prím-
tenorhangúak előnyben részesülnek. Oly vidéki pályá-
zóknak, akik esetleg próbaéneklésre meg fognak hí-
vatni, mérsékelt útiköltség megtérítése biztosíttatik. 
Kelt Budapesten, a székesfőváros tanácsának 1909. évi 
november hó 4-én tartott üléséből. Rózsavölgyi Gyula 
s. k., h. polgármester. (106/h—III—3) 

A kajdaesi (Tolna m.) református egyház orgonista-
kántortanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalom, 
a konventi utasítás alapján hivatalosan értékelt díj-
levél szerint : készpénz 740 korona ; 2 bécsi öl első-
osztályú kemény, hasábos tűzifa, házhoz hordva (helyi 
értéke 80 korona) ; egynegyed úrbéri telek szántóföld 
(használati értéke 230 korona) ; 1200 [j-öl házikert 
(használati értéke 50 korona) ; szép új lakás. Az előd 
a gazdasági ismétlő-iskoláért évi 100 koronát kapott. 
Pályázati határidő : november 30. Állomás újévkor 
elfoglalandó. SzemélyeB bemutatkozás kívánatos. Tantó 
János, lelkész. (2185—II—2) 

Magyarkanizsára (Szeged mellett) róm. kath. 
segédkántort keresek, aki miséket, temetéseket ön-
állóan végzi. Fizetés : 25 korona, havonként utólagosan, 
élelmezés, lakás, fűtés, tisztogatás, gyertyajövedelem 
van. Mielőbb jelentkezzenek levélben. Oklevél szük-
ségtelen. Kek Béla, főkántor. (2190-11—2) 

A cz ikól (Tolna megye) lóm. kath. iskolaszék két 
férfitanítói állásra pályázatot hirdet. A III. sorszámú 
állás javadalma : az iskola pénztárából 800 ko-
rona, 100 korona lakáspénz és 20 korona kertváltság, 
az államtól 200 korona fizetéskiegészítés és az ese-
dékes korpótlék. A IV. sorszámú állás javadalma : az 
iskola pénztárából 100 korona készpénz, 100 korona 
lakbér és 20 korona kertváltság, az államtól 900 ko-
rona és a korpótlék. Mindkét állással járó kötelmek : 
az iskolaszék által kijelölt mindennapi és ismétlő-
osztályok oktatása, a kántori teendőkben mindenkor 
és díjtalanul való segédkezés és helyettesítés. Tan-
nyelv : magyar, de a német nyelvben való tökéletes 
jártasság is megkívántatik. Pályázati határidő: f. évi 
december 1. A III. állásra megválasztott tanító az 
állást a nyert értesítés után azonnal köteles elfog-
lalni, a IV-re pedig csak 1910 január 1-én. Kérvé-
nyek Rausz Alajos plébános és iskolaszéki elnökhöz 
küldendők. Csak férfitanítók pályázhatnak. 

(,2193—11—2) 



2 4 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 4 . SZÁII. 

Ref., nőtlen kántortanító gyászeset miatt egyházi, 
avagy községi osztálytanítói állást keres. Föltétel : 
természetbeni lakás, kert. Cím : Ref. kántortanító, 
Ragály (Gömör). (2186-11-2) 

A mato lcs l ref. egyház lemondás folytán meg-
üresedett orgonista-kántortanítói állására pályázatot 
hirdet. Javadalom : 800 korona készpénz a tanítói 
alap pénztárából, 200 korona az egyház pénztárából 
évnegyedenként előre fizetve, ismétlő-iskolák tanítá-
sáért 50 korona, egyházjegyzői teendőkért 30 korona, 
2 öl kemény, 1 öl puha tűzifa beszállítva, stóla. 
Tisztességes lakás, kerttel. Kötelessége : jelenleg a 
a III—VI. vegyes, ha pedig az egyház 3-ik iskolát 
állít, az egyháztanács állít kijelölendő osztályok veze-
tése, az összes kántori teendők végzése, kanonikus 
órákon s lelkész akadályoztatása esetén az istenitisz-
telet végzése, ismétlő-iskolások tanítása, egyházjegy-
zői teendők teljesítése. Pályázati határidő : november 
25. Állás azonnal elfoglalandó. A megválasztott a 
szatmári egyházmegyei tanítói gyámintézetnek köte-
lezett tagja. Matolcs (pósta Tunyog, Szatmár megye), 
1909 november 9. Kerekes Gyula, reform, lelkész. 

(2194-11—2) 
A vask irá ly fa lva l ág. h. ev. népiskola tanítói 

állására ezennel pályázat hirdettetik. Javadalom : 
3 szobás lakás, 1100 korona készpénzben, 20 m8 puha 
tűzifa, minden temetésnél 1 korona. A keresztlevéllel 
s esetleg működési bizonyítvánnyal fölszerelt és a 
nevezett iskola iskolaszékéhez intézett kérvények az 
ókörtvélyesi ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz küldendők be.-
A pályázat határideje : f. évi december 2. 

(2212—11-2) 
Állást keres egy róm. kath., okleveles tanító, jó 

orgonista és énekes egyaránt. Elmenne helyettesnek, 
nevelőnek, esetleg segédkántornak is. Szíves meg-
keresések „K. R., tanító" jeligével Ba las sagyarmat , 
Thököly-utca 14. szám kéretnek. (2222—II—2) 

A s c h w e i n s b a c h l (Pozsony m.) ág. hitv. ev. leány-
egyház kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Tan-
nyelv : tót. Fizetés : 1000 korona, kétszobás lakás, 
nagy kerttel, 50 korona tüzifaátalány, tanítólak fűté-
sére, és stóla. Pályázatok november 30-ig bazin-
schweinsbachi ev. lelkészi hivatalhoz küldendők. 

(2227—1—1) 
A k e l e c s é n y i községi áll. segélyz. elemi népisko-

lánál újonnan szervezett tanítónői állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: államtól 900 korona, község-
től 100 korona, kertilletmény 20 korona, lakása búto-
rozott szoba. Kellőleg fölszerelt kérvények, honossági 
bizonyítvánnyal együtt, iskolaszéki elnök címére kül-
dendők. Határidő : december 5. Az állás január hó 
1-én elfoglalandó. Kelecsény, u. p. Alsórécsény (Nyitra 
megye). Busztin Henrik, iskolaszéki elnök. 

(2228—1—1) 
Pályázat. A l ipótfalval ág. h. ev. el. iskola tanítói 

állása betöltendő. Javadalom : 344 korona államsegély ; 
200 korona törzsfizetés ; 124 korona tandíj ; 140 korona 
iskolafűtésért ; 22 mérő gabona, fele búza, fele rozs ; 
39 korona káposzta és lenért ; 3 öl puha tüzelőfa ; 
3 hold 404 öl föld haszonélvezete ; 48 korona a köz-
ségi harangoztatásért ; egy temetéskor 1 kor ; végül 
szép lakás és kert. A tanító ádventtől virágvasárnapig 
délutáni könyörgéseket is tart. Fölszerelt folyamod-
ványok f. évi december 15-ig beküldendők az alhói 
(Vasm.) ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz. (2229—111 — 1) 

A szederhát i (Arad m.) pusztai, községi jellegű 
elemi népiskolánál a tanítói állás betöltendő. Fizetés : 
államsegéllyel 1000 korona, természetbeni lakás és 
kert. Róm. kath. vallású és kántori teendőkben is 
jártas, családos tanítók kérvényei december hó l-ig 
kir. tanfelügyelőséghez küldendők. (2232—I—1) 

Okleveles tanító helyettesi vagy nevelői állást keres. 
„Tanító", Seps l szentk irá ly (Háromszék m.). 

( 2 3 4 0 - 1 - 1 ) 

Mivel a salg'ói (Nyitra vm.) róm. kath. iskola 
II-odtanítói állására hirdetett pályázat e lapban későn 
jelent meg, a Néptanítók Lapja 45. számában közzé-
tett föltételek mellett — azzal a hozzáadással, hogy 
nők is pályázhatnak — december 5-iki határidővel 
új pályázatot hirdet az iskolaszék. (2338—I—1) 

Ref. kántori oklevéllel bíró, okleveles helyettest 
keres állami iskolához december 1-től 3 hónapra 
Szabó László, Szentger icze , Baczkamadaras. 

(2239—1-1) 
Pályázat a sz ini ref. kántortanítóságra. Fizetése : 

1020 korona s májusig lelkészi szolgálatokért havonként 
33 korona 33 fillér; lakás, kert, gyümölcsös, hat marhára 
legelő, 30 méter fa. Kötelessége : hat osztályt vezetni, 
kántortanítói teendőket végezni. Fölszerelt kérvények 
lelkészhez, Perkupára küldendők november 28-ig. 
Állás december 1-én elfoglalandó. Államsegély nincs. 
Vasúti állomás, pósta : Szin. (2341—I—1) 

A vasdobra l ág. hitv. ev. egyház részéről okleveles, 
magyar-német nyelvű, nőtlen másodtanító kerestetik, 
ki az alsó három osztályt oktatni és szükség esetén 
a kántortanítót is helyettesíteni köteles lesz. Fizetése : 
egyszobás lakás, a szükséges bútorral ; készpénz a 
gyülekezettől 700 korona és 2 öl puha tüzelőfa, értéke 
32 korona ; az államtól 268 korona. Összesen : 1000 
korona. Kérvények az ev. lelkészi hivatalhoz december 
hó l-ig küldendők. (2342—II—1) 

Alsoki (Somogy) ref. egyházközség pályázatot hir-
det orgonista-kántortanítóságra. Javadalom : 1477 ko-
rona, melyből 296 korona 13 kh. 774 Q ö l szántóföld 
és rétnek évi jövedelmét képezi. Teendők : az elemi 
iskola három felső osztályának tanterv szerinti veze-
tése s az orgonista-kántortanítóság törvényben és sza-
bályzatokban előírt teendőinek ellátása. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Pályázati kérvények, oklevéllel 
és egyéb okmányokkal fölszerelve, december 5-ig 
Kovács Bertalan tanügyi elnökhöz küldendők, Kál-
máncsára (Somogy, pósta helyben). (2344—1—1) 

Pályázat a t i szaszöl lős i harmadik (vegyes iskolai) 
tanítói állásra. Javadalom : a) természetbeni jó lakás 
melléképülettel, külön kis kerttel ; b) egyházpénz-
tárból 1100 (egyezerszáz) korona, évnegyedenként 
előre fizetve ; e) e tanítóság javadalma pótlására ado-
mányozott osztályozott 5 hold szántóföld, — melynek 
adóját tanító fizeti — régi értékelés szerint 80 korona, 
mai értékében 150 korona ; d) ötödéves korpótlék az 
államtól. Kellő képesítés esetén kilátásba helyezve : a 
gazdasági ismétlő iskolai leányok tanításáért községünk 
pénztárából 50 korona fizetés. Kötelesség : a presbi-
térium által időről időre kijelölendő elemi osztály 
vagy osztályoknak — jelen iskolai évben az T. és II. 
vegyes osztályoknak — egyházkerületi tanterv szerint 
való vezetése, esetleg ismétlő-iskolások oktatása, az 
egyházi jegyzői tisztségnek — 50 korona évi díjért — 
tanítótársaival felváltva történő teljesítése ; kánonikus 
órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén az 
istenitisztelet végzése. Az állás lemondás, illetve át-
helyezéssel üresedett. Megválasztott költözködési költ-
séget nem kap. Pályázatok, okmányokkal fölszerelten, 
december hó 5-ig (választás napjáig) alulírott iskola-
széki elnökhöz küldendők. Az állás a törvényben előírt 
idő bevárása után azonnal elfoglalandó. Tiszaszőllős 
(Heves, utolsó pósta, vasút helyben), 1909 november 15. 
Szabó Imre, ref. lelkész. (2345—II-1) 

A mosonté tény l róm. kath. népiskolánál az osz-
tálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Járandóság: 
1000 korona, egy bútorozott szoba, egy öl fa. Kérvé-
nyek december hó l-ig az iskolaszék elnökéhez kül-
dendők. Csakis férfitanítók pályázhatnak. Kucher 
János, iskolaszéki elnök. (2346—I—1) 

Sz ige tvárra kántorság minden ágában teljesen 
jártas helyettest keresek, rögtöni belépésre. Fizetés : 
C0 korona és teljes ellátás. Dudás, róm. kath. kántor. 

(2355—1-1) 
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A szulyói ág. hitv. evang. egyházközségben Szu-
l y ó n a kántortanítői állás megüresedett. Kántor-
tanítói jövedelem : az egyházközségtől 741 korona, 
259 koronás fizetéskiegészítés ügyében 1909. évi 
júliusban kérvény terjesztetett fel a nagyméltóságú 
minisztériumhoz. Tannyelv : magyar-tót. Tanítói lakás 
áll : 2 szobából, egy konyhából, egy fás- és éléskam-
rából. A folyamodványok, oklevéllel ellátva, a szulyói 
evang. lelkészi hivatal címére, 1909. évi december 
20-ig benyújtandók. Szulyó, u. p. Peredmér, Trencsén 
megye, 1909 november 14. Bálent Dániel, lelkész. 

(2349-1 -1 ) 
A njemcze i (Szerém megye) ref. tanítói állásra 

pályázatot hirdetek. Javadalom : 1000 korona kész-
pénz, lakás, kert, stólák és 4 öl kemény tűzifa. Pá-
lyázhatnak azonnal ref. vagy evang. tanítók és taní-
tónők, kik német nyelven tanítani képesek. Köte-
lessége : az iskolát vezetni, istenitisztelet alatt 
orgonázni s a lelkész távollétében német prédikációt 
vasár- és ünnepnapokon felolvasni. Kérvények alul-
írott iskolaszéki elnökhöz küldendők. Hettesheimer 
Fülöp, ref. lelkész Banovci (Szerém megye, Sid 
mellett.) (2350—1—1) 

N a g y m e g y e r e n (Komárom m.) a róm. kath. má-
sodik tanítói állás jövedelme : 1000 korona fizetés, 
20 korona kertilletmény, bútorozott szoba, fűtéssel. 
Vezeti az 1—II. fiúosztályt, tanítja a fiúismétlősöket, 
a kántorságban segédkezik, esetleg önállóan végez. 
Egyéb kötelmek díjlevélben. Határidő : december 2. 
Az iskolaszék. (2351—1—1) 

Hrádeki (Nyitra m.) kán tortanítói állásra novem-
ber 30-ig pályázat hirdettetik. Lakása : 3 szoba, zárt 
konyha, kamra, 2 istálló. Jövedelme : föld, fa, pár-
bér, stóla és készpénzilletményekben 1000 korona, a 
termények és stóla minimális értékben felvéve. A 
hrádeki róm. kath. iskolaszékre címzett kérvények 
Fehérváry Kálmán esperes Hrádek, u. p. Kocsócz 
küldendők. (2354—1—1) 

A bát l (Hont m.) ág. hitv. ev. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása : lakáson és ker-
ten kívül készpénzben és terményben 1627 korona 
52 fillér. Kötelességei : a III—VI. osztály tanítása s 
a kántori teendő végzése. Tanítási nyelv : magyar, 
istenitisztelet nyelve : tót-magyar. Temetés búcsúz-
tatóval végzendő. Kellően fölszerelt pályázatok decem-
ber 3-ig Hajdú Lajos, ev. lelkészhez küldendők. 

( 2356 -1 -1 ) 
Szendehe ly (Nógrád m.) róm. kath. kántortanítői 

állásra pályázat hirdettetik f. hó 28-ig. Díjlevéli össz-
javadalma : 1642 korona 13 fillér. Német nyelv tudása 
követeltetik. Választás 28-án. Iskolaszék. 

(2357—1-1) 
A nagykerek i i ref. kántor-orgonista-tanítóságra 

pályázat hirdettetik. Pályázati kérvények okmányok-
kal, esperesi elbocsátó, szolgálati bizonyítvánnyal iskola-
székhez küldendők dec. 4-ig. Fizetése : 1500 korona 
készpénz, lakás, temetéseknél a rendes stóla s kor-
pótlék államsegélyből. Tanít az I—VI. oszt. fiúiskolá-
ban s végez minden kántori teendőket. Az iskolaszék. 
Állás azonnal elfoglalandó. (2358—I—1) 

Pályázat az á g y a i ref. elemi népiskolánál a negye-
dik tanítói állásra. Javadalom : 1000 korona, melyből 
100 koronát az egyház ad, 900 korona államsegély; 
lakás, vagy a törvényes lakáspénz, és kertváltság. 
Kötelesség : az iskolaszék által megjelölt osztályok és 
női kézimunka tanítása a mindennapi és ismétlő-
iskolában, irodai teendőkben, orgonálásban segédkezés. 
Fizetés 1910. évi január hó 1. napjától jár, de meg-
választottnak érdekében áll a választás után azonnal 
megjelenni. Okleveles tanítónők törvényszerűen föl-
szerelt pályázati kérvényeiket f. évi december hó 2-ig 
alulírotthoz küldjék. Ágya (Arad m., póstahely), 1909. 
évi november hó 17. Fogarassy Bálint, ref. lelkész. 

( 2 3 6 2 - 1 - 1 ) 

A késmárki ág. hitv. ev. polgári leányiskoláná 
egy nyelv-történettudományi és egy mennyiségtan-
természettudományi segédtanerői állás töltendő be. 
Évi fizetés : a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
127.136/909. sz. rendeletével az 55.556 906. sz. sza-
bályrendelet alapján egyeuként engedélyezett 1300 
korona, fizetéskiegészítő államsegéllyel együtt 1400 
korona törzsfizetés és 400 korona lakáspénz. A meg-
választandók állomásaikat legkésőbben 191U. évi január 
hó 1-én elfoglalni tartoznak. Pályázhatnak evang. 
vallású férfiak és nők egyaránt. A pályázók képesí-
tésüket és eddigi működésüket igazoló okmányaik-
kal fölszerelt folyamodványaikat f. évi december hó 
8-ig az iskolaszéki elnökséghez küldjék be. Az 
ének, testgyakorlás vagy rajz tanítására képes pályá-
zók előnyben részesülnek. Késmárk, 1909 november 
hó 15-én. Kottlár Sámuel, iskolaszéki elnök. 

(2359 — 1—1) 
Nyíregyházához tartozó Királyte lek-szőlőskert i 

róm. kath. elemi iskolánál előléptetés folytán meg-
üresedett férfitanítói állomás betöltendő. Javadalom : 
természetbeni lakáson kívül 400 korona az iskolától, 700 
korona államsegélyből. Kötelessége : az iskola bel-
szervezeti szabályzata értelmében a mindennapi és 
ismétlő-tanköteleseket nevelni és oktatni. Kereszt-
ievei, oklevél, működési, illetőségi, egészségi és csa-
ládi állapotot igazoló bizonyítvánnyal fölszerelt folya-
modványt december l-ig a nyíregyházi róm. kath. 
iskolaszék elnökségéhez kell küldeni. A megválasztott 
állását egyházhatósággi jóváhagyás után azonnal 
tartozik elfoglalni. (2361—1—1) 

Mesterszál lás község róm. kath. iskolaszéke egy 
külterületi tanítói állásra pályázatot hirdet. Javadal-
mazása : készpénzfizetés 1000 korona, ebből 800 korona 
államsegély ; kertilletmény 25 korona ; írószerátalány 
10 korona ; szép, új lakás, mely áll : két szoba, konyha, 
kamra, fáskamra, pince, istálló, ól ; törvényes ötöd-
éves korpótlék. Kötelessége: kéttanítós iskolánál a 
III—IV—V—VI. vegyes osztályt a püspöki tanterv 
szerint, a gazdasági ismétlő-iskolában pedig a köz-
szükségleti tárgyakat tanítani, a gyermekeket a 
templomba vezetni. Kérvényhez melléklendők : tanítói 
oklevél, keresztlevél, működési, községi illetőségi és 
magyar állampolgárságról szóló hatósági bizonyít-
ványok, házasság- vagy szabad állapotról, korpótlék 
vagy arra való igényről és a törvényszabta eskü le-
tételéről szóló igazolványok. Kérvények a róm. kath. 
iskolaszékhez címezve, f. évi december hő l-ig Bene 
Mihály iskolaszéki elnökhöz nyújtandók be. Az állás 
azonnal elfoglalandó. Mesterszállás (Jásznagykún-
szolnok m.), 1909 november 2. Romhányi Mihály, 
iskolaszéki jegyző. (2363—1—1) 

A nolcsói tanítói állásra Néptanítók Lapja 44. szá-
mában hirdetett pályázat határideje december 7-ig 
meghosszabbíttatik. (2365—I—1) 

Zólyommócsán ev. tanítói állásra pályázat nyit-
tatik. Javadalma : 600 korona az egyháztól, 400 korona 
államsegély és lakás. Nyelv : magyar-tót. Fölszerelt 
kérvények december 11-ig Linder Mihály lelkészhez, 
Felsőmicsinyére küldendők. (2366—11—1) 

A l a j t a s z e n t g y ö r g y i róm. kath. osztálytanítói 
állásra november 30-ig pályázat hirdettetik. Járan-
dóság: 1000 korona, kertátalány 20 korona, egy kis 
szoba, fűtés. Iskolaszék. (2369 —1—1) 

A monor i református egyházhoz segédkántor keres-
tetik folyó évi december elsejétől jövő évi június 
elsejéig. Fizetése : havonként száz korona. Kötelessége : 
a rektor akadályoztatása esetén őt a templomban 
(orgonálásban) vagy temetéseknél, nemkülönben az 
iskolában helyettesíteni, valamint a gondnoki teendők-
ben is segédkezni. Lehetőleg oklevelesek, de esetleg 
képezdevégzettek is pályázhatnak. A megválasztott 
sürgönyileg értesíttetik. Kérvények a ref. lelkészi 
hivatalba küldendők. (2382—1—1) 
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A s z ö g y é n i róm. kath. népiskolához egy tanítói 
állásra november 27-ig pályázat nyittatik. Javadalma : 
egy szoba fűtéssel, a községtől 100, államsegélyből 
900 korona. Kötelessége : a püspöki tanterv szerint 
a II—III. osztályt és ismétlőket tanítani, a gyerme-
keket templomba kísérni, rájuk felügyelni, a kántor-
súgban segédkezni. Az állás december 1-én elfog-
lalandó. Iskolaszéki elnök. (2367—1—1) 

Igló város tanácsa a város és a szepesmegyei püspök 
között 1879. évi május hó 5-én létrejött megegyezés 
alapján a lemondás, illetve nyugdíjazás folytán üre-
sedésbe jött ig lóvaspataki és i g l ó v é g h e l y i kántor-
tanítói állásokra ezennel pályázatot hirdet. Ezen 
kántortanítói állások jövedelme, melyet Igló város, 
mint az iskolák segélyezője, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c 2. § a alapján biztosít, az állások mindegyikére 
nézve a következő, a városi képviselőtestületnek 1908. 
évi december 9-én hozott 65/ki.908. számú határozata 
szerint: 1. Évi 1000 korona törzsfizetés. 2. Korpót-
lékok : 5 évi működés után 200 korona, 10 év után 
200 korona, 15 év után 100 korona, 20 év után 100 
korona, 25 év után 200 korona, 30 év után 200 korona. 
3. Természetbeni lakás. 4. Kerthasználat. 5. 20 korona 
fűtési átalány. Pályázó róm. kath. tanítók folyamod-
ványaikat f. évi december hó 7-ig terjesszék be Igló 
város tanácsához. A folyamodványhoz csatolandók : 
keresztlevél, tanítói oklevél, működési és a kántori 
teendőkben való jártasságot igazoló bizonyítvány, 
magyar honossági bizonyítvány, nős vagy nőtlen álla-
potot igazoló lelkészi bizonyítvány. Igló város tanácsa, 
1909. évi november hő 18-án. Folgecs Kornél s. k., 
polgármester. (2368—II—1) 

Heresznyére (Somogy m., pósta Vízvár), róm. 
kath. osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalma: 1000 korona, bútorozott szoba fűtéssel, lakás-
és kertpótlék 120 korona. Kötelme : a III—VI. osztály 
és a gazdasági ismétlőben a közismereti tárgyak 
tanítása, kántoriakban segédkezés. Határidő : dec. 2. 
Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények az iskola-
székhez címzendők. (2370—I—1) 

A bajmoki róm. kath. magyar tanítási nyelvű nép-
iskolánál két (12. és 13.) újonnan szervezett férfitanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Mindkét állás évi java-
dalma egyenként a következő : aj Bajmok község 
pénztárából 100 korona., b) államsegélyből 900 korona, 
c) Bajmok község pénztárából 200 korona lakásbér és 
20 korona kertilletmény. A megválasztottak végleges 
alkalmazása a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóvá-
hagyásától függ. Pályázati határidő : december 8. Az 
oklevéllel, magyar honosságot igazoló okmánnyal, eset-
leg működési és külön képességeket igazoló bizonyít-
ványokkal fölszerelt kérvények főtisztelendő Hegedűs 
Lénárd esperes-plébános úrhoz küldendők, Bajmokra. 
Bajmok, 1909 november 17. Róm. kath. iskolaszék. 

(2378—1-1) 
A ravanszkai községi elemi népiskolánál a tanítói 

állás betöltendő. Az állomás járandóságai: 1. 1000 
korona készpénzfizetés. 2. Tisztességes lakás, konyha-
kerttel. Róm. kath. vallású, kántori teendőket végezni 
képes és valamely szláv nyelvet bíró pályázók magyar-
nyelven szerkesztett, magyar honossági bizonyítvány-
nyal is fölszerelt, szabályszerű bélyeggel ellátott és a 
nagyméltóságú vallás- és közokt. miniszter úrhoz 
címzett folyamodványaikat f. évi december hó 10-ig 
Ivrassó-Szörény vármegye közigazgatási bizottságához 
küldjék be. Lúgos, 1909. évi november hó 17-én. 
lierecz Gyula s. k., P. J. r. 1., kir. tanfelügyelő. 

(111/h—I—1) 
Ungpéteri róm. kath. tanítói állásra pályázat. 

Jövedelem : államsegéllyel ezer korona. Fél telek 
föld, megfelelő lakás, kert, melléképületek. Pályázat 
ezévi december tizedikéig Benkő József főesperes 
úrhoz, Ungvárra küldendő. Tannyelv magyar. Község 
tót. (2388—1—1) 

Elhalálozás folytán megürült újfutaki róm. kath. 
kántortanítói állomásra fél évre németül tudó helyettes 
kerestetik. Fizetése : havi 80 korona és a stóláris 
jövedelem. Kötelessége : az I. oszt. ismétlő-iskolát 
vezetni, az összes kántori teendőket, temetésnél, 
esküvőnél, beteglátogatásnál, keresztelőnél, avatásnál 
végezni. Pályázati határidő : november 30. Személyes 
megjelenés előny. Az állás azonnal elfoglalandó. Kér-
vények főtiszt. Eördög Elemér plébános címére, Új-
futak (Bács megye) küldendők. (2377—1—1) 

A fe lsökubini (Árva megye) evang. leányegyház 
tanítói állására pályázatot hirdetek. Javadalma : lakáson 
és kerten kívül államsegéllyel kiegészített 1000 korona. 
Kötelessége : a mindennapi és ismétlő-iskolába járó 
tankötelesek tanítása, minden második vasárnapon 
Felsőkubinban délutáni istentisztelet tartása és a 
lestini anyaegyház kántortanítójának akadályoztatása 
esetén Lestinben a kántori és egyházjegyzői teendők 
ellátása. Okmányokkal fölszerelt kérvények december 
15-ig alulírotthoz benyújtandók. Lavotta Kornél iskola-
széki elnök, Alsókubin. (2380—1—1) 

A szepesmindszent i róm. kath. kántortanítói 
állomásra f. évi december hó kilencedikére pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : a hitközségtől 80 korona ; 
tandíj átlag 100 korona; államsegély 422 korona; 
húsz m3 tűzifa házhoz szállítva, mellyel a tanterem is 
fűtendő ; misealapítványokból 24 korona ; stóla, kolleda 
átlag 100 korona ; 2'555 k. hold szántóföld haszon-
élvezete 25 korona 92 fillér ; legelőjog 4 s telekre 
8 korona ; 23 hl. rozs ; 0'60 hl. árpa 231 korona 
10 fillér ; rét haszonélvezete 4 korona. Jó lakás. Tan-
nyelv magyar. A tót nyelv ismerete szükséges. Föl-
szerelt folyamodványok a szepesmindszenti róm. kath. 
iskolaszékre címezve, Lackó József espíres-tanfelügyelő-
nek Zsigra, u. p. Szepesváralja küldendők. Személyes 
megjelenés szükséges. (2381—II—1) 

F é c z e l (Budapest közelében) róm. kath. elemi 
iskolája 4-ik, ideiglenes helyettes tanítónői állására 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 1910. évre, csakis 
szorgalmi, 9 hónapra havi 70 korona. Kötelessége : 
reábízandó osztályt és női kézimunkát tanítani. Tan-
nyelv: magyar. Pályázati határidő: december 10. 
Választás december 15. Állomás újévre elfoglalandó. 
Okleveles tanítónők fölszerelt s iskolaszékhez címzett 
kérvényei Varga Vendel, róm. kath. főtanítóhoz kül-
dendők. (2390—1—1) 

K l s n á n a i róm. kath. tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Jövedelme : kettő szoba, konyha stb , mellék-
helyiségek és egynegyed hold kert, 648 korona köz-
ségtől, 352 korona államsegély és törvényes korpót-
lék. Választás december hó ötödikén. Állás egyház-
megyei jóváhagyás után elfoglalandó. Személyes meg-
jelenés előny, de útiköltség megtéríttetni nem fog. 
Kisnána, Heves m., u. p. Domoszló. Iskolaszéki egy-
házi elnök. (2394—1—1) 

A per lasz l (volt határőrvidék) községi szerb és 
magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 1200 korona fizetés, 1 hold szántóföld, 12 m:; 

tűzifa, 10 korona irodai átalány, \ t hold pótkert és 
törvényes lakbérilletmény. A kinevezendő tanítónak 
gör. kel. szerb anyanyelvűnek kell lennie s ha a gör. 
kel. szerb templomi kántorságot vezetni képes, azon 
esetben a hitközségtől 240 korona díjazásban részesül. 
Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy 
a torontálvármegyei közigazgatási bizottsághoz cím-
zendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt 
folyamodványukat f. évi december hó 4-ig a megyei 
közigazgatási bizottságnak Nagybecskerekre küldjék 
be. A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság, 
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. 
Nagybecskerek, 1909. évi november hó 13-án. Grézló, 
kir. tanfelügyelő. (110—III—I) 
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Az ének dallamának áttekintése után azt is 
megállapíthatjuk, hogy a dallamban előforduló 
e hang jegye előtt mindenütt egy-egy (} jel van 
írva ; ezt a módosítást is végrehajtva az elébhi 
hangsoron s számbavéve a dallam egész hang-
terjedelmét, az alábbi hangsorozatot kapjuk: 

b, c, d, es, f , g, a, b (c, d). 

Minthogy pedig a dallam b hanggal végződik, 
ezt a hangot kell tekintenünk a dallam hang-
és létranemének kezdőpontjául. Ettől a hangtól 
kiindulva, a hangsor szerkezete ez : 

1, 1, 1, 1, 1, ^ hang. 

Ez a dallamtípus egyezik az alábbi hangsorral : 

1 1 i 1 1 1 -i 
c, d, e, f , g, a, h, c; 

tehát a szóbanlevő dallam hangneme : kemény, 
létraneme : b. 

Mai hangírással jelölve e dallamot, az esetle-
ges hang gyanánt bejegyzett es-lépcsőt beigtat-
hatjuk a hanglétra szerves alkotórésze gyanánt, 
mit az alábbi előjegyzéssel fejezünk ki : 

Ennek segítségével a dallamot most már igen 
könnyen megállapíthatjuk s egyelőre figyelmen 
kívül hagyván az időméret jelöléseit, eképen ír-
hatjuk át : 

Stb. 

Hogy ez a nagy élénkséggel s tisztán kicsen-
dülő dallam mindjárt oly ismerősnek tetszik s 
könnyen énekelhetőségénél fogva oly természetes 
folyamatúnak érzik, annak oka abban van, hogy 
egészen szabatosan s hibátlan tisztasággal simul 
a ma már annyira megszokott kemény hangnem 
természetszerű hangmenetéhez. Abban a korban 
ez még ritka jelenség, mert a XVI. ós XVII. 
századbeli énekek dallamai jobbára még a régi 
hangnemekhez igazodnak, melyek sajátságos jel-
leget adnak a régi énekek melódiájának. A ke-
mény hangnemhez való illeszkedés ennek a dal-
lamnak erősen népies eredetére vall. 

Az ének helyes megfejtésének másik kelléke 
a hangok időbeli viszonyainak megállapítása. 
Első pillanatra feltűnik, hogy a dallam jelölésé-
ben hiányzik az ütemekbe való beosztás — az 
időméret és hangsúlyozás kivitelének ez első-
rendű meghatározója. 

Itt egyedüli támasztékunk csak a hangjegyek 
formája lehet. 

A följegyzésben a következő formák fordul-
nak elő : 

a) egy helyen, t. i. az ének végén ezt a je let 
látjuk : iJ ; ez a nyújtással is meghosszab-
bított végző hang hosszú időértékű (e hangjegy-
alak neve longa) vagyis hosszú ; 

b) igen szórványosan (s következetlenül hasz-
nálva) fordul elő ez a jegy is : 

! 
annyira következetlenül, hogy ennek a jegynek 
a többiek közé való odakerülését bízvást az 
akkori könyvnyomtatás fogyatékossága gyanánt 
tekinthetjük s így ezeket a jegyeket bátran 
figyelmen kívül hagyhatjuk, illetőleg az odaillő 

• A 
jeggyel cserélhetjük föl ; 

c) az egész dallam ritmikáját tehát — az idő-
méreteket tekintve — ez a két jel fogja jelleg-
zetesen meghatározni : 

O ( = semibrevis, vagyis félrövid) ; 

i> ( = minima, vagyis igen rövid). 

Ennek a két jelnek egymáshoz való viszonya 
a régi menzura, vagyis mértékelés szerint két-
féle lehetett : 

a ) vagy három kisebb érték tett ki együtt 
egy nagyobb értéket : 

l H = o 
s ez a felosztásmód volt a teljes, tökéletes ; 

b) vagy pedig a hosszabb hangot jelentő jegy 
kétszeresét tette ki a rövidebbnek : 

A è = o 
S ezt a felosztást tekintették tökéletlennek. 

A kétféle felosztás közül az első a régebbi ; 
míg az újabb menzura alapja a kettős felosztás 
lőn. (Felezés és kétszerezés alaptétele.) 

Hogy mely esetekben érvényesüljön az egyik, 
mely esetekben a másik felosztás, s miféle jelö-
lésmód ad figyelmeztetést az egyikre, avagy a 
másikra, ezt illetőleg számos, bonyolult szabályt 
állítottak fel, melyek között eleget tévelyeghetett 
az, aki e szabályokat mind el akarta sajátítani. 

Az előttünk levő dallam kezdőhangjai, 

A A A A o o 
mindjárt láttatják, vagy legalább sejtetik, hogy 
itt a páros felosztás érvényesül ; nevezetesen ezen 
ütemezés által : 
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Angyalok az égben 

azonnal egy magyaros ritmikai képlethez jutot-
tunk, míg egy ilyenforma beosztás : 

U W V. j u j 
teljesen érthetetlen, vagy legalább okadatolhatat-
lan lenne. 

Ha most már e kétféle formát mai hangjegy-
alakokkal cseréljük fel : 

A — o!: 
a következő képlet áll előttünk : 

'1 «J í J o ! Ä I o ^ ! 
ez az ütemforma | ütemmutatóval fejezhető ki ; 
ámde ennek értelmezése ez : az időméret egysé-
gének kifejező jegye az egész hangjegy ( — ) s 
ilyen érték van egy ütemben kettő (= Ily 
értelmezéssel azonban a félhangjeggyel ( ) ki-
fejezett hangok az időméret egységének Jelezett 
értékeivé válnak, melyeket mai hangírásunk szo-
kottabb jeleivel a következőképen is kifejezhetünk : 

7 i 

-u , 1 , 1 
0 0 0 0 

•s p p -/4 I I I 
0 9 0 0 I » » I 

teljesen egyértelmű kifejezések és jelölések. 

E legutóbbi forma fogja a mai szemléletmód-
hoz a leginkább alkalmazottan s a legnagyobb 
hűséggel kifejezni a szóbanlevő élénk menetű 
dalam ritmusát, melyet most már a föntebb ki-
fejtett dallamképletekkel együttesen így jelöl-
hetünk : 

An-gya - lok az ég - ben . . . 

Az időméret megállapítása szempontjából némi 
tekintetben bonyolultabbnak látszik a dallam azon 
részleteinek helyes megoldása, ahol egy brevis 
és egy minima kerülnek egymás mellé : 

O 

ezt a trochaikus ( - méretet ugyanis kétféle-
képen lehet értelmezni. Vagy ragaszkodunk ahhoz 
az elvhez, hogy a brevis (hangjegyforma) két-
szerese a minimának, s akkor e képletben az 
időméret egységének hármas osztásáról van szó ; 
ily értelmezéssel az imént közölt két ütem foly-
tatásául ez a képlet fejlődik : 

2A 

2/2 

-U 
• 0 0 0 * 0 0 

Bizonyos igaz, hogy ezen trochaikus méretnek 
ilyen módon való megfejtése s kivitele egészen 
sajátságos és érdekes hanghatást eredményez ; 
én azonban azt hiszem, hogy a népének átlátszó 
egyszerűségét s a magyar dallam ritmusának 
nemzeti, faji tulajdonságait is inkább megköze-
lítjük, ha a magyar trochaikus képleteknek azt 
a formáját választjuk, melyben az első (hosszú) 
hang háromszorosa a második (rövid) hangnak ; 
ezek időértékét összevéve tehát, az időméret egy-
ségének négyes felosztását kell föltételeznünk, 
melyből 3 rész illeti meg az első (hosszú) han-
got s 1 rész esik a második (rövid) hangra ; 
hangjegyekben kifejezve : 

o o t 1 O 0 
2/l 1 

0 0 — , — 

2/2 
1 1 

0' 

l*\ 
0 J* h 

0 J - J 

-u 
K 

• 
N 1 

0' 

h 
h 

0 J 1 
0 

vagyis a dallami képlettel együttesen feltüntetve : 

Se - reg - gel röp - dös - nek .. . 

Ilyen igen kiélezett, pattogó ritmusnak azon-
ban csak akkor van értelme és értéke, ha a 
dallam és szöveg — a szóhangok és szótagok 
metrumát tekintve — teljesen egybeillő, össze-
vágó. Mihelyt ez az összevágóság nem teljes, 
vagy épen a szövegbeli szótagok metruma ellen-
tétes : ritmikai egyenetlenségek állanak elő, s 
ezen egyenetlenségek nem kárpótolnak bennünket 
az átírás, a megfejtés hűségének aggályosságig 
vitt pontos kiviteléért. Ép ezért — ha mindjárt 
a leírás hűségének látszólag némi rovására is — 
legcélszerűbb az időméret e nagy különbözeteit 
kiegyenlíteni, s miként a mellékleten közölt át-
irat mutatja, ez és az ezekhez hasonló részleteket 
így megoldani : 

- - N -

Se - reg - gel röp - köd - nek 
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Az ily kiegyenlített képleteket énekelve, a 
magyar szó helyes hangsúlyozása, időméret sze-
rinti helyes, magyaros kiejtése által okvetlenül 
létrejön a legfőbb ritmikai szépség : a szó és 
dallam kongruenciája, amely az eredeti dallam 
leírójának is szeme előtt lebeghetett. 

Még csak a harmadik verssor érdekes ritmikai 
fordulatára kell rámutatnunk ; e sor ezen ritmi-
zálását : 

az eredeti jelzési mód megengedi, sőt tán köve-
teli is ; s ón úgy érzem, kár volna erre a sorra 
is ezt a képletet rákényszeríteni :* 

r r r r i i i i 0 0 0 0 I 0 9 I 
Ezen ritmikai megfejtést most már egyeztetve 

a dallami elemmel, megkapjuk a mellékleten 
közölt formát a maga teljességében. 

A nyájas olvasó pedig bocsássa meg a rovat-
vezetőnek ezen melódikai és metrikai szőrszál-
hasogatásokat ; de én úgy véltem, hogy e fejte-
getéssel okadatolni tartozom e kedves karácsonyi 
dallamnak a mellékleten közölt formáját; s úgy 
érzem, hogy ha e kis dal egy két gyermekszív-
ben felébreszti a Jézuska-várás titokkal teljes 
szent örömének érzetét: — érdemes volt e 
dallammal részletesebben foglalkoznom. 

Hadd fejezzem be e sorokat egy bibliográfiai 
adalékkal. A Szelepcsényi-féle Cancionálénak 4 
féle kiadása van előttem, melyek mindenike egy-
formán és egyképen tartalmazza e dalocskát. 
Ezek: az 1675-iki, 1703-iki, 1738-iki és 1792-iki 
kiadácok. A Szabó Károly féle „Régi Magyar 
Könyvtár" (mely az 1711-ig megjelent, magyar-
nyelvű összes művek kimerítő jegyzékét s biblio-
gráfiai leírását tartalmazza, az 1675-iki kiadásról 
nem tesz említést, nyilván azért, mert Szabónak 
nagyszabású és bibliográfiai szempontból alap-
vető műve összeállításakor az énekeskönyv ezen 
kiadásának egyetlen példánya sem volt ismere-
tes s egyetlen példány sem volt köz, vagy szám-
bavehető magánkönyvtár tulajdonában. A jelen-
leg előttem levő példány a Pedagógium könyv-
tárának tulajdona, mely először Eugemer Má-
tyásnak, a pesti főegyház egykori kántorának, 
majd Király Pál pedagógiumi tanárnak volt 
birtokában. Ezt a példányt tehát jelenleg uni-
kumnak kell tekintenünk. E címlap nélküli pél-
dány korát Eugemer a következő bejegyzéssel 
állapítja meg: „Az 1693-ik évben nyomtatott 
Illyés István „Zsoltárok és halottas énekek" 

* V. ö. Zsasskovszky Énektár L kiad. 107. lap. 

c. könyvének 3-ik lapján a II. Soltár versei fö-
lött ez áll: „Nota: Imádlak tégedet, láthatatlan 
stb. Lásd a régi Cantionaleban, fol. 137. In re-
centiori edit. Tyrnav. Anno. 1675." — A szóban 
levő példány 137. lapján valóban az az ének 
van. — Szolgáljon e kis megjegyzés irodalom-
történeti adalékul, de figyelemgerjesztésül is 
abban a tekintetben, hogy nyelvi, költészeti és 
zenei szempontból oly értékes régi énekes-
könyveink erősen ki vannak téve a teljes elkalló-
dásnak. Régi kórusok zugaiból ezeket napfényre 
hozni — itt volna a legfőbb ideje. Sz. JB. 

* Iskolai ünnepeink. (Tanügy-szépirodalmi 
folyóirat. Szerkeszti Szentgyörgyi Dénes.) Az 
Iskolai ünnepeink című folyóirat első száma 
jelent meg s tartalmának gondos összeállítása 
amellett tanúskodik, hogy azt a célt, amit a szer-
kesztő maga elé kitűzött, komoly törekvéssel akarja 
elérni. Célja pedig az, hogy a tanítóságnak s a 
tanulóifjúságnak egy olyan havonként megjelenő 
gyűjteményt bocsásson rendelkezésére, melyből 
éveken át válogathasson a különféle iskolai ünne-
pekre megfelelő beszédeket, verseket és ének-
számokat. Ezzel pedig az ünnepek műsorai válto-
zatosabbak s maguk az ünnepek vonzóbbak lenné-
nek. E kérdés nagy fontosságára már a képezdei 
növendékek figyelmét is felhívja s egyszersmind 
pályatételeket is tűz ki a tanítójelölteknek hazafias 
irányú alkalmi beszédek, versek stb. írására. Az 
a törekvése a szerkesztőnek, hogy e folyóiratba 
csakis értékes munkák kerüljenek ; az első szám-
ban sikerült is, mint azt tartalmából látni fogjuk. 
Ifj. Szász Béla „Miatyánk" című gyönyörű költe-
ményével kezdődik meg a füzet. A következő 
Kertész József elmélkedése halottak napjáról, 
melyben az elmúlás gondolatáról igen szépen el-
mélkedik. Az Erzsébet-ünnepélyre Lampérth Gézá-
tól, K. Simó Ferenctől egy-egy költeményt, lapunk 
szerkesztőjétől és Fülöp Sámueltől pedig egy-egy 
alkalmi beszédet találunk. Fülöp Kálmán pedig 
egy 2 felvonásos színdarabbal áldoz Erzsébet 
királyné emlékének. Ezeken kívül az első számban 
október 6-ikára, a Kazinczy-ünnepélyre s végül 
az ezeréves évfordulóra Szabolcska Mihály, Zempléni 
Árpád és Roboz Andor írtak gyönyörű verseket, 
a beszédeket pedig Molnár Gábor dr. és Jánosy 
Sámuel írták. Egy füzet ára 60 fillér, 12 füzet 
7 korona, 14 füzet 8 korona. Előfizetések Révész 
Béla könyvnyomdájába küldendők, Marosvásár-
helyre. ( j . ) 

* ó r ö k i m á d á s . (Egyházi énekek. Szerzette Hoós 
János.) Szerzőnek nem első munkája ez. Már több 
mint száz dalt és éneket írt s közülök nem egy 
nyerte meg a közönség tetszését. Ezt a tetszést 
ez a füzet is megérdemli. A legmagasabb hangja 
az e, míg a legalsó hang c nél mélyebbre nem 
halad. S ez igen fontos körülmény, épen az egy-
házi énekeknél, mert így felnőttek és gyermekek 
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minden megerőltetés nélkül énekelhetik. Az 
orgonakíséret egyszerű, tiszta akkordokból van 
szerkesztve s szerzőnek igazán sikerült minden 
értelemzavaró disszonanciát kikerülni. Harminc 
egyházi éneket tartalmaz, mindegyik ének orgona-
vagy harmóniumkísérettel s tárgyuk: Isten, Jézus 
és az oltári szentség. Az énekszövegek legnagyobb 
részét Kaposi és Zámbó énekeskönyveiből vette 
át, de ezeken kívül szép verseket vett át Koncz 
Józseftől és Kemenes Ferenctől is. Különösen a 
katholikus kántortanítóknak s a magyarországi 
oltáregyesületeknek ajánljuk megszerzés végett. 
A füzet ára 5 korona. Kapható a szerzőnél, 
Temesváron. (j.) 

Könyvesház. 
* A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. 

(írta Krúdy Gyula. Megjelent a Franklin-Társulat 
kiadásában. Ara 3 korona 60 fillér.) 

Krúdy regényeinek és novelláinak ismert alakjai 
vonulnak fel ebben a kötetben is. A bűvös 
erszénynek egy vidéki földbirtokos a tulajdonosa, 
kinek az a legfőbb mulatsága, hogy jártában, kelté-
ben aranyakat potyogtat s gyönyörködik a pénzén 
marakodó emberek kapzsiságán. Minthogy azonban 
nagy világgyűlölő is, nem elégszik meg ezzel a 
gyönyörűséggel, hanem maga köré gyűjti a fél-
világ sehonnai léhűtőjét, akikkel időnként nagy 
mulatságot rendez. A mulatságnak az a vége, 
hogy a mulatók elverik a gazdát. Azaz csak akkor 
verik el, ha az orgiákon nem vesz részt a gazda 
szenvedő tekintetű egyetlen fia, ki a bor hatása 
alatt kitörni készülő indulatokat egy szempillan-
tással megfékezi. Fölvonulnak e regényben régebbi 
novelláinak többé-kevésbé ismert szereplői, hogy 
valahogy el ne feledkezzünk a sikkasztó árva-
gyámról, tolvaj szolgákról, az elkergetett és 
ártatlan szenvedő asszonyról, a tönkrement nemes-
ről, a mulató földbirtokosról stb. Ezek mind a 
bűvös erszényről beszélnek, mely csodálatosan 
mindig telve van. De a gazda nagy filozófus. 
Hogy gyermekét a vagyon boldogtalanná ne 
tegye, elrejti erszényét s hiába keresi mindenki. 
Természetesnek fogjuk találni, hogy a fiú, a jogos 
örökös megtalálja, mikor legnagyobb szüksége 
van rá. Megtalálja a halott kezében, tíz évvel a 
temetés után. De az erszény üres s ennek hatása 
alatt a fiú megőrült. 

Rettenetes hibái vannak ennek a regénynek. 
Nem tudjuk hamarjában megmondani : az író 
naívsága, az alakok kopottsága és élettelensége 
nagyobb e, vagy a jellemzésben megnyilatkozó 
következetlenség. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
ennek az egész világnak semmi kapcsolata sincs 
az élettel, nem éltek ezek az emberek soha sem 
s mégis azt a hatást teszik reánk, mint egy el-
temetett világ feljáró kísértetei. A regény 

olvasása közben Jókainak és Mikszáthnak színes 
világa tündöklik a háttérben, hogy e világítás 
mellett annál tisztábban lássuk Krúdy regényének 
gyöngéit. Jókai és Mikszáth regényeinek utánzata 
e munka, de hiányzik írójából Jókai ragyogó 
képzelete s Mikszáth kedvessége. 

Alig hisszük, hogy lesz olyan olvasója, kinek 
eszébe ne juttatná Mikszáth híres művét, Szent 
Péter esernyőjét. A bűvös erszény hasonló 
motívumai, a főalakok rokonsága, sőt mondhatnánk 
lemásolása minden eredetiségtől megfosztják Krúdy 
munkáját. 

Egyet el kell ismernünk e regény írójáról. 
Valami elbeszélő-készsége van. Ha fel tudna 
szabadulni mások hatása alól, alkothatna értékes 
elbeszéléseket is. így azonban csak arra a közön-
ségre lehet hatással, melynek ízlése fejletlen s 
mely szereti a csodás, képzelt világot, annál 
jobban, mennél idegenszerűbb, izgatóbb, változa-
tosabb. _ (— s.) 

* A kétszívű Pethő. (írta : Szomaházy István. 
Singer és Wolfner kiadása. Ara 3 korona.) 

A kétszívű Pethő egy asszonyba és egy leányba 
szerelmes. Hol az egyik érzése, hol a másik ural-
kodik rajta. Sokáig tétovázik, míg végre feleségül 
veszi a leányt. Az óhajtott lelki nyugalom azon-
ban nem következik el, nem tud megfeledkezni 
a kacér asszonyról. Ártatlan feleségét megcsalja, 
megcsalja még akkor is, mikor kisgyermekkel 
ajándékozza meg. Egy erdei találka alkalmával 
feleségének öreg apja, egy gyermekét bálványozó 
orvos, meglátja a szerelmes párt ; a fájdalmas 
valóság olyan hatást tesz rá, hogy szélütés éri. 
Nem is tér többé magához, csak épen annyi időre, 
amennyi elég arra, hogy megfogadtassa vejével, 
hogy hű lesz feleségéhez. Az öreg doktor halá-
lával végződik a regény s az író meg van győ-
ződve, hogy olvasója megnyugvással teszi le a 
könyvet. Esetleg elérzékenyül azon, hogy egy 
derék apa élete árán mentette meg leánya bol-
dogságát. 

Reánk nem ezt a megnyugtató hatást tette ez 
a regény. Meg vagyunk arról győződve, hogy a 
kétszívű Pethő a legelső alkalommal ismét véteni 
fog a hitvesi hűség ellen. Vagy visszatér régi 
szerelméhez, vagy újabb szerelem fog támadni 
állhatatlan szívében. 

De nem ez a legnagyobb hibája Szomaházy 
munkájának. Ezt még meg lehetne bocsátani a 
kisvárosi társadalom rajzáért, érdekes jellemekért, 
hangulatos leírásokért. De mindezeknek nyomuk 
sincs a regényben. Az alakok színtelenek, élet-
telenek. Nem is a való életből, hanem az iro-
dalomból vette őket az író. Ott éltek, megöre-
gedtek és meghaltak. Szomaházy feltámasztotta 
őket s ránk azt a hatást teszik, mintha nem jól 
éreznék magukat ebben a nem nekik való világ-
ban, tántorognak, ingadoznak. Az ő koruk elmúlt 
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s a mi korunk ízlése oly akadályokat állított 
eléjük, melyeken lehetetlen áttörniök. 

Nemcsak ezeket az irodalmi alakokat támasz-
totta fel Szomaházy, hanem a jellemzés módja is 
azt a hatást teszi reánk, mintha a múltból szál-
lott volna örökségül reá. Sehol egy új jelző, sehol 
egy új jellemvonás ; úgy élnek és cselekszenek 
ezek az emberek, ahogyan lelkünk mélyén el 
vannak raktározva. A mamák pletykáznak, az apák 
szivaroznak, a leányoknak rózsás kacsói ökölbe 
szorulnak, ha a szokott sétákat eső akadályozza 
meg, az öreg ezredesek mogorvák és szükség 
esetén elragadják a kellemetlenkedő nagynéniket, 
a székesegyház karmestere művészi cifraságot 
biggyeszt a gyönyörű nászinduló elé. Sehol egy 
új hang, melyet még nem hallottunk, sehol egy 
alak, kinek sorsát előre nem tudnánk. Mintha 
régen olvasott művek alakjai meghalványodva és 
vértelenül mind ebben a regényben adtak volna 
találkozót egymásnak. 

Szomaházy könnyű olvasmány. Talán ez a 
magyarázata, hogy regényeit olvassák azok, kik 
szeretik a boldogsággal végződő szerelmi törté-
neteket s azoknak a társadalmi osztályoknak, 
melyektől távolesnek, képzelt rajzát. (— s.) 

* Platon válogatott müvei. (Görögből fordí-
totta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Der-
csényi Móric dr. A Franklin-Társulat kiadása.) 

Ez a könyv a Filozófiai írók tárának huszon-
kettedik, Platon válogatott műveinek harmadik 
kötete. Az előbbi azt bizonyítja, hogy az aggoda-
lommal indított vállalatnak van nálunk olvasó-
közönsége, az utóbbi azt, hogy Platon gondolatai 
még mindig termékenyítőleg hatnak. Mindkét 
dolog örömmel tölt el bennünket. A filozófiai 
irodalomnak nem az a hivatása, hogy a szellemi 
téren kiváltságos osztálynak a maga számára le-
foglalt olvasmánya legyen, hanem hogy vigasz-
talást merítsenek belőle a lelki egyensúlyt vésztők, 
felüdüljenek a fáradtak s a gondolatok szélesebb 
rétegre kiterjedve, megtermékenyítsék az olvasók 
lelkét. Ezt a célt szolgálja a Filozófiai írók tára. 

A most megjelent kötetben Platon két értékes 
dialógusát találjuk. A sokszor elvont fejtegetése-
ket és mély gondolatokat világosakká teszik a 
terjedelmes bevezetés és a magyarázójegyzetek. 

* A budapesti új lakásbérleti szabály-
r e n d e l e t . Most, november elsején életbelépett 
az új fővárosi lakásbérleti szabályrendelet s így 
minden fővárosi lakónak fontos érdeke, hogy 
tartalmával és rendelkezéseivel mielőbb megismer-
kedjék. Erre a célra igen alkalmas a szabály-
rendeletnek Lampel E. (Wodianer P. és Fiai) 
cégnél most megjelent kiadása, mely nemcsak a 
pontos és hiteles szöveget adja, hanem felvilágo-
sító jegyzeteket és magyarázatokat is nyújt a 
rendelkezések megértésére és alkalmazásuk mód-
jára vonatkozólag, kiemelve mindig azokat a ren-

delkezéseket, melyek az új szabályrendeletben a 
régivel szemben újításokat tartalmaznak. A köny-
vecske ára csinos, kitűnően olvasható kiállításban 
40 fillér. 

* Dudás János kuráttor észrevétellei sok-
f é l e do lgokru l . (írtam magam : Pöszöczénn. Ára 
30 krajcár. Megjelent Politzer Jenőnél.) 

Gárdonyi Géza behozta az irodalomba a rníve-
letlen falusi bírót és hozzátartozóit. Göre Gáborá-
val és famíliájával sikert is aratott. Mi azt tartjuk, 
hogy Gárdonyi Géza érdemeit ez a siker nem 
emelte. Ha csak Göre-könyveket írt volna, neve 
néhány esztendő múlva a feledés homályába 
merült volna. De az irodalomnak és Gárdonyinak 
egyaránt szerencséje, hogy értékesebb művek is 
kerültek ki tollából. 

Ha nem tekintettük valóban irodalmi alkotás-
nak Gárdonyi Göre-könyveit sem, melyekben leg-
alább húmor van, még kevésbé tekinthetjük annak 
utánzóit. Az utánzók még az újság ingerével 
sem hathatnak. 

Egy ilyen Gárdonyi-utánzat jelent meg a 
napokban. Nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy 
megjelenésére semmi szükség sem volt. Már 
olvasásához kedvetlenül fog az ember, mert senki 
sem szereti az utánzatokat. A kedvetlenség olvasás 
közben nem oszlik el. Sőt fokozódik. Hiányát 
érezzük az elevenségnek, a humornak. Hiányát 
mindannak, ami létjogosultságot ad az ilyen 
könyveknek. Legalább egy jellemet, egy falusi 
képet, egy kedves jelenetet találna benne az 
ember. Megbocsátana érette a műfajért. De 
mindenütt sivárság, egyhangúság, rossz utánzat. 

Dudás János kurátor uram észrevételein kevés 
ember fog mosolyogni. 

Hivatalos rész. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

E l ő l é p t e t t e : Schlosz Lajos rimaszombati, 
Csath András kúnágotai, Szász Ferenc simén-
falvi és Bajzáné Eeviczky Gizella kispesti áll. 
el. isk. tanítókat, ill. tanítónőt a népnevelés 
terén szerzett érdemeinek elismeréseül — mos-
tani állomáshelyükön — az 1907. évi XXVI. 
t.-c. 9. §-a alapján igazgató-tanítókká, ill. taní-
tónővé. 

K i n e v e z t e : Csíky Ernő oki. tanítót a nagy-
berezsnyei áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; György 
József oki. tanítót a mezőtúri külterületi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítóvá ; Szabó Antal oki. tanítót a 
lisznyópataki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Eper-
jesi Béla oki. tanítót a várjeszenői áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá; Eppert Ferenc oki. tanítót a 
gombos-vasúttelepi áll. el. izk.-hoz r. tanítóvá ; 
Bartha István oki. tanítót a mezősámsondi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Tamphold Ferenc oki. 
tanítót a mezősámsondi áll. el. isk.-hoz r. tani-
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lóvá ; Volford Béla oki. tanítót a szentadorjáni 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Budai Árpád volt 
kolozsvári róm. kath. el. isk. tanítót az aranyos-
gyéresi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kiss Sándor 
fancsali ág. hitv. ev. el. isk. tanítót a sátoralja-
újhelyi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Huber Imre 
oki. tanítót a felsőgagyi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Pocsubay Sámuel oki. tanítót a kunói, 
Sinkovics Pál oki. tanítót a dobsina-gölniczvölgyi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Mikulák Samu oki. 
tanítót a lubina-hrucsarovei áll. el. isk.-hoz taní-
tóvá ; Wéber József oki. tanítót a mindszenti 
áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Benke Péter oki. 
tanítót a magyarberkeszi áll. el. isk.-hoz r. taní-
tóvá ; Csele Miklós remete-vasgyári róm. kath. 
el. isk. tanísót a gyertyánfai áll. el. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Kelemen Ferenc oki. tanítót a nagy-
tapolcsányi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Lehoczky 
Mária kisselmeczi ág. hitv. ev. el. isk. tanítónőt 
a franczfeldi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Simon 
Emma oki. tanítónőt a zágoni áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónőé ; Barabás Margit oki. tanítónőt a szu-
csáki áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Mlinárik 
Irma oki. tanítónőt a korompai, Bodnár Ilona 
oki. tanítónőt pedig a szatmárzsadányi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé; Rákoíi Margit Julianna 
oki. tanítónőt a kisbaczoni áll. el. isk.-hoz r. 
tanítónővé ; Manninger Magdolna oki. tanítónőt 
a vallai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kovács 
Julianna oki. tanícónőt a szilágykövesdi áll. el. 
isk.-hoz r. tanítónővé ; Bogdán Lucia oki. taní-
tónőt a battonyai tanyai áll. el. isk.-hoz r. taní-
tónővé ; Csiky Irén oki. tanítónőt az alsórákosi 
áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Hangody 
István mezősámsondi áll. el. isk. tanítót a szur-
duki áll. el. isk.-hoz ; Schmidt Antal szentador-
jáni áll. el. isk. tanítót az istvánföldi áll. el. 
isk.-hoz ; Fülöp Kálmán mezőtúri áll. el. isk. 
tanítót az aranyosgyéresi áll. el. isk.-hoz ; Pa-
lástiig Kálmán sátoraljaújhelyi áll. el. isk. tanítót 
a szepesbélai áll. el. isk.-hoz ; Léhóczky Sándor 
felsőgagyi áll. el. isk. tanítót a védenyi áll. el. 
isk.-hoz; Blaskovits Kálmán kunói áll. el. isk. 
tanítót a nyitrajabloniczi áll. el. isk.-hoz ; Kontsek 
Lázár lubina-hrucsarovei áll. el. isk. tanítót a 
nagyszénási áll. el. isk.-hoz ; Davidovics György 
mindszenti áll. el. isk. tanítót a nagykanizsai 
áll. el. isk.-hoz ; Török Sándor magyarberkeszi 
áll. el. isk. tanítót a tiszavárkonyi, Medgyessy 
Ilona csibakházai és Szentimrei Márta tiszavár-
konyi áll. el. isk. tanítónőket a czibakházai áll. 
el. isk.-hoz ; Mozsáry Mihály gyertyánfai- és 
Megyesiné Csőri Piroska horóczi áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt a fenyőkosztolányi áll. el. 
isk.-hoz ; Szirkó Mihály pisztraházai, áll. el. isk. 
tanítót az újpesti, Szirkó László alsókomárniki 
áll. el. isk. tanítót a kispesti, Bánczyk Irma 

breznóbányai áll. el. isk. tanítónőt a kispest-
erzsébettelepi, Grega Ilona kisbaczoni áll. el. 
isk. tanítónőt a breznóbányai áll. el. isk.-hoz ; 
Szegheő Matild battonya-tanyai áll. el. isk. taní-
tónőt a battonya-belteriileti áll. el. isk.-hoz ; 
Gosztonyi Mária nagymihályi áll. el. isk. taní-
tónőt a sátoraljaújhelyi, Szenkovich Ilona alsó-
rákosi áll. el. isk. tanítónőt a nagymihályi áll. 
el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Menda András 
korponai ág. hitv. ev. el. isk. kántortanítónak 
évi 1460 K-t; Vurum Bertalan kisztei gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1020 K-t; Stroia 
András fogarasi gör. kath. el. isk. tanítónak 
évi 1160 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Horváth Gábor volt szomotori ref. el. isk. 
tanító özv., szül. Pásztor Zsuzsannának évi 600 K-t, 
továbbá öt kiskorú árvájának egyenkint 110 K-t, 
együtt 550 K-t, mindössze 1210 K-t; néh. 
Wagner János németnagyszentmiklósi róm. kath. 
el. isk. tanító özvegye, szül. Seitz Matildnak évi 
682 K 40 f-t. 

Különfélék. 
— A Magyarországi tanítók országos 

s z ö v e t s é g e . Az Országos Szövetségbe belépésre 
szólító felhívásokat a központi titkárság már 
országszerte szétküldötte. Az ország minden részé-
ben folyik a megalakulás és napról napra mind-
több tanítóegyesület jelenti be a Szövetséghez 
való csatlakozását. Mivel azonban a magyarországi 
tanítóegyesületek között némelyiknek tisztikarát, 
elnökségét, sőt még az egyesület nevét sem 
lehetett egész pontosan megállapítani : lehetnek 
olyan egyesületek, melyek felhívást sem kaptak 
a belépésre. Azért felkérjük ezúton azon egye-
sületeket, melyek felhívást nem kaptak, hogy 
forduljanak a titkársághoz. (Budapest, I., Attila-
kőrút 32., I. 7.) Simon Lajos, titkár. 

— Jubiláló tanítók. Lélekemelő ünnepély 
folyt le Somogyhárságy községben, abból az alka-
lomból, hogy Kovács Antal róm. kath. tanító 
40 évi tanítói működése után nyugalomba vonult. 
A délelőtti misén Fridrich Antal plébános meg-
indító beszédben búcsúztatta a távozó érdemes 
tanítót, megköszönve egyházközségében 36 évig 
teljesített tanítói munkálkodását. Istentisztelet 
után az iskolaudvaron elénekelték a Himnuszt 
s aztán az iskolásnövendékek búcsúztak érzékeny 
hangon kedves tanítójuktól, vezérüktől, atyjuktól. 
Gramma Döme kir. segédtanfelügyelő a közokt. 
miniszter (aki az ünnepeltet évi 200 korona 
személyi pótlékkal jutalmazta) és a tanfelügyelő-
ség, Járics István az iskolai járáskör köszönetét 
tolmácsolta a nyugalomba vonuló tanítónak, mit 
az ünnepelt érzékenyen köszönt meg. Majd a 
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gyermeksereg ajkain fölzendült a „Szózat". Az 
ünnepély folytatása volt a közel százterítékű 
közebéd, melyen Huber Gyula apátplébános, egy-
házmegyei tanfelügyelő a veszprémi püspök nevé-
ben, Fridrich Antal plébános a plébánia közön-
sége, Csapó Endre közs. jegyző a község nevé-
ben tolmácsolták köszönetüket és jókívánataikat, 
az ünnepeltre emelve poharat. Még számos fel-
köszöntő hangzott el. Bankett után a cigányzene 
mellett táncra perdült fiatalság jókedve zárta be 
az ünnepélyt. — Megható ünnepély keretében 
ülték meg Letényi Ármin varannói állami tanító 
működésének 40-ik évfordulóját, nyugalomba 
vonulása alkalmából, volt tanítványai. A város-
háza dísztermét megtöltő közönséget Kasztriner 
László dr. ügyvéd üdvözölte s az ünnepeltért 
küldöttség ment. Letényit érkezésekor lelkes 
éljennel fogadták, majd Cséri Jenő szép beszéddel 
üdvözölte, volt tanítványai nevében. Átnyújtotta 
az ajándékukat: pontossága jelképét, egy szép 
aranyórát s felolvasta nevére a varannói iskolá-
nál ösztöndíj céljára tett alapítvány okiratát. 
Letényinének egy volt leánytanítvány díszes 
bokrétát nyújtott át. Ezek után a jubiláns meg-
hatottan köszönte meg az ovációt s az elnök 
köszönőszavai után a szép ünnep a jubiláns 
szűnni nem akaró éltetésével véget ért. Távol-
levő előkelő állású tanítványai közül számosan 
keresték fel távirati üdvözletükkel Letényit. Az 
ünnepély után a város előkelői közül sokan a 
jubiláns lakására siettek s ott szívesen üdvözölték. 

— Klein János belaczi róm. kath. kántortanító 
31 évi áldásos működés után nyugalomba vonult. 
Ez alkalommal megjelentek nála esperesi köréhez 
tartozó tanítótársai, hogy kifejezést adjanak el-
ismerésüknek, melyet lankadatlan szorgalmával a 
népoktatás, a hazafias és valláserkölcsös nevelés 
terén kiérdemelt. Walter Ádám köri elnök meleg 
szavakkal mondott köszönetet a nyugalomba 
vonuló tanítónak s meghatóan búcsúzott el tőle. 
Igazi mintatanító volt: szerényen visszavonulva, 
mindig csak az iskolának és az iskoláért élt. 
— Druhora Gábor pusztakaláni állami iskolai 
igazgatótanítót 30 éves tanítói működése alkalmá-
ból a sztrigyvölgyi és hunyadi járás tanítói igen 
szép ünneplésben részesítették Pusztakalánban 
tartott együttes gyűlésükön. Czirják Gyula köri 
elnök a gyűlés bezárta után meleg szavakban 
üdvözölte a jubilánst. Ungur Gábor felsőszilvási 
állami elemi iskolai igazgató-tanító pedig a sztrigy-
völgyi tanítók nevében üdvözölte Druhora Gábort, 
mint járásköri elnököt. Megható szavakban ecse-
telte az ünnepelt tanítónak a magyar nemzeti 
népnevelés terén kifejtett működését s a sztrigy-
völgyi tanítók nevében remekművű ezüst tinta-
tartót nyújtott át. Csürüs Antal a volt tanít-
ványok nevében üdvözölte egykori tanítóját. A 
jubiláns mélyen meghatva mondott köszönetet a 

nem várt megtiszteltetésért. A közebéden 50 
tanító és tanítónő vett részt. — Senne Lajos 
szepesolaszii községi igazgató-tanító a mult héten 
töltötte be áldásos működésének 40-ik esztendejét 
és ezt az alkalmat ragadta meg Szepesolaszi város 
közönsége, hogy közbecsülésben álló igazgató-
tanítója iránt őszinte szeretetének és tiszteletének 
adóját lerója. Úgy a város, mint az iskolaszék 
nevében is Bitók János dr. iskolaszéki elnök 
méltatta a kötelességét mindenkor teljesített nép-
nevelő hervadhatatlan érdemeit és átadta neki a 
Kovács Kálmán gyógyszerész által készített 
gyönyörű kivitelű díszoklevelet. Azután Gattinger 
Márton a tantestület nevében, Kaldbrenner 
Hugó dr. ügyvéd pedig a volt tanítványok nevé-
ben üdvözölte a tanítót, mély hálájuk jeléül egy 
200 koronáról szóló és Benne Lajos nevét viselő 
alapítványt adva át a polgármesternek, melynek 
kamatai egy a magyar nyelvben szép haladást 
tett IV., V. vagy VI. osztálybeli tanulónak fog-
nak kiadatni. A jubiláns könnyes szemekkel 
köszönte meg a város, az iskolaszék, a kollégák, 
a közönség és a tanítványok megható szeretetét, 
ígérve, hogy ezentúl is a népnevelés, a város és 
társadalom javára egész szellemi és testi erejét 
fogja fordítani. A Szózat eléneklésével véget ért 
az ünnepély. 

— Előadások a Tanszermúzeumban. Az 
országos ped. könyvtár és tanszermúzeum elnök-
sége által rendezett sorozatos előadásokra fel-
hívjuk olvasóink figyelmét. Le ^közelebb két elő-
adás lesz a népiskolai számolási szemléltető-
eszközökről. Előadó : Bittenbinder Miklós, áll. 
tanítónőképző-intézeti tanár. Az előadás helye : 
a Tanítók Ferenc József Házának díszterme. (VIII., 
Szentkirályi-utca 47.) I. Előadás. November hó 
27-én (szombaton) d. u. 5 — Va7 óráig. Mit kell 
a népiskolai számtan tanításában szemléltetnünk? 
Feltétlenül szükségesek-e a mesterséges szemlél-
tetőeszközök és mely határig? A jó szemléltető-
eszköz kellékei. Az orosz szemléltetőeszköz és 
kellékei. A használatban levő orosz számolási 
készülékek bemutatása, előnyeik és hátrányaik. Más, 
engedélyezett mesterséges szemléltetőeszközök. 
I I . előadás. December 4-én (szombaton) d. u. 
5 — V27 óráig. A tízes számrendszert és az abban 
való számolást szemléltető engedélyezett eszközök 
ismertetése ; előnyeik és hátrányaik. A törtek és 
a velük való számolás szemléltetésére szolgáló 
eszközök. A számolási szemléltetőkészülékek 
irodalma. A mértékgyűjtemények. Milyen mér-
tékek szükségesek a népiskolában ? Kellékeik és 
felhasználásuk. A forgalomban lévő gyűjtemények 
ismertetése. Az előadások látogatása díjtalan. 
Vángél Jenő dr., az O. P. K. és T. M. elnöke. 

— Kettős zászlószentelés. A zilahi áll. 
elemi iskola a mult hóban sikerült ünnepélyt 
rendezett, melynek keretében az iskolások részére 
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két zászlót avattak fel, kéket a fiúk és fehéret 
a leányok számára. Az ünnepély istenitisztelettel 
vette kezdetét, mely után a növendékek nagy és 
díszes ünneplőközönség kíséretében az iskolába 
vonultak, bogy tanúi és résztvevői legyenek egy 
lélekemelő magyar ünnepségnek. Szabó Sándor, 
az iskola igazgatója, remek beszédben üdvözölte 
az ünneplő közönséget és vázolta a zászlók törté-
netét, utána pedig Kádár Géza ref. lelkész mély 
liatású beszéd kíséretében megáldotta a zászlókat, 
melyek közül a leányokét Nagy Karolyné, kir. 
tanfelügyelő neje, a fiúkét Diószeghy Zsigmondné 
báróné zászlóanya díszítette fel szalaggal. Most 
a gyermekek Fodorovszlcy Jenő tanító felhívá-
sára együttes fogadalmat tettek arra, hogy a 
zászlót megbecsülik és hazafias, erényes életet 
fognak élni. A zászlószögek beverése és Szabó 
Sándor igazgató köszönőszavai után felhangzott 
a Himnusz, melynek hangjai mellett oszlott szét 
az ünneplő sereg, egy szép, nemes ünnep el nem 
múló emlékét vívén magával. 

— Kérelem a tanítókhoz. A Nemzeti 
Könyvtár kiadóhivatala (Budapest, VIII., Rökk 
Szilárd utca 4. sz.) tisztelettel felkéri azokat az 
igazgató és tanító urakat, akik az „Október hato-
dika" című, iskolai ünnepek céljára írt füzetet 
megtartották, hogy annak 70 fillérnyi árát vagy 
a megküldött csekklapon, vagy pedig postautal-
vánnyal beküldeni szíveskedjenek. 

— Hangverseny . A Szepesi tanítóegyesület 
által létesítendő „Hajnóczy Tanulók Otthona" 
javára a lőcsei tanítói kör a mult héten nagyobb-
szabású hangversenyt rendezett, amelynek tiszta 
jövedelme 400 korona 08 fillér. A nevezett kör 
ezt az összeget gyümölcsözően helyezte el, el-
határozván, hogy mindaddig folytatni fogja a 
tanulóotthonra a gyűjtést, míg az otthonban léte-
sítendő „lőcsei szoba" költségeire szükséges alap-
tőkét össze nem gyűjti. 

— Helyre igaz í tás . Galántáról írják lapunk-
nak, hogy Hoffmann Lajos tanító a jubileuma 
alkalmábál nem 60, hanem 600 korona ajándékot 
kapott. 

— Tanítók névmagyarosítása. Október 
havában belügyminiszteri engedelemmel következő 
tanítók magyarosították meg nevüket : Tekely 
János, galbatői lakos Tököli-re ; Vakaró József, 
zalagalsai tanító Szentgyörgyi-re ; Hollender 
Ármin, állami elemi iskolai tanító Halmos-ra ; 
Pleischacker Elek, mezőtelegdi állami elemi iskolai 
tanító Földes-re és Kempf Lajos, székesfővárosi 
tanító, budapesti lakos Kővágó-ra. 

— H a l á l o z á s o k . Hoffmann József dr., m. 
kir. kultuszminiszteri nyugalmazott osztálytaná-
csos és egyetemi magántanár f. hó 11-én, 
életének 51-ik évében, hosszas szenvedés után 
Kalocsán elhunyt. — Mann Tivadar nyugalm. 
gör. kath. tanító Ertarcsán, életének 80-ik, boldog 

házasságának 32-ik évében elhunyt. — Böjthe 
Károly, magyarpéterlaki református kántortanító 
életének 33-ik, boldog házasságának 9 ik és 
kántortanítói működése 11-ik évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. — Hajgató Sándor 
nyug. polg. iskolai tanár, 65 éves korában el-
hunyt Nagykanizsán. Áldás emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. 
B. A. (Alsókomorócz.) A felajánlott fordítás közlését, 

a kéziratok nagy tömege miatt, nem ígérhetjük. A lap 
43. számában, a Pedagógiai Repertórium c. cikkben 
több német tanügyi folyóirat címe olvasható. Ezekből 
kérjen mutatványt s az önnek legalkalmasabbat rendelje 
meg. A címszalag kiigazítása végett intézkedtünk. — 
Dr. V. A könyveket kiadtuk ismertetésre. Hogy mikor 
kerül sor a versre, arról nem nyilatkozhatunk. — 
Gy. (A jutalmazásról.) Alkalmilag közöljük. — M. 
(A magyar nyelv tanításáról.) A tanterv egyes rendel-
kezéseit félremagyarázza. Egyeseknél tapasztalt hibát 
nem lehet általánosítani. — D. (Miként lenne ered-
ményesen megvalósítható a magyar nyelv tanítása az 
idegenajkú népiskolában ?) ön a lelenc gyermekeket 
nemzetiségi helyeken kívánja elhelyezni és ettől várja 
a magyarosodás gyorsítását. Minő gondolat! — K. (A 
fogalmazástanítás egy új módjáról.) Nincs az eljárásban 
semmi új, s egyben-másban pedagógiai szempontból 
is kifogásolható. — S. (Tanmenet, órarend stb.) Nem 
közölhető. — N. (A beszédbeli hangok összemondása.) 
A közlendők közé soroztuk. — H. (A humanitás túl-
hajtása.) A cikket közöljük, a verseket nem. — 
Sz. (Névnapi köszöntő.) Névnapi és mindenféle kö-
szöntők az Olvasókönyvekben is vannak, így tehát 
nincs arra szükség, hogy lapunk lássa el ezekkel a 
tanítókat, illetőleg általuk a tanulókat. — K. (A hitel-
szövetkezet.) Sorra kerül. — H fUtak az éjben.) Jó. — 
F. (Az óraközi szünetekről.) Meglehet, hogy az ön 
vidékén úgy van, de alig hisszük, hogy az ország nagy 
részében egyhuzamban két-harmadfél óra hosszat oktat-
nák a gyermekeket a romlott levegőjű iskolateremben. 
Itt a cikk nem segít, ellenben segítene az illető tan-
felügyelő iskolalátogatása. — F. (Az állami gyermek-
menhelyek.) Cikkéből azt lehet kiolvasni, hogy az állami 
gyermekmenhelyekre fölvett gyermekek egész 15 éves 
korukig semmiféle nevelés-oktatásban nem részesülnek. 
Lehetnek itt-ott hibák, de alig hisszük, hogy ezek a 
gyermekek csak egyszerűen azért vannak ott, hogy, 
mint az erdei fa, felnőjenek. Szóval : a pikk nem elég 
világos. Egyelőre félretettük. — If. (Új számológép.) 
Tessék a számológépet beküldeni az Országos peda-
gógiai és tanszermúzeumhoz (Budapest, Szentkirályi-
utca 47.), ott majd megbírálják. Ha szakemberek meg-
felelőnek találják, akkor majd mi is szívesen adunk 
helyet az ismertetésnek. így a dolognak reklámíze 
volna. — H. D. (Csikótelep.) A. Lampel-cég kiadásában 
megjelent Értesítő-Könyvecske a miniszter legutóbbi 
rendeletének megfelelően készült. Bátran használhatja. 
Velősi és Ladányi könyve kapható a szerzőknél (Bpest, 
Damjanich-utcai elemi iskola). — D. 1. (A gyermek-
szem.) Méltó párja az eddigieknek. 

Tartalom : Apponyi nyelvrendelete. — Előkészü-
letek. Szabó Elemér. — A relatív-módszer védelme. 
Kecskés Ernő. — Egyesületi élet. — Tanítók tanács-
adója. — Szépirodalom : Emlékek. Polónyi Antal. — 
Őszi ének. Csatáry Alajos. — Hajnali képek. László 
István. — Kántor, a díjnok. Szemere György. Iro-
dalom és művészet. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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Bol-dog, é-des ün-ne - pet, Bol-dog, é-des ün-ne pet! 
Szabolcska M. 
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1. Ka-rá-csony-fa, tün-dér - á - lom, 
2. De a leg-szebb, de a leg - szebb, 

Angyal hoz-ta a-rany szá - non, 
Ott a - l a t - t a az a gyer - mek, 
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Min-den jó - val meg is r ak - t a , A-mi csak szép, ott csüng raj - ta. 
Jó szü - le - it át - ka - r o l -va : Jé-zus-ká - hoz i - mád - koz - va. 

Peres Sándor. 

Felelős szerkesztő : Benedek Elek. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 



XLU. évfolyam. 48. szám. Budapest, 1909 december 2. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KT ADJA • VATiTIÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 

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

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

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

A hirdetések árszabása. — A pá lyáza t i h i rde tésekné l min 
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egyéb hirdetéseknek az egész oldal çgy hetvenketted részét 

t tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Ezek a d í jak is 
* előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, T i l l . KEK., BÉBKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I . KEB., ISKOLA-TÉR 8. 

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

Kossuth Lajos. 
(N.) A nemzet nagy harcosának teste 

örök pihenőre tért. Elete telve volt 
reményekkel, küzdelmekkel, csalódások-
kal. A sorssal indult harcba, hogy nem-
zete igazságát kiküzdje. Sokszor diadalt 
aratott a végzet, sokszor meglankadtak 
küzdő karjai ; csüggedőben volt már 
nagyratörő lelke is, mikor meghallotta 

emzete sóhajtását s új erővel, új ter-
vekkel ment a küzdelembe. A nemzet 
a zivataros időkben belé helyezte bizal-
mát s ő látta a távolból is a segítség-
ért folyamodó karokat, az arcokra ülő 
kétségbeesést, meghallotta az elfojtott 
sóhajtást, megérezte az eltitkolt fájdal-
makat s új erő szállott lankadt karjaiba. 
Ezt az erőt, amit a nemzet fájdalmából 
merített, adja vissza Kossuth ma s vissza 
fogja adni még évszázadokig a nemzet-
nek, valahányszor fönnmaradását vesze-
delem fenyegeti. 

Csodálatos ereje van a lelkesedésnek 
és a hitnek. Előttük bevehetetleneknek 
látszó kőfalak omlanak össze, áthág-
hatatlan akadályok semmisülnek meg. 
Kossuthnak az a hivatása, hogy a hitet 
és lelkesedést ne engedje kiveszni a 
magyarból. 

A keleti népek rajongó tisztelettel 
vették körül bálványképeiket vagy va-
lami isteni eredetű dolgot. Meg voltak 
győződve arról, hogy országuk az ellen-

ség martaléka lesz, ha az istenszobor-
nak bántódása történik. Míg ép volt a 
szobor, míg városuk területén maradt, 
csodálatos erőt és kitartást adott nekik 
a hit. Kossuth alakját is rajongó tisz-
telettel övezi a magyar nép, városai-
ban fölállította lelkesítő szobrait. Kos-
suth alakja és eszméi ugyanolyan kitar-
tást kölcsönöznek a magyarnak, mint 
az ókori népek istenj^oj^ai nemzetük-
nek. 

A nép már nem látja földi alakját. 
Boldogságának megteremtőjét, szenvedé-
seinek megszüntetőjét látja benne. 

De nemcsak a nép gondol rá rajongó 
tisztelettel. Az egész nemzeté ő. Eszméi 
politikai bibliává váltak, melyből a kü-
lönböző pártok úgy merítenek érveket 
és gondolatokat törekvéseik igazolására, 
mint a különböző felekezetek a bibliá-
ból. Ez egyik legnagyobb jelentősége. 
Ebben a fajilag és felekezetileg szét-
tagolt országban egy hatalmas közép-
pont Kossuth Lajos. A pártok, társa-
dalmi osztályok és felekezetek küzdenek 
ugyan egymással, de vannak pontok, 
amiben csaknem mindnyájan megegyez-
nek. Ilyen a Kossuth Lajos tisztelete. 

Eötvös József még azt írta egyik költe-
ményében, hogy a magyarnak kincse a 
„szentelt fájdalom". Ez volt régen. Meg-
becsülhetetlen. kincs, mert a közös szen-
vedés egységessé forrasztja a nemzetet. 
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Azóta már több kincse v a n a magyar-
nak, de nincs közöttük nagyobb, több 
erőt adó, mint Kossuth alakja. 

Mikor már egész Európában letipor-
ták a szabadságot, Magyarországon m é g 
küzdöttek érte. Európa leigázott népei 
szívszorongva figyelték a nehéz küzdel-
met. Elbukott a szabadság hazánkban 
is. Ekkor indul Kossuth a nagy világba, 
hogy fölrázza tétlenségéből, hogy beszél-
jen a népeknek egy maroknyi nemzet-
ről, mely évszázadok óta küzd szabad-
ságáért s nem tud beletörődni a szolga-
ságba. Elindult, hogy tanítsa a népeket. 
Szavai megfogantak a lelkekben, szabad 
népek büszkén nézték alkotmányos intéz-
ményeiket, a szolgaságban levők a sza-
badság országára gondoltak. Kossuth 
tanításának része van abban, hogy 
Európa népei fölszabadultak. Ez a világ-
történeti hivatása. Ahol csak járt, hazánk 
iránt rokonszenvet, ellenségeink iránt 
gyűlöletet ébresztett. Európa népei az 
ő működése folytán ismertek meg ben-
nünket. N a g y része van abban, hogy 
ellenségeink m a sem tudják végleg kiol-
tani a világ népeiben azt a hitet, hogy 
a magyarnak a szlávság és germánság 
hatásán világtörténeti hivatása van. 

Yáltoznak az idők s az idők meg-
változásával új lehetőségek, új vágyak, 
új remények élednek a nemzetben. Talán 
el fog következni az a kor is, mikor 
Kossuth nemes törekvései csak emlékek 
és nem szükségletek lesznek. Alakja 
akkor sem fog kisebbedni, ércszobrai 
örökké hirdetni fogják, hogy élt egy-
szer egy férfi, ki nagy időkben az ön-
zetlenségnek, a fajszeretetnek, a nemzeti 
függetlenségnek és a művel t népeket 
tettre buzdító eszméknek megtestesítője 
volt. Nemes alakja hirdetni fogja, hogy 
nemcsak maga volt egy faj jelességeinek 
képviselője, hanem a nemzetében rejlő 
értékes tulajdonságokat fel tudta támasz-
tani és harcba vitte azok ellen, kik ellen-
ségei voltak nemzetének és a népek 
igazságának. 

Törekvéseit egy nemzet reménye és 
aggodalma kísérte, szívét egy egész nem-
zet fájdalma töltötte el. Céljai látszólag 
sikertelenek maradtak, élete a csalódások 
sorozatának tetszik. De a diadalmas mégis 
ő lett. Halála után is legyőzhetetlen-
nek bizonyult. Örökké hallani fogjuk 
bátorító hangját, ha veszedelmek lesel-
kednek ránk, látni fogjuk magunk előtt 
nemes alakját, ha a nemzet jogaiért ós 
szabadságáért kell küzdenünk. A földi 
vezérből halhatatlan és legyőzhetetlen 
szellemi vezér lett. 

A Trójából menekülő görögök maguk-
kal vitték házi isteneiket, hogy új váro-
suk jövendőjét biztosítsák és a követ-
kező nemzedékeknek oltalmazói legye-
nek. Kossuth Lajos i lyen szerepet tölt 
be. Nemzedékek nemzedékeknek fogják 
átadni a t iszteletét s a példájából merí-
te t t hazafiság, önzetlenség, önfeláldozás 
bizonyára m e g fogják védelmezni az el-
jövendő nemzedékeket. 

A dicső múlttal bíró nemzeteknek van 
egy szellemi hadseregük. E hadseregben 
is vezéri he lyet foglal el Kossuth Lajos. 

— A Kossuth-mauzoleum felavatása. 
November 25-ikén, hideg őszi napon, megindult 
a nagy zarándoklás a Kerepesi-úti temetőbe. 
Felvonultak az ország minden részéből érkező 
küldöttségek, megjelent a tanulóifjúság tanárai 
vezetése alatt, ott volt Budapest népe. Min-
denki átérezte a pillanat fontosságát. A modern 
Magyarország megteremtőjét kísérték állandó 
nyugvóhelyére. Ott voltak a temetésen a 
nagy halott fiai és rokonai. Ott volt a kormány 
és a főváros vezetősége. Raffay Sándor evan-
gélikus lelkész mondott nagyhatású imát. Wa-
szilievits János alpolgármester kérte föl aztán 
a polgármestert az emlékmű átvételére. Beszé-
dében elmondotta az emlékmű keletkezésének 
történetét. Bárczy István, Budapest polgármes-
tere a főváros nevében átvette az emlékmüvet 
s gyönyörű beszédben emelte ki Kossuth Lajos 
jelentőségét. Scholz Gusztáv evangélikus püspök 
megáldotta a hamvakat, mire a koszorúk leté-
tele következett. Lassan oszlott el az ünnepi 
óra hatása alatt álló közönség. Nagy jelentő-
séget tulajdonítunk annak, hogy a nagy szám-
űzött második otthona, Turin városa is elküldte 
a felavatásra képviselőit. 
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A jövő iskolája — munkaiskola. 
írta : Kórödy Miklós. 

Valami van a levegőben. Az új eszmék olyan-
forma tüneményeket mutatnak, mint a még jól 
meg nem konstruált repülőgép. Közel a föld 
színéhez szállanak, legtöbbször lebuknak, néha 
össze is törnek, de má? megesik az is, hogy 
egyik-másik, miként a Blériot- vagy Latkam-
féle, magasba emelkedve hirdeti, hogy diadaluk 
közel van. Ez a hasonlat jutott eszembe, amikor 
a fenti cím alatt Pataki Bélától a magyar peda-
gógiai irodalomban fölötte szokatlan tartalmú 
és tárgyú, a kérdést csaknem egészen kimerítő 
közleményt olvastam a Néptanítók Lapja 39. 
számában. Itt mindjárt kénytelen vagyok, ugyan-
csak e becses lapok hasábjain Vakáció és A ta-
nítás helye című, ez év nyarán megjelent közle-
ményeimre utalni, annak okából, hogy az alap-
gondolat dolgában, mely szerint — miként Pataki 
ír ja: „a hatesztendős gyermek, aki egy pilla-
natig sem tud nyugodtan ülni, csak mikor holtra 
fáradt, üljön a padban négy órán át, mint a 
cövek?" „Figyeljük meg önmagunkat, tudunk-e 
mozdulatlanul maradni valamely érdekes fel-
olvasáson?" — a legnagyobb mértékben össz-
hangzó eszmével foglalkoztam, midőn a vakációt, 
egyenesen a munka, a mozgás céljából, a mun-
kára kevésbé alkalmas január és február hóna-
pokra áthelyezendőnek mondottam s amikor azt 
az eszmét fejtegettem, hogy tanításunk leg-
nagyobb részét át kell helyezni a szabad ter-
mészetbe. A Népnevelő f. évi október 31 ik i 
számában pedig ezt írtam : „ A népiskolai leány-
nevelés alapja legyen a mindenoldalú munka, 
akár szlöjdre, akár kertészetre, akár varró-
műhelyre, jóiban mondva valamennyire építve 
s, a tantárgyak ezeknek szolgáljanak eszközül 
Általában pedig, írásaim tanúsága szerint, minden 
erőmmel azon vagyok, hogy tanítási rendszerünk 
a munkára s a szabad természet szemléletére 
helyeztessék át, amit azért hangsúlyozok, mert 
Pataki Bélának ezirányú föllépéséhez mindenáron 
csatlakozni szeretnék, s egyrészt ehhez való 
jogomat igyekszem bizonyítani, másrészt az a 
célzat vezet, hogy ezt a kérdést minél hatható-
sabban előtérbe helyezzem. Kiemelve, hogyannak-
idején, bizony ezelőtt valami 28 évvel, olyan 
iskolába jártam, ahol kivétel nélkül mindent 
munka alapján tanítottak, tehát maga a dolog 
nem is látszik előttem lehetetlennek, megkísér-
lem, hogy ezt a kérdést a játékösztönön is túl, 
amelyet Pataki igen alaposan kifejtett, lehetőleg 
lélektani alapra fektessem. Az a tény, hogy a 
folytonos ülésre kényszerített ifjúság semmiképen 
sem lehet olyan erőssé, mint amelyik magát 
munkával edzi s jelleme is gyarlóbb lesz stb., 
azt hiszem, ma már kérdés tárgya sem lehet. 

Ezek azonban közvetett indokok, s mivel a 
munkaközben való tanulás csak mint eszme 
lebeg szemünk előtt, bár maga az idea indo-
kolás nélkül is bevilágítja az elmét, a theóriákon 
nyargaló pedagógusokat, akik pedig ezekben a 
kérdésekben döntők, kevésbé fogják befolyásolni, 
ellenben, ha elméleti alapot tudunk neki adni, 
a meghatottság erőt vehet rajtuk s esetleg, csupa 
szokásból, még gondolkozni is kezdenek felőle. 

Nézetem szerint az emberről, mint testi és 
szellemi lényről alkotott fogalmunk nem töké-
letes. Egyik felfogás túlságosan előtérbe tolja 
a lelket, a másik fölötte kidomborítja a testet. 
Azok a pszichológusok pedig, akik meg szeret-
nék állapítani a lélek székhelyét s valahol az 
agyban keresnek számára valami üreget, ahova 
a szegény lélek bezárva kormányozza az ember 
testét, egyenesen lehetetlenné teszik, hogy az 
emberről, mint testi és szellemi lényről, helyes 
fogalmat hozzunk létre. Hol, miként, micsoda 
kapcsolatok alapján van a lélek a testben el-
helyezve, nem tudom; azt sem tudom, hogy a 
szemem, fülem, nyelvem, orrom, bőröm mi mó-
don adják át neki közvetlenül a megszerzett 
érzeteket, képeket ; azt sem tudom, hogy maga 
a lélek minő önálló funkciókat végez, mikor 
abszorbeál vagy kifelé hat. Egyet azonban bizo-
nyosan tudok s ez az, hogy : testemnek minden 
porcikája föltétlenül és a legkisebb ellenállás 
nélkül engedelmeskedik a lélekből kiáradó aka-
ratnak, s egyáltalán lelki akarat nélkül testünk 
merőben tétlen tömeg; ellenben a lelki akarat 
a test cselekvőképességét meg felelő gyakorlás útján 
a végtelenségig fokozhatja. Még Rousseau az 
emberi testet a lélek rabszolgájának nevezte. 
Es ez érthető volt egy francia írónál olyan 
korban, amikor a feudálizmus és a jobbágyság 
intézménye egészen a rabszolgaságig lesülyesz-
tették a tömegeket. A tudomány mai fejlődési 
fokán azonban az emberi test többé nem rab-
szolgának tekintendő, hanem csaknem kikutat-
hatatlan finomságokig menő, egészen a molekulák 
összeállításáig terjedő gépezetnek. A gép hajtó-
motorja pedig a lélek. Továbbá bizonyosan 
tudjuk a következőket : A csontok, az izmok, 
az idegek, a sejtek annál tökéletesebben dolgoz-
nak, minél nagyobb gyakorlattal rendelkeznek. 
E tekintetben az első felvilágosítást, a Pataki 
által is kellőképen világításba helyezett játék-
ösztön útján maga a természet nyújtja. Csodá-
latos módon úgy van alkotva a gyermeki lélek, 
hogy a beléje lépő képzetek állandóan ingerelvén, 
nagy képzelményeket hozzon létre. A gyermekek 
mindent megkísérelnek. Megkísérlik saját arcuk 
ide-oda való mozgatása által a legképtelenebb 
arcmozdulatokat, fülük mozgatását, bőrüknek 
ide-oda való elhúzását, hangjuknak a legsajá-
tosabb módon való idomítását, ugatnak, karicsál-
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nak, nyerítenek, brekegnek, kurjongatnak, egy-
szóval, a hangszalagot és a szájhangképzők 
mozdulatait a legmesszebbmenő munkálatok 
végzésére próbálják kényszeríteni. Szemüket for-
gatják, kancsalítanak, sötétbe vagy napba néznek, 
grimászokat csinálnak s mindezt nem ok nélkül, 
hanem a test képességeinek minél messzebbre 
nyúló begyakorlása céljából, ösztönöztetve a 
természet által, ösztönöztetve a lélekben létre-
jött képzelméoyektől. Ugyanezen idő alatt ugrál-
nak, fára másznak, ú-.znak, röpüléseket próbál-
nak. Hiszen a puskaport, a sárkányokat s a 
legkülönfélébb kocsiszerkezeteket, sőt ipari cikke-
ket, a sok próbálkozás révén, egyenesen maguk 
a gyermekek találták fel. 

Fájdalom, a híres bölcsészeti tudomány még 
máig sem vitte annyira, hogy a léleknek ezt a 
sajátságos hatását a testi életre, mennyiségtani 
formulákba foglalva, a helyes nevelés céljaira 
megállapította volna. Mindenütt csak megfigye-
lésekre, szétszórt tapasztalati tényekre vagyunk 
utalva s ennek is lehet tulajdonítani, hogy az 
iskolai nevelés ellen, amely pedig, nézetünk sze-
rint, az emberi szervezetre a legkártékonyabb 
valami, pozitív adatok alapján senki sem mer 
felszólalni, mert nincs a kezében az a kétszer 
kettő négy, amellyel az ellenfelet megadásra 
tudná kényszeríteni. Igénytelenségem is abban 
a kellemetlen helyzetben van, hogy eme sejtett 
lélektani erőknek miként való működése felől 
pozitívet állítani nem tud s azért csak tapasz-
talati tényekre utal. Utalunk a hegedűművész 
ujjának izmaira. Elképzeljük, hogy a lélekben 
kifejlődő akarat és az a lelki cél, hogy saját 
gondolatait a művész átvigye másokba, elkezd 
parancsolni a karokban és az ujjakban elhelye-
zett finom ideg- és izomszálaknak s az végtelen 
ügyességgel fejezi ki a művész lelkében támadt 
zenei érzést és zenei gondolatot, úgy, hogy a 
hallgató bizonnyal csaknem ugyanazokat érzi és 
gondolja, amiket maga a művész. Kiszámít-
hatatlan az a sok ezer és millió izommozdulat, 
amit a művész ilyenkor karjára, izmaira s testé-
nek egyéb részeire ráparancsol. Ugyanígy van 
a festőművésznek látásával és kezének ügyes-
ségével. A képzelet megtermi előre a színeket 
és a formákat, de hogy ezek a színek a festé-
kekből az ecsetre kerüljenek s hogy ezek a 
formák a színeknek megfelelően elhelyeztessenek, 
ahhoz a szemsejtek s a kézizmok leírhatatlan 
benső erők szerint való működésére van szükség, 
s lám, a festő ezt a működést, mert igaz, ráter-
mettséggel is, de gyakorlat folytán véghez viszi. 
Elmehetnénk a gyárakba, betérhetnénk a mű-
helyekbe s mindenütt azt látnók, hogy az iparos, 
a munkás olyan munkát végez, amelyeket a nem 
gyakorlott kéz meg sem tudna kezdeni. Foga-
dást mernék rá ajánlani, hogy a cigány által 

készített patkószöget tízezer ember közül első 
kísérletre, hacsak maga is nem kovácsmester, 
noha az összes szerszámok rendelkezésére álla-
nának, egyik sem tudná elkészíteni. 

Mind e tényéknél egy alapgondolat emelkedik 
ki, hogy: ami a lélekben megterem, képzelet 
vagy gondolat, annak kifejezésére a test, értem 
ez alatt a test bármely részét, tehát szemet, fület, 
orrot, nyelvet, ujjat, lábat stb., elég ügyes legyen. 
Az igazi nevelés lényege tehát, felfogásunk 
szerint, legtávola jbról sem a tudás mennyiségé-
ben van, hanem abban, hogy a lélek a benne 
termő gondolatokat a test útján minél tökélete-
sebben kifejezésre tudja juttatni. A művészek, 
szerény véleményem szerint, semmi mások, mint 
ennek a gondolatnak előharcosai. Ok az emberi-
ségnek olyan produktumai,^ kikben a nevelés 
eszménye kifejezésre jut. Ügy képzelem el a 
dolgot s itt szándékozom szembeszállni a pszicho-
lógusok eddigi felfogásával, hogy a lélek nem 
valahol az agyban, vagy nem az agynak egy 
üregében van elhelyezve, hanem egész testünket, 
annak minden legkisebb porcikáját áthatja s  
mindent elkövet, hogy a testet a maga céljaira 
idomítván, önmagának kifejezésére alkalmassá 
tegye. Az a tanítási rendszer tehát, amely most 
dívik, hogy a lélekkel folytonosan abszorbeál-
tassunk, de a léleknek arra, hogy mintegy át-
ivódjék a testbe s a testet mintegy anyagi 
lélekké változtassa, alkalmat nem nyújtunk, 
merőben ellenkezője annak, amilyennek tulaj-
donképen lennie kellene. Es itt hiába fogják 
azt felhozni, hogy, ha a lélekkel valamit ki 
akarunk fejeztetni, akkor először azt valamivel 
meg is kell tölteni, mert mi egyenesen a gya-
korlatról beszélünk, a munkaközben való tanulást 
hirdetjük, vagyis azt hangsúlyozzuk s ebben 
igyekszünk Patakihoz lélektani érvekkel csatla-
kozni, hogy mialatt a test alkalmassá tétetik 
arra, hogy a benne elhelyezett léiket kifejezze, 
azalatt annyit abszorbeál s úgy megtelik kép-
zetekkel, s ha igaz, amit a Ilerbartisták han-
goztatnak, annyi fogalmat és ítéletet alkot ezalatt, 
hogy bőségesen lesz kifejezni valója. 

Azt hiszem, ezekben sikerült a tiszelt olvasót 
közel vezetni ahhoz a gondolathoz, hogy a mai 
tanítás tulajdonképen a tanításnak épen ellen-
kezője. Innen magyarázható, — s ezt próbálja 
meg mindenki önmagán — hogy az iskolában 
tanultakat, mikor az iskolát elhagyja, a legtöbb 
ember egyáltalán nem tudja. Minden tanító 
tanulta pl. a csonka kúp köbtartalmának kiszá-
mítását. Ez benne van a táfiítóképző-intézeti 
tantervben. Tanulta annak a levezetését is. Igen 
kérem a tanító urakat, szíveskedjenek vissza-
emlékezni és minden utánatanulás nélkül szíves-
kedjenek a levezetést megcsinálni és egy-két 
példát megfejteni. Y agy mindenik tanító tanulta 
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a cukorrépa ültetését és fölnevelését. Legyenek 
szívesek többé egy betűt is utána nem nézni 
ennek és kertjükben szíveskedjenek szabály-
szerűen egy 20—30 darabból álló cukorrépa-
ültetvényt fölnevelni. Arra a meggyőződésre 
fognak jutni, bogy mind e kérdéseket és még 
számos mást újból kénytelenek megtanulni s 
tanulás közben a tanultakat a gyakorlattal össze-
hasonlítani, hogy az életben is azokat alkalmaz-
hassák. Innen magyarázható, hogy mikor érett-
ségit tett fiatalemberek különféle kivatalokba, 
postához, vasúthoz, pénzügyhöz, bírósághoz vagy 
máshova állásba mennek, egészen úgy élőiről 
kezdik a tanulást, mintha soha semmit sem 
tanultak volna s e hivatalok vezetői biztosítanak 
róla, hogy értelmes parasztembereket épúgy be 
tudnának tanítani az irodai teendők elvégzésére, 
mint ahogy az érettségizett fiatalembereit be 
tudják tanítani. Különben a zsandárok és a 
fináncok sok minden olyan munkát végeznek, 
amihez nagy tanultság kell s ők minden elő-
tanulmány nélkül, egyszerűen gyakorlati úton, 
a szükséges tudnivalókat elsajátítják. Mindez 
azon a téves pedagógiai felfogáson alapuló tüne-
mény, hogy a lélekbe folyton bele kell vinni 
valamit, de arról nem kell külön gondoskodni, 
hogy a lélek önmagát ki is fejezni tudja. Nálunk 
különben megvan a kifejezésmód, de csak a 
száj útján, holott tudvalevő, hogy az ember 
legtöbbet kifejez a szemével és a kezével s arra 
nem törekszünk, hogy a lélek ezeket a kifejezés-
módokat elsajátítsa. Csak legújabb időben kezd 
életbe lépni a szlöjd s kezd terjedni a kézimunka, 
de mindenik a kezdet legkezdetén van. Milyen 
más volna a tanulás, ha a leány azért tanulna 
négyzetterületeket kiszámítani, mert egy négy-
zetekből álló asztalterítőt kell neki megszer-
keszteni ! Mennyire más lenne a hasáb köb-
tartalmának kiszámítása, ha a fiúnak azt kellene 
kiszámítani, hogy egy 5 holdas földön az ökrök 
azáltal, hogy két deciméterrel leszántunk, mek-
kora köbtartalmú földet fordítottak meg ! S ha 
mindezeket nem az iskolai táblán, hanem ott a 
szabadban bizonyos céllal, pl. a munkaegységek 
megállapítása céljából végeznék! 

A helyes lélektani felfogás tehát, mely sze-
rint a lélek nem puszta abszorbeáló erő, hanem 
kifelé való munkára alkalmas motor is, arra 
utal, hogy az iskolai tanítást a természetben 
való tanítással, a hallgatag tanítást a munka-
közben való tanítással cseréljük fel. Itt pedig 
rá kell mutatnunk arra, hogy a tanításbeli elvek 
e téves irányának legelső és -legfőbb oka a 
grammatikának az iskolákban való túlzott el-
harapódzása. Ügy az elemi, mint a középisko-
lákban a legtöbb óra a nyelvtani kérdések fesze 
getésére van lekötve. A cél is világos. írókat, 
esztétikusokat, szónokokat s egyáltalában a 

dialektikában mestereket akarunk nevelni. Ezért 
fordítjuk minden erőnket arra, hogy növen-
dékünk a szájával tudja lelkének nyilvánulásait 
kifejezni. Azonban hirdetjük és a művelt olvasó 
előtt rámutatunk arra, hogy a gyárak, a kémia, 
a fizika, a közlekedés s egyáltalában a munka 
diadalának napjaiban a szájalás lejárta magát. 
Előtérbe lépnek a kezek, a lábak, a szemek, az 
izmok s az ember értékes produktumokkal eze-
ken keresztül fejezi ki magát és nincs messze 
az idő, amikor a szájaiásnak korszaka és vele 
a grammatika, mint bálványok ledül vén, olyan 
szobrok emelkednek, mint aminő itt Pécsett is, 
szemben a legszebb utcával, hirdeti a munkát, 
ahol közönséges fazekasmunkások állanak körül 
egy nagy fazekast, a nagy Zsolnayt, s képze-
letüket belegyúrják a minden gondolatnak leg-
szebben engedelmeskedő anyagba. 

Ezt a szobrot kellene megnézni minden peda-
gógusnak, hogy hivatását igazán megértse. 

Reflexiók. 
írta: Pulai János. 

A legutóbb kiadott miniszteri körrendelet, 
fájdalom, nagyon időszerű. A perverz szerelmek, 
a bujaság fekélye terjeng fönt és alant ijesztő 
méretekben. S teremtődnek típusok, nagystílű 
homoszexualitások, bünpörök, melyek a fékez-
hetetlen érzékiségen, degenerált szerelmesketlésen 
épülnek. így lesznek Steinheilnék, Tarnovszka 
grófnők, Haverda Marisok kicsinyben, nagyban. 
Hogy épen az „előkelők" azok, kik ábrával 
szolgálnak, csalódás. Mételyezve van a nép, 
művelt és műveletlen. A közhangulat egy-egy 
beeéző névvel rajongja körül buja hősnőjét és 
ad neki „Meg", Mariska nevet, mely jelenség 
szimpátia az érzékiséggel. 

A paraszt falja a hasábos tudósításokat, mely 
észrevétlenül mérgezi lelkét. Családja körében 
a maga szótárából vett „reális" szavakkal beszél 
a leszűrt okulásokról. Mesél trágárságokat (az 
újságok bőven szolgálnak ilyennel) fia, leánya 
és mások előtt. 

Hogy a ragály mennyire elterjedt s mennyire 
veszélyezteti „a gyermekek erkölcse az államok 
alapja" nevezetes tételét, mutatja a rendelet ama 
felhívása, mely a tanítóknak kötelességévé teszi, 
hogy a „legszorosabb és legnemesebb értelemben 
vett népnevelői hivatásuknak tegyenek eleget". 

Ma már az eldugott, a kultúrától láthatatlan 
távolságban fejetetejére állított szociálista elvek, 
ateista eszmék kultiválódnak ; az életből el-
lesett, hallott, vagy épen látott erkölcstelenségek 
kisded követőkre találnak. A nép-pszichológia 
ma már nem olyan ideális beállítású, mint ahogy 

; azt Jókai, Mikszáth, Benedek észlelték. A falu, 
! a tanya asszonyai összejövetelen, templomba 
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menet, avagy jövet társnőjük szexuális életét 
szellőztetik; a férfiak durva mesékkel, mondá-
sokkal tarkítják beszédeiket. A csecsemő trágár 
szavakon tanul beszélni, az iskolásfiú hihetetlen 
kifejezéseket kiabál társa után. 

Ezt annyira természetesnek veszik, annyira 
egyéniségükké válik, hogy tanítás közben naívul 
olyan reprodukálhatatlan szavakkal élnek, ami-
lyennek hallatára meglett férfiúnak is pirulnia 
kell. Hogy épen itt szükséges az a népnevelői 
hivatás érvényesítése, kétségtelen. 

A nevelés mellett nem volna hiábavaló a 
nevelési tényezők ily irányban való reformálása 
sem. Pl. az újságokénak. A krajcáros és sok 
más lapok egyenesen az erkölcstelenségek hajhá-
szásának jegyében születnek. Kiadójuk, jól tud-
ván, hogy az érzékiségek, a perverzitások azok, 
melyek az emberek, a nép nagy részének érdek-
lődését, hangulatát az újság iránt fenntartják, 
sőt fokozzák, igyekeznek ezt minél inkább fêl-
és kihasználni. Es tagadhatja-e valaki, hogy 
tanulók, gyermekek is olvasnak újságot, avagy 
nem vesznek-e tudomást nagyszabású, lelket ölő 
bűntényekről, erkölcstelenségekről ? 

A fejletlen lelket, a gyermeket egy-egy előtte 
ismeretlen szó, melyet olvasott, hallott, kíván-
csivá tesz és a spontaneitás lelki törvénye alapján 
kutat gyakorlatiassága után, érdeklődik értelme 
iránt. így esnek szent törekvések az önzés áldo-
zatává. 

Egy kevés erkölcsi cenzúra talán mégsem 
volna hiábavaló ? Mert inkább akadályozzunk 
erkölcstelenséget, mint neveljünk erkölcsöt ott, 
ahol az már erkölcstelen. Ez az intenciója a 
rendelet ama pontjának, hogy „úgy a fiúk, mint 
a leányok részére külön és egymástól kellő 
távolságban elhelyezett illemhelyek legyenek". 
Ez majdnem annyira ideális kívánság, mint az, 
hogy „ahol keresztülvihető, a fiúk a leányoktól 
elkülönítve taníttassanak". Hogy ez utóbbi álta-
lánosan bevett szokás legyen, ahhoz századok 
szükségesek. Tehát a nevelésnek eme hatékony 
tényezője csak helyi eszköz lehet. A föntebb 
említett „külön illemhelyek" pedig falukon, 
tanyákon oly állapotban s kivitelekben vannak, 
mely esztétikai és morális szempontból meg-
döbbenti a „be nem avatottakat". Nemcsak 
„külön és egymástól kellő távolságban" nincse-
nek, hanem külörtbözőségről szó sincs. Annyira 
nincs, hogy a szokásos válaszfalak építése is 
hiányzik: 2—3 méter hosszúságú, egy fedél 
alatt levő illemhely 3—4 személyre válaszfalak 
nélkül van egymás mellett, a fi és nő tekintetbe-
vétele nélkül. Ez a rendszer maga képes, le-
rontani számtalan erkölcsnevelési eszközt. Epen 
ideje rajta változtatni. 

Még egyet. Az ifjúsági egyesületek előadásai 
keretében a sok exakt tétel mellett érdemes 

volna gyakrabban a „nemesebb ösztönöket, az 
erkölcsös életmódból háramló előnyöket, viszont 
az erkölcsteleDséget követő lelki és anyagi züllés 
nyomorúságait" is hirdetni és terjeszteni. Mert 
ha a népiskolában érünk is el eredményeket, 
az élet ezt felforgathatja. Immortalia ne speres 1 

A h a n n o v e r i tan í tók 
kongresszusa és kiállítása. 

írta: Nagy László 
Mindig tanulságos a külföldi viszonyok tanul-

mányozása, akár kedvező, akár kedvezőtlen 
reánk a tanulság. Csak akkor látjuk tisztán, 
miben vagyunk gyengék vagy erősek, ha ösz-
szehasonlítjuk magunkat másokkal, különösen 
ha ennek az összehasonlításnak az alapja a 
közvetlen tapasztalat. Fő, hogy ítéletünk igaz-
ságos, elfogulatlan legyen. Az olyan tapasztala-
tokból, amelyek velünk szemben minden kül-
földit, mint a homorú tükör, megnagyítanak 
vagy kicsinyelnek, mint a domború tükör, semmi 
hasznunk nincs. Egyébként is, mi magyarok 
már vagyunk a műveltségnek oly fokán, hogy 
helytelen azzal a gondolattal indulni a müveit 
nyugatnak, hogy ott kint minden jobb, mint 
nálunk. Igaz ugyan, hogy a három nagy nyu-
gati müveit állam, Németország, Franciaország, 
Anglia műveltsége átlag magasabb színvonalon 
áll a mienkénél, de ebből korántsem követ-
kezik, hogy a németek, franciák, angolok min-
denben előbbre vannak nálunk. Ha igazságosan 
nézünk, látni fogjuk, hogy egyes részletekben 
meghaladtuk egyik-másik államot s egyes dol-
gokban ők bátran jöhetnek hozzánk tanulni. 
Bizonyos, hogy már a mi műveltségünknek is 
megvan a maga európai fajsúlya. 

Október hó folyamán, ez évben kint jártam 
Németországban, hogy az egyetemeken a lélek-
tani laboratóriumokat tanulmányozzam. Ez al-
kalomból résztvettem a hannóver- tartományi 
tanítóegyesületnek Harburgban (Hamburg mel-
lett) tartott kongresszusán, illetőleg a vele 
kapcsolatos pedagógiai kiállításon. Megjegyzem, 
hogy a kongresszus kiállításán való részvételem 
nem véletlenül történt. A kongresszus kiállí-
tási bizottságának elnöksége szólított fel, hogy 
állítsam ki katonarajz- és párhuzamos gyermek-
rajz-gyűjteményemet, amelynek célja egy neve-
zetes lélekfejlődéstani probléma megoldása. Az 
általános német tanítóegyesület elnöksége s 
Meumann Ede, a hallei egyetem tanára, figyel-
meztették erre a gyűjteményre a hannoveri 
tanítókat. Ezt azért is hozom fel, hogy rá-
mutassak arra, hogy ebben a meghívásban a 
magyar pedagógiai kultúrának bizonyos elisme-
rése rejlik ; másrészt ebben a németnek az az 
alaptulajdonsága nyilatkozik meg, hogy szíve-
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sen tanul bárkitől, sőt a nemzeteket és egyé-
neket aszerint értékeli, hogy mennyit tanulhat 
tőlük. Ezen a kongresszuson, különösebben a 
kiállításon szerzett benyomásaimról óhajtok 
most itt beszámolni. Szemem előtt fogom tar-
tani az elébb kifejtett tételt : láss tisztán s 
ítélj igazságosan! 

A hannoveri tanítók harburgi „nagygyűlé-
sén" az egyesületnek 6784 tagja közül 1300-an 
jelentek meg. Ha számbavesszük azt, hogy a 
tagok önköltségükön vesznek részt a gyűlése-
ken, sőt a „nagygyűlésen" 3 korona 50 fillér 
külön részvételi díjat fizetnek s Harburg a tar-
tománynak szélére esik, úgy a gyűlés iránti 
érdeklődést igen élénknek kell tartanunk. Meg-
jegyzendő, hogy nagygyűléseiket kétévenként 
tartják s a részvétel nem kötelező, mert a né-
metek tanítóegyesületei általában az ú. n. sza-
bad-tanítóegyesületek. Feltűnt a megjelentek 
között a nők csekély száma. Kérdésemre a 
tanítók panaszkodtak a nők részvétlensége miatt. 

A gyűlés megtartása előtt két héttel nyom-
tatott jelentést küldtek minden tagnak. Ebben 
nemcsak az egész programmot, hanem a főtanács-
kozások tételeinek előadói javaslatait is közöl-
ték. A főtanácskozások mellett a kapcsolatos 
egyesületek tartották melléktanácskozásaikat, a 
továbbképző-iskolák tanítói, az orgonista-(kán-
tor)-tanítók, a természettudományi stb. egye-
sület. Ezek tételeit előre nem részletezték. A 
fő, vagyis az együttes nagygyűléseket három 
délelőtt, október 5 , 6. és 7- én tartották. A 
nagygyűlést a kerületi egyesületek képviselői-
nek gyűlése előzte meg, amelyen egyesületi 
ügyeiket intézték el. A nagygyűlésen csak a 
kitűzött tételekről tanácskoztak. A kongresz-
szus szervezete tehát hasonlított hazánkban a 
délmagyarországi tanítóegyesület nagygyűlésé-
nek szervezetéhez. A kongresszus a képviseleti 
gyűléssel együtt összesen négy napig tartott. 
A nagygyűlés tárgyai voltak: 

1. Hogyan szervezzük sikeresen a gyermek-
védelmet, a jelen kornak e sajátságos nevelő 
feladatát ? Előadására maga a hanburgi kerületi 
tanfelügyelő, Peters vállalkozott. 

2. Mit kívánjunk a népiskolától a tovább-
képző-(ismétlő-)iskola szempontjából ? 

3. Iskolafelügyelet és iskolaigazgatás. 
4. A vidéki iskolák egészségügye. 
Feltűnő, hogy a tételek között egyetlen szo-

rosan vett pedagógiai tárgy sem szerepelt. Ezt 
azzal indokolták, hogy a pedagógiai témákat 
kerületi és köri gyűléseiken tárgyalták. Min-
den tárgynak csak egy előadója volt. Ezt 
csakis úgy lehet megérteni, hogy csak olyan 
tételeket vittek a nagygyűlés elé, amelyekre 
nézve a közvélemény kialakult. 

Körülményeimnél s a kiállításon való elfog-

laltságomnál fogva a kongresszusnak csak az 
első napján vettem részt. A megnyitás külső-
ségei ugyanolyanok voltak, mint nálunk szok-
tak lenni : elnöki megnyitó, a hatóságok kép-
viselőinek (akiket az elnök egyszerűen „vendé-
gek "-nek nevezett) s központi porosz tanító-
egyesület kiküldöttjének üdvözlése s az én 
üdvözöltetésem. Az elnöki megnyitóban feltűnt 
az önérzetes hang : „Reménylem, hogy a ható-
ságok tanácskozásainkban fognak olyant találni, 
amely működésüket irányítani fogja." A ható-
ságok képviselői e felfogás jogosultságát leg-
alább nyilvános válaszaikban elismerték. Az 
elnök népiskolai tanító volt. 

Végighallgattam az első előadást a gyer-
mekvédelemről s a róla való tanácskozást. Ez 
előadásból s tanácskozásból csak megbizonyo-
sodtam arról, amit különben is tudtam, hogy 
Németország a gyermekvédelem terén messze 
elmaradt mögöttünk. Nekem, mint magyar 
embernek, különösen hangzott, mikor az előadó 
tanfelügyelő sürgette a gyermekvédelem tör-
vényes rendezését, mikor az már nálunk öt 
évvel ezelőtt megtörtént. Sürgette, hogy az 
egyházak is vegyenek részt a gyermekvédelem-
ben, mikor nálunk a felekezetek országszerte 
tartanak fönn patronázsokat. A gyermekeknek 
csak az anyagi elhagyatottságát fejtegette s 
az erkölcsi elhagyatottságra csak homályosan 
célzott, mikor nálunk már más féléve megjelent 
a belügyminiszternek ú. n. hatvanezres rende-
lete, amely az erkölcsileg elhagyatott gyerme-
keket is az állam védelme alá helyezi s ezek 
számára az Országos Gyermekvédő Liga négy 
nagyszabású intézetet tart fönn. Az is csak a 
kísérletezés benyomásával hatott reám, mikor 
a gyűlés rövid tanácskozás után elhatározta, 
hogy a gyermekvédelmet a tanítóegyesület 
veszi kezébe s^e célból kerületenként bizottsá-
gokat alkot. Ügy látszik, maga a nagy társa-
dalom a gyermekvédelem iránt kevésbé érdek-
lődik Németországban, mint nálunk. A tanfel-
ügyelő úrral közöltem a magyar gyermekvédelem 
szervezetét s azt, hogy nálunk már 50.000-nél 
több gyermek áll az állam védelme alatt. Meg-
lepetéssel vett róla tudomást. „Honnan vették 
önök ezt a nagyszabású szervezetet? Bizonyo-
san Reicher könyvéből." * Mondá. „Onnan nem 
vehettük, mert a mi állami gyermekvédelmünk 
már fél évtizedes. Az ő műve pedig ez év elején 
jelent meg. Igaz, hogy Reicher előadást tartott 
nálunk, de az is csak a mult télen történt. 
Különben is, Reicher a célból jött le hozzánk, 
hogy a magyar gyermekvédelmet tanulmá-

* Reicher bécsi egyetemi tanár, kiváló szakértő a 
gyermekvédelem terén. Nagy művének címe : Für-
sorge für die verwarloste Jugend. Eddig csak az 
első kötet jelent meg. 
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nyozza." A tanfelügyelő úr igen csodálkozott 
ezen s mint igazi német, elővette jegyzőköny-
vét s a magyar gyermekvédelem adatait rész-
letesen lejegyezte. 

Ami a többi előadásokat illeti, azokat csak 
hírlapi közleményekből s a hivatalosan közzé-
tett tételekből ismerem. A továbbképző-iskola 
ügyének előadója sürgette, hogy a népiskola 
rendelje alá magát a továbbképző-iskola céljá-
nak, evégett szorítsa meg a tananyagát, de a 
német nyelv és a számtan tanítását bővíteni 
kell, a népiskolában önállóságra és munkára 
kell nevelni a gyermeket, a gyenge tanulókat 
külön kell választani s nekik is befejezett 
tanulmányt nyújtani. Hogy a német tovább-
képző-iskola ily követelményekkel mer föllépni 
az elemi iskolával szemben, az csakis ezen 
iskola magas fejlettségével s fontosságával 
magyarázható. 

Az iskolai felügyelet előadója azon elvi ki-
jelentést teszi, hogy a technikai felügyelet joga 
az államot illeti meg, de a felügyeletben sze-
repet juttat az összes tényezőknek, községnek, 
egyháznak, családnak és tanítóságnak. Ezen 
elvi kijelentés első része feltűnik a magyar 
embernek, mert nálunk fölösleges az állam 
felügyeleti jogát hangoztatni ; de nem fölös 
leges az Németországban, ahol az egyháznak 
az iskolára való befolyása nagyobb, mint 
nálunk. Érdekes tételei még az előadónak : a 
kerületi tanfelügyelőket a működő tanítók közül 
kell kinevezni (vizsgálat nélkül) ; a helyi fel-
ügyeletet meg kell szüntetni ; ehelyett az isko-
lát egészen az igazgató és a tanítótestület veze-
tése alá kell helyezni ; minden osztálytanító a 
tanfelügyelővel szemben teljes felelősségge ve-
zeti az osztályát; (!) a konferenciákon a fontos 
ügyekben minden tanítónak és tanítónőnek 
legyen szavazata; az igazgatót a tanítók közül 
külön igazgatói vizsga (Rektoratsprüf'ung) nél-
kül kell kinevezni. Ë tételek érdekesen vilá-
gítják meg a német viszonyokat. A liberaliz-
musban bizonyára fölötte állunk a németeknek. 

Az iskolai egészségügy előadója (Hauenschild) 
azon gondolatból indult ki, hogy a falut meg 
kell tartani á nép fizikai ereje kútforrásának. 
E célra fel kell használni az iskolát. Kívánja, 
hogy az iskolaépületeket egészségtanilag oly 
tökéletesen kell berendezni, hogy azok minta 
gyanánt szolgáljanak a népi lakások számára 
is. A tanítás ne rontsa a gyermekek érzékszer-
veit, sőt javítsa. A népiskola felső osztályában 
szépírás helyett egészségtant kell tanítani. A 
képzőkben külön tantárgyként kell tanítani az 
egészségtant s ebből képesítő-vizsgálatot is kell 
kiállani. Az iskolaorvos szigorúbban ügyeljen 
fel az iskolára s az iskolásgyermekekre (az 
iskolaorvosi intézményt Poroszországban 1907-

ben léptették életbe, de csak papiroson — mint 
nálunk). Az iskola egészségügyi viszonyait a 
tanítói konferenciákon rendesen tárgyalni kell. 
A tanítói egyesületek vidékenként külön iskola-
egészségügyi szakbizottságokat létesítsenek az 
egészségügy előmozdítására. A tanítók tart-
sanak a szülőknek egészségtani előadásokat. E 
tételek általános nemzetkőzi viszonyokat érin-
tenek. A pontok mindenikét mi is bátran 
elfogadhatnók. 

Mint a kongresszusnak minket érdeklő moz-
zanatát fölemlítem még, hogy a kongresszus 
bezárása után a két elnök és a titkár küldött-
ségileg fölkerestek a kiállítás helyiségében s 
köszönetet mondtak, hogy „a kiállítást egy 
tudományosan keresztülvitt gondolattal gazda-
gítottam". Ez alkalommal fölemlítettem azt az 
érdeklődést, amellyel a magyar tanítók a német 
kollégák működését kísérik. Az elnök igen 
örült „a magyar tanítók testvéri szimpátiájá-
nak" s kijelentették, hogy, ha a magyar taní-
tók nekik alkalmat adnak, úgy ők rokonérzé-
sük jeléül szívesen eljönnek Magyarországba. 

(Folytatása következik.) 

Az 1907. évi XXVII. t.-c. 20. §-a. 
írta : Mihály Ferenc. 

A nem magyar tannyelvű, államsegélyes fele-
kezeti és községi elemi népiskolák helyi ható-
ságai és tanítói azzal, hogy a magyar nyelvet, 
számolást, földrajzot, történelmet, alkotmánytant 
miniszterileg megállapított vagy jóváhagyott 
óraszámban és szellemben kizárólag a kormány 
által engedélyezett tankönyvek és taneszközök 
használatával tanítják és hazafias irányú olvasó-
könyvekből olvastatnak, az 1907. évi XXVII. 
t.-c. 20. §-ának még eleget nem tettek. Ezt a 

! kir. tanfelügyelőségek előtt előre, a tanév kez-
; detén kötelesek dokumentálni. A vonatkozó tan-
; anyagbeosztást, órarendet és tankönyvjegyzéket 

magyar nyelven a kir. tanfelüg> előségnek 
szeptember elején be kellett volna mutatniok, 

! amint ezt e törvény végrehajtása tárgyában 
76.000/1907. sz. a. rendelettel kiadott Utasítás 
37. § ának utolsóelőtti pontja előírja. Az erre 
kötelezett iskolák ennek csak szórványosan felel 
tek meg. A vármegyei közigazgatási bizottságok 
sürgető rendeletei most napirenden vannak s 
nagy zavarba ejtik úgy a mulasztó tanítót, mint 
a tájékozatlan iskolaszéket. Az ügy érdekében 
állónak találjuk a teendők általános ismertetését. 
Részletes tananyagbeosztás nélkül rendszeresen 
egy iskola sem működhetik. Ezt minden iskola 
tanítója tartozik elkészíteni még akkor is, ha 
az egyházi hatósága erre vonatkozó rendelkezését 
nem is kapta kézhez. A tankönyvjegyzék, osz-
tályokra való tekintettel, csoportokba foglalva 
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tüntesse fel a tanítás ez eszközeit a cím teljes 
kiírásával, a szerző és kiadó megnevezésével, az 
engedélyezés számának és idejének feltünteté-
sével, hogy az engedélyezett tankönyvek jegy-
zékében feltalálható legyen minden egyes ki-
mutatott tankönyv és hogy a magyarországi 
iskolákból kitiltott könyvek és térképek jegyzé-
kéből az esetleg fölmerülhető kifogások is meg-
állapíthatók legyenek. 

Az órarend az előírt tanidőt naponként tel-
jesen merítse ki, osztatlan egytanítós iskolákban 
félórás rendszert alkalmazzunk. A tanító köz-
vetlen foglalkozása fekete, a magánosan foglal-
kozó osztályok teendői vörös tintával legyenek 
feltüntetve. A nem-magyar tannyelvű iskolák 
órarendjein minden egyes óra (félóra) rovatába 
az is bevezetendő, hogy milyen nyelven folyik 
akkor a tanítás. 

A részletes tananyagbeosztásra vonatkozó 
útbaigazítást rövid ismertetés keretébe foglalva, 
ki nem meríthetjük. Erre nézve már több jeles 
munka van közkézen. A tanító ezeket vegye 
mintának s az azokban lefektetett követelmé-
nyeket alkalmazza a helyi viszonyokhoz, úgy, 
hogy ne csupán az iskolai elöljárókat tájékoz-
tassa benne munkássága felől, hanem népnevelői 
teendőinek célszerű és rendes beosztásával saját 
terheit is könnyebbítse, keresztülvihetőbbé tegye. 
Ha az egyházi hatóságnak a kormány által is 
jóváhagyandó tanterve elkészül, akkor a most 
elkészítendő ideiglenes tananyagbeosztások a 
szükséghez képest helyesbítendők lesznek. 

A tananyagot ne csak hónapokra, hanem he-
tekre osztva tüntesse fel minden egyes tan-
tárgyból, hogy a tanító abban mindennapi teen-
dőjét föllelje, az iskolát vizsgáló pedig az iskola 
időszerű működését felismerhesse és megálla-
píthassa. 

Tanácsos volna ez iskolai rendtartási iratokat 
három példányban kiállítva küldeni be a kir. 
tanfelügyelőséghez, mert a most szokásban levő 
egy-egy példánynak jóváhagyása után csak az 
iskola fog azokkal elláttatni. Az ügy érdeke 
pedig megkövetelné, hogy egy példány a kir. 
tanfelügyelőségnél, egy pedig az iskola helyi 
hatóságánál is őriztessék, hogy iskolalátogatás 
előtt ezekről az iskolát vizsgáló előljáró tájé-
kozást szerezzen magának az iskola és saját 
maga teendői felől ; a vizsgálat megejtése után 
pedig tanulmánya tárgyává tehesse a javítandó 
dolgokat is. 

Ezzel kapcsolatban az általános ismétlő-iskola 
munkáját is szabályozni kellene. 

Az ismétlő-iskola tannyelve csak magyar 
lehet, benne csak magyar tankönyvek használ-
hatók. Ez hazánkban az ismétlő-iskola intéz-
ményét a leglényegesebb népnevelési szervezetté 
avatta. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 48. §-a 

a népiskolát két tagozatra osztja : hat osztályos 
elemi és három osztályos ismétlő-iskolára. A 
népoktatási törvény e rendelkezését respektálta az 
1907. évi XXVII. t.-c. is, de az ismétlő-iskolák 
tanítási nyelvét magyarrá tette. A most elké-
szült és készülő nem-magyar tannyelvű felekezeti 
iskolai órarendek, részletes tananyagbeosztások 
és tankönyvjegyzékek lapjain az ismétlő-iskoláról 
igen csekély kivétellel teljesen megfeledkeznek. 
Ennek pedig nagy a jelentősége : megfeledkez-
nek, mert nincs ismétlő-iskolájuk s így hiába 
lett mindaddig magyarrá az ismétlő-iskolák 
tannyelve, amíg azok nem szerveztetnek. Ahol 
ennek hiánya ekként bizonyossá válik és a fele-
kezet azt fenntartani nem is akarja, ott a hozzá-
fűzött nemzeti érdekre való tekintette], ha 
gazdasági ismétlő-iskola nem szervezhető, az 
1868. évi XXXVIII. t.-c. 50. §-a szerint a Köz-
ségi jellegű általános ismétlő-iskolákat haladék-
talanul szerveztessük. Ezek tantervét, órarendjét 
szintén el kell készíteni. 

Az 1908. évi 120.000. sz. miniszteri rendelet 
alapján a magyar nyelv tanításának tervét a 
nem-magyar tannyelvű iskolák részére a kir. 
tanfelügyelőségek szét küldő tték. Az ehhez tartozó 
utasítás és tanterv is csak a népiskola alsó 
tagozatának magyarnyelvi feladatával foglal-
kozik. Az 1905. évi 2202. ein. sz. rendelettel 
kiadott Tanterv és Utasítás szintén csak a nép-
iskola mindennapos tanítást végző alsó tago-
zatára vonatkoztatva állapítja meg a teendőket. 
A népiskola felső tagozata, az úgynevezett álta-
lános ismétlő-iskola, a népoktatás legmostohább 
gyermeke volt mindig és az maradt még ma is. 
Ennek tantervét és munkakörét tágíthatjuk és 
szűkíthetjük épen úgy, ahogyan csak jól esik, 
mert általános ismétlő-iskolai tant rviinh nincs. 
Ezt a hiányt mielőbb pótolni kell. Az 1902. évi 
66.569. sz. rendelettel kiadott gazdasági ismétlő-
iskolai Tanterv nem alkalmazható minden köz-
ségben. Bányavidékek, ipartelepek népiskoláinak 
ismétlőköteles korú leánynövendékeit, sőt kisebb 
helyen, hol ipariskola nem szervezhető, a fiúkat 
is általános ismétlő-iskolai oktatásban kell része-
sítenünk. Ezen kívül is igen nagy ama községek 
száma, hol az általános ismétlő-iskola nélkülöz-
hetetlen. 

Ha figyelembe vesszük, hogy e vidékeket 
épen nem-magyar anyanyelvű lakosok lakják, 
ilyen helyeken az általános ismétlő-iskolák nép-
nevelési munkakörét a mai sötétségéből ki kell 
emelnünk s ezt az 1907. évi XXVII. t.-c. 20. §-a 
kapcsán kell rendeznünk. 

Az ú j népoktatásügyi törvény minden §-a 
egyenként is értékes nemzeti vívmánynak tekint-
hető. Ezek közt igen lényeges feladatot szabott 
a tanítók és tanhatóságok elé a szóban levő 
20. § követelése, mivel az iskola összes belső 
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tevékenységének ez a kulcsa. Ez nyitja meg a 
pantheont, melynek oltárán a hazaszeretet lángját 
e templom papja, a néptanító, gyújtja meg, 
éleszti és magasan lobogtatja, úgy, ahogyan 
azt e törvény alkotójának nagy lelke maga elé 
képzelte. 

Tanítók tanácsadója. 
P. L. Ytö. ön azt kívánja tőlünk, hogy egyik 

kartársának nyugdíját állapítsuk meg, de egyebet 
nem közöl, mint csupán azt, hogy nevezettnek 
15 nyugdíjba beszámítható éve van. Erre mi nem 
válaszolhatunk mást, amit különben minden tanítónak 
tudnia kell, hogy az első 10 évi szolgálat után a nyug-
díjigény 40°/o-a, minden további esztendő után pedig 
2°/o jár nyugdíj gyanánt. — I. E. Ahol a hitfelekeze-
tek 5°/°-os iskolai adóból tartják fenn iskoláikat, ennek 
előírásához szükséges adatokat az elöljáróság köteles 
a hitfelekezetnek rendelkezésére bocsátani, mert más-
ként mikép vethetnék ki a jelzett adót az egyenes 
állami adók arányában? Ha a jegyző a hitfelekezet 
eziránti megkeresésének nem tenne eleget, forduljanak 
panasszal a főszolgabíróhoz. — K. A. Mglész. Arra, hogy 
katonai kiképzés végett behívják-e újból, csak az ille-
tékes ezred parancsnoksága adhat érdemleges választ. — 
Telep. Hitfelekezeti jelleggel szervezett gazd. nép-
iskolákat az állam nem segélyez. A segélyezés mérve 
különben az állami és községi jelleggel szervezett 
gazd. népiskoláknál is csupán a szaktanító tisztelet-
díjáivá terjed ki s minden más egyéb kiadást a köz-
ségnek kell fedeznie. — Jegyző. Különös jegyzőkönyv-
vezetés volna az, ha annak összes adatait akár az elnök, 
akár pedig a felszólalók tollbamondanák. Ne kompro-
mittálja önmagát az ily lehetetlen kívánságokkal. — 
H it közs. tanító. Ügye fölebbezés alatt állván, arról 
érdemben nem nyilatkozhatunk. Itt csak annyit jegy-
zünk meg, hogy a tanítói járandóságok ügyeiben föl-
merülő vitás kérdések fölötti határozat, kivévén a 
szerződéses viszonyban álló magántanítókét, a köz-
igazgatási hatóságok illetékességi körébe tartozik ; a 
járásbíróságnál hiába keresne orvoslást. — H. A jöve-
delemadóról szóló 1909. évi X. t.-c. 1911. évi január 
hó l-jével lép életbe. A szolgálati viszonyból szár-
mazó illetmények, ideszámítván az eddig adóalapul 
nem szolgált lakáspénzeket, IV. oszt. kereseti adó 
helyett jövedelemadó alá fognak esni. A természetben 
való lakás esetén annak megfelelő bérértéke vétetik 
számításba. — T. I. 0. Arról a, bizonyos „basáskodás-
ról" lapunk mult számában megemlékeztünk. Egyéb-
ként az ön által felhozott eset hatásköri túllépésnek 
nem minősíthető, mert kötelességének a teljesítésére 
szólíttatott fel. Hanem az azután más kérdés, hogy 
honnan meríti magának igazgatója azt a jogot, hogy az 
igemódok közül csak a parancsolómódot alkalmazza. — 
B. A. Elba. Ha állásáról lemond, akkor egyszersmind 
lemondott végkielégítésre vagy nyugdíjra való igé-
nyéről is. Végkielégítésre csak akkor tarthatna számot, 
ha saját hibáján kívül eredő testi vagy lelki fogyat-
kozás miatt tanítói kötelességeinek teljesítésére végleg 
képtelenné vált. Csupán férjhezmenetel címén vég-
kielégítést nem kaphat. Megjegyezzük különben, hogy 
hét évi beszámítható szolgálat esetén a munkaképtelen 
tanítók, tanítónők két éven át nyerik nyugdíj összegük-
nek 50" o-át. — B. I. M. Ugyanezt üzenjük önnek is. — 
Érdeklődő. Tanköteles gyermekeket postai szolgála-
tokra igénybe nem vehet. A szülők engedélyével meg-
tehetné ugyan ezt, de saját érdekében mégis helye-
sebben jár el, ha erre cselédet vagy iskolaköteles 
korban nem ievő egyént alkalmaz. — Z. L. Zbogy. 

A polgári iskolai tanítói képesítést a közokt. minisz-
ternek 539/902. ein. sz. a. kiadott rendelete szabá-
lyozza. Szíveskedjék ezt az Egyetemi nyomdától meg-
szerezni, mert enélkül a vizsgálat föltételeiről alapos 
tájékoztatást nem nyerhet. A szükséges tankönyveket 
és jegyzeteket Toldi Lajos könyvkereskedésében (II., 
Fő-utca 2.) szerezheti meg. — L. L. 1. Ingyenes tan-
eszközök elnyerésének föltételeit lapunk egyik utóbbi 
számában ismertettük. 2. A földmívelésügyi minisz-
tériumtól esetleg kaphatnak könyveket ; a közokt. 
tárca legényegyleteket nem segélyez. 3. Az a körül-
mény, hogy a tanító az iskola állami kezelésbe vétele 
iránt folyamatban levő tárgyalások idején választatott 
meg, az átvételre nincs befolyással. Az ily tanító fize-
tése is az 1907. évi XXVI. t.-c. c) pontjának második 
bekezdése szerint állapíttatik meg, vagyis figyelembe 
vétetik az 1893. évi október hó 1-től megszakítás 
nélkül rendes tanítói minőségben töltött szolgálat. — 
Gazdász. 1. A gazdasági szaktanítói képesítést magán-
úton meg nem szerezheti. 2. A tanítóképzőben csak 
a német nyelvből vizsgálat nem engedélyezhető. 3. A 
gazdasági tantárgyak tanításával megbízott tanító, 
tanítónő tiszteletdíja az állami iskolák számára kiadott 
Utasítás 77. §-a értelmében a nyugdíjba beszámít. 
4. Magyar Méh, szerk. Szilassy Zoltán (IV., Veress 
Pálné utca 40.) ; Méhészeti Lapok, szerk. Binder Iván 
(I., Virányos-út 28.). — Óvónő. Névtelen levelekre 
nem válaszolunk. — M. L. Kántorrá képesítése dol-
gában forduljon a bajai állami, vagy a kalocsai róm. 
kath. tanítóképző-intézet igazgatóságához. —• K. F. 
Ttfalu. 1. A közig, bíróságnak e helyen már ismer-
tetett döntvénye értelmében az özvegy nem tartozik 
férje nyugdíjhátralékát törleszteni. 2. Az özvegyi 
segélyt és az árvagyámpénzt a férj, illetve apa leg-
utóbb élvezett nyugdíjba számítható fizetése után álla-
pítják meg olyképen, hogy a fizetés 1200 K-jáig 50, 
azontúl 20°/o-ot kap az özvegy, a gyermekek pedig 
fejenként az özvegyi ellátásnak '/«-át nyerik 16 éves 
koruk betöltéséig. Az önök esetében tehát kap az 
özvegy 1896 K után (1200 K 50°/o a = 600 K, 696 K 
20°/o-a = 139-20 K) 739 2 K-t, a gyermekek fejenként 
739*2 . = 123*2 K-t. 3. Ha a beszámítás körül hiba b 
van, ezt minden esetre rendezni kell ; jelen esetben 
a nyugdíj iránti kéréssel egyidejűleg. — L. F. Mnyék. 
Szíveskedjék eziránt az izr. tanítóegylet jogvédő-bizott-
ságához fordulni : Budapest, VII., Wesselényi-u. 44. — 
Mjövedelem. Az Utasítás magyarázására mi nem 
vagyunk hivatottak. Nagyon helyesen teszik tehát, 
hogyha a háznál való együttes oktatás kérdésében a 
tanfelügyelőséghez fordulnak. A mi irányt nem adó 
véleményünk ebben a dologban az, hogy az együttes 
oktatásnak mindennemű módja beleütközik az Utasítás 
vonatkozó rendelkezésébe; de beleütközik az58.084/892. 
sz. a. kiadott rendeletbe is, mely több gyermeknek a 
népiskolai tantárgyak együttesen leendő tanítása vé-
gett fenntartott intézetet zugiskolának minősíti. — 
O. R. Miután államsegélyt élvez, joga van ahhoz, hogy 
a törvényszerű lakást, illetve lakáspénzt igényelje. Ha 
figyelemmel kíséri lapunk ezen rovatát, akkor a minisz-
tériumnak itt több ízben ismertetett elvi állásfoglalása 
alapján most már ön is élvezhetné törvényszerű lakás-
pénzét. Arra az iskolafenntartó nem kötelezhető, hogy 
lakást építsen, ha ad lakáspénzt. — B. G. Ttolcz. 
A községi jellegű elemi iskolákat illetően az 1868. évi 
XXXVIII. t.-c. 32. §-a kimondja, hogy a szükséges 
iskolai könyveket és tanszereket köteles a község éven-
ként előre beszerezni s a tanulók között a tanítók 
által, számadás mellett, kiosztani. De kimondja egy-
úttal azt is, hogy e könyvek és tanszerek vételára a 
tandíjjal együtt szedetik be Oly rendelkezés tehát, 
aminőről ön megemlékezik, egyáltalában nincs. 
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SZÉPIRODALOM. 
Könnyes napokból. 

Ott kinn aranyos napsugáron 
Boldog virágok ringatódznak, f 

De már nem hozzám szólnak. 

Nem érdemes harcolni, élni, 
Eltévelyedni rengetegben, 
Nagyon sok itt az ember ! 

Bolyongok társtalan magányban, 
Valamikor már erre jártam 
És vissza kellett jönnöm. 

Taposott úton, bánatúton 
Hiába nézek szerteszét, 
En nem lelek egy szál virágot, 
Sem négylevelű lóherét . . . 

II. 

Valaminek még jönni kell, 
Várom, remegve várom, 
Ujjongó árnyak intenek 
Huhogó bagolyszárnyon 

Valaminek még jönni kell, 
Hogy megteljék a serleg . . . 
Készen vagyok. Remények, vágyak 
Meghaltak, nem ölelnek. 

Valaminek még jönni kell, 
Lidércek, rémek szólnak . . . 
S én megriadva suttogom : 
Holnap, talán majd holnap ! . . . 

Dr. Badványné Butthay Emma. 

Királyváiíis. 
Te szűziesen tiszta, kékes ég, 
Te végtelenség édes gyermeke, 
Ki lágy öledben dallal ringatod 
Csodás világok milliárdjait, — 

Hallgass reám ! 

Testvéreim, mosolygó csillagok, 
Ezüsthajú tündérleányok ; • 
Fehérkeblű szép holdkirálynő, 
Aranyhajód, kérlek, ne vond tova ; 

Megálljatok ! 

S te bársonyos szemű fiú, 
Szerelmes éjszaka, figyelj ! 
Ne zúgjatok, ne járjatok, 
Csak hogyha arra jelt adok 

Vigyázzatok ! 

Most! Rajta! 
Riadjon a szférák zenéje, 
Mennyei harsona búgva kísérje, 
Csillagok ezre, körbe keringve, 
Éteri táncba fogjatok össze ! 
Fényteli holdban zengjen a hárfa, 
Hozsánna kiáltás zúgjon a légbe, 
Mámoros éjszaka, föl, ne aludj, 
Rajta, örülni, ünnepet ülni : 

Itt jön a kedvesem ! 

Nagy Margit. 

Mikszáth és a pedagógia. 
Irta: Bodnár János. 

A mesebeli Hamupipőkét lenézték és szol-
gálójuknak tartották a mostohatestvérei. Am 
azért a kis Hamupipőkéért mégis eljött egyszer 
a mesebeli királyfi és fényes, ragyogó palotá-
jába vitte haza királyasszonynak. 

A pedagógia is jóidéig volt a tudományok 
Hamupipőkéje. Egy ideig a pszichológiának, 
majd az etikának, helyesebben a morálteoló-
giának volt a függeléke. Herbart óta azonban 
önálló tudománnyá lett, amely két fönntartó 
pilléren nyugszik ; ezek egyike az etika, a 
másik a pszichológia. Sőt az angol Bain még 
tovább megy e tudomány függetlenítésében, 
mikor azt mondja, hogy a pedagógia nem 
egyéb, mint a lélektan törvényeinek a gyakor-
lati alkalmazása, épen úgy, mint ahogy például 
a földmívelés is csak a kémiai elvek gyakor-
lati alkalmazása. A giesseni pszichológiai kon-
resszuson meg pláne egy olyan jövő képét fes-
tette az egyik kongresszusi tag, amelyben azt 
a pedagógust, aki a gyermeki lélek törvényei 
ellen vét, épen úgy felelősségre fogják vonni, 
mint azt a technikust, aki valamely épület 
emelésénél mulasztást követ el. 

. . . Es hogy a tudományok Hamupipőkéje 
imígyen viruló hajadonná fejlett, eljött érte a 
mesebeli királyfi, a legnagyobb élő magyar író : 
Mikszáth Kálmán és elvitte magával a tudo-
mányok Hamupipőkéjét az ő királyi birodal-
mába, ragyogó képzelőtehetségének Meseor-
szágába . . . 
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Mikszáth Kálmán bevitte a pedagógiát abba 
a palotába, amelybe évenként ünnepibe öltözve, 
0 is csak egyszer szokott megfordulni ; bevitte 
az Almanachba. 

Sokszor írt már Mikszáth Kálmán előszót az 
Almanachba. Irt mindenféle dolgokról, ami csak 
vérbeli írót megihlethet : szerelemről, múlandó-
ságról, politikáról, komédiáról, művészetről, tra-
gédiáról, irodalomról, fekete kenyérről, tudo-
mányról, fehér kalácsról, zenéről, vígasságról, 
emberekről és állásokról, csak egyről nem írt 
még : tanítókról és az ő mesterségükről, a pe-
dagógiáról. Most ezekről írt. Es nem puszta 
véletlen, hogy most, ebben az esztendőben a mi 
mesterségünkről szólott. Az idők jele, hogy a 
mesterek a legnagyobb mester írása révén bele-
kerülnek a lüktető élet lázongó forgatagába. 

Nemcsak az író társainak ad a legnagyobb 
író követendő példát, hogy íme érdemes ez a 
tudomány arra, hogy necsak a nádpálca révén, 
méltók ezek az emberek, hogy necsak a része-
ges rektor közhellyé vált prototípusa kapcsán 
foglalkozzunk velük mi is, akik a felnőttek, 
nevelés-tanítása érdekében csakolyan munkát 
végzünk, mint ők a kicsinyek hasonló képzése 
körül, hanem pillantsunk be mélyebben abba 
a ma már valóságos laboratóriumokkal fölsze-
relt műtermekbe, amelyben a jövendő embere, 
a mi individiumunk készül. 

És betekintvén hozzájuk, foglalkozzunk vélük 
olyan komolyan, aminő komolyság az ő nehéz 
foglalkozásukhoz mindenben méltó legyen . . . 

Ezek a Mikszáth Kálmán bevezető cikkének 
a tanulságai az írótársai részére. 

Magának a cikkelynek a kontúrja a következő : 
Nagy érdeklődéssel figyeltem — írja Mik-

száth — a nyáron két tekintélyes tanférfiú 
vitáját egy előkelő lapban. Az egyik azt vitatta, 
hogy nem kell fölvenni meséket az iskolai 
olvasókönyvekbe, mert azok szerfölött hizlalják 
a gyermeknek amúgy is csapongó fantáziáját. 
A másik a mesék megtartása mellett érvelt. 
Az első úr jobban győzte szóval és tintával s 
ő maradt fölül- En már épen segítségére akar-
tam sietni az igazság elől hátráló felebarátom-
nak, mikor leütött a lábamról egy nagy beteg-
ség, amikor is a felém kinyújtózkodó Halálnak 
a palástja eltakarta a két vitázót a szemem 
elől. Felgyógyulván, első dolgom volt a dolog 
után nézni és segítségére kelni az összetört 
lándzsájú vitéznek, aki ott hevert a fekete 
betűk erdejében — agyonütve. Mert hát nem 
volt igaza a győzelmes pedagógusnak egy per-
cig sem. Nem, mert az állítása a leghelytéle-
nebb állítás, mióta a könyvnyomtatást feltalál-
ták. Hiszen Japánban is évezredek óta kicsinyí-
tik a mandulaszemű lányok lábait s az ered-

mény: hogy a Gésák csak tipegnek, de nem 
tudnak — járni. 

Ha ez az eszme általános győzelmet aratna, 
itt majd a lelkeknél állana be ugyanez az álla-
pot, nem tudna repülni senki. S micsoda pira-
midális pazarlás lenne az ! Minden adományok 
közül a legnemesebbet pusztítani, mint ahogy 
az állatokból is a legnagyobbakat irtotta ki az 
ember : a mammuthok és bölények kipusztultak, 
de a poloskák és a patkányok megmaradtak. 
Hiszen mikor az Isten a tehetségeket kiosztotta 
az emberek között, mindig az ő számukra félre-
tett edényekből merített, csak egyszer nyúlt a 
saját bögréjébe, mikor a fantáziából loccsantott 
nekik egy keveset, hadd legyen egy kis teremtő 
erejük is. S az emberiséget a legpraktikusabb 
találmányaiban ez az erő segítette. A világ 
gyönyörűségeinek : művészeteknek, irodalomnak 
ez a fő alkotó eleme. Fantázia nélkül sem nagy 
emberek nem lennének, sem nagy dolgok nem 
teremtődnének. S minek a fantáziát pusztítani, 
mikor úgyis fogyóban van az ? Kihaltak a nagy 
mesemondók. Öreg Dumas, Dickens és Jókai 
mögött megfordították a címerpajzsot. Nevelni 
kell hát a fantáziát és nem szabad kidobni a 
mesét az olvasókönyvékből! Különösen nálunk 
Magyarországon nem, ahol minden népmese 
mindmegannyi kedves zsuzsu, amelyben a nép 
lelke, fantáziája, érzése és gondolatvilága, s ami 
talán legfontosabb mindenik között : nyelvkincse 
van elrejtve. 

A nevelést el kell kezdeni a népmesén és a 
gyermeken. Hadd kóstolja meg a kisgyerek 
már a bölcsőben a csalimeséket. Hadd szívja 
mindjárt frissiben belőlük a magyar nyelv titkos 
szépségeit, csodálatos meleg színeit, fenséges 
pompáját, utolérhetetlen ízeit és zamatját, el-
andalító muzsikáját, hadd szívja magába lassan, 
de biztosan nemzete léikét és eszejárását! . . . 

S ha az irodalomban meglesz, aminthogy 
meglesz (mert hát ki nem utánozza szíves-
örömest az édesapját?) a Mikszáth írásának a 
maga jótékony tanulsága, épen úgy meglesznek 
ennek a szépirodalmi értekezésnek a maga nagy 
horderejű tanulságai a mi számunkra, a tanítók 
számára is. 

Avagy ki nem térne vissza — olvasván ez 
írást — a mesékhez az iskolában azok közül, 
akiknek a lelkét ezzel a tévtannal modern újí-
tók esetleg már narkotizálták? Hiszen az élet 
napról napra sivárabb lesz, a sivatagban pedig 
olyan jótékony hatása van az oázisnak. 

Vagy nem sokszoros érdeklődéssel fogunk-e 
ezután a mese tárgyalásához, miután a mester 
fölnyitotta a szemünket, megvilágosítván a me-
sék nagy jelentőségét arról az oldalról is, ahol 
eleddig sötétség fonta azokat körül. Nemcsak 
az erkölcsi tanulságot hámozzuk majd ki ezután 
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a mesékből, mint eddig tettük, hanem a mi 
édes magyar nyelvünk rejtett szépségeit is ki-

, kutatjuk és fölkeressük azokban a magyar nép 
rejtőzködő lelkét is. Egymaga ez is óriási ta-
nulság, különösen a nemzetiségi lakosokkal telí-
tett vármegyék intelligens tanítósága előtt. 

Hálásan megköszönjük ugyanazért Mikszáth 
Kálmánnak, hogy velünk, a nemzet elesett fiai-
val és a pedagógiával, a mi lenézett mestersé-
günkkel olyan meleg szeretettel foglalkozott 
most. amikor irodalmi működésének » zenitjén 
áll. És ez a mi hálánk nem merül ki a puszta 
„köszönöm" szóban, hanem az ő szellemében 
cselekedvén, azon igyekezünk mind a harmine 
s egynéhány ezeren, hogy megismerjek a mi 
kis tanítványaink milliói az ő nagyságukból 
ennek a szegény kis országnak a gazdagságait. 

És ezeket imígy elvégezvén, ígéretünket pe-
dig valóra váltván : teremtünk ezen a földön 
egy más világot, ahol enyhébb lesz az éghajlat, 
több lesz a virág . . . Egy olyan országot, ahol 
nemcsak mindig politizálni, hanem olykor-olykor 
mesélni is fognak egymás között az — emberek. 

gyöngetehetségű gyermek 
oktatása. 

írta : Éltes Mátyás. 
E címmel a Néptanítók Lapjá-ban Juha 

Adolf dr. egészségtan - tanár úr tollából közle-
mény jelent meg. Előre kijelentem, hogy a 
cikkírónak ez irányban kifejtett munkásságát 
nagyra becsülöm, mindazonáltal nem mulasztha-
tom el egyes kijelentéseit a tényekre való hi-
vatkozással helyreigazítani, annyival is inkább, 
mert hiszen a kérdés megbeszélését ő maga 
kívánja. 

Azt mondja Juba dr., hogy : „Harmadik oka 
ezen intézmény ki nem fejlődésének (hazánkban) 
e kisegítőiskolák hovatartozósága. Hogy miért, 
még ma is rejtély előttem, a kisegítőiskolákat 
kivonták a rendes iskolahatóságok fennhatósága 
alól és a gyógypedagógiai intézetek közé tet-
ték, holott ennek az intézménynek a népisko-
lával kell szoros összefüggésben lennie." 

Juba dr. előtt rejtély az, hogy a kisegítő-
iskolákat a rendes iskolahatóságok fennhatósága 
alól kivették. Azonban e rejtély megfejtése nem 
nehéz, ha tudjuk, hogy a kisegítőiskolákba 
szellemileg gyenge gyermekek járnak, akiknek 
az oktatásáról a rendes iskolai hatóságok az 
1868. évi XXXVIII. t.-cikk értelmében gon-
doskodni nem kötelesek. Ezek egyszerűen föl-
menthetik a gyöngéket az iskolábajárás kötele-
zettsége alól ; azt meg is teszik s a róluk való 
további gondoskodást az államra hárítják. Ké-
nyelmes álláspont, az igaz, de törvényes. Ez 
lesz az oka annak is, hogy Juba dr. oly kevés 

hajlandóságot talált a nagyobb vidéki városok-
ban ilyenek állítására. De mielőtt tovább men-
nék, tisztelettel kell megemlékeznem a kir. tan-
felügyelő urakról, akik a legnagyobb odaadással 
és emberszeretettel támogatták mindig a kise-
gítőiskolákat. 

Juba dr. előtt rejtély az is, hogy a kisegítő-
iskolákat a gyógypedagógiai intézetek közé 
sorozták. Pedig annak is egyszerű a megfejtése. 
A szellemileg gyönge gyermekek oktatása és 
nevelése csak különleges oktatási és nevelési 
elvek alapján történhetik eredményesen; ezek 
ismerete nélkül a gyöngetehetségü gyermekek 
a kísérletre szánt nyulak sorsára lennének kár-
hoztatva. Miután pedig ezeknek az elveknek a 
letéteményese a gyógypedagógia: helyes és 
indokolt tehát, hogy a kisegítőiskola — amint 
ahogy művelt külföldön mindenütt ilyennek 
tekintik — nálunk is a gyógypedagógiai inté-
zetek közé soroztassék. 

Azt mondja Juba dr., hogy a kisegítőiskolá-
nak a nép:skolával szoros összefüggésben kell 
lennie. Ez a kijelentése nem világos. A kisegítő-
iskola tart fenn bizonyos kapcsolatot a nép-
iskolával, annyiban, hogy onnét veszi növendé-
keinek túhr. omó részét, egyéb kapcsolat a két 
iskola közt nincs, de nem is lehet, mert a ki-
segítőiskolában a tanítás célja, a tanítói és 
nevelői eljárás, a módszer, a növendékek kvali-
tása egészen más, mint a népiskolában. Szoro-
san összekapcsolni a két iskolafajt nem is 
ajánlatos, mert a normálisak csak gúnyt űznek 
a gyöngékből, anélkül, hogy a tanításból ott 
ezek valami hasznot húznának ; viszont a 
gyöngetehetségűek veszélyesek a népiskolában, 
amennyiben a normális növendékek sok rossz 
szokásukat elsajátíthatják. A szoros kapcsolat 
ellen szól a kisegítőiskola első és legfőbb elve, 
t. i., hogy a gyöngetehetségü és a normális 
gyermekek szétválasztassanak. Csak kezdetben 
engedhető meg, hogy a kisegítőiskola az elemi 
iskolának parallel osztályaképen szerepeljen, de 
ha már 3—4 osztályúvá fejlődik a kisegítő-
iskola, kívánatos, hogy külön épületben helyez-
zék azt el. 

A külföldi városok között Berlin mondta ki 
ezelőtt 14—15 évvel, mint Juba dr. kívánja, 
hogy a kisegítőiskolának a népiskolával szoros 
kapcsolatban kell lennie, így is szervezte kise-
gítőiskoláit. De csakhamar belátták e város 
intézőkörei is, hogy a gyöngetehetségűek érdeke 
a teljes elkülönítést kívánja. És ma már Berlin 
összes kisegítőiskoláit elválasztotta a népisko-
lától s 28 különálló kisegítőiskolát állított a 
gyöngetehetségűek részére. (Ez a város volt az 
első, mely a gyöngetehetségű iparostanoncokat 
is elkülönítette.) Ez a felfogás ma általánosnak 
mondható; az a nézet pedig, hogy a kisegítő-
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iskolának a népiskolával szoros kapcsolatban 
kell lennie: jóformán meghaladott álláspont. 

Juba dr. főleg azért ítéli el a magyar gyógy-
pedagógiát, mert Budapesten eddig csak 1 
kisegítő iskolát s vagy 13 kisegítőosztályt állí-
tottak, a vidéki városok közül pedig csak öt-
ben talált ily intézményeket. Es azt mondja: 
„A haladás a gyógypedagógiai oktatásnak ezen 
a terén korántsem örvendetes hazánkban, ellen-
kezőleg, nagyon szomorú." Ezzel szemben Po-
roszországban, ahol körülbelül egy negyed év-
század előtt állították fel az első kisegítőisko-
lát, szerinte sokkal kedvezőbbek a viszonyok : 
ott ugyanis 1894-ben 18, 1906-ban pedig már 
203 kisegítőiskola volt. Nem vonom kétségbe 
Juba dr. jóhiszeműségét, de ki kell jelentenem, 
hogy, ha a német viszonyokat statisztikai ada-
tok alapján összehasonlítjuk a hazaiakkal, más 
következtetésre jutunk. A hiba t. i. ott van, 
hogy Juba dr. a porosz viszonyokat legszebb 
fejlődésük idején hasonlítja össze a hazai kezdő 
állapotokkal. Más eredményt kapunk, ha tíz-
éves munkánk eredményét a németek első 
10—20—25 évi munkájának az eredményével 
hasonlítjuk össze. Tudott dolog, hogy Német-
országban 1859 ben (Halle városában) alapítot-
ták az első kisegítőosztályt; 1884-ben, tehát 
egy negyed évszáz múlva pedig csak 9 város-
ban találunk ilyeneket. (Lásd Wintermann: 
die Hilfsschulen Deutschland u.s.w. Verl. Beyer 
u. Söhne Langensalza.) Hazánkban 1898 ban 
nyitották meg az első kisegítőiskolai osztályt 
Budán és ma, 10 év múlva 6 városban 25 osz-
tályban körülbelül 500 gyöngetehetségü gyer-
meket tanítunk. A németeknél a 10 első év 
alatt két városban (Halle, Dresden) állítottak 
kisegítőiskolát s 22 évi munka után volt náluk 
annyi városban kisegítőiskola, mint nálunk 10 
év alalt. 

Ezek után azt állítani, hogy mi csigamódra 
haladunk s hogy ez fölötte szomorú eredmény : 
nem lehet. Én azt látom, hogy amit 10 év 
alatt elértünk, az a külföldi viszonyokhoz mérve 
is szép eredmény. Szép eredmény, ha tekintetbe 
vesszük, amint ezt maga Juba dr. is jól tudja, 
mily nagy és mennyi előítélettel találkozott 
nálunk annak idején ez az eszme. Hiszen még 
mindnyájunk emlékezetében van az a sok ten-
denciózus közlemény és a sok gúnynév, amikkel 
a zsurnalisztikái gúny illette ezt az iskolát! Ez 
okozta, hogy maga a székesfőváros is kényte-
len volt 1899; ben elhalasztani a kisegítőiskolák 
megnyitását. Am a gyógypedagógia és annak 
lelkes vezetői, Náray Szabó Sándor dr. és Ber-
kes János, nem riadtak vissza a nehézségektől, 
hanem megteremtették az intézményt. A leg-
nagyobb ellentmondások közt nyitották meg 
1900-ban a pesti oldalon levő áll. kisegítő-

iskolát, melyet a rászorult szülők azonnal meg-
rohantak és túlhalmoztak növendékekkel. Ezen 
a példán okult és látva, mily égető szükség 
van ez iskolafajra, nyitotta meg a székes-
főváros hatósága is 1902-ben a kisegítőiskolákat. 
Itt viszont Bárczy István polgármesternek 
(akkor tanügyi tanácsnoknak) vannak hervad-
hatatlan érdemei. 

De lássuk röviden, mit tett a gyógypedagó-
gia ezenkívül a kisegítőiskolákért. Fölolvasá-
sokat rendezett, ismertető hírlapi közleményeket 
tett közzé, közérdekű ismertetőket íratott s 
azokat ezrével küldte szét az országba ; később 
szakembereivel tanítók számára szünidei kurzu-
sokat tartott s azokat állandósította. Eddig 
ötször volt ilyen tanfolyam, melyen vagy 150 
tanítót ismertetett meg elméletileg és gyakor-
latilag az eszmével. Hogy megkönnyítse a ki-
segítőiskolák állítását, a gyógypedagógia ve-
zetőinek javaslatára miniszterünk elhatározta, 
hogy anyagilag is támogatja a vidéki kisegítő-
iskolákat és azok tanítóit. Azok a tanítók, 
akik a kisegítőiskola vezetésével megbízattak, 
mind lelkes harcosai az ügynek. Téved és lehet, 
ha Juba dr. idegen elemeknek látta őket Eddig 
még nem volt eset arra, hogy idegen tanító 
bízatott volna meg a kisegítőiskola vezetésével ; 
annak a vezetése mindig a helybeli, megfelelő 
képesítéssel bíró tanítók egyikére bízatott. Igaz, 
hogy ezek később a gyógypedagógusok közé 
soroztattak, de az az ügynek nem ártott, nem 
is árthatott, ellenkezőleg, az a körülmény, hogy 
egy szaktestületbe, a gyógyped. státuszába át-
vétettek: tekintélyüket csak emelte. Ezt a 
kitüntetést s a velejáró fizetésbeli többletet ők 
megérdemlik, mert fáradoznak az ügyért s mert 
terhesebb munkát végeznek. 

Az is kétségtelen, hogy a magyar tanító-
ságban megvan már most a kellő érdeklődés 
a gyöngetehetségűek iskolái iránt. Bizonyítja 
ezt az a körülmény is, hogy a gyöngetehetsé-
gűek oktatására képző szünidei tanfolyamokra 
mindig sok a jelentkező; úgy, hogy azok egy 
részét el kell utasítani. 

Röviden felsoroltam, hogy mit tett a gyógy-
pedagógia a gyöngetehetségü gyermekek és a 
kisegítőiskolák érdekében hazánkban. Az én 
nézetem szerint, hálával és elismeréssel tarto-
zunk a gyógypedagógiának azért, hogy ezt az 
ügyet, melyre szüksége nem volt, — nem min-
den önmegtagadás nélkül — magához vette és 
fölvirágoztatta. Ami eddig történt, minden 
annak a kezdésére vagy annak az irányítása 
mellett történt. Csak a költségek hiányán eme-
lik, hogy még vagy 10 városban nem lehetett 
a kért kisegítőiskolákat felállítani. 

A gyógypedagógiánál jó kezekben van ez az 
ügy ; nézetem szerint, kár volna onnét elvenni. 
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De azért nem kicsinylem én Juba dr. kezdését 
sem; eléje gáncsot vetni sem akarok. Majd 
meglátjuk a jövő tíz esztendő alatt — azt 
hiszem, ez elég hosszú idő — mily óriási lépé-
sekkel lehet az ő javaslata szerint előre vinni 
a kisegítőiskolák ügyét. 

Egyesületi élet. 
T A Délniagyarországi tanítóegylet 

nagybecskereki köre Nagybecskereken tartotta 
őszi közgyűlését, Rózsa Ferenc és Kruch Jakab 
elnöklete alatt. Miután két elhunyt tagtársért 
gyászmisét hallgatott az egybegyűlt tanítóság, az 
elnök röviden megnyitotta a gyűlést, melynek 
első pontja Knyezsevics György nagykikindai 
tanító előadása volt a számolástanításról. Új szám-
tanítási módszerét ós saját alkotta ügyes1 számoló-
táblázatát mutatta be, mely már az I. osztályban 
nagyon megkönnyíti a számolás tanítását. Utána 
Lind Gyula, törökbecsei áll. tanító tartott szép 
előadást az ismétlőiskoláról. Felsorolta annak 
hiányait, rámutatott azok okaira és azokra a mó-
dokra, melyekkel e bajokon segíteni lehetne : az 
általános iskolakötelezettséget szigorúan kell 
végrehajtani, az ismétlőiskola pedig csak télen 
működjék és akkor is csak írást, olvasást és 
számolást tanítson. A gyakorlati tanítást végezze 
az önálló gazdasági szakiskola. A közgyűlés egy-
hangúlag magáévá tette e véleményt. Ezután 
Kolos Mihály dr., eleméri körorvos, mint vendég 
tartott hasznos, tapasztalatokra alapított érteke-
zést az iskola egészségéről és hivatkozott a taní-
tók ügyszeretetére, akik e téren legtöbbet tehet-
nek. Egyebek közt oly helyeken, ahol orvos nin-
csen, legalább egy mentőszekrényt szerezzen az 
iskola. Kiss Mária, nagybecskereki áll. tanítónő 
hozzászólásában az iskolaorvosi intézmény beho-
zatalát tartja szükségesnek ; egyebekben pedig 
úgy ő, mint a magvas tartalmú vita többi részt-
vevői, hozzájárultak az előadó orvos javaslatához. 
A közgyűlés mindkét indítványt elfogadta. Osztié 
Béla, nagybecskereki áll. tanító, igen ügyes, új 
szerkezetű énekgépét mutatta be, magyarázó elő-
adás kíséretében, mely a hallgatóságnak igen 
tetszett. Szegfű Sándor, nagybecskereki áll. tanító 
bemutatta a jogvédő-bizottság ügyrendjét, melyet 
a közgyűlés elfogadott. Massong Vencel katalin-
falvi tanító, a tanítói reformeszmékről mondta el 
véleményeit ; a tagok különös helyeslése igazolta, 
hogy szívükből beszél. A közgyűlés továbbá el-
határozta, hogy egy gyermektanulmányi kört kez-
deményez Nagybecskereken a Torontálmegyei M. 
Közművelődési Egyesület segítségével ; tárgyalta 
a csongrádmegyei tanítóegylet ama indítványát, 
hogy márc. 15-ét és okt. 6-át nemzeti ünnepnek 
tekintsék és kérjék. Végre elintézte belső ügyeit. 

4 - Liptó vármegye általános tanítóegye-
s ü l e t e Liptószentmiklóson tartotta közgyűlését, 
amelyen mint mindenkor, most is jelen volt a 
vármegye kir. tanfelügyelője, Sándor Lajos. Jung 
Miklós elnöknek tartalmas megnyitóbeszéde után 
következett programm szerint : Zvada Győző 
okolicsnói áll. tanító felolvasása a rajztanítás-
ról ; Takács József liptószentmiklósi áll. tanító 
felolvasása a Szlöjdről és Krehnyay Béla kir. tan-
felügyelőségi tollnok felolvasása „Az erkölcsi ne-
velésről". Mind a három munkát nagy tetszéssel 
fogadta a gyűlés. Majd Nahalkó György liptó-
újvári áll. isk. igazgató, mint a bíráló-bizottság 
jegyzője, felolvasta a pályatételül kitűzött: „Liptó 
vármegye földrajza az el. isk. III. oszt. számára" 
vonatkozó bírálatot. A beérkezett 3 pályamunka 
közül az első díjat (100 koronát) Jung Miklós, 
a liptószentmiklósi áll. el. iskola igazgatója, egye-
sületi elnök, a második díjat (60 koronát) Roko-
sinyi Dániel, királylehotai igazgató nyerte el. 
Ezek után elhatározta a közgyűlés, hogy az egye-
sület az Orsz. tanítói szövetségbe belép. Több, 
az egyesület belső életére vonatkozó ügy elintézése 
után elnök az ülést bezárta. A gyűlést népes 
közebéd követte. 

Az Erdővidéki Tanítóegyesület rendes 
közgyűlését Baróton tartotta meg. Hegedűs Lajos 
elnök ügyes megnyitója után Rhédei János udvar-
helyvármegyei kir. tanfelügyelő mutatkozott be 

I szeretetteljes szavakkal s hívta föl a tanítóságot 
munkájában való támogatásra. Szabó Kálmán 
középajtai igazgató-tanító beható értekezést tar-
tott az ifjúsági könyvtárak kezelési módjáról, 
amelynek kapcsán kifejlődött eszmecsere alkal-
mával Rhédei tanfelügyelő és Liene Lajos tan-
felügyelői tollnok értékes útmutatásokkal szol-
gáltak. Szavalt Incse József szárazajtai ig.-tanító, 
Tisztújítás egyhangúlag ejtetett meg. Elnök lett : 
Hegedűs Lajos magyarhermányi tanító, alelnök : 
Sándor Lajos középajtai tanító, titkár : Götz Béla 
baróti gazd. szaktanító, jegyzők : Török Albert 
miklósvári és Gáspár Jenő baróti tanítók, pénz-
táros : Incze Viktor szárazajtai és könyvtáros : 
Nagy Lajos baróti tanítók. Kebli ügyek elinté-
zése után Gelsei Vilmos vargyasi ig.-tanító azon 
javaslata, hogy az erdővidéki tanítók számára 
Baróton háziipari tanfolyam tartassék, elfogad-
tatott. Az „Országos Tanítói Szövetség" azon 
terve, hogy a nagybaczoni „Uzonka"-fürdő tanítói 
fürdővé építtessék ki, örömmel vétetett tudomá-
sul s az egyesület e terv kiviteléhez való hozzá-
járulást megvalósítandó, gyűlés alkalmával 5 
koronás részesjegy jegyzésére aláírási ívet bocsá-
tott ki, amelyet tagjai nagy része alá is írt. A 
gyűlés a helyi és vidéki tanügybarátok nagy 
részvétele mellett folyt le s úgy Udvarhely, 
mint Háromszék vármegye tanfelügyelősége kép-
viselve volt. 
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Az erkölcsi nevelés problémája. 
(A Magyar Pedagógiai Társaságból.) 

Az erkölcsi nevelés problémáját fejtegette 
Qeöcze Sarolta november 20-án. Eszméi, elvei, 
igazságai valamennyien kellemes ismerős dallamok 
gyanánt csendültek meg lelkünkben. Miért olyanok 
ez eszmék, elvek és igazságok, mint a csillagok? 
Fényesek és ragyogók, de nem hozhatják le a 
magas égből az intézményekbe, az eljárásokba, 
a nevelés gyakorlatába. Sehol a világon. De talán 
sehol sem szükséges annyira, mint épen nálunk, 
magyaroknál. Csodálatosan megváltozott erkölcsi 
állapotunk képe. Szomorúan változott. Pedig fő-
képen erkölcsi erőnk biztosíthatja nemzeti fölötte-
valóságunk szilárdságát. Mit tapasztalunk ma? 
Megdöbbentő bomlást, léhaságof, cinizmust, ebből 
eredő züllést az egész vonalon, úgymond Geöcze. 
Régebben is voltak korok, mikor egy ós más 
irányban züllöttek az állapotok, de a magyar 
nemzet erkölcsi felfogása mindig emelkedett 
maradt, A magyar eleven jogérzete soha sem 
engedett teret olyan elnyomásnak, mint amilyen 
pl. a franciáknál tapasztalható a forradalom ki-
törése előtt. Jobbágyát soha sem adta el a magyar 
földesúr, mint a német fejedelmek a XVIII. század-
ban. Még a magyar betyár is különb volt más 
nép zsiványánál. Szinte mintaszerű a magyar 
családi élet. Erkölcsi komolyság és tisztaság 
jellemzi a magyar irodalmat egészen napjainkig. 
Ez az erkölcsi tisztaság avatta államalkotó fajjá. 
Ma ledérség, pornográfia, amerikázás, hamis bukás, 
a hazaszeretet gyengülése, vallásgyűlölet, pro-
tekciólesés veszélyezteti fennmaradásunkat. Teljes 
erővel kell küzdenünk e bűnök ellen. Csupán az 
erkölcsi nevelés kecsegtethet sikerrel. A száraz 
tanítás mitsem lendít rajta. Nincs jogosultsága 
olyan véleménynek, mint amilyet előadónk hallott 
tíz évvel ezelőtt tanügyi közéletünk egyik kitűnő-
ségétől: „Akkor nevel a tanár, ha tárgyát jól 
tudja!" 

Az erkölcsi nevelés legnagyobb akadálya a 
tömegtanítás. Szakítani kell vele. Át kell térnünk 
az egyéni nevelésre, a családi, társadalmi miliő 
számbavételével és az akadályok elhárításával. Ily 
akadály : a túlzsúfoltság, szaktanítás, egyetemi 
centralizáció. Az oktatásnak bármely fokán leg-
fontosabb a tanító nemes, tiszta erkölcsi egyéni-
sége. Hiszen a legszerencsésebb nevelőeszköz maga 
a példa. Micsoda eredményt remélhet az a tanító, 
ki másképen beszél és másképen cselekszik ? 

Áttér értekezőnk az egyes iskolafajok ter-
mészetszerű nevelő-eljárására. Különösen hangoz-
tatja, hogy az erkölcsi nevelés keretében ok-
szerűen fejlesszük a jövő nemzedék szociális 
érzékét. Furcsa fényt vet mai nevelő-rend-
szerünkre, hogy megtörténhetik, amint meg is 
történt, hogy egy kereskedelmi iskolában arra 

tanították ki a jövő közgazdáit, mikép csinálhatják 
meg a hamis mérleget. Tüzetesebben részletezi 
Geöcze az egyes tanítási tárgyak módszerét. A 
hitoktatásnál kerülendő a dogmatizálás. A tíz-
parancsolat, Jézusnak és a szenteknek, kiváltkép 
az Árpádháziaknak élete, korai egyháztörténelem, 
a vértanuk hite, lelki ereje az erkölcsi nevelés 
alkalmas anyaga. Óvatosságot ajánl a csodák 
ismertetésénél, hogy kikerülhessék az össze-
ütközést a természettudomány anyagával. A 
protestánsoknál a puritán vonásokra, az igazság-
szeretetre, lelkesedésre, bátorság kiemelésére 
fordítsanak kiváló gondot a hitoktatók. Különös 
figyelmet érdemel a zsidó vallástanítás körében 
a hithez való rendületlen hűség, az ősi erények 
tisztelete. E tisztelet híján gyengül az egyház 
és az egyén. Egyik tanító se hajtsa túl a fele-
kezetiességet. Nem a felekezetiesség szorul véde-
lemre, hanem maga a hit, a hitetlenek ellenében. 
Hazafias kötelesség, hogy mindenki az egyesítő 
elemeket keresse, a szétválasztok helyett. Röviden, 
velősen minden tantárgy számára van előadónk-
nak ujjmutatása. A honszerelem tiszta tüzében 
égő magyar szívnek rajongásával leplezi le a 
magyar jellem hibáit és buzdít a nemzeti erények 
nemesítésére. 

Az elnöklő Fináczy Ernő dr., köszönetet 
mondva a szép és érdekes fejtegetésért, a februári 
gyűlés napirendjére tűzi a felvetett kérdést. 

Az ülés elején örömmel vette tudomásul a 
társaság, hogy a brüsszeli családi nevelésügyi 
kongresszus magyar bizottsága tiszteleti elnökévé 
választotta Fináczyt. 

Ez épen alkalmas akkord volt a nyomban be-
köszöntött ovációhoz. 

Hegedűs István dr. egyetemi tanár melegen 
üdvözli udvari tanácsossá történt kinevezése 
alkalmából a Pedagógiai Társaság elnökét, Fináczy 
ErnSt. Ez a férfiú nem barátja annak, hogy 
ünnepeljék. Ha el is hárítja ünnepeltetését, nem 
háríthatja el a köztiszteletet és közszeretetet, mely-
ben részesül. Nem ecseteli érdemekben gazdag 
életét, mert valóképen nem is Fináczy egyéni-
ségét akarjuk ünnepelni, hanem azt a szép és 
nagy eszmét, melyet képvisel. A neveléstudomány 
nagy gondolata hevítette örökké érdemes elnö-
künknek tudós lelkét, nemes szívét. Érdekes, 
hogy az előkelő filozófusoknak mélységes munkája 
rendszerint valamely pedagógiai ideában csúcso-
sodik ki. Ezt látjuk Plátónál, Arisztotelésznél, vala-
mint másoknál is. Minden nagy gondolkodónak 
megvan a maga ideálja. Elnökünknek is megvan 
ugyanaz, melyet Kossuth Lajos így fejezett ki : 
„Európai kultúrától megzománcozott magyar 
szellem." 

Fináczy hálásan köszöni a szeretet és bizalom 
megnyilvánulását. Érzi és tudja, hogy nem felelt 
meg a hozzája kötött várakozásnak és nem oldotta 
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meg a maga elé tűzött feladatot úgy, amint 
óhajtotta volna. Nem jóakaratán mult, hanem 
sokoldalú elfoglaltságán. Sajnos, a magyar egye-
temi tanár helyzete nem olyan, hogy kizárólag 
egy tudományos célnak élhetne. De talán rajta 
kívülálló körülmények is akadályozták, hogy 
általános megelégedésre munkálja azokat a peda-
gógiai érdekeket, melyeknek szolgálatába szegő-
dött. Epoly körben ütközik közömbösségbe, hol 
a legtermészetesebb volna az őszinte, élénk érdek-
lődés. Nagyobb sikert remél a jövőben. ígéri, 
hogy továbbra is megőrzi szándékainak tiszta-
ságát és törekvéseinek komolyságát. 

Havas Irma. 

Könyvesház. 
* A görög művészet kiválóbb alkotásai-

nak i s m e r t e t é s e . (írta Zsámboki Gyula. Máso-
dik kiadás. Megjelent a Franklin-Társulatnál. Ara 
2 korona 20 fillér.) 

Csak újabb időben kezdünk gondot fordítani 
a művészeti oktatásra. Későn ugyan, de rájöttünk, 
hogy nevelésünk művészeti ismeretek nélkül nem 
teljes. Az eredmény igazolni fogja a reáfordított 
költséget és fáradságot. Műértő közönségünk lesz 
s a jövendő nemzedéknek olyan nemes élvezetben 
lesz része, melyet apái nélkülöztek. 

A szükséglet megteremtette a magyar művé-
szeti könyveket. Nem régen adtunk hírt a Művelt-
ség könyvtárának legújabb kötetéről, melyben a 
képzőművészet és zene története van megírva. 
Egy nagy művészettörténet is jelent meg ezen 
kívül s több kisebb-nagyobb terjedelmű könyv, 
melyek mind arra vannak hivatva, hogy a mű-
vészet iránt érdeklődők szükségletét kielégítsék. 

Zsámboki könyve diákoknak készült, de nagy 
haszonnal forgathatja a művelt közönség is. A 
görög művészet legnagyobb alkotásait ismerteti. 
A csoportképek alakjait magyarázza. A mellékelt 
képek alkalmasak, hogy a magyarázó - szavakat 
hozzájuk fűzhessük. Annyi képet közöl Zsámboki 
munkája, hogy a görög művészet minden érté-
kesebb fennmaradt alkotását megismerjük. 

Zsámboki könyvét alkalmasnak tartjuk arra, 
hogy a laikusok is megismerkedhessenek a görög 
szellem alkotásaival. 

* Történelmi olvasókönyv. (Az újkor tör-
ténete 1648-tól és a legújabb kor története. 
Szerkesztette Mika Sándor. Ara 2 korona. Meg-
jelent Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] kia-
dásában.) 

Még hosszabb történeti könyveink sem alkal-
masak arra, hogy belőlük egy korszakot vagy 
történetét igazán megérthessünk. A kort csak 
úgy érthetjük meg igazán, csak úgy láthatjuk 
tisztán, ha közelebbről ismerkedünk meg azokkal, 
kik irányító eszméket adtak, vagy felhasználtak. 

Erre a célra legjobban felhasználhatók a kartársak 
naplói vagy emlékiratai. 

Mika Sándor történelmi olvasókönyvében napló-
jegyzeteket, emlékiratokat, törvénycikkeket talá-
lunk, melyeknek az a hivatásuk, hogy az elmúlt 
időket közelebb hozzák. Eredetileg az iskolai 
tanítás kiegészítőiül készültek, de gyönyörűséggel 
olvashatja mindenki, kinek érzéke van a törté-
nelem iránt. Ez a kötet már az ötödik. Az újkor 
legérdekesebb eseményeire vonatkozó dolgok van-
nak benne. 

Ha végiglapozzuk a könyvet, csak azt sajnáljuk, 
hogy a szerkesztő ily kevés anyagot adott, csak 
ily kicsiny könyvet adhatott. 

* Mintaleckék (as írás-olvasásnak a fono-
mimikai módszer szerint való tanításához. Egy 
lap műmelléklettel. írta Beményik Lajos tkp. 
s.-tanár, gyak.-isk. tanító. Ara 1 korona 60 fillér. 
Kiadja Cattarino S. utóda, Földes Samu Eperjes, 
1909.) 

Szerző célja az, hogy tanítótársainak útmutatást 
nyújtson az írás olvasásnak fonomimikai módszer 
alapján való tanításához. E célból 46 oldalra 
terjedő füzetében minden betű tanítását részle-
tesen leírja, úgy, amint ő a saját iskolájában 
tanítja. Mindenféle fölösleges magyarázat helyett 
tehát magának a tanításnak a mikéntjét mutatja be. 

Könyvének első részében az írási előgyakorlato-
kat és a magyar betűk alapvonalait mutatja be. 
A második részben a hang- és betűismertetést 
nyújtja 40, részletesebben kidolgozott minta-
leckében, míg végül a nagybetűk ismertetéséről 
tájékoztat néhány sorban. 

A szerző a fonomimikai módszerről értekezve, 
a következőket mondja: „E módszer lényege abban 
áll, hogy a hangokat mimikai jellel idézi vissza 
a gyermek elméjében s maga a jel asszociálja 
a betű alakját. A jel rendesen a betű alakját 
képviseli s ebben áll óriási előnye." A szerző 
tehát nem a hang és a jel között, hanem a betű 
és jel között létesít asszociációt. Ezt teszi 
munkája alapjává. S mégis a kivitelben, a minta-
leckékben a legkülönbözőbb eljárásokat mutatja. 
Az e és u betűnél pl. valóban a kézjel egyúttal 
a betű alakját is mutatja. Ilyen asszociációt még 
néhány helyen létesített. Már az á, az r, az ű 
hang és betű ismertetésénél a betűalak és a 
kézjel között semmi összefüggés nincs. Az á 
hangnál a felrajzolt libát, mint hangforrást, az r 
hangnál a szolgáló kutyát, szintén mint hang-
forrást asszociálja a betűvel. 

Van azután olyan betű, ahol sem a hang-
forrás, sem a kézjel alapján nem ismerteti a 
a betűt, csupán közlő alapon. Pl. Ha az á betűn 
nem látsz vonást, akkor a-nak nevezd. Ugyanígy 
jár el az e betűnél is. 

íme tehát, a szerző a kézjel és a betűalak 
asszociációjára alapítja tanítását s a nagyjában 



1 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 4 . SZÁII. 

felmutatott esetek már több különböző eljárást 
mutatnak. 

A szerző munkája tehát nem önálló kutatás 
alapján készült, hanem az eddigi eredmények 
felhasználásával. 

Ami a mintaleckéket illeti, arról elismerőleg 
nyilatkozhatom. Logikus, világos észjárású ember 
tanítása, amit sok tanító eredménnyel olvasgathat. 
Minden hang ismertetését mesével kezdi. A mesé-
ből előtűnik a hang s azt összeköti kézjellel. Ez-
után következik a begyakorlás s az írás. 

Az írás tanítását kockás füzetben való rajzol-
tatással kezdi s helyes fokozatban tér át a betű-
ket alakító vonásokra. Ahhoz azonban, hogy egy-
szerre olvastatja és íratja a betűket, szó fér. A 
régi írás-olvasás tanításánál az írás fokozata volt 
az alap. A hang fejlődésével nem törődtek, hanem 
először tanították az í betűt, mert azt a leg-
könnyebb leírni s azután vették fejlődési fokozat 
szerint sorra az ú, v stb. betűket. 

A fonomimikai eljárásnál a hang fejlődési 
fokozata az alap. Ezt a szerző jól megérezte, mert 
a legelső hang az á hang, amint valóban a gyer-
mek ezt a hangot hallatja legelőször. De már 
most az a kérdés, vájjon helyén való-e az, hogy 
akkor, mikor a kis gyermek az írás kezdővonásait 
elvégezte ugyan, de íráskészsége még igen-igen 
kicsiny, a legelső betű, amit írnia kell, az á betű 
legyen? Azt vélem, hogy ha fokozatot állítunk 
fel az olvasásnál, fokozatot kell felállítani az írás-
tanításnál is. Ez a két fokozat pedig épen a 
fejlődés különböző természeténél fogva nem egy-
más mellett, hanem egymásután haladhat. 

Ezek az észrevételeim tárgyi szempontból. 
Eljárás, módszer tekintetében azonban ismétlem, 

sok jó utasítás van Reményik könyvében. 
A könyv kiállítása ízléses, de az 1 korona 

60 fillér árat kissé drágának találom. 
XJrliegyi Alajos. 

Hivata los rész. 
A m. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszter ; 

Kinevez te : Barabás Andor oki. tanítót a 
felsővisói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Sebő 
Antal oki. tanítót a felvinczi, László Irma oki. 
tanítónőt pedig az illyefalvai áll. el. isk.-hoz r. 
tanítóvá, ill. tanítónővé ; Kiss Róza oki. kisded-
óvónőt az etédi áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; Mihálik Ilona oki. kisdedóvónőt a kálnói 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Takáts Erzsé-
bet oki. kisdedóvónőt a tatrangi áll. kisdedóvo-
dához kisdedóvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Hangod]) 
István mezősámsondi áll. el. isk. tanítót a szur-
duki áll. el. isk.-hoz ; Bálássy Gyula sepsiszent-
györgy-szemerjai áll. el. isk. tanítót a sepsi-
szentgyörgyi belterületi, Király Lajos felsővisói 

áll. el. isk. tanítót pedig a sepsiszentgyörgy-
szemerjai áll. el. isk.-hoz ; Csulyán János felső-
falui áll. el. isk. tanítót a csanádpalotai, Bobray 
Elemér mezőkászonyi áll. el. isk. tanítót a hor-
dói, Kovács Gábor avasfelsőfalui áll. el. isk. 
tanítót a mezőkászonyi, Kovács Ambrus és 
Kovács Ambrusné barkaszói áll. el. isk. tanítót 
és tanítónőt az avasfelsőfalui, Mátyás Jenő fel-
vinczi és Mátyás Jenőné, szül. Rácz Aranka 
illyefalvai áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
barkászói áll. el. isk.-hoz; Szász Erzsébet kőrös-
fői áll. el. isk. tanítónőt a barátosi áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott: Stroia András 
fogarasi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 1160 
K-t; Szegő Lajos furtai ref. tanítónak évi 1820 
K-t; Rozgonyi János zahari ref. el. isk. tanító-
nak évi 800 K-t; Bodnár Pál szuhányi ág. ev. 
el. isk. tanítónak évi 1460 K-t; Boros Mihály 
sarkadi ref. el. isk. tanítónak évi 1640 K-t; 
Hykó István rózsahegyi róm. kath. el. isk. taní-
tónak évi 1900 K-t; Csikós Mihály hegyköz-
száldobágyi ref. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t; 
Bartha Lukács zágoni áll. el. isk. tanítónak évi 
1960 K-t; Joeckel Henrik Péter szeghegyi ág. 
ev. el. isk. tanítónak évi 2620 K-t; Bene József 
gyergyóalfalvi áll. felsőisk. tanítónak évi 3540 
K-t; Greskovics Ferenc Örkényi áll. el. isk. 
tanítónak évi 1960 K-t; Bohár Lajos puszta-
somodori róm. kath. el. isk. tanítónak évi 2440 
K-t; Nyerges Ferenc máttyi ref. el. isk. tanító-
nak évi 1516 K-t; Engelmann Gusztáv jakab-
fal vai róm. kath. el. isk. tanítónak évi 1460 
K-t; Kobály Bazil medenczei gör. kath. el. isk. 
tanítónak ideiglenesen évi 1080 K-t; Nemesik 
Dániel bátorkeszii ref. el. isk. tanítónak évi 
1660 K-t; Stefanovics György kúnszőllősi gör. 
kel. román hitfelekezeti el. isk. tanítónak évi 
460 K-t; B)ics Gergely kosmai közs. tanítónak 
évi 860 K-t; Veszelovics Pál borosgödöri róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 680 K-t; Bopeszku 
Titusz bruzniki gör. kel. el. isk. tanítónak évi 
1320 K-t; Bomsa Gyula paczalkai gör. kath. 
el. isk. tanítónak évi 900 K-t; Kabos Emma 
szuesáki áll. el. isk. tanítónőnek évi 1620 K-t; 
Teczina Károlyné, szül. Volner Etel bátorkeszii 
községi óvónőnek évi 260 K-t; Sasvári Béláné, 
szül. Zeller Sarolta pécsi izr. el. isk. tanítónő-
nek évi 1120 K-t. 

Végkielégítést engedélyezett: Gönczi Berta 
pomázi áll. óvónőnek 550 K-t; Szabó Béláné, 
szül. Molnár Mária igazfalvi áll. el. isk. tanítónő-
nek 1400 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Milos Simon nyug. el. isk. tanító özv., 
szül. Sparosu Juliannának évi 615 K 20 f-t, 2 
kiskorú árvájának pedig összesen 205 K 06 f-t; 
néh. Haller Imre kisgarami áll. el. isk. tanító 
özv., szül. Bérczy Ilonának évi 760 K-t, 5 kis-
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korú árváinak egyenként 126 K 67 f-t, együtt 
6.33 K 35 f-t, mindössze 1393 K 35 f-t; néh. 
özv. Takács Nándorné, szül. Weiland Ida volt 
bábolnai ménes-intézeti áll. el. isk. tanítónő 
Nándor ós Imre nevű kiskorú árváinak egyen-
ként, 174 K 50 f-t, együtt 349 K-t. 

Árvaházba való fölvételét elrendelte: 
néh. Juháss István alsópokorágyi ref. tanító 
István nevű árvájának a kecskemétibe. 

Különfélék. 
— A tanítótestületek gondnoksági kép-

viselete. Egy felmerült esetből kifolyólag a 
vallás és közoktatási miniszter f. évi november 
hó 2-án 125,772. sz alatt kelt rendeletével — azt 
az elvi jelentőségi határozatot hozta, hogy oly 
községekben, ahol az állami elemi iskola több 
iskolai körzetre oszlik s több igazgató-tanító 
van, — tekintettel arra, hogy a gondnoksági 
utasítás 10. §-a érrtelmében az egyes iskolák a 
gondnokságban igazgatóik által különben is kép-
viselve vannak, a tanítótestület képviseletére a 
községben levő állami elemi iskolák összes taní-
tói együttes tantestületi ülésen választják meg, 
a tanítók számának megfelelően, képviselőiket az 
állami elemi iskolai gondnokságba. Ezen az együt-
tes tantestületi ülésen a szolgálati időt tekintve 
a legidősebb igazgató-tanító elnököl. 

— A földrajzoktatás reformja. Lapunk 
ezévi november 4-iki (44.) számában már meg-
emlékeztünk a földrajzoktatás reformjáról s meg-
említettük, hogy az Országos Közegészségi Egye-
sület s jelesen az iskolaorvosok és egészségtan-
tanárok szakbizottsága Balázs István dr.-t a 
X. ker. tisztviselőtelepi főgimnázium tanárát kérte 
arra : tartana előadást a geográfiáról az iskolai 
egészségügy szempontjából. Balázs István dr., leg-
utóbb tartotta meg: „A középiskolai földrajz-
oktatás reformja. A túlterhelés elkerülésére irá-
nyuló törekvések" címmel előadását. Az érdekes 
előadásnak nagy publikuma volt ; orvosok, egész-
ségtan-tanárok, pedagógusok s geográfusok. Balázs 
dr. becses javaslatában a középiskolai legalsóbb 
osztályoktól a legfelsőbb osztályokig építi föl a 
gazdag materiából a földrajz jövőbeli tanítástervét. 
Legalul a geográfiai alapismeretekre, majd Magyar-
országra vet ügyet 8 ezt a felsőbb osztályban 
az érettebb ifjaknak tárgyalná ismételten, hogy 
a magyar ifjú igazán megismerhesse hazáját s a 
legfelsőbb osztályokban az etnográfiai, majd a 
matematikai s fizikai földrajz s a nyolcadikban : 
az embertan lenne a soron. Javaslata már a jövő 
egységes középiskolájának keretébe illeszkedik s 
egyformán számoí vet a humaniórákkal s reáliák-
kal, azonképen a testüdítő ének, torna s játék 
művelésével. A németet — Balázs dr. kiküszö-
bölné a kötelező tárgyak sorából, ezt csak fakul-

tatíve taníttatná s a német helyett — mert „a 
germán hatás megölő betűje nemzeti haladásunk-
nak" -— a franciát illesztené tanításunk tervébe. 
A speciális magyar nemzeti oktatás megannyi 
részleteire kiterjeszkedő előadást szélesmedrú 
vitatkozás követte, melyben Frank Ödön dr., 
egészs. főfelügyelő külföldi, jelesen francia és 
angol földön szerzett tapasztalataival világította 
meg a szóbanforgó kérdést, Schuschny Henrik dr., 
a szakosztály elnöke és Waldmann Fülöp dr., 
szakosztályi iitkár, a higiéné követelményeivel 
igyekeztek harmóniába hozni Balázs dr.-nak — a 
jövőbeli tanítástervünknek becses adalékául szol-
gáló — javaslatait, míg Lasz Samu dr. geográfiai 
szempontból fejtegette a reformnak dolgát s 
indítványára elhatározta az egyesület, hogy a 
körében elhangzott elaborátumokat s javaslatokat 
a közoktatásügyi kormányhoz s az orsz. köz-
oktatási tanácshoz is fölterjeszti. Az iskolaorvosok 
és egészségtan-tanárok a földrajz reformját, mint 
az oktatásügyi aktualitások egyik legfontosabbikát, 
ezentúl is napirenden tartják s a maguk köréből 
három tagot is dezignáltak, akik az orsz. közép-
iskolai tanáregyesület reformbizottságának munká-
jában fognak tevékeny részt venni. 

— Jubileumok. Szép ünnepély folyt le a rákos-
szentmihályi állami iskolák központi épületében. 
Vayand Károly igazgató, Vayand Károlyné és 
Rakomszky Mihály érdemes tanítók 25 éves 
jubileumát ünnepelték tanítótársai, velük Pest vár-
megye szeretett tanfelügyelője, Petri Mór dr., kir. 
tanácsos, valamint a gondnokság, a községi kép-
viselőtestület és a régi tanítványok. Petri Mór dr. 
igen szép szavakban fejtegette a kettős ünnepély 
jelentőségét, mivel egyben az iskola felavató-
ünnepe is volt. „A külsőleg elért siker — úgy-
mond — csak halovány képe azon erkölcsi siker-
nek, mit a buzgó tanítók úgy társadalmi, vala-
mint tanügyi téren elértek." Balázsovich Zoltán 
lapszerkesztő a községi képviselőtestület és gond-
nokság nevében üdvözölte az ünnepelteket. Burger 
Ferenc, a Pestvármegyei általános tanítóegyesület 
gödöllői körének érdemes elnöke, a kör nevében 
és megbízásából meleg szavakkal emlékezett meg 
az ünnepeltek érdemeiről. Zagyva József igazgató 
az ehmanntelepi és mátyásföldi kollégák örömét 
és szeretetét tolmácsolta szép beszédben. Megható 
jelenet volt, midőn a közönség soraiból egy kedves 
kis leányka, Líbáll Rózsika lépett elő szép bokré-
tával és üdvözlőbeszéddel, a tanítványok háláját 
és szeretetét tolmácsolva. Az ünnepélyt társas-
ebéd követte, hol felköszöntőkben is ünnepelték 
a jubilánsokat. — Felejthetetlen ünnepély folyt 
le a békásmegyeri áll. iskola helyiségében, Novotny 
Ede igazgató szolgálatának 30 éves fordulóján. 
A németajkú község apraja-nagyja zsúfolásig 
megtöltötte a nagytermet. Az ünnepély a Him-
nusszal kezdődött. Tóth József kir. tanácsos 
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hosszabb beszédben méltatta az ünnepelt érdemeit 
és 30 éven át teljesített buzgó, erkölcsös és 
hazafias tanítói tevékenységének elismeréséül az 
Országos magyar iskolaegyesület nevében dísz-
oklevelet adott át az ünnepeltnek. Almássy 
Sándor jár. főszolgabíró a megye és a járás nevé-
üdvözölte. Küzdí) Gyula közs. jegyző a köz-
ség nevében üdvözölte és a lakosság nevében 
ben ezüstből vert írókészletet nyújtott át. Flöchl 
Antal g. elnök a gondnokság, Oszoly Béla a 
jár. tanítótestület, Vogl Károly tanító a helybeli 
tantestület nevében üdvözölte. Végül az ifjúság 
háláját egy tanuló tolmácsolta, mire az ünnepelt 
igazgató meghatottan mondott köszönetet a ki-
tüntetésért. Az ünnepélyt a Szózat eléneklésével 
zárták be. Délben 75 terítékű társasebéd volt, 
melyen nagyobbrészt az ünnepelt igazgatóra 
mondtak felköszöntőt, aki ünnepélyes ígéretet 
tett, hogy a jövőben is a magyar tanügy virág-
zására áldozza fel még hátralevő napjait. 

— Erzsébet királyné szobrára a szilágy-
magyarvalkói áll. iskola növendékei 2 korona 
54 fillért adtak össze két filléres gyűjtés útján. 
Rendeltetése helyére juttattuk. 

— Az Apponyi és Tóth-alapra 2 koronát 
küldött Gyöngy István szolnoki áll. isk. igazgató. 
Elküldöttük Nagy Lajos úrnak, a gyüttőbizottság 
pénztárosának Veszprémbe. 

— Ifjúsági egyesület. Alsóvereczkén Szabó 
Endre áll. tanító ifjúsági egyesületet alakított, 
melynek ez idő szerint 1 alapító, 39 pártoló és 
80 rendes tagja van. Az egyesület működését már 
meg is kezdte. 

— A nagyidiii kerület Vajda Károly áll. 
isk. igazgatót egyhangúlag és újból beválasztotta 
a vármegye törvényhatósági bizottságába. A vár-
megye alispánja pedig Abaúj-Torna vármegye 
tűzrendészeti főfelügyelői tisztjével bízta meg. 

— Pályázatok. A „Tolna vármegyei általános 
tanítóegyesület" saját tagjai számára a következő 
pályatételt írja ki: „Miként szervezzük' vagy 
rendezzük az iskolai kirándulásokat?" Jutalma 
50 korona. Beadási határidő: 1910 április 1. 
Az idegen kézzel és jeligével ellátott pálya-
munkák Tihanyi Domokos kir. tanácsos, tanító-
egyesületi elnökhöz (Szegszárd) terjesztendők be. 
— A „Tihanyi-alap" 20 koronás jutalmára pályáz-
hatnak a „Tolna vármegyei általános tanítóegye-
sületének ama tagjai, kiknek gyermekei a közép 
és felsőbb iskolába járnak, jó magaviseletüket és 
szorgalmukat iskolai bizonyítvánnyal igazolni tudják. 
Kérvények szintén Tihanyi Domokos kir. tanácsos, 
tanfelügyelőhöz küldendők, 1910 április hó l-ig. 

— Halálozások. Miháflovics Hável Lőrinc 
leszkoviczai nyug. közs. el. tanító életének 47-ik 
évében Eszéken elhunyt. — Knapp Kálmán 
állami iskolai tanító, életének 26-ik évében el-
hunyt Ráczalmáson. Áldás emlékükre. 

Szerkesztői üzenetek, 
Acélgyári tanító. Jó cikk. Közöljük. — Szem. 

Lelkes magyar ember, az bizonyos, de eszméi aligha 
válnának be a gyakorlati életben. Nem közöljük a 
cikkét. — B. (Az elemi iskolai testnevelés.) Sorra kerül.— 
N. (Bezdán.J Kívánsága szerint lesz. — Szauád. A 
Néptanítók Lapját kérő folyamodványra és bizonyít-
ványra nem kell bélyeg, de a tanfelügyelőség látta-
mozása föltétlenül szükséges. — A. 1). (Madas.J Az 
Országos közművelődési tanács megbízásából szerkesz-
tett Felolvasások című könyv egyelőre nem kerül 
könyvárusi forgalomba. Amint már többször megüzen-
tük, a Tanács mindazoknak, kik hitelesen igazolják, 
hogy felolvasásokat tartanak, ingyen küldi meg a 
könyvet. Pénzért nem kapható. Szíveskedjék a Tanács-
hoz (Ferenciek-tere 3.) fordulni. — Sz. (Alakítsunk leány-
egyleteket!) Gyökeres stílusbeli javításokkal közölhető 
volna a cikk, de mi erre nem vállalkozhatunk. Azokat 
a cikkeket sem győzzük közölni, melyek vagy egyáltalán 
nem, vagy nagyon kevés stiláris fésülést kívánnak, — 
G. (Egy aktuális kérdésről.) Ezt a kérdést (8 vagy 9 
órakor kezdődjék a tanítás ?) már alaposan letárgyalták 
e lapban. Fölelevenítése szükségtelen. Mindeneket 
kielégítően úgysem oldódik meg soha. — Y—il. Amint 
láthatta, Gyulairól jelent meg cikk. Az öné rövid, 
hevenyészett. Nem nekünk való. — Apotheozis. 1. Az 
iskolaszéki elnöknek semmi joga sincs annak elren-
delésére, hogy a Néptanítók Lapja ingyenes példányát 
csak egyik tanítónak kézbesítsék s a másikat „kizárja 
annak olvasásától". A lap az iskolának jár, illetőleg 
a tanítótestületnek, s minden tanító egyforma joggal 
olvashatja. Nem is értjük, hogy ily kérdés hogyan 
merülhet fel. 2. Ha az iskolaszéki elnök „bosszúból" 
nem adta át a tantervet, tegyen erről jelentést a tan-
felügyelőnek. 3. A dalt átadtuk a rovatvezetőnek. — 
K. M. (Kisczigánd.) Az Elek apó kertjéről szóló verset 
kedves emlékül megőrizzük. A másik, mit a lapnak 
írt, igen szép vers. — I). (Erzsébet királyné nevenapjára.) 
A költői tehetségnek nem látjuk a nyomát. — 
K. (A gazdasági ismétlő-iskola élkerülhdetlen és fokel-
lékei.) A cikk — mint maga ia elismeri -- nagyon 
vázlatos. Egy sereg kívánság felsorolása, a dologba 
való mélyedés s a lehetőségek figyelembevétele nélkül. 
Az álmodozás csak versbe való. — O. A történetek 
a gyermekekről szólnak a nagyoknak s így nem valók 
a Kiskönyvtárba. A kézírat bármikor átvehető, vagy 
kívánságára visszaküldjük. — Garam. Gyenge Petőfi-
utánzatok. — Cs. (Sóhaj.) Nemcsak a verselésben, 
még a jó magyarságban is gyenge. — Császár Péter 
hódmezővásárhelyi tanító úr kívánságára készséggel 
jelentjük ki, hogy a lap 43. számában Cs. P. Hódmező-
vásárhely jelzéssel megjelent üzenet nem neki szólt. — 
Veritas. Az ú. n. modernek máris nagyon megúnt 
hangja, modorossága van mind a két versében. Hagyja 
nekik a „nagy akarásokat" és mindenféle ásókat és 
éseket, beszéljen, írjon természetes, közvetlen hangon. 
Mindezt azért mondjuk, mert kétségtelen jeleit látjuk 
a jobb sorsra érdemes tehetségnek. 

Tartalom : Kossuth Lajos. (N.) — A jövő isko-
lája — munkaiskola. Kóródy MiUós. — Reflexiók. 
Palai János. — A hannóveri tanítók kongresszusa és 
kiállítása. Nagy László. - Az 1907. évi XXVII. t.-c. 
20. §-a. Mihály Ferenc. — Tanítók tanácsadója. — 
Szépirodalom : Könnyes napokból. Badványné Butt-
kay Emma. — Királyvárás. Nagy Margit. — Mikszáth 
és a pedagógia. Bodnár János. —* A gyöngetehetségü 
gyermek oktatása. Éltes Mátyás. — Egyesüle'i élet. — 
Az erkölcsi nevelés problémája. Havas Irma. — 
Könyvesház. — Hivatalos rész. — Különfélék. — 
Szerkesztői üzenetek. 
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GAZDASÁGI NÉPOKTATÁS. 
Rovatvezető: K ß O L O P P A L P K É D . 

A meteorológia. 
írta: Mas s dny Ernő dr. 

Az országos meteorológiai intézet megfigyelő 
állomásainak vezetői között igen nagy számban 
találunk tanítókat és tanárokat. Kevés kivétellel 
— mert hiszen kivétel mindenütt akad — 
mindannyian igen jó és megbízható, sokszor 
igazán mintaszerű észleléseket végeznek. Ez 
különben várható volt. Az ország egyik leg-
intelligensebb osztálya bizonyára nem is fog 
soha fél munkát végezni s ha már egyszer 
reászánta magát, úgy azt hivatásszerű lelke-
sedéssel és ügybuzgalom nal folytatja. A dolog 
idáig rendben is volna, baj azonban, hogy 
amint megfigyeléseinek adatait a központi in-
tézetnek havonta beküldte, többé azok sorsáról 
vajmi keveset, vagy ha igen, úgy csak elkésve 
szerez tudomást. Akkor ugyanis, amikor a gya-
korlati ember szemében már időszerűtlenek. 

A gazdaember nem nagyon kíváncsi arra, 
milyen volt az idő egy-két, esetleg három év 
előtt, hanem milyen lesz ? Már most a tanítót 
vagy tanárt, akiről tudják, hogy meteorológus 
— elárulják a kertben felállított műszerek — 
eleinte indokolt kíváncsiságból, később talán 
csupa tréfából, nap-nap után zaklatják, mon-
daná meg, milyenre fordul az idő. Ne legyünk 
hipokríták, valljuk be őszintén, ez bizony na-
gyon kellemetlen. Miért? Nos, ha általában 
a meteorológiai intézetekben, ahol pedig na-
ponta nem egy, hanem száz helyről és az 
egész földrészről kapott időjárási sürgöny-
jelentésekből sem tudunk olykor egét-z pon-
tossággal a beálló időfordulásra következtetni, 
miként volna lehetséges ez, az egyes észlelő-
nek, akinek csak az ő saját megfigyelései alla 
nak rendelkezésére? A kérdezett eleinte rend-
szerint általános és tágértelmű feleleteket ád, 
majd midőn belátja azok elégtelenségét, a szük-
ség kényszerítő hatása alatt merész és több-
nyire indokolatlan jóslásokba bocsátkozik mi-
vel felelnie kell, hiszen tőle a tanult embertől 
várják a megváltó igét. Természetesen, jóslatai 
előbb-utóbb csütörtököt mondanak és gyakran 
gunyoros megjegyzések szülőivé válnak. Szónél-
kül kénytelen tűrni. Ez a némaság azonban 
a tekintély rovására esik, mert elveszíti az 
annyira szükséges szellemi fensőbbség érzetét 
és talán egyéb téren is, mikor leginkább 
kellene tanácsait meghallgatni, hitetlenségre, 

bizalmatlanságra talál. Végül is kedveszeget-
ten, a megfigyelésekre kevesebb gondot fordít, 
sőt talán abba is hagyja. Ez határozottan az ügy 
kárára van, ennek nem szabad így folytatódni. 
Nem szabad pedig azért, mert a központi inté-
zetek elveszítik legértékesebb munkaerőiket ; 
kénytelenek újabb, nemritkán kevésbé művelt 
állomávvezetőkkel beérni. Ezzel együtt jár 
a megfigyelési anyag minőségének rosszabbo-
dása, továbbá az adatok inhomogenitása, vagyis, 
hogy az ország nem egy és ugyanazon helyeiről 
kapnak hosszabb időszakra terjedő észlelési 
sorozatot, hanem, hol innen, hol onnan, ami 
pedig, amint azt minden a metereológiában 
csak kissé is járatosabb ember tudja, vajmi 
keveset ér. 

Ezt feltétlenül meg kell akadályozni, már 
csak azért is, mert, ha a pedagógusok — a 
minden tudomány népszerűsítői és terjesztői — 
e nemzetgazdasági szempontból oly rendkívül 
fontos ügy iránti érdeklődésükkel felhagy-
nak, hazánknak mérhetetlen kárt okozhatunk. 
Ugyanis a bekövetkezendő időjárás ismeretére 
reás orulókat könnyen azok karjaiba kergetjük, 
akik talán jóhiszeműen, de teljes tudatlanság-
gal a legvadabb időjóslásokat terjesztik, mint 
például az ;dén is, amikor a híres és örökké 
emlékezetes május eleji országos fagy idejére 
meleg időt hirdettek és ezzel a bízók nagy 
csapatának, tehát az országnak kárát is csak 
növeltek. Ha még egynehány ilyen kétes 
értékű jóslásban lesz részük, vándorbotot fog-
hatnak. Inkább semilyen prognózist, mint rosz-
szat. Az előbbi, ha már nem javíthat a hely-
zeten, legalább nem ronthat. Ellenfelünket 
lekicsinyelnünk nem szabad. Fanatikusnak lát-
szó hittel igen-igen sokat ígér, az ígéret pedig 
szép szó, a melynek sokan esnek áldozatul. 
Táboruk ma még kicsiny, de ha nem állunk 
résen, hatalmukba kerítenek minden sáncot és 
a külföld — ahol már szerencsésen átestek 
ezen a betegségen — sajnálatának tárgyává 
valhatunk. Nem képzelt, hanem való tények-
kel kell előhozakodnunk. A döntő érvek egész 
láncolatát soroljuk fel. Ez azonban csakis úgy 
lehetséges, ha ismerjük a meteorológiai kutatások 
eddig elért összes gyakorlati értékű eredményeit. 
Enélkül munkánk meddő marad. De hogyan, 
mi módon? Hiszen kivonatos gyakorlati kézi 
könyveink nú cs-enek, vagy csak igen kevés 
számmal. Külföldi munkákra vagyunk utalva, 
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és nem tekintve az olvasásukkal járó nyelvi 
nehézségeket, még költségesek is. Épen azt 
az osztályt, amely amúgy is úgyszólván fenn-
tartója hazai irodalmunknak és sajna egyedüli 
pártfogója kulturális törekvéseinknek, a kül-
földi sajtótermékek beszerzésére nem is lehet, 
de nem is szabad reávenni. Az egyedül kínál-
kozó mód az, ha szakembereink napi és heti 
lapokban, vagy más alkalmas téren, esetleg elő-
adások keretében, a közérdekűbb eredmények-
ről híven beszámolnak, mint például Észak-
Amerikában, ahol városról városra, faluról falura 
küldik őket. A prognosztika ott összehason-
líthatatlanul magasabb fokon is áll, mint nálunk 
Európában. Ott, szinte órányi pontossággal 
mondják meg az időfordulást s mivel hozzá-
értő ember mindenütt található, a helyi viszo-
nyok tökéletes ismerete révén e következteté-
seket kellően ki is aknázzák. 

A helyi viszonyok alapos ismerete alatt a 
jelen esetben azt értem, hogy aki meteorológiá-
val foglalkozik, mindenekelőtt a következők-
ről tájékozódjék: 

Milyenek lakóhelyének szélviszonyai. Vagyis, 
honnan fújnak évszakonként leggyakrabban a 
szelek. Milyen légáramlásokkal várhatók leg-
valószínűbben esőzések vagy havazások ; rend-
szerint melyik égtájról kapunk zivatart és 
még ehhez basonló, egy más alkalommal rész-
letesebben megvitatott sok más jelenséget. 
Mindezeket tulajdonképen a bennszülött gazda-
emberek jórészt ismerik, miértis az előbbi 
igen vázlatos útmutatás inkább az újonnan 
letelepedett észlelőknek szól. Ha azután kellő-
leg tájékozódtak, további segítséget a meteo-
rológiai műszerek, úgymint a légsúlymérő, hő-
mérő, légnedvességmérő, szélirány- és eső-
mutató, továbbá a csapadékmérő által jelzett 
adatok nyújtanak. A helyi prognosztika tehát 
nagyjából kétféle lehet. Csupán a légköri tüne-
ményekből levezetett, mint például a követ-
kező : Ha a napközben uralkodó szél alkonyat 
felé nem csendesedik le, hanem ellenkezőleg 
erősbödik, majdnem teljes biztossággal viharos 
és tartósan esős időszakra lehet kilátásunk. 
Másodszor a helyi prognózis figyelembe veheti 
a jelzett műszerek adatait is, mint az alábbi 
meglehetősen ismert, szabályban, amely így 
szól: Ha a légsúlymérő (barométer) higany-
oszlopa gyorsan hülyéd, szélvihart várhatunk. 

Ezek csak szemelvények, céljuk pedig érdek-
lődéskeltés, hogy azután valamennyit megis-
merve, még az időjárási térképek nélkül is, 
következtetéseinkben csak elvétve és akkor is 
csak kevésbé fontos esetekben tévedjünk. 
Tapasztaltam és így határozottan állíthatom, 
hogy ilyen módon az észlelő és kérdező kö-
zötti viszony szinte egy csapásra meg fog 

változni, következésképen a megfigyelő is na-
gyobb önbuzgalommal és céltudatosan foly-
tatja majdan vizsgálatait. A tudományos ala-
pon nyugvó gyakorlati meteorológiának hívei 
szaporodni fognak és valóra válik az a ma 
még merőben hiú ábránd, t. i., hogy az időjárás 
látszó szeszélyeitől — amennyiben emberileg 
lehetséges — függetlenítjük magunkat. Ha van 
ország, ha van nemzet, amely erre reászorul, 
úgy az hazánk, hol egy-egy elemi csapás-
okozta súlyos veszteséget sem fejletlen ipa-
runk, sem gyenge kereskedelmünk pótolni nem 
tud. Szívós, a japániakéhoz hasonló kitartás 
kell ehhez. De nagy célok szolgálatában nem 
egyszer mutatkoztunk méltóknak, miért ne 
lehetne most is? A tudományok egyedüli 
művelőin és terjesztőin múlik ! 

A magyar kivándorlási torvény. 
írta : Lakatos Lajos. 

Folyó évi szeptember hó 1-én lépett életbe 
az a nagyjelentőségű magyar törvény, amely 
nemzeti, gazdasági, jogi és erkölcsi szempon-
tokból elengedhetetlen kötelességévé teszi a 
kormánynak, hogy a kivándorlásra való lel-
ketlen csábítás ellen, valamint a kivándorlás 
korlátozására szigorú intézkedéseket fogana-
tosítson. 

Az Egyesült-Államokban az elnökválasztás 
politikai izgalma és a vele járó gazdasági 
depresszió elnémult és magyar vérünk újfent, 
mintcsak nemrégiben, ezrével tódul Ellis 
Island kegyetlenül mustráló bizottsága elé. 
Lélekkúfárok, hajóágensek, akiknek ez könnyű 
pénzszerzést jelent, kihasználva az emberi lé-
leknek veleszületett, kiolthatatlan és soha ki 
nem elégíthető sóvárgását a boldogság után, 
oly képet festenek a nép közé szétküldött 
prospektusaikban, vagy arra rávett amerikai 
magyarok hazaküldött leveleiben Amerikáról, 
mint a szabadság, a gazdagság, a boldogság 
hazájáról, hogy falusi népünk ezrével áldo-
zatul esik e csalóka szivárványnak. Hogyne ! 
Hisz azt hallja, hogy ott csak dolgozni kell, 
amit itthon is dolgozik s egy rap alatt többet 
keres, mint e hazában egész héten át. Azt 

i persze a saját jól felfogott érdekükben elhall-
gatják, hányan mentek tönkre, hányan lelték 
halálukat az amerikai kohókban, gyárakban, 
bányákban, vagy koldussorban mily sokan 
tengődnek ! 

S a félrevezetett nép pénzzé teszi mindazt, 
amije van, búcsút mond a határnak, sok eset-
ben itthagyva feleségét, családját s indul az 
ismeretlen útra, neki a bizonytalan s nagyon 
kétséges jövőnek. Ott az idegölő munkában 
nem is veszi észre, hogyan használják ki élet-
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erejét lelketlen bányatulajdonosok, gyárak bir-
tokosai ; mikép dőlnek ki holtan társai a nehéz 
munkában. Szerez is egyike, másika pén-
zecskét, de azt, amiután sóvárgott a lelke : 
a boldogságot, még sem leli fel. 

A kivándorlási törvényt életbeléptető mi-
niszteri rendeletnek legfontosabb része az, 
mely azt a társadalmi szervet ismerteti, amely 
hivatva lesz társadalmi úton hazánk leg vérzőbb 
sebét, a kivándorlást enyhíteni. Ez a társa-
dalmi szerv a kivándorlási tanács, mely meg-
alakul központilag és a vidéken is s min-
denütt a helyzethez illő, a kérdés egész egye-
temét átölelő programmot állapít meg, a helyi 
körülmények szerint, mely a ránk zúdult új 
szociális veszedelmet talán elhárítja rólunk ; 
azt a veszedelmet, melyet görnyedve érez gaz-
dag és szegény : a nemzeti vérveszteség követ-
keztében beálló gazdasági termelés drága, el-
viselhetetlen voltát. 

Azt hiszik azonban, hogy a hatóságnak a 
kivándorlás enyhítésére irányuló munkáját csak 
az esetben kísérheti teljes sikei», ha a társa-
dalom nagy érdeklődéssel járul az új feladat-
hoz és sikerére széles körben közremunkál-
kodik. De nagy bizalommal kopogtat e hazafias 
ügy a népiskola ajtaján is, mert a lelketlen 
lélekkúfárok agitációjának ellensúlyozására le-
het-e szebb feladata a magyar néptanítóság-
nak, mint tettel és tanáccsal segítségére sietni 
annak a néposztálynak, melyet múltja, jelene 
ideköt a munka verejtékével áztatott édes 
hazai földhöz, de jövőjét már másutt keresi? 
Meg kell közelíteni zárkózott lelkét, föl kell 
kelteni megkérgesedett szívében a szunnyadó 
nemesebb érzelmeket, hogy érezze magát ezer 
szállal idekötve a mi napsugaras völgyeink-
hez, erdőkoszorúzta bérceinkhez, délibábos 
rónáinkhoz ; érezze, hogy jó és balsorsban itt 
kell élnie, halnia; érezze azt a fájdalmat, 
amely a mi lelkünkben sír arra a gondolatra, 
ha el kellene innen szakadnunk ! Föl kell 
venni a harcot azzal a kincsekkel kecsegtető 
új világgal, ha nincs is fegyverünk egyéb, 
mint a szeretet mindenható ereje. 

Egy dolog minden esetre vigasztaló. Ame-
rika tiltó-táblákat állít föl azokra a helyekre, 
ahonnan a beözönlés állandó. Párhuzamban 
Európának a kivándorlást megnehezítő intéz-
kedésével, Amerika is hasonló és komoly in-
tézkedéseket tesz a bevándorlás meggátlására. 
Hogy ez így van, idézzük az amerikai „Sza-
badság" című lap feltűnő helyen közölt kö-
vetkező sorait : „Már többízben hírül hoz-
tuk, hogy amióta Williams az úr Ellis Island 
szigetén, a kivándorlók iránt nincsenek el-
nézéssel és ha azok nem felelnek meg a tör-
vény követelményeinek, visszaküldik őket régi 

hazájukba. Sohasem figyelmeztettük honfi-
társainkat komolyabban, mint most, hogy a 
lehető legjobban megfontolják, mielőtt útra 
kelnek az Egyesült-Államokba. Szól pedig 
ez intőszavunk nemcsak azoknak, kik önként, 
saját akaratukból indulnak el hazulról., hanem 
azoknak is, kik az Egyesült-Államokban élve, 
vagy itt megtelepedve, hozzátartozóikat hozat-
ják ki. Bármilyen testi fogyatkozással bírjon 
valaki, ha pl. vak, sánta, béna, púpos, 
szenvedjen sérvben, vagy valamely más beteg 
ségben, a bevándorlási hatóság kérlelhetet-
lenül visszaküldi. De kizárja és visszaküldi az 
esetben is, ha nincsen anyagiakkal kellően 
ellátva. Példa erre két erős, fiatal, munka-
bíró honfitársunk, kiket a hatóság a szük-
séges továbbutazási költség hiányában kizárt. 
Egyébként, mi már hetek óta utalunk az 
ekként megváltozott viszonyokra és az ezzel 
kapcsolatos, mindinkább sűrűbben előforduló 
deportálásokra. Azok tehát, kik jóindulatú s 
őszinte tanácsunkat nem szívlelik meg és 
könnyelműen útrakelve, ideérkezésük alkalmá-
ról bajoknak és kellemetlenségeknek vannak 
kitéve, önmaguknak tulajdonítsák az ily káros 
következményeket. 

E szemelvényből és abból a körülményből, 
hogy a kivándorlók szigetén : Ellis Island nevű 
vesztegzárban ezidőszerint háromezer olyan 
kivándorló várja sorsát, kiket a szigorú be-
vándorlási biztos nem enged partra szállni, 
megállapítható, hogy a kivándorlásra vonat-
kozó hirdetett szigorúságnak fele sem tréfa. 
Amerika palliativ intézkedésekkel korlátozza 
a kivándorlást mindaddig, míg a szenátus 
előtt levő törvényjavaslat az Amerikában kö-
vetett nagyobb biztosítéki alap és 12 dolláros 
fejadó behozásával amúgy is lehetetlenné teszi 
a bevándorlási Mondanunk sem kell, hogy a 
munkaadók érdekeinek ezek a rendelkezések 
nem tetszetősek: az amerikai szén-, petroleum-, 
hús- és egyéb királyok, kik az olcsó munka-
bérek következtében szerezték milliárdjaikat, 
nem fognak szívesen beleegyezni abba, hogy 
a szenátus a törvényt meghozza. Ám súlyos 
gazdasági okok és az erős közvélemény ki-
küzdi ezt bizonnyal a milliárdosok ellenére. 

Ne várjuk összetett kezekkel, hogy mit tesz 
megmentésünkre Amerika, hanem érző szív-
vel és odaadó szeretettel induljunk munkara, 
hogy honfitársainkat itthon tartsuk nemzetünk 
erősítésére. 

Az Egyesült-Államok sajtója egyértelműen 
azt vallja, hogy az amerikai gyárak és bányák 
minden négy esztendőben nyolcvanezerrel több 
emberéletet pusztítanak el, mint amennyi em-
ber elpusztult a csaknem öt esztendeig tartó 
amerikai polgárháború alatt. W. H. Tolman dr., 

48* 
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a Social Service nagytekintélyű orvosa kiszá-
mította, hogy magában a pennsilvániai bá-
nyákban évente több ember pusztul el, mint 
amennyi elpusztult a bullrunni csatában és 
az amerikai vasútak egy év alatt több embert 
ölnek meg, mint amennyit megöltek az an-
golok és bárok fegyverei a három évig tartó 
angol-búr háború alatt. 

A hivatalos statisztika adatai szerint az el-
múlt esztendőben az Egyesült-Államok terü-
letén 57.513 halálos baleset történt és leg-
alább négyszer ennyi ember szenvedett kisebb-
nagyobb sérülést. John Mitchel, a bányász-
űnió elnökének számítása szerint csak maguk 
az antracit-bányák átlag két embert ölnek 
meg naponta s a szénbányákban évente átlag 
3000 ember elpusztul és vagy 6000 munkás 
sérül meg. Strong Josiah dr., a kiváló em-
berbarát, az Egyesült-A lamokhoz benyújtott 
tanulmányában a gyárakban előforduló bal-
esetek számát évente 232.000 re, a vasútak 
okozta halálos balesetek számát 12.000-re 
becsüli és azt állítja, hogy az amerikai 
bányákban mégegyszer annyi ember pusztul el 
évente, mint Angolország bányáiban és az 
amerikai vasútak aránylag ötszörannyi embert 
ölnek meg és tízszerannyi embert csonkítanak 
meg, mint a németországi vasútak. Ha, úgy-
mond, a halálos balesetek számának mérlege-
lésénél a hivatalos statisztika adatait veszem 
számíiási alapul, akkor arra a meggyőződésre 
kell jutnom, hogy az Egyesült Államokban 
minden tíz esztendőben átlag 575.000 ember 
pusztul el baleset következtében és vagy 
5,000.000 ember sérül meg. 

Kétségtelen, hogy a halálos balesetek leg-
nagyobb részét a kellő munkásvédelmi eszkö-
zök hiánya okozza. A gyárakban például a 
különböző gépek százezrei szabadon mozog-
nak. A forgó kerekeket, szíjakat, fürészeket, 
fúrókat az emberi test érintésétől nem védi 
semmi ; ott, ahol a gépek őrölnek, vájnak, 
vágnak, követ vagy ércet törnek-fúrnak : a 
kipattanó anyagot nem fogja fel semmi ; az 
elevátorokon, darukon sincs semmiféle olyan 
biztosító-készülék, ami védelmül szolgálhatna 
a balesetek ellen s így nem csoda, ha a 
gyárak és ipartelepek gépei évente a mun-
kások ezreit gyilkolják halálra! 

Idestova két millió magyar él Amerikában 
s e két millió magyar legnagyobb része a 
szénbányákban rolbantja a szenet, a másik 
része követ fejt, alagutat fúr, vonatot épít és 
a vaskohókban, acélgyárakban húzza az igát 
és hullajtja el vérét azzal a néhány millió 
más nemzetbeli idegennel együtt, akiknek 
munkaereje és szorgalma tette azzá e hatal-
mas államot, a mi. Ami nehéz, veszedelmes, 

testet-lelket egyaránt meggyötrő munka van 
itt, azt az annyira lenézett és megvetett fo-
reignerek (idegenek) végzik és innen van az, 
hogy a nagy bányatársulatok és ipartelepek 
milliomos urai édes-keveset törődnek azzal, 
ha halomszámra pusztul is az idegen: hiszen, 
ha tíz vagy száz vagy ezer kidől a sorból, 
jön helyette háromszor annyi, vagy annyi, 
amennyire épen szükség van. 

Az amerikai bányák, ipartelepek, vasútak 
és gyárak áldozatainak egy tekintélyes számát 
mi, magyarok szolgáltatjuk. Nincs olyan nap, 
hogy a nagy korporációk lelketlenségének 
áldozatul ne esnék egy-két magyar, nagyon 
gyakran több is, és csak a jó Isten tudja, 
hány ezret tesz ki évente a megcsonkult ma-
gyarok száma. 

Itthon maradt véreink ne sajnálják a tör-
vény szigorát; a javukat cé.ozza az. Ama 
magyar testvéreinknek pedig, kik tömegesen 
rójják a nehéz munka napjait idegen földön, 
idegen emberek javára s akiknek szíveben él 
a vágy hazajönni elhagyott testvéreik körébe, 
azt mondjuk : szívünk melegével várunk vissza 
s ha visszajöttök, a munkaországban szerzett 
tapasztalatokat gyümölcsöztessétek a magyar 
haza javára ! 

A kézügyességi oktatás. 
írta: Bognár Jíároly. 

A munka az élet célja és a legnagyobb 
öröme. Fenntartónk az élet küzdelmeiben, vi-
gasztalónk a bánat óráiban, érzelmeink neme-
sítője, akaratunk acélozója, sikereink létrehozója. 

A modern nemzeti iskola a munka iskolája. 
Csak azt becsüljük igazán, amit magunk sze-
reztünk, akár anyagi, akár szellemi vagyonról 
legyen szó. A megszerzés módja: a munka, 
anyagi vagy szellemi munka s erre a munkára, 
erre az önálló megszerzésre nevel|en az iskola. 

Az így nevelt gyermek látva azt, hogy 
mennyi fáradságba kerül, s mily nagyfokú 
ügyességet kíván pl. a talicskának az elkészí-
tése, nemcsak a tárgyat fogja megbecsülni, de 
még inkább azt, aki azt készíti, tisztelettel 
tekint arra az egyszerű iparosra, aki hazájának 
époly hasznos, ha nem is oly hangosszavú 
fia, mint valamelyik, magát tényezőnek tekintő, 
egyetemet végzett polgártársunk. 

Aki munkálkodni tud, tökéletesebb ember, 
s az élet versenyében jobban helyt áll. A munka 
egyesekre és nemzetekre anyagi jólétet jelent. 
Az anyagi jólét pedig erőt, függetlenséget, 
önálló-ágot és szabadságot biztosít. 

A munkának tehát általános nevelő értéke 
van minden emberre nézve. A munkával való 
foglalkozás egyúttal gyakorlati ismeretszerzés 
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s a szellemi képességek, testi erő s ügyesség 
fejlesztője. 

Ha valamely dolog elkészítésével foglalko-
zunk, kénytelenek vagyunk az anyag összes 
tulajdonságaival megismerkedni, mert ha nem 
tesszük, kudarcot vallunk. így tehát a kézi-
munka a tanítás támogatója, ismereteink gya-
rapítója és tökéletesítője. 

Épen azért a kézimunka, mint iskolai tan-
tárgy kapcsolatba hozható, mondhatni vala-
mennyi tárggyal. 

A beszéd- és értelemgyakorlat sikerét a több-
oldalú megismerés előmozdítja. A tanult tár-
gyaknak agyagból való kialakítása, papirosból 
kivágása, színezése alaposabbá teszi az ismeretet. 
Az írást, olvasást támogatja a betűk kivágása 
és agyagból alakítása. A földrajzot a hegy, 
völgy stb. agyagból való készítése, domború 
térképek előállítása támogatja. A természet-
tudományokat a megismert növények, állatok 
s a kísérletekhez szükséges taneszközök készí-
tése mozdítja elő. 

A rajz pedig szoros kapcsolatba hozható a 
kézimunkával. 

íme, világosan láthatjuk, hogy fenti állítás, 
a kézügyességről, mint a tanítás támogatójáról 
csakugyan megállja helyét. 

Akik az agyag- és papirosmunkáról azt 
tartják, hogy ezeknek nincs külön gyakorlati 
céljuk, használható eredményük, azt felelem, 
hogy a munkálkodás összes szellemi képessé-
geinket foglalkoztatja, nem csupán a kezet. 
Hiszen a kéz csak eszköz a lélek szolgálatában. 
A munkához figyelem, tervszerű eljárás, pon-
tosság, türelem és kitartás kell. Mindezeknek 
az erényeknek az iskolája a munka. De az 
izmok folytonos gyakorlása fokozza a testi 
erőt, elősegíti a vérkeringést s így előmozdítja 
a testi jólétet, az egészséget. 

A kézimunkának sokféle neme van, melyeket 
a fejlődő kultúra hozott létre. Mindenekelőtt 
kétféle munkát különböztetünk meg: fiú és 
női kézimunkát. 

A fiú kézimunka az ipar különböző ágaiból 
van véve: a könyvkötés, kosárfonás, agyagipar, 
faipar és fémipar köréből. Emellett vannak 
oly munkák, melyeket tulajdonképen játéknak 
kell tekinteni, mert mindaz, aminek nincs kon-
krét célja és gyakorlati haszna, nem munka, 
hanem játék. Pl. a fiú vasútat épít, a leány 
főz stb. Szokták is e foglalkozásokat játékszerű 
foglalkozásnak nevezni. Ilyenek a papírhajto-
gatás, papírfűzés, mintázás agyagból. Az ilyen 
játékszerü munkákkal kell a gyermeket kez-
detben foglalkoztatni s ezekről átvezetjük őket 
az igazi munkára. 

A kézimunkatanítás anyagának a nevelés 
cé jait kell szolgálnia. Az új tantervünk a kéz-

ügyességet a játékszerű kézimunka felhaszná-
lásával állapítja meg. A tanterv szerint az 
anyag röviden a következő : 

I—II. osztály. 
1. Bevezető munkák : zsineg, lószőr, fapálci-

kák, lovasdihoz való gyeplő és ostor számára. 
2. Agyagmintázás. Golyók, perec, madárfészek, 
alma, gomba stb. 3. Papírmunka. Papírszövés, 
hajtogatás, kivágás, kapcsolás, forgó szélmalom, 
kosár stb. 

III—IV. osztály. 
1. Karton-(lemez-) munka. Egyszerű tárgyak 

készítése és bevonása színes papírral. (Órarend, 
képkeretek, doboz stb.) 2. Agyagmintázás. 
(Tégla, kocka, kémény, kályha, pogácsa, mér-
tani testek. Négyzetlapra levelek, természeti 
motívumok. Képek a házi körből.) 3. Famun-
kák (a IV. osztályban). Lábtörlőrács, kések, 
fakard, sárkánykeret stb. 4. Fa és sodrony 
kombinációja. (Kalitka stb.) 5. Szalmamunkák 

V—VI. osztály. 
1. Karton-papírmunkák. (Kézelőtartó, gyufa-

tartó, iskolakönyv bekötése. Természettani esz-
közök : táncoló kígyó, telefon stb.) 2. Agyag-
mintázás. (Sótartó, üllő. mozsár, talicska. 
Lomb-és levélmotívumok. Szabálytalan kancsó-
szerkezetek, ó-kori, modern és magyaros vázák. 
Domború térképek.) 3. Famunkák. (Labdaütő, 
sodrófa, kerékküllő, hámfa, karácsonyfaláb stb. 
Természettani eszközök : bodzafapuska, kétkarú 
emelő, csigasor stb.) 

A kézügyességoktatás gazdag tantervét egyet-
len iskolában sem lehet teljes egészben meg-
valósítani. A tanító kötelessége az anyagnak, 
az iskola viszonyaihoz mérten leendő meg-
választása. 

Nem -célom, hogy egyik vagy másik iskola 
részére összeállítsam a kézügyességi oktatás 
anyagát. Hanem a tanítóképző-intézet II. és 
III. évfolyamában, illetve a gyakorlóiskola 
I—IV. osztályában használatos kézügyességi 
részletes tantervet és néhány módszeres egység 
feldolgozására vonatkozó szokásos eljárást aka-
rom ismertetni ; mert az a meggyőződésem, 
hogy jóakarattal majd mindegyik iskola 'tehet 
megközelítőleg annyit, amennyit mi teszünk a 
tanítóképző gyakorlóiskolájában a kézimunka-
tanítás érdekében. Gyakorlónkban a karton-
és famunka kivételével, melyeket költséges 
voltuk miatt mellőzünk, a kézügyességtanítás 
minden fajtája képviselve van. A papirosanyag 
iskolánknak egyetlen fillérébe sem kerül, mert 
úgy a hajtogatáshoz, mint a kivágáshoz alkal-
mas papirosnak újságolvasó emberek között 
nincsen ára, a fűzéshez szükséges anyagot pedig 
a gyermekek akármelyik könyvkereskedésben 
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néhány fillérért megkapják. Egyedül az agyag 
megszerzése kerül az egyházkerületi pénztár-
nak évenként néhány, mondjuk 5—6 koroná-
jába. De ez nem áldozat akkora erkölcsi ha-
szon fejében, amit a kézimunkatanítás nyújt. 

Újságot ma már minden faluban olvasnak 
s így a papiros megszerzése sehol sem jár 
leküzdhetetlen nehézséggel. Agyagot pedig 
szolgáltat a legtöbb falu határa. A megrostált 
és meggyűrt agyag már a mintázásra felhasz-
nálható. Vagy, aki a vesződséget resteli s in-
kább néhány koronát hajlandó agyagvásárlásra 
fordítani, az szerezz-n be egy egész évre való 
agyagot a közeli város fazekasaitól. 

Tanítóképzőnk L évfolyama ezidőszerint 
financiális okokból nem folytat ké/.ügyességi 
gyakorlatot, de reméljük, hogy a pénzügyi 
helyzet kívánt javulásával az J. évi növendé-
kekre is kiterjeszthetjük a kézimunkatanítást. 

A kézügyességi tanterv a képzőintézeti nö-
vendékek részére állandó jellegű, tehát egyes 
tárgyak kivételével, a tanulók évről évre ugyan-
azokat készítik ; míg a gyakorlóban, ahol az 
I. osztály a Il-ikkal, a III. osztály a IV-kel 
együtt munkálkodik, a tanterv váltakozó, vagyis 
mindegyik osztály évenként más tárgyakat 
készít. A képzőben a II. évfolyam papiros-,, 
illetve kartonmunkaval foglalkozik, a III. osz-
tály az agyagmintázást, a IV. osztály pedig a 
famunkát tanulja. 

A tanítóképző II. évfolyamának kézügyes-
ségi tanterve intézetünkben a következő : Szep-
tember hóban 4 órában a növendékek színes, 
lágy papirosból különböző tárgyakat vágnak ki 
ollóval. Ilyenek: négyzet, háromszög, kör, to-
jás, kereszt, kampósbot, állatok stb. Azután 
eléjük adott minták után papírfűzést végez-
nek, eleinte egyszerűbb, később nehezebb alak-
zatokat utánozva. Majd egy órában a tanultak 
szerint maguk is tervezgetnek. Október hó-
ban áttérünk a papírhajtogatásra, amely a 
fűzéssel és kivágással bőséges anyagot ad az 
elemi iskola I—III. osztályai részére, akár egy 
egész évre, amint azt gyakorlóiskolánk pél-
dája bizonyítja, melyben az I—II. osztály 
egész évben a papírhajtogatást, papírfűzést és 
kivágást tanulja, nemcsak e célra kijelölt kü-
lön órában, hanem több csendes foglalkozási 
órában is. A papiroshajtogatás tanterve a képző-
ben és a gyakorlóban megegyezik. A munka az 
egyszerű harmonika készítésével kezdődik. Ezt 
követi az összetett harmonika, többfele legyező, 
csákó, püspöksüveg, sótartó, csónak, pattantyú, 
erszény, madárcsőr, forgó szélmalom, ivópohár, 
látogató, asztal,kabát, ing, vitorlás csónak, kettős 
csónak, csikó és nadrág. November hónap 
folyamán befejezzük a lágypapiros feldolgozását 
s ennek helyébe jön a karton- (lemez-) munka. 

Kartonból készítünk: kapcsolt kockadobozt, 
csipkézett szalagkötésű dobozt, kétfedelű, egy-
fedelű kötött dobozt, kosárkákat, tálcát, lámpa-
ernyőt, legyezőt, madárfészkelőt, galambházat, 
órarendet, bűvös könyvecskét, akta védő táblát, 
táskás írómappát, gyufatartót, tolltartó skatu-
lyát, irradiációs lapot, forgató szemfényvesz-
tőt stb. 

A III. évfolyam anyaga az agyagmintá/ás. 
Ennek menete a következő : számtani golyók, 
cseresznye, szilvásgombóc, kenyér, pogácsa, 
szivar, furulya, baba, gyertyatartó, fészek, 
ágyú, gesztenyesütő-vonat, bűtorszállító-kocsi, 
virstli, virágcserép, pénzeszsák, mozsár, üvegek, 
hal, gomba, papucs, kalap, réce, perec, kígyó, 
létra, nyomtatott nagy betűk, divány, karos-
szék, öntözőkanna, vasaló, tégla, vályú, sótartó, 
esernyő, kutyaház, s^ivattyüskűt, gémeskút, 
ház, templom, gyár. Mindez emlékezetből. Majd 
természet után : alma, körte, hagyma, murok, 
paprika, ugorka, fokhagyma, paradicsom, kala-
rábé, retek, mákfej, kifli, császárzsemlye, (vagy 
mondjuk inkább tulipánzsemlyének), dió, cit-
rom, tojás, gomba stb. Geometrai'testek, meg-
közelítő méretekkel. A szülői ház, iskola, a 
ház és a telek, házsor, utca, falu, a falu és 
határa. Sopron vidékének és Magyarország-
nak domború térképe. 

Ugyancsak a felsorolt menetben végzi a 
gyakorlóiskola is az agyagmintázást ; különb-
ség csak abban van, hogy itt a haladás ter-
mészetesen sokkal lassabban történik s minden 
tárgyat nem készítenek el a gyermekek. (A IV. 
évfolyam tanítási anyagának részletes megbe-
szélését külön cikkben fogom elvégezni.) 

Lássuk most a kézügyességoktatás módszerét. 
A kézügyesség iskolai gyakorlata a legújabb 
idők vívmánya. A nagy pedagógusok : Rous-
seau, Locke, Pestalozzi ugyan már régen mind 
ajánlották a kézimunkával való foglalkoztatást, 
de mindazonáltal az iskolákban sehol sem tet-
ték kötelezővé tanulását. 

A hasznosság hívei a népiskolába a házi-
ipar tanítását kívánták bevinni, hogy a nép 
munkához szokjék és keresete legyen. Ez az 
irány talált pártolásra nálunk is s el is ren-
delte az 1877. évi tantervünk, vidékek szerint 
a szalmafonás, faipar, kosár és gyékényfonás 
tanítását. De ez nem a nevelő kézimunka. 
A nevelő kézimunka hazája: Finn- és Svéd-
ország, valamint a többi északi állam. Mint-
hogy a kézügyesség iskolai tanítása még igen 
ifjú, nincs is kialakult módszere. A dánok 
módszeres eljárása osztálytanítás, a svédeké 
egyéni tanítás. 

Módszertani szempontból az érdekelhet ben-
nünket, hogy egyéni vagy osztálytanítás legyen-e 
a kézügyességoktatás? 
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Az iskola a közös munkásság helye, ott te-
hát nincs jogosultsága az egyéni tanításnak. 
Az osztály az egység, melyet tanítunk s nem 
az egyén. Ahol tehát lehetséges, osztálytanítás 
vau, közös szemlélet és közös megbeszélés. De 
azután a munka egyénenként folyik s a munka 
ellenőrzése, javítása egyénenként történik. 

A mc dszer tehát ez : helyes szemléltetés, az 
anyag és eszközök ismertetése, a mozgások 
világos megmutatása és a gyakoroltatás. 

Amint láttuk, a kézimunkatanítást mi úgy a 
képzőben, mint a gyakorlóban a lágy papiros 
feldolgozásával kezdjük. Hogy pedig a tárgyak 
kivágása, illetve a papirosszövés vagy a hajto-
gatás legyen- e az első, az igen mellékes kérdés. 

A kivágás úgy megy végbe, hogy a munka-
vezető megnevezi a kivágandó tárgyat, ame-
lyet minden tanuló az iskola ollójával vagy 
az általa hozott ollóval kimetsz. Itt az osz-
tálynak szóló szemléltetés fölösleges. Segíteni 
pedig csak annak kell, aki egyáltalában nem 
tud a munkához fogni. Ilyen tanuló azonban 
igen ritkán akad. Ha már a növendékek egy 
kis ügyességre s ami igen fontos, némi biza-
lomra tettek szert, szabadon választott tárgyak 
kimetszését kíséreljék meg. A papírfűzés 
kézbe adott minták után történik, természe-
tesen a munka megkezdését meg kell előznie 
a fűzőtű s a vele való bánásmód bemutatá-
sának. A hajtogatás menete a következő : a 
kész tárgy bemutatása és megnevezése, a 
mozgások megmutatása, gyakoroltatás. Azért, 
ha pl. ivópoharat akarunk csináltatni, meg-
mutatjuk az előre elkészített poharat s meg-
mondjuk mi az és mikor lehet felhasználni. 
Azután a gyermeket megtanítjuk arra, hogyan 
kell egy darab papirosból minden segítőeszköz 
nélkül négyzetlapot előállítani, vagyis a papír-
nak alsó jobb sarkát jobb kezünkkel a lap 
felső széléig hajlítjuk, olyképen, hogy a lap 
szélessége a hosszúsági vonalra essék. A papi-
ros ebben a helyzetben lesimítandó. S ha 
most a hajlítástól balra eső részt a lebajtás 
után letépjük, azt látjuk, hogy a megmaradt 
résznek mind a négy széle egyforma hosszú. 
Az így támadt négyzetlapot hajlítsuk össze 
az álló irányában, tehát az alsó sarok a fel-
sőre feküdjék, majd a balra és jobbra álló 
sarkokat ráhajtogatjuk a papirosra, miközben 
arra ügyelünk, hogy a hajlított sarok túl ne 
essék a papiroson s a felső szélek vízszintes 
helyzetben legyenek. A legelőször felhajlított 
saroknak a felénk eső, a másiknak pedig a 
túlsó oldalra történő lehajlítása és lesímítása 
után elkészítettük a poharat, amely annál 
jobb, minél erősebb papirosból van. 

Tanítás közben a mozgásokat a tanító min-
den gyermek által jól látható helyen végezze, 

legcélszerűbb a nagy fekete táblára úgy fek-
tetni a fehér papirost, amilyen helyzetben az a 
gyermek előtt is van. S minden mozdulat után 
álljon meg az oktató s győződjék meg róla, jól 
végezte-e mindenki a mozgást. A második es 
harmadik példányt a tanulók gyakorlásul a 
vezető előmutatása nélkül készítsék, amidőn jó 
alkalom nyílik a kevésbé ügyesek oktatására. 

Vehetnénk több példát is a hajtogatásra, 
de azt hiszem ebből az egyből is kitűnik a 
követendő módszeres eljárás. 

A kartonmunka tanítása szintén a kész tárgy 
bemutatásával kezdődik. Itt azonban előtérbe 
lép a tárgynak rajzolás után leendő elkészí-
tése, vagyis a kézimunkatanító a nagy táb-
lára felrajzolja a tárgyat, hogy a növendékek 
az arányokat, méreteket világosan szemléljék. 
A rajzot a növendékkel megbeszéli s meg-
magyarázza az azon látható jeleket, meg-
mondja, hogy a számok mindig centiméterek-
ben értendők stb. A rajz megszemlélése után 
a tanító szükséges útbaigazítása alapján a 
tárgy már elkészíthető. 

Az agyagmintázásnál követendő eljárás sok-
ban megegyezik a papirosmunka menetével. 

A pogácsa agyagból úgy készül, hogy egy 
szilvásgombóc nagyságú golyót két oldalon 
belapítunk s rá az agyagmintázó val egymást 
keresztező vonalakat rajzolunk. Az égő gyertya 
golyóból készített vékonyabb henger, amely-
nek felső végébe szúrt, agyaggal bevont gyújtó-
szál a lángja. A baba menete : a) szilvás-
gombóc, b) henger, c) letompított henger, 
d) a henger hegyét hüvelykújjal benyomjuk, 
e) az így támadt gödröcskébe jön a fej, f ) a 
fejre száj, szemek és orr rajzolandó. 

Az agyagtárgyat a munkavezető rajzolja fel a 
nagy táblára s maga is készítse a kijelölt tárgyat. 

A kész tárgyak, ha azokat lassan kiszárít-
tatjuk (meleg kályhára nem szabad tenni), s eset-
leg gerencsérrel kiégettetjük, miután vékony 
enyvvel bevontuk, igen tetszetősre kifesthetők. 

A tanulók által készített tárgyak mindig 
azok tulajdonában maradnak. 

A tanító az állatvédelemért. 
írta: Alexy Kornél. 

E kérdés nem új, hisz tanítói kötelességeink 
körébe tartozik, de azért mégsem hiábavalóság 
vele mennél többször, minél behatóbban fog-
lalkozni. 

Az utóbbi években nagy mozgalom és cik-
kelyezés indult meg az állatvédelem érdekében 
s úgyszólván minden művelt országban — szép 
Magyarhonban is — egyesületek alakultak az 
állatügy fejlesztése és megértése érdekében. 
Vannak azonban, akik azt hangoztatják: Em-
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bervédelmet gyakoroljunk ! s amíg ez nem 
érte el a legmagasabb céljait, amíg ez mély, 
elpusztíthatatlan gyökeret nem vert az embe-
riség szívében, addig nem szabad gondolnunk 
a jogtalan állatok védelmére ! 

Tény, hogy az egyes embert embertársai 
megcsalhatják, jogaiban megrövidíthetik, sőt 
meg is ölhetik ; de vájjon az ember, eszével 
élve, nem védheti-e életét s jogait hathatósabb 
fegyverekkel és eszközökkel, mint a tudatlan 
állat? Ez ugyanis védtelenül ki van szolgál-
tatva az ember önkényének, mert bárha a 
feltűnő durva állatkínzást a törvény meg is 
bünteti, azért mégis számtalan e fajta kínzás 
büntetlenül marad. Az állatkínzás sok neme 
azért nem esik büntetés alá, mert vagy észre-
vétlenül vagy tudatlanságból követtetik el, vagy 
pedig mert „divattá" vált így pl.: az éneklő-
madarak kalitkába zárása, a háziszárnyasok 
tömése, a halak, rákok és más ef'ajta állatok 
kegyetlen módon való elfogása és leöletése. 

Nemde, szükséges missziót végez az állat-
védőegyesület? Persze a leghathatósabb védő-
egyesület az, melynek alapja az erkölcsi érzés 
és a szívjóság. E kettőnek kiművelése az iskola 
dolga. Igaz, hogy ez sem képes épen minden 
tanítványból nemesen érző embert nevelni. De 
mivel a gyermek sokkal fogékonyabb minden 
benyomás iránt, mint a felnőtt ember és hozzá 
az ifjú korban szerzett tapasztalatok és ész-
leletek úgyszólván örök nyomot hagynak a 
lélekben, azért az iskolai neveléstől joggal vár-
ható az emberiség erkölcsi érzésének mélyítése. 

Gazdag s többnyire háládatos mezeje nyílik 
e téren a tanítói működésnek. S remélhetőleg 
kevés azoknak száma, akik e mezőt parla-
gon hagyják. Annyi azonban bizonyos, hogy 
a munka eredményei közt feltűnő különbségek 
észlelhetők. 

így az egyik e munkateret, amely oly gon-
dos ápolást kíván, akárcsak valami mintakert, 
csak felületesen munkálja meg, miáltal a siker 
kétséges, azaz a lelki benyomás múld árnyként 
síklik tova. Ismét más — sokoldalú elfoglalt-
sága közt — csakis akkor gondol a gyermek 
erkölcsi életének mélyítésére, ha alkalom kí-
nálkozik reá, a harmadik pedig nap nap után, 
úgyszólván folyton dolgozik e nemes világ-
boldogító feladaton és valóban csakis ez utób-
binak fáradozását koronázza majd a maradandó 
siker. De ez is csupán akkor ér sikert, ha 
helyes nyomon halad. Mert hacsak szárazon 
megmagyarázná: mi az erkölcsileg jót tenni, 
pl. az állatokat védelmezni, akkor ez eljárás 
bizony hidegen hagyná a gyermeki szíveket. 
Nem a gyermekek eszéhez kell appellálnunk, 
hanem szívükhöz. Az ész ugyanis túlságosan 
hideg számító ; az ész szava által az állatot 

csakis önzésből védelmezzük. Amidőn pedig ez 
utóbbi nem serkent tevékenységre, akkor bi-
zony az ész bármely kínzást többnyire figye-
lemre sem méltat. 

Tény, hogy csak az ész útján ismerhetjük 
meg az állat életét, fejlődését, tulajdonságait 
és a természet háztartásban képviselt értékét, 
amely tudás nélkül helyes állatvédelemről szó 
sem lehet, de annak igaz megértésére, hogy 
az állatnak, mint érző teremtménynek, joga 
van a védelemre, ezt csakis a szív, az erkölcsi 
érzet kiművelése által érthejük meg. 

A gyermeket e megértésre vezetni a tanító 
dolga s pedig nemcsak a természetrajzi órá-
kon, hanem minden kínálkozó alkalom fel-
használásával 

így a számtanításnál kiszámíttatjuk, hogy 
naponként átlagos számítással mennyi élősdit 
pusztítanak a madarak s más állatok? Mennyit 
pusztít egy-egy pár egy hónapon, egy napon 
át? Ily és hasonló feladatokat többször kell 
feladni házifeladványul, mivel sokban hozzá-
járulnak a kis állatok munkaértékének meg-
becsüléséhez. Persze az efajta számtani példá-
kat a tanító önmaga kell, hogy összeállítsa, 
mert számtani gyakorlókönyveinkben, sajnos, 
ilynemű példák még vajmi ritkán fordulnak elő. 

A földrajzi oktatás szintén sokféle alkalmat 
nyújt az állatvilág feltűnő sajátságainak meg-
ismertetésére. Ugyanis a madarak költözkö-
dési hajlama s vándorútjok alatt előforduló 
veszélyeknek megbeszélése, valamint ama cso-
dálatos emlékezeti és tájékozási képességnek 
feltüntetése, mely által minden madár régi 
fészkére talál, továbbá a kegyetlen bika-
viadalok, a vadállatok szelídítése és idomí-
tása, a vadászat s több efféle az állati élettel 
szoros kapcsolatban levő dolgok szemléltetése, 
magyarázata kedvező alkalom a gyermekek-
nek az állatvédelemre, az állat megbecsülé-
sére való buzdításra. 

Még a szépírástanítás is szolgálatába állhat 
e célnak, ha az állatvilágra vonatkozó verse-
ket, mondásokat íratunk. 

A történelmi események is akárhányszor 
tanúságot tesznek némely állat éberségéről, 
hűségéről és ragaszkodásáról. S így valóban 
csakis a tanítótól függ, hogy naponként min-
den tantárgyat összefüggésbe hozzon az er-
kölcsnemesítő állatvédelemmel. 

Ez irányban tett figyelmeztetéseink pedig 
közvetlenül hatnak, ha a szóbanforgó állat — 
miként Ezópus meséiben — önmaga közli a 
gyermekekkel a tudnivalókat. 

Hogy az ily nevelési trükk minő nagy hatást 
gyakorol még a legfigyelmetlenebb, lelkileg kö-
zömbös gyermekre is, azt már alkalmam volt 
megfigyelhetni e kis levélke felolvasásánál: 
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„Kedves iskolásgyermekek ! Mi pintyek, 
cinkék és e vidéken lakó többi madárpajtások 
szíves üdvözletünket küldjük nektek, mivel a 
télen át oly szorgalmasan adtatok enni, kü-
lönben talán éhen haltunk volna. Szívből kö-
szönjük jóságtokat s hálánkat be is fogjuk 
bizonyítani. Legszebb dalainkat énekeljük majd 
s minden ártalmas rovart, pillangót, hernyót és 
más káros élősdit felkutatunk és pusztítunk. 
Hiszen jól tudjuk, hogy a fiúk és leányok na-
gyon szeretik ám a piros almát, leveses körtét, 
édes szilvát s ép ezért szorgalmasan leszede-
getjük a gyümölcspusztító rovarokat a fákról. 

Ügy-e, ez jó lesz ! De nagyon kérünk titeket, 
védelmezzetek meg minket, kiesi gyermekeinket 
és nagy fáradsággal elkészített lakásunkat. 

Kedves gyermekek, jól tudom, hogy ha 
szüleitek meghalnának, nagyon-nagyon sírná-
tok és jajgatnátok ; hát még, ha valamely 
rosszszívü ember elrabolna titeket szüléitek-
től ! Pedig mily sokszor cselekeditek ti ugyan-
ezt ttz állatokkal! Ti nem gondoltok arra, 
hogy az állat is szereti gyermekét s viszont 
a pici madárka a szüleit! 

LTjból kérünk tehát titeket: védjetek meg a 
rossz gyermekek- és ellenségeinkkel szemben ! 

Ugye, jó gyermekeim! mi nem kérünk titeket 
hiába, ti nem fogtok bennünket bántani!" 

E levél felolvasása alatt némely gyermek 
szemébe könny gyűlt s mindnyájuk arcáról le-
olvashattam a fogadást: én többé nem bántom 
a madarat ! S ekként a kis levél többet hasz-
nált, mint bármely szép szavakkal elmondott, 
könyörületre oktató beszéd. 

A levélre szóló válasz házi feladványul szol-
gálhat. Ezáltal még azt is elérjük, hogy az 
otthon levők, a felnőttek is tudomást szerezhet-
nek az állatok kérelméről : az állatvédelemről. 

Hisz. jól tudjuk, hogy a legtöbb gyermek 
elmeséli otthon, minő levelet olvasott föl a 
tanító s remélhetőleg a szülők közt kevés 
azoknak száma, akik a mondottakból tréfát 
űznének. Azáltal, hogy a tanulók maguk felel-
nek a madarak kérésére, közelebbi érintkezésbe 
lépnek velük, vagyis úgy beszélnek hozzájuk, 
mint jó baráthoz, kedves pajtáshoz és majd 
úgy is bánnak velük. 

Fönnebbi levél persze csak egy példa a sok 
közül. Ezeknek variálásához a tanító részéről 
csakis melegen érző szív szükséges, valamint, 
hogy tanítványait alaposan ismerje és nyilván-
tartsa a vidéken előforduló leggyakoribb állat-
kínzásokat, végül egy kevés fantázia sem nél-
külözhető, hogy a tanító az állatvilágból vett 
benyomásait a gyermek észjárásához mérten 
és érdekesen tudja előadni, közölni. 

Persze a siker nem mindig arányos a fárad-
sággal, mert gyakran az otthon s egyéb kül-

behatások eltörlik ama gyeaige nyomot, melyet 
tanításunk a gyermeki lelkekbe vésett ; azon-
kívül pedig a gyermekek sokkal felületesebb, 
kapkodóbb természetűek, semhogy még a leg-
erősebb benyomás is hosszú időn át egyazon 
erővel élhetne lelkükben. Ez az oka, amiért 
szükséges, hogy oktatásunkat naponként meg-
ismételjük, ha célunk, hogy szavunk testet 
öltsön. Persze, fő, hogy mi magunk el ne veszít-
sük türelmünket, ne essünk kétségbe, sohase 
váljunk fásulttá ez erkölcsnemesítő ügy iránt. 

Végül, legyen szabad még egy eszközt meg-
említenem, mellyel a tanító nagyban előmoz-
díthatja az állatok védelmét: ez pedig az 
iskolásgyermekek e téren kifejtett buzgalmá-
nak a megjutalmazása. 

E jutalmak kiosztása csakis különös alkal-
makkor pl. iskolai ünnepélyeknél, egyszóval 
akkor történjék, ha a szülők egyrésze jelen van-. 

A nyilvánosan kitüntetett gyermek gazdagon 
megjutalmazva érzi magát s egész életén ke-
resztül híven él elméjében jótékonysága ünnepé-
nek emléke. 

Az ily ünnepélyeken a jelenlevők értésére 
jut, hogy az állatok gondozása, az állatvédelem 
több mint sport vagy mulatság, ezáltal pedig 
egyik is, másik is felbuzdul és beáll állat-
védőnek. Hisz jól tudjuk: a példa vonz. 

Nagyon kívánatos még, hogy az ifjúsági 
és népkönyvtárban is helyet találjon egynéhány, 
csakis az állatok védelmével foglalkozó munka, 

A mondottakat összegezve, kiviláglik, hogy 
e téren a tanító munkamezeje gazdag és vál-
tozatos, anélkül, hogy megművelése fölötte 
sok időt és fáradságot igényelne. Fő az, hogy 
mindnyájan egyesült erővel és lankadatlan sze-
retettel buzgólkodjunk ez erkölcsnemesítő mun-
kán, mert csakis emígy várható a kívánt siker : 
az állatkínzás teljes megszűnése, az állatvédelem 
általánosítása. 

A hitelszövetkezet. 
Irta: Klur/er Ödön. 

Arról az áldásos munkáról akarok szólni, 
mit a hitelszövetkezetek csendben végeznek. 
Felületes szemlélés után nem venni észre azt 
az óriási erőt, mely bennük fekszik. Ez palán-
tálása a vasszorgalomnak, a takarékosságnak, 
a józan gazdálkodásnak és végül az észszerű 
pénzkezelésnek. Alapköve a szegény kisember 
boldogulásának. Munkájának célja és vég-
eredménye a nemzet jóléte, gazdasági függet-
lensége s hatalma. 

Nézzük csak a gazda és kisember eddigi 
pénzműveleteit. Ha pénzre volt szüksége — 
mi nélkül korszerű gazdálkodást nem űzhet — 
azt drága kamattal és íiásdíjakkal valamely 
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pénzintézettől szerezte meg. Ennek törlesztése, 
kamatai és különböző címen szedett díjai oly 
nagy terhet raktak vállára, hogy egyesek, a 
nyomasztó gazdasági viszonyoV és rossz gabona-
termések után, nemhogy szabadultak volna tőle, 
hanem újabb terhekkel tetézték. Bizony, sok 
esetben a kölcsön koldt s>á tette a gazdát. 
A pénz drága volt, és az ilyen ma is az. De 
újabban nem is minden ember juthat a pénz-
intézeteknél kölcsönhöz. Nagy része az új 
végrehajtási törvény szerint hitelét vesztette. 

Itt a hitelszövetkezet. Megalakítják, befizetik 
a tagok heti járulékaikat s lassan kis tőke 
gyíil össze. A legszegényebb cseléd vagy nap-
számos is tagja lehet. A heti, esetleg havi 
befizetésekre szükséges pénz olyan szépen meg-
kerül a háznál, hogy észre sem ves/.i. Múlnak 
a hónapok, évek, s be van fizetve a részvény. 
Tehát filléres megtakarításból egy kis tőke 
gyűlik össze, mely mind az egyes tagnak, mind 
pedig az egész érdekszövetségnek hasznára 
van. Akinek kölcsönre van szüksége, jelenté-
kenyen olcsóbban jut hozzá, mint a bankoknál, 
az, akinek sehol másutt nincs hitele, ide me-
nekülhet, ha tagja, s itt szükséges és hasznos 
befektetésre megkapja a pénzt, a haszon nem 
folyik idegen zsebbe, hanem részvényei ará-
nyában mindenki kap belőle, még a kölcsön-
vevő is, s végül a szövetkezet is alaptőkét 
gyűjt, mely idővel nagyobb kölcsönök folyó-
sítását teszi lehetővé. 

A vagyontalan elem is itt találja meg bol-
dogulásának forrását. Ha befizetett részvényei 
vannak, kölcsönt kaphat, mellyel megalapít-
hatja otthonát, beszerezhet tenyészállatokat, 
melyek ellátják háztartását élelmiszerekkel, 
így kis házi gazdálkodást kezdhet, melynek 
teendőit a feleség és gyermekek, szabad időben 
maga a férfi is végezheti. Később az ilyen 
háztartás már fölös jövedelmet is hoz, ezt 
apránként tőkésítheti, amennyiben a kölcsön 
törlesztésére a megtakarított munkabérek ele-
gendők, kilátása lehet ahhoz, hogy munkás-
házat szerezhet. Ha aztán ez sikerült, akkor 
már nem lesz nehéz annak amortizációs terheit 
viselni. így az az ember, kiben törekvés, szor-
galom és takarékosság van megtalálja az útat, 
módot és eszközöket a boldogulásra. Nem lesz 
elégedetlen önmagával, a társadalommal és 
hazájával, s meg tudja becsülni más szerze-
ményét, vagyonát, nem fog a délibáb után 
Amerikáig futni, vagy a romboló anarkizmus-
sal telített szociálisták társává válni. 

A hitelszövetkezet munkája ezzel nem merül 
ki. Ott, van a. sok birtokos, kik agyonterhelt 
földjük hasznát kamatokra fizetik, map.uk alig 
élnek, minden pénz és értek mi a házhoz jön, 
a birtokon ülő tőke torkába szalad. S ez nagyon 

éhes. Akárhány ily megterhelt birtok, felemész-
tette gazdájának és családjának munkáját, 
erejét s végül dobra került. Mint már sokszor 
mondtam, a m igyar paraszt nem matematikus. 
Neki a föld sohasem drága. Megveszi holdját 
800 — 1000 K-ért, azt mondja 3 év alatt ki-
termi. Az ám. A pénzt kölcsön kell venni. 
Mire megszerzi, utánjárás, ügyvéd, telekköny-
vek másolata, előre lefogott kamat már 1000 
K-ból 1200 K adósságot csinál. Most szá-
mítsuk a7. egy hold föld 10 évi átlagtermés 
értékét. A munkát nem számítom, mert e*t 
maga végzi (pedig ez is érték). A bruttó ter-
més, vetésforgót véve alapul, jó és rossz esz-
tendőben, mindenféle terménnyel, mondjuk 
160 Iv-át tesz ki. Ebből levonva az adót, a 
vetőanyagot, esetleg cséplési díjakat, marad 
120 K holdanként/ Ám a fenti' 1000 K-s 
kölcsön már egy holdon 1200 K-ra emelkedett, 
ennek 8% kamatja 96 K, 3 vagy 4-szeri ren-
dezés alkalmával, váltó és másféle írásdíjakkal 
100 K-ra rúg. Marad tehát 20 K tiszta fölös-
leg, amit a tőkébe adhat. 20 koronánként pedig 
az 1200 K tőkét 60 évig ke l törleszteni. 
Értjük tehát már, hogy nem három év alatt 
termi ki a föld az árát, s ez a fenti művelet 
az, mely megeszi még a tehermentes tulajdont 
is, ily módon melléje szerzett földdel. 

Ilyen esetekben helyt áll a szövetkezet. 
Könnyű föltételekkel törlesztéses kölcsönt szerez 
vagy ad, s ekkor az évi kamatra fordított 
összeg elég a tőkének törlesztésére is. A meg-
izmosodott szövetkezetnek pedig céljává tehet-
jük — ott ahol szükséges — a birtokszerzést. 
Mert egy érdekszövetség egy jól szituált szö-
vetkezettel háta mögött, nagyobb birtokvételbe 
is bocsátkozhatik, ennek pénzügyi részét köny-
nyebben bonyolíthatja le. Nagyobb vételnél 
kisebb az egységár, sokkal kevesebb az apró-
lékos fizetni való, maga a művelet pedig egy-
szerűbben hajtható végre. A tömörülésben nagy 
erő rejlik, ami nem sikerül az egyesnek, azt 
a szövetkezet esetleg könnyen elérheti. A mai 
világban nem hagyhatjuk a maga tájékozat-
lansága miatt veszni az egyest, mert épen 
ennek boldogítása a célunk. Ezt pedig a hitel-
szövetkezet szervezésével érhetjük el. 

Am, ha meggondoljuk, mennyi mai napig a 
külföldi milliók millióinak szárn^, mey orszá-
gunk erejét és kincsét szívja, lehetetlen hogy 
ezt tétlenül nézzük. Iparvállalatok idegen tőké-
vel dolgozzák fel termékeinket, tőkeszegénysé-
günk miatt termékeinket a külföldnek adjuk, 
hogy gyáraikban feldolgozva, nekünk drágán 
visszaadják, némely modern gazdaságunk kül-
földi pénzzel élj gazdasági terményeinket más 
országok szerzik meg, s mint közvetítők nye-
reséggel adják tovább. Ha mindezek felett 
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ko nolyan gondolkodunk, be fogjuk látni, bogy 
egyedüli út és mód, hogy ez mind javunkra 
megváltozzék, az, hogy a meglevő erőt össze-
gyűjtsük, a népet takarékosságra neveljük, 
mindenütt hitelszövetkezetet alakítsunk, s ezek 
lelkes felkarolásával a nemzet javára lassan 
egy oly tőkét hordjunk össze, hogy a kül-
földi kénytelen legyen előle menekülni. Kié 
a pénz, azé a hatalom. így hamisítom meg 
az ismert közmondást. Ma a pénz az egyedüli 
eszköz, mivel az anyagi jólétet az egész vo-
nalon elérhetjük és hatalom, mert függetlenít 
a gazdag nemzetektől. Ilyen óriási perspektíva 
nyílik meg ama kiesi falusi szövetkezet mö-
gött, hova a kérgeskezü munkás viszi talán 
a pálinkától megtakarított filléreit. 

Hallottam panaszokat is. Hogy a szövet-
kezet csak könnyelmű adósságcsinálásra viszi 
tagjait. Ám ezt nem ismerem el. Mert, ha a 
vezetőség komolyan veszi hivatását, ismerve a 
tagok életét, közvetlenül tapasztalja munkás-
ságát, áttanulmányozza azok jellemét, akkor 
fogja tudni, hogy kinek mikor, mennyit és 
mire adhat. Gyakorlatba kell venni, hogy míg 
a jegyzett részvény felerészben befizetve nin-
csen, kölcsönt nem élvez a tag. így igazán 
az alakuláskor bent lesz a legtöbb, aki pedig 
érzi és tudja, hogy bizonyos időre kölcsönt 
kell felvennie, előbb beiratkozik. S ha majd 
a hitetlenek (mert ilyenek is vannak) látják, 
hogy jól megy minden, ők is bekerülnek. Ha 
a szövetkezet pedig gyermekkorát átélte, kezd 
erőre kapni, a bizalom iránta fokozódik, s a 
más intézeteknél fekvő betétek lassan átván-
dorolnak, amint ma már a váltók is átjöttek. 
A salak, szemét pár év múlva kitisztul, s 
többé be nem teszi lábát, ez az elem pedig 
úgy sem érdemli meg a jobb sorsot. 

Aki szívén viseli a nép jólétét és nemzeté-
nek gyarapodását, igazán nagyobb szolgálatot 
nem tehet, mintha hitelszövetkezetet létesít. 
A tanult osztály vegye a faluban kezébe a 
vezetést, s munkája közben, bármennyi kese-
rűség, gond és baj érje, évek multán bő 
gyümölcsét fogja látni munkájának abban, 
hogy környezetében jólétet teremtett, s a 
vidék felvirágzott. 

Â kén a borászatban. 
írta : Gy öv y Elemér. 

Gyakran még a jobbhirü pincegazdaságok 
ellen is hallatszik a panasz, hogy a borokon 
erősen érzik a kén szaga. Túlkéne7ett bor 
élvezetét pedig nyomon követi a főfájás és 
egyéb kedvezőtlen tünetek, amelyeknek követ-
kezményekép a magát megcsalatottnak érző 
fogyasztó publikum borpaucsolóna k bélyegzi 

az illető pincészetet, amelytől azután rend-
szerint el is fordul. 

Kereskedőknél és korcsmárosoknál is nem 
egyszer találunk „ájnslágos" bort; mégsem 
lehet az illetőket hamisítóknak vagy bor-
pancsolóknak tekintenünk; mert hisz a törvény 
megengedi, az okszerű pincekezelés szabálya 
pedig megköveteli a kén használatát. 

Gyenge kénezés még a legegészségesebb bor-
nak sem árt. (Ha az üres hordó minden hekto-
literjére 1—2 gramm ként égetünk el s azután 
fejtjük bele a bort, ez a gyenge kénezés.) 

Kéneznünk kell a bort minden olyan esetben, 
amidőn benne valamely betegség csíráit akar-
juk elpusztítani. A legtöbbször persze jobb 
volna e célra a pasztőrözés, ámde hol van 
köztünk az a kisgazda, akinek módjában volna 
beteg borát pasztőrözni? Hiszen megpróbálták 
már a ként helyettesíteni, sőt egészen ki-
küszöbölni a pincészetből, de ismét csak vissza-
tértek hozzá. Tudós vegyészek sok-sok árkust 
teleírtak már arról, hogy mennyi kénessavnak 
szabad a borban lennie s bizonyára sok ártatlan 
kísérleti állat pusztult bele, míg az emberiség 
jóvoltáért e határszámok bizonyossággal meg-
állapíttattak. 

Önkéntelenül merül föl tehát a kérdés : árt-e 
az egészségnek a borban levő kén, vagy sem ? 

Ha a hordóban ként égetünk el, származik 
a kénessav. Ilyen kénessavval telített hordóba 
bort fejtünk : ezáltal, mint mondani szokás, 
megkéneztük a bort. A kénezés tehát nem 
egyéb, mint olyan eljárás, amelynél a borba 
kénessavat (SO2) juttatunk. A bor a kénessavat 
nagy mértékben képes elnyelni s hosszú ideig 
magában tartja. A kénessav pedig erős méreg, 
amely minden szervezetet megtámad. 

Ámde idővel a kénessav lényeges változáson 
megy át. Egy része élenyül, máúk része pedig 
az aldehidhez kötődik s képezi az aldehid-
kénessavat, amely így együtt már nem mérgező 
hatású. Csak addig van tehát a kénnek ártalmas 
hatása, amíg az a borban mint szabad kénes-
sav található. 

Azért igen helytelen volna, ha a fogyasztás 
alatt levő bort megkéneznénk, vagy pedig az 
ecetesség és virágosodás föllépését kénezés által 
akarnánk megakadályozni. Időt kell engednünk 
a kénnek, amíg részben magától, a dongák 
likacsain át elillan, részben élenyül, részben 
pedig a borban mindig jelenlevő aldehidhez 
kötődik. 

Azért, ha olykor kénszagú borral találkozunk, 
ne Ítélkezzünk hirtelenében. Súlyos hiba ugyan 
annak a részéről, aki a bort így frissen kénezve 
forgalomba hozta, de azért még sem szabad 
mindjárt a rosszhiszeműséget megállapítanunk. 
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P I H E 
Oszi éjszakán. 

Ivöd feküdt az őszi tájra, 
Semmi élet már kívül nincs, 
Semmi élet, semmi fény. 
Ólomszínű szürke felhők 
Kárpitozzák az eget be, 
Eltakarva a verőfényt 
Es az alkony rózsapírját, 
Vágyódó szemünk elől. 
Ami zöld volt, színevesztett, 
Ami élt, már halva fekszik, 
Itt e nagy halotti ágyon, 
Kiterítve, szomorún. 
Jő az alkony. Halk sóhajjal 
Zizzen át a puszta erdőn 
A kifáradt esti szél, 
Lábnyomán bús lebbenéssel 
Légbeszökken éjmadárként, 
S visszahull a holt avar. 
Tompán, múlóan kicsendül 
A halálos némaságból 
A magasban messzeszálló 
Varjak durva károgása . . . 
Lassan semmiségbe vész. 
Nincs más dal, mely elsirassa, 
Sem harangszó, mely temesse 
Ezt a nagy, közös halottat, 
Mely mindnyájunk édes anyja, 
Egyetlen igaz szülőnk. 
Fél az ember a haláltól, 
Fél megnézni pusztulását 
Annak, amiből eredt . . . 
Hűtlenül magára hagyja, 
Könnyezetlen, hála nélkül 
Es rohanva él tovább, 
Nem törődve semmit azzal : 
Ily mohón hová siet? 
Jő az éj. Bús szemfedőjét 
Lassú, gyászos mozdulattal 
Ráborítja a halottra, 
Eltakarja sárga arcát, 
Es megfáradt tagjait. 
Álmosító halk ütemben 
Hulldogálni kezd a köd, 
S gyászoló mély hallgatásba 
Ismét elmerül a tüj . . . 
Túl az erdőn, messze, messze 
Pasztortűznek fénye gyúl ki, 
Bús sugárt küld a sötétbe . . . 
Erre bennem is kigyullad 
Bús sugárként őszöm éjén: 
Lángja az emlékezetnek, 
S lelkem visszaszáll a múltba : 

N Ö. 
Én ott élek már csupán. 
Óh ! A mult idők emléke ! 
Ez is pásztortűz az éjben ! 
Bár sugára messze csillog, 
A homályt be nem ragyogja, 
Sőt fájón titokzatossá 
Teszi az éj vándorának, 
Hisz' csupán ellobbanó fény, 
Mely kivillan a sötétből, 
Vágyakkal megtölti lelkünk, 
Melyeknek halála fáj. 
Hallga! . . . A fülembe zúgnak 
Titkos, messziről jött hangok, 
Bánatos, halk suttogások, 
Sóhaj reszket át a pusztán . . . 
Mintha a mult lelke volna 
S fájdalmát panaszlaná . . . 
Ezt mind visszhangozza lelkem . . . 
A rejtelmes éji hangra 
Jő százszor rejtélyesebb csönd : 
Némaság : mely a halálé, 
Sejtelem, mely édes és bús, 
Mely megfekszi lelkeinket 
Mint pusztát az őszi éj. 

Nyerges Dániel. 

Csiripókék. 
írta: Mayyari Pál. 

I. 
Mint a veréb ágról-ágra, úgy ugrált a vil-

logó, pergőszájú barna asszonyka egyik kapu-
ból a másikba. Vitt egy kicsi pletykát is. No 
meg hozott is. 

— Csak magának mondom komámasszony, 
ha mondom. Senkinek se mondja. Senki sza-
vát ne fogja! 

Bizony uem is kellett, hogy fogja. Különö-
sen nem, ha unalmas délutánja akadt. Olyan 
volt az neki, mint az iszákosnak a potya. 
Hogyne innék, ha adják. Végigjárt biz1 őkelme 
minden pletyka vendégfogadót s mire alko-
nyodni kezdett, a madár is csiripelte, amit ő 
tudott. Ezért hívták minden nemzetségével 
e.gyütt Csiripóknak. Haj, Ráki néni ! Ráki néni ! 
Öreg Csiripok ! Sokat megmart eddig a kend 
nyelve ! Hány összetört szív és sárbatiport 
becsület átkozta a füstre vagy a pokolba! 
Mindhiába! Kelmed úgy született. Halálnak 
olyan halálával múlna ki, mint a mesebeli 
hólyag a szalmaszál társaságában, ha szíve 
szerint nem beszélhetne. 

Beszéljen hát no ! Az a hetyke Csiripók 
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Pali, kinek kend az édes szülőanyja, különb 
volt-e mint a többi? 

Ne hallgasson kend! Jöjjön elé nyelvének 
fullánkja s csípje úgy, mint más fiait csípte. 

Nem teheti ? Mi nem engedi ? Ügy-e az 
„enyim" nem engedi ? 

Hej, Ráki néni ! Ráki néni ! Megaszott Csiri-
pók! Tudja-e kend, hogy sok másnak az 
„envimjét" rágta kend hiába! 

Es most? Megtagadja természetét! Miért nem 
harmincéves kend! Mennyi hasznosat művelne 
az élet határáig. De így ? Leperget kend vagy 
tíz guzsaly csepűt s pont. Későre tanulta meg 
mi az „enyim" s köszöni, köszöni kend szépen. 

II. 
Magas szál legény volt Csiripók Pali. Ha 

végig illegett a nagy utcán, ugyancsak meg-
látszott rajta, hogy nem ok nélkül szolgált a 
huszároknál. Nem is lépett, hanem egymás-
után pattantotta izmos, huszárosán fényes, 
ropogós csizmával fedett lábát. Két orcája 
piroslott, mint a ma szakasztott rózsa. 

Pörge fekete bajuszánál pingálni sem le-
hetne szebbet. Hát a tartása ! Azt hiszem, 
valóban megette a katonáéknál annyiszor 
preskribált nyársat reggelire. Nem nézett se 
jobbra, se balra. Ment egyenesen s amerre 
járt, nyílottak utána a kapuk s kandikáltak a 
kíváncsi virágok. Hol kinyílott rózsák, hol 
bimbók, hol mákvirágok. Nem látta őket. 
Nem akar-:a látni! 

Mit bánta ő, akármint mondják is, hogy 
igen megtanulta a „módit". 

Ment, ment, amennyire szíve vihette. Le a 
faluvégre, abba a mosolygó ablakú, kis fehér 
házba, melynek muskátlijait s tarka pelargoniáit 
egy őzike gondozta. Az ő kedves szőkehajú, 
karcsú őzikéje, aki szép volt mint egy liliom-
szál s jó, mint egy darab kenyér. Érette jött 
haza, mint érette ment volt szolgálni Brassóba. 
Nem mintha rászorult volna, hiszen megter-
mette a fenyőalji birtokocska a mindennapit. 
Kitelt abból pántlikára is. De megette volna a 
bú, ha Pali szemének fekete tükrébe nem nézhet. 
Bíztatást olvasott azokból s szíve megnyugo-
dott, hiszen nem a világ az a három esztendő. 

Most is a tornácra könyökölve várt. Tépte 
egy napraforgó szirmait . . . 

Jő- ,? . . . Igen, nem, igen nem . . . igen! 
És csakugyan befordult a kis kert melletti 
kapun. Kalapjában lobogott az árvalányhaj. 
Tudta, hogy versenytársa akad s azért próbál-
gatta szárnyait. 

Miért lebegteted szárnyaidat árvalányhaj ? 
Ne hidd, hogy te léssz a verseny győztese ! 
Téged csak a szél űz. A hideg szél. Rózsikát 
pedig a forró szeretet. 

Nem számlálta a lépcsőket. Repült Pali 
felé s édes, haragos szemrehányást tett. 

— Tudja kelmed, hogy várnak a leányok 
a pázsiton s mégis későre jő. 

— Siessüük ! Az első játék végére elér-
hetünk. 

Bizony csak a másodikra értek oda s hogy 
nem kellett annak is végét várni, maguknak 
köszönhették. 

Ki űzi apró játékait s ki számlálja a pis-
lákoló csillagokat, ha az üstökös pompás 
fényét bámulhatja ? 

Mindenki őket nézte. Ki irigyen, ki gyö-
nyörűséggel. 

Újra kez lődött a kikapós. Egy csipd-meg, 
fogd-meg leány a többi elé állott. Sorjaba 
mind utána f'ogództak. Az volt a védő, in-
cselkedő anya. Szerette is, nem is, ha fiaiból 
egyet-egyet elragad a kánya. Kínálta is, ker-
gette is a kányákat s azt fogatta el, akit akart. 

így beszélt: 
Csi-csiperke limbó, 
Kéne-e a bimbó ? 
Piros rózsabimbó ! 
Szemedbe kacsintó ! 
Kapd ki ! Hess ! 

Valahányszor eredményesen lecsapott a 
kánya, a várakozó tartalék fele fütyült, fele 
táncba kapott. 

Hányan nem bánnák, ha Pali vasgyúró 
karjai zsákmányául eshetnének. De nem lehet. 
Az ő karja esik egy után hajlik. 

— Milyen boldog pár lesz belőlük! 

III. 
Ötven zsák törökbúza termett a földön, amit 

Pali a feleségével kapott. Hát az erdők ! 
Oláhországig nyúlott egyik vége. Ezer juh is 
legelhetne rajta. 

Hej, Ráki néni, Ráki néni ! Furfangos 
Csiripók! ez mind a kend műve. Miben töri 
még az eszét ? Földjei szántatlanok s a rét-
jében nem pendült a nyáron a kasza. Sokat 
akart a tejbe aprítni s teje sincs kelmednek. 

Ugy e, nem jó malom, amelyik mindent 
lejár? Konkolyt járatott kend, egye hát a 
keserű kenyeret. Ügy is tudták, hogy első 
nemzetség kendék s nem valami cudar. Miért 
éhezett hát olyan nagyon a földekre ? 

Jobb lett volna kicsi birtok s nagy bol-
dogság Palinak a Rózsika szívével. ~ Ö 

Tudom, Csimmeg Józsiné is megbánta, hogy 
összekötötte kenddel a csépet. 

Együtt rágták a kapuk alatt azt a jött-
ment városi dámát, akinek félannyija sincs, 
mint az ő Vilmájának. 

Akinek festett az orcája, fűzős a dereka, 
kesztyűs a keze, pomádés a haja. Akinek nem 
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"kell a fakanál, nem kell a sarló, nem kell a 
kapa, csak a eifrálkodás. Aki, ahányat lát, 
annyit szeret s szívesen elmenne a munka 
temetésére. 

S úgy adta a jóságos Isten, ahogy akarták ! 
Elcsavarták a Pali fejét s hipp-hopp össze-
adták Vilmával. 

Sírhatnak most kendek! Pali a kocsmákat 
járta ! Áikot szórt szíve, szája. Elment bájos 
őzikéje. És újra miatta ment idegen kenyérre 
sírni és szolgálni. 

— Hej, cigány, húzd a legbúsabbat ! Ki búsul 
úgy, mint én ? 

— A fiatalnak fut az esze. Hagyd el fiam, 
megfordul Pali, bíztatta Ráki néni a menyét. 
Ha nem, szekérre rakjuk a holmicskédet s 
elküldünk haza. 

IV. 
Lakatott vett Ráki néni. Két koronát zsebébe 

csúsztatott s kiballasrott egy erdei lakba. Zsib-
rákné lakott ott. H^j, hány szívre olvasott ő 
békét és szerelmet. Egy-két esztendőre szabja 
recipéje biztos gyógyerejét. S milyen jó doktor ! 
Ritka, mikor a kórt sikeresen nem kezeli. 
Pedig sem gyógyítófüvei, sem jóslókönyvei 
nincsenek. Olvasni nem tanították. 

Tudja a jó Mindenható, talán nyomorúsá-
gaiból tanulta, hogy az idő nagy orvos. Kevés 
tudásával ebből tartja fenn magát. 

— Baj biz' a húgomasszony, de segítünk 
rajta. Csak tartsa meg, amit mondok ! — 

Számlált, mormogott a lakat felett. 
— Kulcs bé, zárd bé, lakatold bé ! Adja 

a két koronát ! A kulcs itt marad, a lakatot 
ássa el a földbe ! Biztosan használ ! Esztendő 
ilyenkor ismét jőijön el kend . . . ! Isten áldja ! 

Várt, várt Ráki néni. Hiába! Elpihent már 
a virágporral ölelkező tavaszi szél. 

A kalászok zizegő fejét is elnémíta a sarló. 
S még mind várt. 

V. 
Duzzadó párnákkal s tulipános ládákkal meg-

rakott szekér döcögött. 
Nem ujjongott, nem állt senki a kapuba. 

Csak a kerítések hasadékán leskelődött a kár-
örvendő kíváncsi. 

Tudta az egész falu, hogy költözik a Csim-
megné Vilmája, a módos menyecske. 

Minek is maradna továbbra Ráki nénivel? 
Pali nem jő haza. Messzi a bércek kebelébe 

vitte bánatát. Oda, ahol a Bodza vizében sötét 
fenyők nézik karcsú derekukat s búsan inte-
nek az idegen földre siető folyónak. 

— Mintha azt mondanák: látjuk még egy-
mást a túlvilágon. Találkozunk még a nagy 
Duna vizében. Oh, de akkor száraz, csonka 

tagjainkat ölelheted. Csak a minket is ide-
genbe hurcoló hajó oldalát csókolhatod. 

Aztán megrázzák lombjaikat, mintha halla-
nák a közeledő fe jszecsapásokat . . . . Mintha 
megvetésüket akarnák tudatni a kapzsi em-
berrel ! 

Odament Pali. Sok, sok büszke fenyő csó-
kolta karjai miatt a sziklák oldalát. Ugy ir-
totta őket, mintha minden szálban szíve egy-
egy ördögét küldte volna a halálba. 

Kerülték is azok, amíg fel nem jajdult a 
gyár torka, hogy pihenni küldje a munkás-
hadat. 

Akkor előlopództak. Előre egy, kettő. Amíg 
kunyhójáig ért valamennyi. Nekiestek ! Tépték, 
marcangolták s mindahányan az elhagyott 
Rózsika szomorú alakját táncoltatták a lo-
bogó tűznél. Hányszor virradt meg a kínos 
küzdelemben s akasztotta gondűző fejszéjét 
hamarabb a vállára, mint ahogy munkaadója 
kívánta. 

Vágta, vágta a fát. Mindig csak vágta. 
Tornyot emelhetett volna már belőle és még 
vágta. 

Vágta volna talán az utolsó napjáig, ha 
bosszút nem áll rajta egy óriás jegenye. 

Ugy beszélték a faluban, hogy letörött a 
büszke Csiripók. Hogy ráesett egy bornának 
való s eltörött a lába. Hogy haldoklik . . . ! 
Hogy meg is halt ! Ki tudja ? 

Ráki néni sírt, a haját tépte. 
Oda volt minden bölcsesége. 
Haj donfőt futott neki a rengetegnek. 
Későre ért oda ! Nem ő volt az első ! 
Rózsika fogadta a kunyhóajtóban s csi-

tította: 
— Csendesen! Aluszik! Ne ébressze fel 

kend ! 

Gazdasági Tanácsadó. 
H. E. Poruba. A kérdéses — baromfihizlaláshoz 

szükséges — eszközöket beszerezheti Geittner és 
Rausch cégnél (Andrássy-út 8. sz.), vagy a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetében (V., Alkotmány-utca Hl. 
sz.). — M. J. Alsószopor. A gyógynövények terme-
léséről Páter Béla dr., akad. tanár írt már több szak-
munkát és számos cikket. Amennyiben gyógynövények 
termelésével behatóan és komolyan foglalkozni kíván, 
úgy forduljon közvetlenül Páter dr., gazd. akadémiai 
tanárhoz (Kolozsvár). Gyógynövénymagvak, illetve friss 
gyökök beszerzésére is nevezett tanár ad készséggel 
felvilágosítást. A termelt gyógynövények esetleg a 
legközelebbi gyógyszerésznél vagy droguistánál lesz-
nek beválthatók, uagyobb mennyiségben pedig be-
váltja azokat a Laib Rezső féle gyógynövényfeldolgozó 
gyártelep (Böős, Pozsony megye). — M. Gy. Báránd. 
A tehén valószínűleg első borját hozta a világra, s 
ilyenkor nem ritka az az eset, hogy a tejet nehezen 
adja le. De lehet ennek oka a tőgy esetleges gyulla-
dása, avagy duzzadása is. Ilyenkor a tőgyet fejés 
előtt lassan és óvatosan langyos vízzel elmossuk, s 
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egyáltalában tisztán kezeljük, a fejést pedig óvatosan, 
nagy türelemmel és kíméletesen végezzük. Ha a tőgy 
igen meleg, vagyis erősen gyulladt, úgy hîdeg boro-
gatást kell alkalmaznunk. Száraz kézzel ne fejjünk ! 
Egyáltalában, ha bármily ok miatt lassan, illetve 
nehezen adja le a tejet a tehén, úgy esak türelemmel 
segíthetünk a bajon, s a borjút többször eresztjük az 
anyjához, de rövid ideig hagyjuk csak a tőgy mellett. 
Annak, hogy a tehén „nehezen adja le" a tejet, az 
oka az eddigi tudomásunk szerint valószínűleg abban 
is rejlik, hogy a tehén felfújja magát, s ezáltal a 
bordák között a tőgyhöz futó véredényt többé-kevésbé 
elzáija. Ilyenkor a tejkifolyás a tőgy izomzatának 
megmerevedése miatt erősen csökkentve lesz. Ezért 
is sok helyen ily esetekben a tehén oldalát könnyen 
megcsutakolják, megdörzsölik, s a legtöbb esetben ez 
segít is. A fődolog, hogy a türelmet elveszíteni nem 
szabad, s jó bánásmóddal kell a bajon segíteni, fel-
téve természetesen, hogy a tehén tőgye különben 
egészséges. — B. J. Dióskán. A tőzeget a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete útján (Budapest, V., Alkot-
mány-utca 81.) szerezheti be. Iija meg, hogy a tőzeget 
mily célra szükségli, s hogy mily mennyiségre van 
szüksége. Eszerint váltakozik az ára is. — J. Gl. 
Korompa. Ingatlanok adásvételi szerződésére 1 koronás 
bélyegjegy ragasztandó és ezenfelül a vételár után 
43/io°/o illeték fizetendő. Ajándékozási szerződésekre 
1 koronás bélyegjegy ragasztandó, halálesetre szóló 
ajándékozási szerződésekre pedig 2 koronás bélyeg. 
Ezenkívül az érték után l3/io° o illeték fizetendő, ha 
az ajándékozás szülők, házastársak, gyermekek közt 
történt ; ha az ajándék más rokonnak szólt, unoka-
testvérig 5°/o, minden más esetben 10°/o illeték fize-
tendő. Ajándékozásnál az ingatlanok átruházásáért az 
érték után l9io°/o illeték jár. — Adófizető. 1. Az 
adót az adóbevallás, vagy a kataszteri birtokív alapján 
az adókivető-bizottság és a pénzügyigazgatóság álla-
pítja meg. Az adókivetési lajstromot kivetés után 
8 napra a községházánál közszemlére kiteszik, ezalatt 
mindenki megtekintheti azt, s ha kifogása van ellene 
bárkinek, úgy kifogásait 15 nap leforgása alatt kell 
az elöljáróságnál meg; ennie. 2. Adóügyijén mindenféle 
folyamodás és föllebbezés bélyegmentes. — Sz. J . 
Gyí mes. 1. A számító gazda 3 év előtt a csikót 
egészen szabadjára hagyja,, s nem fogja be ; sőt, aki 
finomabb, értékesebb lovat akar nevelni, 4 évig is 
elvár a befogással. A korán befogott csikó ugyanis 
teljes életében nyomorék lesz, mert fejlődésében 
megakad, s gyönge tagjait az igában túlerőlteti. 
2. Egy kat. holdra 0—10 liter cirokvetőmag szük-
ségeltetik. Ha azonban takarmánynak vetik, akkor 
vetése legyen oly sűrű, mint a gabonaféléké. Sajnos, 
az Ön vidékén a cirok nem fog megteremni, mert 
ahhoz rövid a nyár, s hideg az éghajlat. — M. K. 
1. Kapható Nagel Ottó könyvkereskedésében (Budapest, 
Y III., Muzeum-körút 2. sz.). 2. A zsizsikről épen 
lapunk mult. havi számában volt szó ; tessék a Gazd. 
Tanácsadó rovatot figyelemmel kísérni. 3. A nép-
könyvtárak adományozása — rendezés miatt — 
egyelőre szünetel. Előjegyzéseket azonban elfogad a 
a földmívelésügyi miniszter úr. Tessék beadni a kér-
vényt a Gazdakör nevében. — Szőlősgazda. Tehát 
szőlősgazdának akar felcsapni, s nincs más fogalma 
a szőlőről, mint csak annyi, hogy az kitűnő csemege. 
Nem hisszük, hogy ez a vállalkozása ily módon jöve-
delmező is lehetne, sőt hamarább azt hisszük, hogy 
kudarccal fog végződni. No de mindegy ! A szükséges 
felvilágosítást, illetve a választ kérdéseire a követ-
kezőkben adhatjuk : 1. Ha oltványszőlőtelepítésre 
akarja berendezni földjét és kész oltványokat vásárol, 
úgy 1 kat. hold terület összköltségei a termés beálltáig 
mintegy 2800—3000 K-ig terjednek. Ebből az összegből 

esik talajforgatásra 500—550 K, 6000 db oltvány ára 
à 200 K = 1200 K, ehhez még 25°/o pótlás a következő 
évben, kitesz 300 K-t, a kiültetés munkája 100 — 120 K, 
végre a mívelési költség az 1., 2. és 3. évben, 
évenként cirka ^40—260 K = 720 K, illetve 780 K. 
A homoki szőlők telepítési költségei mintegy 60°/o-kal 
olcsóbbak. — K. J. Xagyvárad, Az állategészségügyi 
kiszállások és vizsgálatok költségei (napidíj és utazási 
költség) a sertések birtokosát terhelik. Ezen költsé-
geket az állatorvos által x'észletezve szerkesztett költ-
ségjegyzék alapján a közlekedési vállalatok közegei 
szedik be és fizetik ki a napidíjösszeg után járó 
bélyegjeggyel (II. fokozat) ellátott nyugtájára. — 
Böszörményi. 1. Egy igásökör évenként 100 q, egy 
fejőstehén 125 q, egy hízósertés pedig 17'5 q istálló-
trágyát szolgáltat évente. E számok a nagy átlagot 
képviselik. Más alapon úgy is kiszámíthatjuk az egy 
állat után várható évi trágyamennyiséget, ha az állat 
élősúlyát lónál 22-vel, szarvasmarhánál 27-el, sertésnél 
30-al szorozzuk. Azonban ez esetben hozzá kell szá-
mítani az adott alom mennyiségét. Egy harmadik 
számítási mód mellett pedig a föletetett takarmány 
szárazanyag mennyisége jön számításba, de ez már 
bonyolultabb eljárás. 2. Egy kiló vaj nyeréséhez szük-
séges körülbelül 25—30 liter tej vagy 4—5 liter tejfel. 
A vajat mindenféle köpülő segítségével választhatjuk 
ki a nyers tejből is, s ú >y a tejfölből. Ha alacsony 
hőfok mellett (+10 R°) hosszú ideig (30 percig) 
köpüljük a tejfölt, úgy a nyert vajnak víztartalma 
lesz 5'63%, zsírtartalma pedig 90'55°/o. Míg ellenben 
ha -(- 15 R°-nál köpüljük a tejet, úgy az abból, pl. 
12 perc alatt nyert vaj víztartalma 12'06°/o-ot, zsír-
tartalma pedig csak 81'29°/o-ot fog kitenni. — Szent-
aimai. A megadott esetben önnek nincs igaza, mert 
általánosságban azt lehet mondani, hogy minden zöld-
trágyanövényt legcélszerűbb akkor alászántani, amikor 
az kezd elvirágozni. Ha azonban őszi kerül a zöld-
tx-ágyába és attól lehet tartani, hogy az alászántott 
növény a vetésig nem tud elkorhadni, esetleg már a 
teljes virágzáskor is alászántható. 

Könyvesház. 
* Falusi könyvtár. Zöldségtermesztés cím 

alatt Rombay Dezsőnek hasznos könyve jelent 
meg, mely a Falusi könyvtár 60-ik kötete. 
Szerző az első lapokon a zöldségtermesztésről 
általánosan szól s mindjárt a bolgár kertészeket 
hozza fel példának, kik azt tartják, hogy az ásó, 
kapa, trágya és öntözővíz minden földet alkal-
massá tehet a konyhakerti vetemények termesz-
tésére s hogy ez így van, esetekkel bizonyítja 
Mi, igaz, hogy nem irigyeljük őket — írja a 
szerző — de valami hiányzik a magyarból, vagy 
a kedv hiányzik, vagy a nemtörődömség van 
túlsúlyban minálunk a zöldségtermesztést ille-
tőleg. Pedig ennek az egyszerű mesterségnek 
megtanulása könnyű, a vele való foglalkozás 
egyszerű, de úgy látszik s elég szomorú, hogy 
a magyar a kivándorlást könnyebbnek is, meg 
célszerűbbnek is látja, pedig azíal a pénzzel, 
melybe az amerikai kivándorlás kerül, bátran 
neki lehetne a kertészetnek fogni. 

Aki elolvassa figyelemmel Rombay munkáját, 
nemcsak magyarosan megírt, könnyen érthető 
sorai fogják megnyerni tetszését, hanem hisszük, 
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hogy mindazt, amit elmond a konyhakertészke-
désről, a zöldségfélék eltartásáról és konzerválá-
sáról, gyakorlatilag is igen sokan fogják érté-
kesíteni. 

A fontosabb dolgokról bővebben ír, mint pl. 
a zöldséges földjének előkészítéséről és mívelé-
séről — s i t t mint fontos tényezőt emeli ki a 
rigolozást s annak idejét ; terjedelmesebben szól 
a trágyázásról is —- felsorolva a trágyák nemeit, 
minőségeit s azt, hogy melyik földre milyen 
trágya szükséges. Az öntözés tekintetében pedig 
ne a jó pesti kertészeket utánozzuk, kik e tekin-
tetben közönyösek s ép ezért pl. Budapest 
parkjait, ahol pedig nem egy kényes növény 
van, öntözik egész napon keresztül, hanem csakis 
estefelé történjék az öntözés, hogy a víz mind 
a talíijban maradjon, ne párologtathasson el a 
nap belőle semmit. 

Ezekután áttér az egyes veteményfajokra, azok 
ültetésére, mívelésére, végül pedig az egyes 
zöldségfelék eltartását, konzerválását í r ja le oly 
világosan, hogy mindenki eligazodhatik rajta. 
A kötet ára 1 korona. Kiadja a Franklin-
Társulat. (j.) 

Vegyesek. 
— Hogyan s e g í t s ü n k a v í zh iányon 1 Kisebb 

községekben gyakran okoz bajt a vízhiány, nem-
csak a gazdaságban, hanem például a tűzesetek 
alkalmával, amikor a rendelkezésre álló kutak 
kimerülnek és a víz hiányában a tűzoltóság mit 
sem tehet a pusztító elemmel szemben. Sok 
helyen artézi kutakkal igyekeztek ezen a bajon 
segíteni, de célszerű az egyik biharmegyei köz-
ségnek, Székelyhidnak rendszere, melyre a lele-
ményesség vezette a község lakóit és melynek 
segítségével tűz esetére nagyobb mennyiségű 
vizet előre biztosíthatnak. Alapja e rendszernek 
az, hogy mindig álljon készen bizonyos vízmennyi-
ség, ezt pedig úgy érik el, hogy minden háznál 
egy-egy petróleumhordó van vízzel megtöltve 
és leaknázva és így e község 700 háza 1260 
hektoliter vízzel rendelkezik azon a vízmennyi-
ségen felül, amelyet a tűzoltóság tar t készletben. 
Téli időben a háztulajdonosok a vizihordót az 
istállóban tart ják, ahol az nem fagy be. A víznek 
a tűz színhelyére való szállítása igen egyszerű. 
A tűzoltó-egyesületnek négy hordó-szállító kocsija 
van, mindegyiken 3 — 3 hordó vízzel van töltve. 
A kocsiülés alatt mindegyiken egy vaskád van. 
A kocsi hátul ján lecsapható korcsolya van, 
amelyen a hordókat egy kétágú kötél segélyével 
felvonják, illetve leeresztik. Fogat pedig van 
bőven a községben. 

— A s e r t é s e k c s o n t g y ö n g e s é g e . A sertések 
csontgyöngesége származbatik a talajtól, az idő-
járástól, a takarmánytól. Ugyanis a gnajsz-gránit, 

homokkő rendszerint nélkülözi a meszet. Az olyan 
rét is mésztelen, amely vizes vagy turfás talajon 
nőtt . Az ilyen földről való takarmány nélkülözi 
a csontképzéshez kellő meszet és így az állatok 
törékenycsontuak maradnak. Az időjárás is hozzá-
járu l ehhez, mert ha tartós nagy szárazság volt, 
mint a mult nyáron, akkor a talajban nem oldód-
hatott föl megfelelő mennyiségű mészsó. A takar-
mány annyiban egymaga is hibás lehet, hogy 
természeténél fogva nem tartalmaz elég csont-
képző anyagot, még akkor sem, ha jó földön 
termett is. Ilyenek : a répa, a krumpli és a 
csicsóka. Az előzmények szerint az idén sok 
gazda lesz utalva arra, hogy takarmánymeszet 
szerezzen be állatai számára. 

— Gyomir tás a szőlőkben. Elzászban kí-
sérleteket végeztek aziránt, hogy milyen jelen-
tősége van a gyomirtásnak a szőlőkben. így 
Bethlenheimban egy szőlőben, amely negyven 
éven át semmi trágyázásban és csak silány 
mívelésben részesült, a gyomirtásra fordítottak 
gondot, úgy, hogy a kí-érletek idejében, az ev 
bármely szakában állandóan gyommentes volt a 
kérdéses szőlőterület. Az eredmény pedig meg-
lepő volt annyira, hogy ez a terület adta a leg-
nagyobb termést az összes környékbeli szőlők 
közt. Oberlin, a kolmári szőlőszeti intézet meg-
alapítója, ezt az eredményt azzal magyarázza 
meg, hogy a gyom nagyon sok növényi táp-
anyagot vesz ki a talajból, úgy, hogy 1 kg. 
gyom i.örülbelül 1 kg. istállótrágyának felel 
meg. Oberlin az általa vezetett intezet kísérleti 
telepén szakszerű kísérleteket indítot t meg ez 
irányban. E kísérleteknek részletes eredményeit 
ugyan még nem közölték, de figyelemre méltó 
az a módszer, amellyel ott a gyomirtást eszköz-
ük . Kezdetben sűrűn sarabolták és kapálták 
azokat a parcellákat, amelyeken a gyomirtás 
hatását figyelték. Ezt az eljárást, mely hosszas és 
költséges, most egyszerűen úgy helyettesítik, 
hogy gyári salakkal mintegy 20 cm. magasan 
beterítik a szőlő földjét s ezzel a gyomokat 
alátakarják, aminek következtében azok elkor-
hadnak s felbomolva, így sok táplálóanyagot 
juttatnak a talajba. Az eddigi eredményekből 
konstatálható, hogy ez az eljárás épen olyan 
előnyös, mint amilyen kényelmes. Kolmárban 
legalább fényesen bevált. 

Tartalom. A meteorológia. Massány Ernő dr. — 
A magyar kivándorlási törvény. Lakatos Lajos. — 
A kézügyességi oktatás. Bognár Károly. — A tanító 
az állatvédelemért. Alexy Kornél. — A hitelszövet-
kezet. Kluger Ödön. — A kén a borászatban. Győry 
Elemér. — Őszi éjszakán. (Pihenő.) Nyerges Dániel. 
Csiripókék. (Pihenő.) Magyari Pál. — Gazdasági Ta-
nácsadó. — Könyvesház. — Vegyesek. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Uj népiskolai Értesítő Könyvecske* 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium az állami elemi népiskolák, 

gazdasági népiskolák és az ált. ismétlő iskolák számára új beosztású Értesítő 
Könyvet adott ki. 

A ministerinm által kiadott ezen Értesítő Könyv a m. Mr. tud.-egyetemi 
nyomdánál jelent meg. 

Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó áron szolgáltat-
juk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és inté-
zeteknek, portómentesen küldjük meg. 

Tisztelettel figyelmeztetem a tanító urakat, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerium 110.864/909. sz. a. kelt rendelete értelmében azon 
tanulók részére is ily új Értesítő Könyvecske állítandó ki, akik a mult tanévben 
jártak állami népiskolába. 

Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági ^Utasítás 
114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja, hogy a tanulóknak 
későbbi korban, minden életviszonyaikban, tehát az iskolázás befejezése után is, 
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat gyanánt szolgáljon s így a tanulókra 
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSÍ110S ós t a r t ó s kiállítására külö-
nös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány útján (ára 14 fillér) bárki 
is meggyőződhetik. 

Ha a szükséges Értesítő Könyvek nem itt, hanem könyvkereskedőnél ren-
deltetnek meg, a megrendelésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi 
Nyomdánál megjelent Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki 
könnyen meggyőződhetik, mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő 
Könyvre rá van nyomva. 

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

P Á L Y Á Z A T O K . 
A „Magyar szent korona országai vöröskereszt-

egyleté"-nek miskolczi városi választmánya által 
a borsodvármegyei Erzsébet-közkórházban legközelebb 
rendezendő ápolónői tanfo lyam 1910. évi január 
hó elején veszi kezdetét. A teljesen díjtalan tan-
folyamra fölvétetni óhajtók forduljanak minél előbb 
dr. Köllner Károlyhoz, a miskolczi városi választmány 
ügyvivő alelnökéhez (Miskolcz, Erzsébet-közkórház), 
aki az érdeklődőknek akár szóbeli, akár levélbeli meg-
keresésre szívesen ad részletes felvilágosítást. 

(2092—IV—4) 
A vasdobrai ág. hitv. ev. egyház részéről okleveles, 

magyar-német nyelvű, nőtlen másodtanító kerestetik, 
ki az alsó három osztályt oktatni és szükség esetén 
a kántortanítót is helyettesíteni köteles lesz. Fizetése : 
egyszobás lakás, a szükséges bútorral ; készpénz a 
gyülekezettől 700 korona és 2 öl puha tüzelőfa, értéke 
32 korona ; az államtól 268 korona. Összesen : 1000 
korona. Kérvények az ev. lelkészi hivatalhoz december 
hó l-ig küldendők. (2342—II—2) 

A nagykereki i ref. kántor-orgonista-tanítóságra 
pályázat hirdettetik. Pályázati kérvények okmányok-
kal, esperesi elbocsátó, szolgálati bizonyítvánnyal iskola-
székhez küldendők dec. 4-ig. Fizetése : 1500 korona 
készpénz, lakás, temetéseknél a rendes stóla s kor-
pótlék államsegélyből. Tanít az I—VI. oszt. fiúiskolá-
ban s végez minden kántori teendőket. Az iskolaszék. 
Állás azonnal elfoglalandó. (2358—II—2) 

Pályázat a t i szaszöl lös i harmadik (vegyes iskolai) 
tanítói állásra. Javadalom : a) természetbeni jó lakás 
melléképülettel, külön kis kerttel ; b) egyházpénz-
tárból 1100 (egyezerszáz) korona, évnegyedenként 
előre fizetve ; c) e tanítóság javadalma pótlására ado-
mányozott osztályozott 5 hold szántóföld, — melynek 
adóját tanító fizeti — régi értékelés szerint 80 korona, 
mai értékében 150 korona; d) ötödéves korpótlék az 
államtól. Kellő képesítés esetén kilátásba helyezve : a 
gazdasági ismétlő-iskolai leányok tanításáért községünk 
pénztárából 50 korona fizetés. Kötelesség : a presbi-
térium által időről időre kijelölendő elemi osztály 
vagy osztályoknak — jelen iskolai évben az I. és II. 
vegyes osztályoknak — egyházkerületi tanterv szerint 
való vezetése, esetleg ismétlő-iskolások oktatása, az 
egyházi jegyzői tisztségnek — 50 korona évi díjért — 
tanítótársaival felváltva történő teljesítése ; kánonikus 
órákon, valamint lelkész akadályoztatása esetén az 
istenitisztelet végzése. Az állás lemondás, illetve át-
helyezéssel üresedett. Megválasztott költözködési költ-
séget nem kap. Pályázatok, okmányokkal fölszerelten, 
december hó 5-ig (választás napjáig) alulírott iskola-
széki elnökhöz küldendők. Az állás a törvényben előírt 
idő bevárása után azonnal elfoglalandó. Tiszaszőllős 
(Heves, utolsó pósta, vasút helyben), 1909 november 15. 
Szabó Imre, ref. lelkész. (2345—II—2) 

Zólyommócsán ev. tanítói állásra pályázat nyit-
tatik. .Tavadalma : 600 korona az egyháztól, 400 korona 
államsegély és lakás. Nyelv : magyar-tót. Fölszerelt 
kérvények december 11-ig Linder Mihály lelkészhez, 
Felsőmicsinyére küldendők. (2366—11—2) 
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Pályázat. A l ipótfalvai ág. h. ev. el. iskola tanítói 
állása betöltendő. Javadalom : 344 korona államsegély ; 
200 korona törzsfizetés; 124 korona tandíj ; 140 korona 
iskolafűtésért ; 22 mérő gabona, fele búza, fele rozs ; 
39 korona káposzta és lenért ; 3 öl puha tüzelőfa ; 
3 hold 404 öl föld haszonélvezete ; 48 korona a köz-
ségi harangoztatásért ; egy temetéskor 1 kor ; végül 
szép lakás ós kert. A tanító ádventtől virágvasámapig 
délutáni könyörgéseket is tart. Fölszerelt folyamod-
ványok f. évi december 15-ig beküldendők az alhói 
(Vas m.) ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz. (2229—III-2) 

Igló város tanácsa a város és a szepesmegyei püspök 
között 1879. évi május hó 5-én létrejött megegyezés 
alapján a lemondás, illetve nyugdíjazás folytán üre-
sedésbe jött ig lóvaspataki és i g lóvéghe ly i kántor-
tanítói állásokra ezennel pályázatot hirdet. Ezen 
kántortanítói állások jövedelme, melyet Igló város, 
mint az iskolák segélyezője, az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 2. §-a alapján biztosít, az állások mindegyikére 
nézve a következő, a városi képviselőtestületnek 1908. 
évi december 9-én hozott 65/ki.008. számú határozata 
szerint: 1. Évi 1000 korona törzsfizetés. 2. Korpót-
lékok : 5 évi működés után 200 korona, 10 év után 
200 korona, 15 év után 100 korona, 20 év után 100 
korona, 25 év után 200 korona, 30 év után 200 korona. 
3. Természetbeni lakás. 4. Kerthasználat. 5. 20 korona 
fűtési átalány. Pályázó róm. kath. tanítók folyamod-
ványaikat f. évi december hó 7-ig terjesszék be Igló 
város tanácsához. A folyamodványhoz csatolandók : 
keresztlevél, tanítói oklevél, működési és a kántori 
teendőkben való jártasságot igazoló bizonyítvány, 
magyar honossági bizonyítvány, nős vagy nőtlen álla-
potot igazoló lelkészi bizonyítvány. Igló város tanácsa, 
1909. évi november hó 18-án. Folgens Kornél s. k., 
polgármester. (2368—II—2) 

A szepesmindszent i róm. kath. kántortanítói 
állomásra f. évi december hó kilencedikére pályázat 
hirdettetik. Jövedelem : a hitközségtől 80 korona ; 
tandíj átlag 100 korona ; államsegély 422 korona ; 
húsz m3 tűzifa házhoz szállítva, mellyel a tanterem is 
fűtendő ; misealapítványokból 24 korona ; stóla, kolleda 
átlag 100 korona; 2'555 k. hold szántóföld has on-
élvezete 25 korona 92 fillér ; legelőjog */a telekre 
8 korona ; 23 hl. rozs ; 0'60 hl. árpa 231 korona 
10 fillér ; rét haszonélvezete 4 korona. Jó lakás. Tan-
nyelv magyar. A tót nyelv ismerete szükséges. Föl-
szerelt folyamodványok a szepesmindszenti róm. kath. 
iskolaszékre címezve, Lackó József esperes-tanfelügyelő-
nek Zsigra, u. p. Szepesváralja küldendők. Személyes 
megjelenés szükséges. (2381—11—2) 

A perlaszl (volt határőrvidék) községi szerb és 
magyar tannyelvű iskolánál üresedósben levő tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 1200 korona fizetés, 1 hold szántóföld, 12 m3 

tűzifa, 10 korona irodai átalány, 'A hold pótkert és 
törvényes lakbérilletmény. A kinevezendő tanítónak 
gör. kel. szerb anyanyelvűnek kell lennie s ha a gör. 
kel. szerb templomi kántorságot vezetni képes, azon 
esetben a hitközségtől 240 korona díjazásban részesül. 
Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy 
a torontál vármegyei közigazgatási bizottsághoz cím-
zendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt 
folyamodványukat f. évi december hó 4-ig a megyei 
közigazgatási bizottságnak Nagybecskerekre küldjék 
be. A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság, 
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. 
Nagybecskerek, 1909. évi november hó 13-án. Grézló, 
kir. tanfelügyelő. (110—III—2) 

A Csallóköz-várkonyi róm. kath., osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : 1000 korona, 
egy szoba. Nők is pályázhatnak. Határidő : december 
5. Iskolaszék. (2404 I—1) 

Pályázati hirdetmény. A Horvát-Szlavíinországokban 
élő magyarság nemzeti gondozására alakult Julián-
Egyesületnek Szerém, Verőcze, P o z s e g a és 
Belovár-Körös vármegyékben fenntartott és 
szervezendő magyar tannyelvű népiskoláinál a közel-
jövőben több tanítói állás lesz betöltendő, mely állá-
sokra 1910 március l-ig érvényes pályázat hirdettetik. 
Ezen állásokra róm. kath. vallású, magyar honosságú, 
magyar anyanyelvű s általános jó, jeles, kitűnő képesí-
tésű tanítók és általános jeles, kitűnő képesítésű tanító-
nők pályázhatnak. Mivel ezen iskoláknál a horvát vagy a 
szerb nyelv tanítása is kötelező, azon pályázók, akik-
nek horvát vagy szerb tannyelvű iskolákra is van 
képesítésük, előnyben részesülnek. Azok a tanerők, 
akiknek ily képesítése nincs, kineveztetésüktől számí-
tott egy éven belül kötelesek a horvát vagy szerb 
képesítést megszerezni, még pedig a férfitanítók a csák-
tornyai áll., a nőtanítók pedig a szabadkai áll. tanító-, 
illetve tanítónőképző-intézetben. A kinevezett tanítók, 
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkal-
maztatnak, a következő járandóságok mellett : 1000 ko-
rona alapfizetés ; 200 korona horvát-szlavonországi 
helyi működési pótlék és lakás természetben, vagy 
200 korona lakpénz. 5 évi működés után 200 korona, 
10 évi működés után újabb 100 korona, 15 évi mű-
ködés után újabb 100 korona, 20 évi működés után 
újabb 100 korona, 25 évi működés után újabb 100 ko-
rona s 30 évi működés után újabb 200 korona kor-
pótlék. A kinevezett tanerők, ha egyébként a tör-
vényes követelményeknek megfelelnek, az Országos 
tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékéhe felvétetnek, 
illetve azok, akik már tagjai voltak, továbbra is tagjai 
fognak maradni. A születési bizonyítvánnyal, tanítói 
és esetleg kántori oklevéllel, valamint az esetleges 
működési bizonyítvánnyal, továbbá rövid, tárgyilagos 
életrajzzal felszerelt kérvények a Julián-Egyesület 
elnökségéhez címezve, Budapest, I., Döbrentei-utca 
12. sz. alá sürgősen beküldendők. Az olyan kérvények, 
amelyek csak egy megyére vagy egy bizonyos hely-
ségre szólnak, figyelembe nem vétetnek. 

( 1 1 2 / h - I I I - l ) 
A püspökhatvani (Pest vm.) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : a hit-
községtől 160 korona; 320 pár után 1 véka rozs és 
50 fillér ; alapítványi szentmisék után 50 korona ; vasút 
által kisajátított föld kamatja 28 korona 28 fillér ; 
34 magyar hold rét és szántó, mely után az adót a 
haszonélvező fizeti ; 16 köbméter hasábfa ; stóla és 
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra, melléképület-
ből és házikertből. Tannyelv : magyar ; egyházi funk-
ció : magyar-tót. Választás napja f. é. december 29-én 
reggel 10 órakor. Személyes megjelenés megkívántatik. 
Kérvények főtisztelendő Frankó József esperesplébános 
úrhoz küldendők, Püspökhatvanba. (1880—III—1) 

A siteri ref. egyház pályázatot hirdet leánytanítói 
állásra. Fizetés : készpénz 13 korona 44 fillér, 5 hold 
(1200 Q-öl) szántóföld, 2 hold kaszáló, 178 Q ö l 
kenderföld, 2'/a öl kemóny tűzifa, beszállítva. Tandíj : 
minden tanuló után (55—60) 1 véka rozs és tandíj-
pénz kánon szerint (I. o. : 1 kor. 60 fill. ; II. o. : 2 kor. ; 
III. o. : 2 kor. 40 fill. ; IV. o. : 2 kor. 80 fill. ; V. o. : 
3 kor. 20 fill. ; VI. o. : 3 kor. 60 fill.). Alapítványi 
kamatból 57 korona. Tisztességes lakás, nagy kerttel. 
Ismétlő-iskolások tanításáért 30 korona a községtől. 
Államsegély : 645 korona ; korpótlék az államtól. 
Kötelessége : I—VI. oszt. tanítása, a tiszántúli egyház-
kerület tanterve szerint. Szükség esetén lelkész és 
kántor helyettesítése. Személyes megjelenők előnyben 
részesülnek. Pályázati határidő : 1909 december 11-én. 
Állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Férfi-
pályázók oklevél és szolgálati bizonyítványaikat alul-
írotthoz küldjék. Siter (Bihar m.), u. p. Szalárd. Sóra 
Ferenc, ref. lelkész. (2375—1—1) 
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Zsarnóczatelep (Bars m.) újonnan szervezett, osz-
tatlan községi iskolájánál egy róm. kath. vallású taní-
tónői állás töltendő be. A tanítónő javadalmazása: 
900 korona államsegély és 100 korona községi hozzá-
járulási díj, lakás és 400 f -méter kert haszon-
élvezete. A szabályszerű mellékletekkel ellátott kér-
vények f. évi december hó 5-ig Zsarnóczatelepi 
iskolaszékhez terj esztendők be. A tót nvelv bírása 
kívánatos. ( 1 7 8 0 - l - l ) 

Dallos (Bars megye) községi népiskolájánál tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetés : tankötelesektől 
60 korona tandíj, községi pénztárból 86korona41 fillér és 
594 korona államsegély. Pályázati határidő : december 
hó 3. Kérvények iskolaszék elnökéhez, Dallosra kül-
dendők. Karczag, 1909 november hó 23. Bódis János, 
iskolaszéki elnök. (1960—1—1) 

A bokodi (Komárom vm.) ág. hitv. ev. iskolánál 
megüresedett l—III. osztálytanítói állásra pályázatot 
hirdetek. Javadalom : egyszobás lakás, 600 korona, 
4 m3 csertuskófa és az államtól 376 korona. A kér-
vények f. é. december hó 5-ig nyújtandók be a 
bokodi ág. hitv. ev. lelkészi hivatalnál. Jánossy Lajos, 
esperes. (2343—1—1) 

1910. évi január hó 1-től Petrozsényben (Hu-
nyad megye) egy újonnan rendszeresített evangé-
likus másodlelkészi állás kerül betöltésre, évi 1600 ko-
rona fizetéssel, egybekötve szabad lakás és fűtés-
sel, 200 korona ötödéves korpótlékkal, 300, illetve 
390 korona utazási átalánnyal, mihez hozzájárul még 
a mindenkori stólajövedelem fele. Oly pályázók, kik 
a magyar és német nyelvet szóban és írásban teljesen 
bírják, kérvényeiket legkésőbb f. évi december hó 
10-ig nyújtsák be alulírt egyház presbitériumánál. 
Előnyben részesülnek azok, kik jól orgonálnak és 
egyéb zenei képesítéssel bírnak, azonkívül képesek 
kézügyességi munkában (slöjd stb.) oktatást adni. 
Személyes bemutatkozás és próbaszónoklat magyar-
német nyelven megkívántatik a meghívás esetén. Oly 
pályázók, kiknek nincs hittudományi képesítésük, 
kötelesek felvételük esetén egy év tartama alatt a 
hittudományi vizsgákat letenni és magukat felszentel-
tetni. A véglegesítés egy év lefolyása után történik. 
Petrozsény, 1909 november hó 15-én. Az ág. hitv. 
ev. egyház presbitériuma. (2374—I—1) 

A szkórél (Fogaras vm.) községi elemi iskolánál 
új onnan rendszeresített tanítónői állásra pályázat 
nyittatik. Javadalom : 1. Fizetés a községtől 100 ko-
rona, az államtól 900 korona. 2. Egy szobából álló 
lakás természetben, vagy helyette 40 korona lakpénz. 
Kellően fölszerelt kérvények az 1909. évi december 
hó 10-ig alulírott iskolaszéki elnökhöz küldendők be. 
Szkőré (u. p. Alsó-Porumbák), 1909. évi november 18. 
Comsia Sándor, iskolaszéki elnök. (2383—I—1) 

Nyírlugosi róm. kath. iskolánál egy tanítónői 
állás betöltendő. Javadalma : két szoba, konyha, kamra, 
pincéből álló lakás ; államsegélyből 900 korona ; hit-
községtől 100 korona. Kérvények oklevéllel, kereszt-
levéllel, működési s hajadon vagy házasállapotbeli 
bizonyítvánnyal felszerelve, december 5-ig, mint válasz-
tás napjáig alulírthoz küldendők. Az állás január 1 -én 
elfoglalandó. Truszka István lelkész, Nyírlugoson. 

(2396—1—1) 
Turzófalva (Trencsén m.) községben több szülő 

összeállván, 30—40 tót anyanyelvű, tanköteles gyer-
mekeit szándékozik egy róm. kath., oki., német nyelvet 
teljesen bíró férfitanítóval, osztatlan iskolában, minisz-
teri tanterv alapján, magánúton taníttatni. Fizetése : 
1000 korona ; lakbér 160 korona ; faátalány 100 korona, 
melyből a tanterem is fütendő ; szolgatartás 40 korona. 
Az állás egyelőre csak egy évre szól, de kellő tanered-
mény esetén továbbra is. Az állás azonnal elfoglalandó 
Pályázók kérvényeiket alulírotthoz december 8-ig 
nyújtsák be. Csmelik János. _ (2397 -I—1) 

A kosariszko-priepasznei ág. hitv. evang. egy-
ház részéről okleveles kántortanító kerestetik. Fizetés 
(készpénzben és terményekben) : 1206 korona ; két 
szobából, konyhából, kamarából s istállóból álló lakás ; 
házikert. Tanítási nyelv : tót. Folyamodványok kül-
dendők alulírotthoz, f. é. december 11-ig. Kosariszkó 
(u. p. Nyitra-Brezova), Stefánik Pál, evang. lelkész. 

(2398—II—1) 
A posaszentkatal lnl (Vas m., u. p. Pornóapáti) 

róm. kath. iskolánál a kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalma: 1150 korona 08 fillér, részint 
készpénzben, részint természetben. Kötelességei : a 
díjlevél szerint. Pályázati határidő : f. é. december 
hó 8, délután 3 óra, amikor a választás is megtörté-
nik. Kérvények a fenti plébánia-hivatalhoz külden-
dők. Kiss Lajos, iskolaszéki elnök. (2401—I—1) 

Bradaczel község államilag segélyezett elemi 
iskolájánál újonnan szervezett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása: 1000 korona, melyből 900 
korona állami segély, 100 korona a községi pénztár-
ból, 200 korona lakbér, esetleg természetbeni lakás, 
a tanterem fűtésére 12 köbméter tűzifa. Pályázatok 
folyó évi december hó 12-ig Bradaczel (u. p. Zam), 
az iskolaszék elnökségéhez nyújtandók be. Az iskola-
szék. (2402—1—1) 

Glodgllesd község államilag segélyezett elemi 
iskolájánál újólag szervezett tanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Javadalmazása : évi 1000 korona, mely-
ből 900 korona államsegély, 100 korona a községi 
pénztárból, 200 korona lakbér, esetleg természetbeni 
lakás. A tanterem fűtésére 12 köbméter tűzifa. Pályá-
zatok folyó évi december hó 8-ig Glodgilesd (u. p. 
Zám), az iskolaszék elnökségéhez nyújtandók be. Az 
iskolaszék. (2403-1—1) 

S u b o v á n (Nyitra m.) róm. kath., tótajkú kántor-
tanítóság üresedésben van. Javadalma : megfelelő 
lakás, párbér, stóla és tandíj együtt 1000 korona. 
Személyes megjelenés előnyös. Ugyanott osztálytanítói 
állomásra is pályázat hirdettetik. Javadalma : 1000 ko-
rona. Kérvények december 4-ig benyújtandók Iloenigh 
Ferenc, elnök. U p. Nagykosztolány. (2405—1—1) 

A hernádnémeti i (Zemplén) róm. kath. kántor-
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : lakás 
melléképületekkel, kétvékás konyhakert, 1000 ko-
rona fizetés, mely 11.884 kat. hold szántóföld, stóla, 
párbér stb. és 2U4 korona államsegélyből biztosíttatik. 
Választás napján, december 9-én, személyes meg-
jelenés szükséges. Állás december 15-től foglalandó 
el. Fölszerelt kérvények plébánia-hivatalnak külden-
dők. Benkő János, plébános. (2406—II—1) 

A túróczszentmárial róm. kath. kántortanítói 
állomásra december 15-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalma: államsegéllyel 1000 korona, új, szép lakás 
kerttel és gazdasági épületekkel. Személyes jelent-
kezés előnyös. Kellően fölszerelt kérvények Pillarik 
István, iskolaszéki elnök címére küldendők. 

(2407—II—1) 
Sissó (Nyitra m.) községben megüresedett tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. A tanító évi javadalma : 
836 korona államsegély, 100 korona községi pénztár-
ból, 4 öl kemény tűzifa à 64 korona, 2 szoba, 1 
konyha, 1 éléskamra, 1 fáskamra és 1 800 PJ-ölnyi 
gyümölcskert. Kötelessége : a községi jellegű, osztat-
lan iskolát vezetni és gazdasági ismétlő-iskolát heti 
4 órában tanítani. Ezen állásra csakis róm. kath. 
vallású, oki. tanítók, akik a tót nyelvet is beszélik, 
pályázhatnak, azon megjegyzéssel, hogy a kántori 
teendőkben jártasak legyenek. Tannyelv : magyar. 
Nős vagy nőtlen állapotukat is kötelesek igazolni. 
Állását azonnal el kell foglalnia. Kérvények hiteles 
okmányokkal fölszerelve, f. évi december 13-ig alul-
írotthoz küldendők. Sissó, Nyitra m. Lipka Lőrinc, 
iskolaszéki elnök. (2408—1—1) 
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A krassovai plébániához tartozó nermethi róm. 
kath. osztatlan népiskolánál megüresedett kántortaní-
tói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : természet-
beni járulékokkal és államsegéllyel együtt 1000 korona, 
szabad lakás, kerttel. Tanítási nyelv : magyar-horvát, 
vagy bármely szláv nyelv. Pályázó köteles kántori 
teendőket, szokásos egyházi funkciókat végezni, 
mindennapi és ismétlő-iskolát tartani s anyaegyház 
plébánosának a hitoktatásban segédkezni. Kérvények 
a róm. kath. plébánia-hivatalhoz Krassovára (Krassó-
Szörény m.), december 10-ig küldendők. 

• (2399—1—1) 
Baksafalvi plébániában nádi róm. kath. kántor-

tanító-állás üresedésben. Jövedelem: készpénz-, állam-
segély- és termesztményekben 1000 korona. Köteles-
ségei a díjlevélben. Német nyelv ismerete kántoriak 
miatt kívánatos. Németajkú pályázónak személyes 
jelentkezésére útiköltség fizetve lesz. Határidő : dec. 7. 
Vasúti állomás : Németújvár (Vas m.). Kérvények 
főt. plébánia-hivatalhoz, Baksafalva (p. Szentelek), kül-
dendők. Megbízásból : Szentgyörgyi Gyula, szénásgödri 
ktanító. (2409-1—1) 

A tótaradáczi ág. hitv. ev. egyházban a harmadik 
kántortanítói állás betöltésre vár. Javadalom : szabad 
lakás s házikerten és stólán kívül évi 1000 korona 
készpénz, az egyházpénztárból negyedévi előleges 
részletekben fizetve. A megválasztandó kántortanító 
kötelessége lesz: az I. és II. osztályú mindennapi 
tankötelesek tanítása s a kántori teendőknek két 
kántortanító-társával váltakozva való végzése. Az iskola 
tannyelve : tót. A kellően fölszerelt pályázati kér-
vények legkésőbb f. évi december hó végéig Kiss 
Kálmán ev. lelkészhez, Tótaradáczra (Torontál vm.) 
küldendők. (2413 -II—1) 

Li tvasz inye i (Trencsén m.) róm. kath. tanítói 
állásra december hó 5-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalma: 900 korona államsegély (kérelmeztetiki, 100 
korona a hitközségtől ; lakása ideiglenesen egy szoba, 
tavasszal ugyanis új iskola épül ; kertjárandóság be-
váltva. Tót nyelv tudása szükséges. Pályázhatnak 
tanítónők is. Iskolaszéki elnökség, Zsolnalitván. 

(2414-1 -1 ) 
A n o v o t t y i (Árva m.) róm. kath. kántortanítói 

állásra december 14-re pályázat hirdettetik. Jöve-
delem : 1000 korona. Be nem számítható járandó-
ságok : 249 korona 20 fillér. Kellőleg fölszerelt folya-
modványok a pályázati határnapig főt. Vojticsek József 
zakameneklini plébánoshoz, mint kerületi tanfelügyelő-
höz küldendők. (2417-1—1) 

Vécsi róm. kath. tanítói állásra december 11-ig 
pályázat hirdettetik. Javadalmazása: 1 szoba, konyha, 
kamra és 800 Q-öl kert ; községtől 700 korona, állam-
segély 300 korona. Tanítja a III—VI. vegyes osztályt ós 
ismétlősöket. Kántorságban köteles segédkezni, önálló 
funkciónál a stóla felét kapja. Nős tanítók, vagy kán-
torságban jártasak előnyben részesülnek. Fölszerelt 
kérvények főt. Khindl Pál plébános úrhoz küldendők, 
Kisnánára (pósta : Domoszló, Heves m.). Jirzik Gyula, 
kántortanító. (2420—1—1) 

A c santavér l róm. kath. iskolaszék a lemondás 
folytán üresedésbe jött magyarnyelvű IX. férfitanítói 
állásra pályázatot hirdet. Az állás jövedelme : a köz-
ségi pénztártól 200 korona, az államtól 800 korona, 
továbbá a községtől lakbér és kertilletmény címén 
320 korona, végül szabályszerű ötödéves korpótlék az 
államtól. A megválasztottnak kötelessége lesz : az 
ismétlő-iskolában díjtalanul tanítani s a kántort szük-
ség esetén helyettesíteni. Pályázati határidő : f. évi 
december 15. Az állást 1910 január hő 1-én kell el-
foglalni. A folyamodványok, kellőleg fölszerelve, a 
csantavéri róm. kath. iskolaszékre címzendők és Hegedűs 
Lénárd kerületi esperes úrhoz, Bajmokra küldendők. 

(2431—1—1) 

A nagykáta i izraelita népiskolánál nyugdíjazás 
folytán megüresedett tanítói állás betöltésére pályá-
zatot hirdetünk. Javadalom : a hitközség pénztárából 
400, fizetéskiegészítési államsegély 600 korona, a tör-
vényes korpótlékok és természetbeni lakás. Kérvények 
okmánymásolatokkal, melyek vissza nem küldetnek, 
f. évi december hó 5-ig alulírthoz nyújtandók be. Az 
iskolaszék nevében : Breuer Soma lelkész, elnök. 

(2422-1-1 ) 
Felsőszentmártonl (Somogy m.) róm. kath. nép-

iskolához osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : államsegéllyel 1000 (egyezer) korona kész-
pénz, egy bútorozott (legszükségesebb) szoba és a lakás 
és kert pótlására 20 korona. Kérvények az iskolaszék 
elnökségéhez küldendők, f. évi december 8-ig. Nők is 
pályázhatnak. Dobos Henrik, plébános. (2425—1—1) 

Tiszakerecseny (Bereg m.) község róm. kath. 
elemi népiskolájánál nyugdíjazás folytán a kántor-
tanítói állás megüresedett. Ez állásra pályázni kívánó 
róm. kath., okleveles kántortanítók az iskolaszékhez 
oklevél, keresztlevél, szolgálati, nőtlenségi vagy házas-
sági bizonyítvánnyal, más eredeti vagy hitelesített 
mellékletekkel fölszerelt kérvényüket 1909 december 
15-ig alulírotthoz Kopócsapáti (Szabolcs m.), róm. kath. 
plébánia-hivatalhoz küldjék. Az állást 1910 január 
l-re kell elfoglalni. Javadalmazása: két szoba-, konyha-
és kamrából álló lakás, istálló, sertésól, fészer stb. ; 
évi tandíj 80 korona ; 27 (I. osztályú) magyar hold 
szántóföld tiszta jövedelme 150 korona ; államsegély 
607 korona; 12 hektoliter rozs-párbér átlagos értéke : 
144 korona; Btóla 20 korona; kert 600 [J-öl; tör-
vényes korpótlék államsegéllyel biztosítva. Köteles-
sége : az osztatlan iskolát, valamint az ismétlősöket 
hetenként kétszer külön órákban tanítani, az isteni-
tiszteletet vasár- és ünnepnapon mint kántor végezni. 
Fejér Ignác, róm. kath. plébános. (2427—1 — 1) 

Hunyad vármegye marosillyei járásában fekvő 
Godinesd község államilag segélyezett elemi isko-
lájánál újólag felállított tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása: évi 1000 korona, melyből 
900 korona állami segély ; 100 korona a községi pénz-
tárból ; 200 korona lakbér; a tanterem fűtésére 12 
köbméter fa. Okmányolt pályázati kérvények folyó 
1909. évi december hó 8-ig az iskolaszékhez, Godinesd 
(u. p. Zám), nyújtandók be. Az iskolaszék elnöksége. 

(2230-11-1) 
A bártfal róm. kath. főtemplomnál üresedésben 

lévő karmesteri állásra pályázat hirdettetik. Javadal-
mazása: évi 2000 korona, havi részletekben a városi 
pénztár által fizetve ; kap 4 öl kemény, 4 öl puha 
tűzifát, házhoz szállítva ; stólailleték a kántorral egyenlő 
arányban. Magasabb zeneképzettségüket, főleg a gene-
rál-bassznak ismeretét igazoló bizonyítványok f. évi 
december 20-ig Bártfa sz. kir. város polgármesteri 
hivatalához küldendők. Folyó évi december 29-én a 
főtemplom új, remekművű, 32 változatú orgonán tar-
tandó pályázati próbára megjelenő pályázók előnyben 
részesülnek. A megválasztandó köteles a mindennapi, 
vasárnapi s ünnepnapi istentisztelet alatt az éneket és 
zenét vezetni, a műkedvelőket az egyházi énekben és 
zenében kiképezni, a kath. dalárdát vezetni, esetleg szer-
vezni és az elemi iskolákban az egyházi éneket taní-
tani. Az állás 1910. évi januáriusban elfoglalandó. 

(2432-1-1) 
A losonczl róm. kath. iskolánál megüresedett 

tanítói állás december 7-én fog betöltetni. Fizetés : 
1230 korona, 420 korona lakpénz. Kötelessége : a neki 
kijelölt osztályban tanítani, a kántort helyettesíteni, 
az egyházi karban közreműködni. (2433—1 — 1) 

Kalló (Nógrád megye) katholikus iskolájánál taní-
tói állásra pályázat£hirdettetik december 12-ig. Csak 
tanítónők pályázhatnak. Fizetés : községtől 720 korona, 
államsegély 280 korona, lakás. Iskolaszék. 

(2434—1 -2) 
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A barossházai (Trencsén megye) róm. kath. 
kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
400 korona államsegéllyel kiegészített 1000 korona 
járandóság és természetbeni lakás. Nem állandó jellegű 
kántori mellékjövedelem 500 koronán felül tehető. 
Választás 1909. évi december 16. napján lesz meg-
tartva. Pápay Endre, esperes-plébános. 

(2436-1-1) 
Komárom szab. kir. város községi iskolaszéke pályá-

zatot hirdet a város külterületén fekvő puszta-
monostori osztatlan iskolánál újonnan szervezett 
második — a tanítói létszámban 22-ik sorszámú — 
rendes tanítói állásra. Javadalom : a város házipénz-
tárából 400 korona, mely államsegéllyel 1200 koronára 
egészíttetik ki ; 420 korona lakáspénz ; 16 korona 
irodaátalány és a törvényszerű korpótlékok. Köteles-
sége : a reábízandó osztályokban a törvényszabta tan-
tárgyakat tanítani, az ifjúsági egyesület vezetésében 
és a népkönyvtár kezelésében tanítótársának segéd-
kezni. Kellően felszerelt kérvények december 15-ig 
alulírt iskolaszéki elnökhöz küldendők. Komárom, 
1909 november 23. Domány János kir. tanácsos, elnök. 
Lakatos Károly iskolaszéki jegyző, igazgató-tanító. 

(2437-1-1) 
Pályázat a furtai református leánytanítóságra. 

Javadalom : lakás kerttel, készpénz kettőszázhetvenhét 
korona. Tandíj fejenként öt korona. Egy fél szesszió 
föld, minden járandóságával. Ismétlő-iskola tanításáért 
egyszáz korona. Korpótlék. Vizsgadíj négy korona. 
Javadalmi összes érték 1481 korona. Kötelességeit az 
egyházi törvények írják elő. A 109—1909. számú egy-
házkerületi határozat következtében nők is pályázhat-
nak. Férfitanító köteles az énekvezért vagy a lelkészt 
hivatalos akadályoztatásuk esetén helyettesíteni, úr-
vacsoraosztás alkalmával bort töltögetni. Kívánatos, 
hogy okmányokkal igazolja, mi módon láthatja el a 
leányok kézimunka-tanítását. A felszerelt kérvények 
alulírotthoz, 1909 december tizenegyedike esti hat 
órájáig adhatók be. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Fúrta (Bihar megye), 1909 november 26. Csermák 
Béla, református lelkész. (2440—1—1) 

A szalmatercsi (Nógrád m.) róm. kath. iskolánál 
megüresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : államsegéllyel ezer korona, föld, rét és 
természetbeni járulékokkal együtt. Lakása : két pad-
lózott szoba, konyha, kamra és ól. Kötelmei : hat 
vegyes osztályt tanítani, az összes ismétlőket oktatni 
és az anyaegyház kántorát szükség esetén helyette-
síteni. Tannyelv : magyar. Kérvények a karancssági 
plébániai hivatalhoz, december 13-ig küldendők. Az 
állás azonnal elfoglalandó. (2441—I—1) 

Trencsénrákói (Trencsén m.) róm. kath. kántor-
tanítói állásra f. évi december huszadikára pályázat 
hirdettetik, mely napon délelőtti 11 órakor választás 
megejtetik. Jövedelme : díjlevéli összjavadalma kész-
pénzben 1517 korona 72 fillér, két szoba lakás mellék-
épületekkel, 2 kert haszonélvezettel. Kötelessége : 
összes kántori teendők végzése, osztatlan és ismétlő-
iskola vezetése. Kérvények Szecsánszky János, iskola-
széki elnökhöz intézendők. Személyes megjelenés szük-
séges. Trencsénrákó, 1909. évi november 27-én. 
Szecsánszky János, iskolaszéki elnök. (2439—I—1) 

A zsolnai polgári leányiskolában újévtől kezdve 
kézimunka-tanítónőre van szükség. Ezen állás csakis 
polgári leányiskolákra képesített tanítónővel töltetik 
be. Rajzi ügyesség vagy német nyelv tudása kívánatos. 
Igazgatóság. * (2444—1—1) 

Újfalu (Torontál) magyar tannyelvű, osztatlan 
lóm. kath. községi iskolájához sürgősen, kántorságban 
jártas, képesített (esetleg oklevél nélküli is) tanító 
kerestetik helyettesül, ki a hittant is tanítja. Fize-
tése : lakás, havi nyolcvan korona és stóla. Ajánlatok 
Süle János, nagygáji plébánoshoz intézendők. 

(2446-1-1) 

A czifferi (Pozsony m.) róm. kath. iskolánál taní-
tói állás megüresedett. Járandóság : 1000 korona és 
lakás. Kötelességek : kijelölt osztályokat — ismétlő-
söket is — magyar nyelven tanítani, gyermekeket 
istenitiszteletre elvezetni és felügyelni. Tót nyelv 
ismerete szükséges. Férfiak előnyben. Kérvények 1909 
december 20-ig róm. kath. iskolaszék címére kül-
dendők. Turcsek József, elnök. (2448—1—1) 

A tiszatardosi (Szabolcs m.) anyaegyházhoz tartozó 
pthrügyi róm. kath. fiókegyház kántortanítói állo-
mására december tizenketter'iki lejárattal. Jövedelem : 
tandíjból 100 korona, ismétlősök tanításáért 30 ko-
rona, 10—12 köböl rozs párbér, párbérpénz 30 ko-
rona, stólából 20 korona, tanítói fizetés kiegészítése-
ként állami segély 260 korona. Az 1000 korona törzs-
fizetéshez még hiányzó összeg az eddig személyre 
engedélyezett ideiglenes 440 korona egyházmegyei 
segély helyett államsegély lesz kérendő, valamint az 
esedékes korpótlék is. Van 2 szoba, fedett konyha, kamra 
s pincét pótló nagy fedett krumpligödör ; végül 6 
vékás kert. Orgonálásbani jártasság nem kívántatik. 
Az állást azonnal el kell foglalni. Oklevél, kereszt-
levél, működési bizonylat, nős vagy szabad állapotróli 
okmányok melléklendők s Kilczin Gábor, tiszatardosi 
lelkészhez küldendők. Utolsó pósta Csobaj, Szabolcs 
megye. (2449—1—1) 

HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

Az iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-fé le Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fóuagy-

féle Dustless"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 
alatt lehet megrendelni. Telefon: 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171—48—44) 

MOGYORÓSSY = 
= = e e = CIMBALOM 
kitüntetve : Budapest 

1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbulom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26—21) 
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Sérvben szenvedőknek! 
Keleti-féle legújabb cs. és kir. szab. 
eérvkötö pneumatikus gummipe-
lottával, a legtökéletesebb a maga 
nemében ! Nem csúszik, nem okoz 
kellemetlen nyomást és rendkívül 
kitűnő fekvése által felülmúl min-
den más gyártmányt. Arak : Egy-
oldalas 12 K. Kétoldalas 24 K. 
Gummi görcsérharisnyák, egye-
nestartók, orthopédiai fűzők, test-
egyenesítő-gépek, műlábak, niű-
k< zek valamint a betegápolás és 
betegkény elemhez való összes cik-
kek saját gyáramban legpontosab-
ban készülnek. Nagy, képes ár-
jegyzék ingyen és bérmentve. 

K E L E T I I - , 
orvosi műszergyáros, ]tudapest,lV., 
Koronaherceg-utca 17. A főtiszte-
lendő szervita-rend zárdapalotájá-

ban. Alapíttatott 1878. évben. 
(657—XII—7) 

â l H l Ë 

Első leány ki házasító - egylet 
mint szövetkezet. Gyermek- és életbiztosító-intézet. 
Budapest, VI., Teréz-körút 40—42. Az intézet saját 
házában. Alapíttatott 1863. évben. Ezen intézet a 
gyermek- és életbiztosítás minden nemével foglalko-
zik, a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb fölté-
telek mellett. Ismertetővel, tervezetekkel és minden-
nemű fölvilágosítással készséggel szolgál úgy az inté-
zet igazgatósága, mint az egyes vidéki főügynökségek. 

(1121—V—5) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mü- és kötszerésznél 
(Bpest,VII.,Erzsébet-körút 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú sérv-
kötök, összes betegápolási 
eszközök és kötszerek, has-
kötök, egyenestartók, ortho-
pédiai fűzök és járógépek, 
valamint műláb és mükéz 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20—18) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 
W >̂llii>iill»MMMllMWMWWWMIiaBM 

NÉPTANÍTÓK LAPJA 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s 

NÉPTANÍTÓK LAP JÁ-ra. 
ELŐFIZETÉSI ÁR: 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - fill. 
5 kor. - fill. 
2 kor. 50 fill. 

Előfizetést naptár szerint kikerekített egy évnegyednél 
kevesebb időre nem fogadunk el. Az előfizetési és hirdetési 
díjak nem a szerkesztőségbe, hanem a kiadóhivatalba 
küldendők póstantalvánnyal be, következő eím alatt: 

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának 
Budapest, X. (Vár), Iskola-tér 3. szám. 
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Iskolai és orgonaharmóniumot ne 
vegyen, míg 

REMÉNYI MIHÁLY 
magyar hangszertelepének harmó-
niumról szóló árjegyzékét át nem 
olvasta, mely ingyen és bérmentve 
küldetik Budapestről, VI., Király-u 58. 
Gyakorló pedálos orgonák a legol-
csóbb gyári árakon. Régi hangszerek 
cserélése, vétele és javítása, kezes-
ség mellett. Telefon 87—84. 

(1200-30-17) 

15 forintért remek szabásban, elegáns kivitel-
ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 

szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

Krausz F. és Társa 
úrigzabó-ttzlete, VIII. ker., Rákócsi-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20—52-48) 

f e & r p l állami, magyar, háromtanerős iskolától 
UűCI Cl Torontál, Temes, Bác3, Csanád, Arad, Csong-
rád, Pest megyébe, olyan községbe, amelynek vasúti 
állomása van. Iskola fejlesztve lesz. Első vasútállomás 
nagy várostól. Cím : „Állami tanítónő", Vetés (Szat-
már m ). (2364-11-2) 

SCHUNDA V. JÓZSEF 
CSASZ. ÊS KIR, UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb. szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) B U D A P E S T . (52-26) 

Föüzlet: IV., Magyar-ntca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-utca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb ós villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült hangszereit, úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Tanító uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- és harmóniám - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (655-26—14) 

Figyelmeztetés ! 
Olyan hirdetéseket, melyekben állami tanítók vagy tanítónők állásukat 

pénzért hajlandók elcserélni, avagy anyagi ellenszolgáltatások fejében 
ilyeneket keresnek, nem fogadunk el. 

Budapest, 1909. évi márc. 12. 
A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 

Figyelmeztetés ! 
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő meg-

küldése végett nem ezen igazgatósághoz, lianem, a P. T. Sz. Gy. III. r. 
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell 
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni 
kellett volna. 

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

Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna-

készülékek és 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

újonnan ki-
adot t árjegy-
zéké t , Ingjei, 
és bérmentve. 
(9—52—4 8) 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósába. 
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p„n„Al járási székhelyről, Zemplén megyéből áll. 
UaCI Cl tanítónő Pesthez közel, esetleg Hevesbe. 
Budapest, V11L, Fecske-utca 45. sz., II. e. 11. a . 

(2442-1-1) 

M a r v óo M o r o ï tudományos műszerek gyára 
lUdIA Ca 1Ï1C1 Cl Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—24) 

P c o r á l a l r Várad mellől, vegyesajkú községből, akár-
UöCI ClCft. hová. Modern lakás. „Állami tanító", 
Borostelek (Bihar megye). (2235—II—2) 

T c a r ó l o k trencsénmegyei tanítóval vagy kántor-
UùCI CICBl tanítóval. Koczián J. kántortanító, Kosár-
falva, Trencsén m. (2224-1—1) 

Ka rá renn vi Énobot" a miae minden részére ; 
„ I l d i db&UlIJf 1 ü l l c a c a továbbá pásztorok mi-
séjére alkalmas miseének, vegyeskarra (orgonára) át-
írva. Ára 2 korona. Kapható Szappanos Imre róm. 
kath. kántornál, Sátoraljaújhely. (2445—1—1) 

A karácsonyi ünnepek közeledtével b. 
figyelmükbe ajánlom a Csizmadia-féle 

Egyházi népénektár 
című díszes ima- és énekkönyvet, 
amely pár év alatt immár 100.000 
példányban forog közkézen. — 

Ára igen erős kötésben, préselt dísszel 80 f, csinos 
vászonkötésben, préselt dísszel és kereszttel 1 kor. 

Tíz példány bérmentve lesz küldve és egy ingyen-
példány mellékelve. A főt. plébános urak bizományba 
is kaphatják. (Elárúsítóknak 20°/o engedmény.) 

Megrendelhető az ATHENAEUM irodalmi és nyom-
dai r.-t.-nál. (Budapest, VII., Rákóczi-út 54. sz.) 

Zamárdi (Somogy m.). 
Csizmadia J. Gyula. 

(2418-11-1) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREÜ ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI. ker., Teréz-körút 8/k. 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (208—40—39) 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, lianem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalának 

Budapes t , 
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám. 

H A R M Ó N I U M O K A T 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít : 

PAJKR REZSŐ é» TÁRS A 
BUDAPEST, 

X.,Deiej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától íeljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmény. (68—52—47) 

Stampay ének- és imakönyve, 
(XVI. kiadás. 256 oldal. 24 oldalas kotta ingyen.) 
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen-
példánnyal kapható Köbölkúton (Esztergom m.). Jövő 
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz. 

(1551—XX—6) 

Rajzfüzetek 
az új miniszteri tantervnek megfelelően, minták nél-
kül 16 lappal 100 darabonként 6 koronáért kaphatók 

INGUSZ I . ÉS FIA 
tanszerkereskedésében, Aradon. (2373—IV—2) 

Uj! Elpusztíthatatlan Uj! 
szab. tintatartók, iskolák számára! Kaphatók : Eckstein 
D.-nél, Szered. Darabja 45 f. (2037—X-4) 

Értesítés ! 
Az 

Új népiskolai Értesítö-Könyvecskéket 
(ára 18 fillér, nettó ára 14 fillér) iskoláknak 2 havi 

hitelre is szállítjuk. Megrendelések intézendők a 
könyvkiadóhivatalba, T e m e s v á r . 

(2393—III—1) 
POLATSEK-féle 

Orgona-Rarmóninmok, 
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 

szállít : 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyér, 

STOWASSER J. 
csász. és kir. udvari száüító, a 
hangfokozó-gerenda, az Ocskai-
és a Rákóczi-tárogató f eltalálój a. 

BUDAPEST. 
Főüzlet : II., LáncMd-u. 5. 
Gyár: II., öntőház-u. 2. 
Továbbá ajánlja saját gyá-
rában készült, elismert leg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit. 
Magynrorsz. legnagyobb vonós 

és fávóhangszerek gyára. 
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bér-

mentve. (35—52—48) 
Tanerőknek külön kedvezmény. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIB . M I N I S Z T É R I U M . 

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

Intézet, tehát az ösBzes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - Intézetek egy példányban Ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
Igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Képtanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

A hirdetések árszabása. — A pályázat i h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés után 6 fillér fizetendő. Az ily 
módon mindenki által kiszámítható hirdetési díj elörii küldendő 
be. Egyéb h i rde téseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Esek a d í jak is 
előre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG- ï KIADÓHIVATAL: 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉIÍKOCSIS-UTCA 16. SZÍH. KAOT. KIB. EGYETEMI NYOMDA, L KEB., 1SK0LA-TÉB 8. 

Kéziratokat nnm adunk vissza-

A műegyetem ünnepe. 
(—o.—) Magyarország hatalmas palo-

tát emelt a technikai tudományoknak. 
Ez a minden ízében modern palota hir-
detni fogja a magyar ifjúságnak, hogy 
van egy pálya, melyen nem lehet túl-
termelés. Bányáinkban kiaknázatlan kin-
csek hevernek, nyerstermékeinket kül-
földre viszik feldolgozás végett, fol jóink 
nagy része még szabályozatlan, a mocsa-
raktól még nagy területeket kell elhódí-
tani. A magyar mérnökökre még nehéz 
feladatok megoldása vár. 

De nemcsak a Széchenyi-megálmodta 
gazdag Magyarországot kell megterem-
teniük, nemcsak a már megszokott úta-
kon előretörniök, hanem a vagyono-
sodásnak új forrásait is meg kell nyit-
niok, 

A művelt népek a legújabb évtize-
dekben a legcsodálatosabb találmányok-
kal lepték meg a világot. Ellenséges 
természeti erőket fékeztek meg és kény-
szerítettek munkára, új erőforrásokat 
fedeztek fel, melyek fölhasználásával új 
szükségleteket és eredményeket terem-
tettek. S mintha még a kezdetén vol-
nánk egy hosszú sorozatnak. Alig múlik 
el esztendő eredménytelenül. Az elért 
eredmények megacélozzák a kitartást, 
az egymás segítségére siető tudósok 
nagy eredményeket érnek el kicsinynek 
látszó felfedezésekből. Igazat kell adnunk 

azolnak, kik azt hirdetik, hogy vala-
hányszor az emberiség látszólag elért 
a tökéletesedés csúcspontjára, valahány-
szor áthághatatlan gátak zárták el előtte 
az útat, mindig akadt valaki, ki rést 
ütött a gátakon s az utána nyomuló 
sereg új területet szállott meg. Még 
nem vettük birtokunkba a földet, még 
nem használtuk föl a természet erőit, 
még nem ismerjük mindnyáját és egy-
másra hatásukat. Csak a legújabb év-
tizedekben indultunk el, hogy birto-
kunkba vegyük a földet, melyen őseink 
fogyatékos tudásuk miatt annyit szen-
vedtek. Ebben a harcban bizonyára ki-
veszik részüket a magyar mérnökök is. 

A tudományos intézetekért mérhetet-
len áldozatokat hozott minden nép. E 
pénzáldozatok megtermették gyümöl-
csüket. Abban a korban élünk, mikor 
évtizedek fáradságos munkája teremti 
meg a csodálatos eredményeket. A tudo-
mányos intézetekkel megrakott városok 
úgy tűnnek fel, mint a szerető anya, 
ki támogatja tehetetlen gyermekeit: a 
falvakat. 

A látszat ugyan azt mutatja, hogy a 
találmányok főleg csak a városi ember 
életében okoznak változást. Neki bizto-
sítanak örömöket, neki kényelmet. De 
ez csak látszat. Az igazság az, hogy az 
úiíJ.l taliiliiiiinyuk következtében át fog 
alaki lm a nep gazdálkodási módja, meg 

q 6 
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fog könnyebbedni és eredményesebb lesz 
a termelés, megjavulnak a közegészség-
ügyi viszonyok, növekedni fog a kultúra. 
A jövő harcát nem fegyverekkel fogják 
megvívni, hanem a kultúrában erősebb 
fajok fel fogják emészteni az elmara-
dottakat. 

Nyugodtan hirdethette a műegyetem 
rektora, Wartha Vince, hogy : A nemzet 
boldogulása ma már, amikor a nemze-
tek nagysága iparuk jelentőségétől függ, 
a műszaki tudományok gyakorlati alkal-
mazásának sikeréhez van kötve. A haza, 
az ország elismerve ezt az igazságot, erejét 
csaknem fölülmúló pénzáldozattal fényes 
palotákat épített a műszaki pályára lépő 
fiainak, hogy ott előkészülhessenek hiva-
tásukra, mely nemcsak egyéni érvénye-
sülésüket, hanem a köz javát is elő 
fogja mozdítani. 

A szabadságharc előtt a legnagyobb 
nehézséggel lehetett felállítani egy mű-
szaki iskolát. Ennek adták a József-
ipartanoda uevet. Csak az alkotmány 
visszaállítása után lett főiskolává s azóta 
a kiváló szakemberek egész sorát nevelte 
az egyetlen magyar műszaki iskola. Most 
fényes palotába költözik s egy ország ér-
deklődése kíséri működését. Születése, fej-
lődése és kiemelkedése mintha a modern 
Magyarország kialakulásának jelképe 
volna. A műszaki tudományoknak ezt 
a csarnokát látta képzeletben maga 
előtt Széchenyi, erről álmodozott, ettől 
várta, hogy a művelt nyugattal egy 
színvonalra emelkedik gazdasági életünk. 
A műegyetem felavatásakor mindenki a 
nagy alkotóra gondolt s átérezte azt a 
fontos hivatást, mely a tudományok új 
csarnokára vár. De az ünnepi közönség 
átérezte azt is, hogy a jövő nemzedék 
technikai tudása csak akkor lesz meg-
felelő, ha ezt az intézetet megvédjük a 
zsúfoltságtól. A nagy tömeg akadályozza 
az intenzív tanítást. Az ünneplők lelké-
ben szinte előtérbe nyomult az a gon-
dolat, hogy Magyarországnak szüksége 
van egy második műegyetemre, hogy ne 

veszélyeztesse egyetlen műszaki főiskolá-
jának sikeres munkáját. 

Az új műegyetem megnyitásakor meg 
kell emlékeznünk# a vele kapcsolatban 
felállított humánus intézményről. Inter-
nátusában szegény hallgatók igen olcsón 
kapnak ellátást. Sokkal fontosabb ez a 
dolog, mint első tekintetre látszik. Sze-
gény ország vagyunk. A legtöbb egye-
temi hallgatót szülei alig segíthetik 
valamivel. Ennek a következménye az, 
hogy számtalan hagyja félbe pályáját, 
sokan pedig a nyomorúságtól kimerülve, 
nem szentelhetik minden idejüket a 
tudománynak. Sok tehetség teljesen el-
vész a köz számára, sok nem tud akko-
rára fejlődni, amilyenné kedvező viszo-
nyok között fejlődhetett volna. Ezen 
— legalább részben — segítve van. 

Az új műegyetem megnyitásakor azt 
kívánjuk, hogy Széchenyi szelleme irá-
nyítsa tanárait és hallgatóit. 

Az elemi iskolai testnevelés. 
írta: Bognár Károly. 

A Magyar Atlétikai Szövetség elemi iskolai 
testnevelési szakbizottsága november bó közepe 
táján tartott ülésén a következő, minket nagyon 
közelről érdeklő kérdéseket tárgyalta : Hány óra 
fordíttassák az elemi iskola különböző osztályai-
ban testnevelésre? Miképen helyeztessék el a 
testgyakorlásra szánt idő az órarend keretében ? 
Mi volna ajánlatosabb : naponta rövid ideig 
(20—30 percig), vagy heti 2—3 órán át tartó 
testgyakorlás? Kötelezőleg behozassanak-e az 
1—2 perces óraközi gyakorlatok, a gerincélgór-
bülés ellensúlyozására ? 

Még ezideig nem volt módomban arról meg-
győződést szerezni, bogy e kérdések megvitatása 
minő eredménnyel járt, pedig minden olyan 
lépés, amely az elemi iskolai testnevelés fejlesz-
tésre irányul, erősen érdekel ; de kell, bogy 
figyelmet fordítson erre a fontos kérdésre minden 
tanító, akinek gondjaira a népek millióinak az 
egészsége bízatott. 

Ne bigyje azt senki, bogy, ha a tanterv-elő-
írta heti 1—2 órában testgyakorlást végeztet 
a gyermekekkel, akkor már megtett mindent, 
amit a tanulók egészségben tartása végett tennie 
kell. Nem, legföljebb betű szerint teljesítette 
kötelességét, ez azonban nem azonos a kötelesség-
teljesítés magasabb értelemben vett fogalmával. 
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A tornaobtatás célját nem fogjuk elérhetni 
a tanterv által kijelölt néhány órában. Nekünk 
magunknak kell alkalmat keresnünk és talál-
nunk arra, hogy egyik legmagasztosabb teen-
dőnket, amely a jövő generáció testi tehetségei-
nek, a szellemi képességek mellett, a legmagasabb 
fokra emelését célozza, legjobb tudásunk és 
igyekezetünk szerint elvégezhessük. 

Tudom, hogy még sokan akadnak tanítók, 
akik azon a kényelmes állásponton vannak, hogy 
eddig nem kellett testgyakorlást tanítanunk az 
elemi iskolában, mégis megvoltunk, minek vesződ-
nénk most vele? Igaz, hogy a tanterv előírja, 
de hát nincsen rá idő. Aki ezt kétségbe vonja, 
hogy sokan gondolkoznak így, próbálja az ujjain 
összeszámlálni ismerősei közül azokat a tanító-
kat, akik tényleg foglalkoznak testgyakorlat-
tanítással. Tehát elsősorban magukkal a taní-
tókkal kell megkedveltetnünk a tornát, tanító-
képző-intézeteink tanulóival a testnevelés nagy 
fontosságát. Mivel azonban ezt csak az a torna-
tanár tudja megtenni, aki rajongásig szereti 
foglalkozását s feladatát helyesen és magasabb 
szempontból fogja fel, azért igen sok függ a 
képzőintézetek tornatanáraitól. Meg kell értet-
nünk azt, hogy az elemi iskolai tornatanításnak 
nem a tornaszereken végzendő erő- és ügyességi 
gyákorlatok elsajátíttatása a főcélja, hanem az 
egészség megóvása. 

Hogy ez lehetséges legyen, szükségünk van 
mindenekelőtt az egészségbenmaradás legelső 
föltételére : a tiszta levegőre. Ez az alap, ame-
lyen a sokat emlegetett svéd-rendszer is fölépült. 
A svédek igen nagy gondot fordítanak a tüdő-
fejlesztő légzési gyakorlatokra, a futásra, ugrásra 
s csontrendszerre intenzíven ható törzsgyakor-
latokra, amelyek egyúttal a leglényegesebb szer-
veknek, a szívnek, tüdőnek, gyomornak, beleknek 
erősödését is elősegítik. Különösen a tiszta leve-
gőre akarom e helyen a figyelmet felhívni, amit 
a legtöbb magyarországi iskola — s ha van 
tornaterme is — nélkülöz. Mi eddig ezzel nem 
sokat törődtünk, bizonyítja ezt az is, hogy a 
légzési gyakorlatok sem az elemi iskola, sem a 
középiskolák tornaanyagában nem foglaltakhely et. 
Csak legutóbb történt, hogy ez utóbbi iskolákra, 
nagyon helyesen, kötelezővé tették a svéd torna-
gyakorlatokat, s így a légzési mozgások áldásait 
a középiskolai tanulók élvezhetik. 

Miért ne tehetnők azt meg az elemi iskolá-
ban is ? Ennek semmi sem áll útjában. Nagyon 
melegen ajánlom ezt minden tanító figyelmébe. 

- A légzési gyakorlatoknak félóránként, nyitott 
ablakok mellett való végzése, úgy, ahogy azt 
a Néptanítók Lapja 34. számában leírtam, min-
den iskolában eszközölhető s ennek hatása a 
gyermek testi és lelki állapotára igen jótékony. 

A légzési gyakorlatokkal elérhetjük azt is, 

hogy a gyermeket rendes, szabályszerű, mély 
lélegzetvételre szoktassuk. Igaz, hogy a lélegzés 
reflex mozgás, amelyet mindenki öntudatlanul, 
minden tanítás nélkül is elvégez, de ez nem az 
a légzés, amely a tüdőnek maximális előnyére 
válik. A szabályos lélegzésnél a tüdőnek egy-
egy lélegzetvételre 5—800 cm3 levegőt kell 
fölvennie. Azok pedig, akik a légzést soha sem 
tanulták, kevesebb tiszta levegőt szívnak be, ami 
által több időt kíván a tüdő levegőtartálmának 
kicserélése, ami viszont az oxigén csekélyebb 
mennyisége miatt nem elégséges a vérnek éleny-
nyél váló ellátására. Hogy a mély lélegzésnek 
milyen kitűnő hatása van közérzésünkre, azt 
mindenki tapasztalhatta, aki romlott levegőjű 
helyiségből, iskolából, színházból stb. szabadba 
jutva, 8—10-szer szabályosan lélegzett. 

A tiszta levegőnek az egészségre gyakorolt 
nagy hatása figyelmünket a szabadtéri mozgá-
sokra, futásra, ugrásra, játékokra irányítja. Ami-
kor csak lehet, ki a levegőre ! 

A Magyar Atlétikai Szövetség, a testnevelés-
sel foglalkozó, atlétikát űző egyesületeinknek ez 
az összessége, amint cikkem elején írtam, elemi 
iskolai testnevelési szakbizottságának Budapesten 
tartott ülésén többféle kérdéssel foglalkozott. 

A fölvetett kérdéseket vizsgálva, azokra a 
következőkben felelhetünk. Az első és második 
osztály testgyakorlása heti 2 órát vegyen igénybe, 
úgy, hogy az ezekbe járó gyermekek naponként 
20 perces testmozgást végezzenek, ami hat napon 
120 perc, vagyis 2 óra. 

A III. osztálytól fölfelé naponként 30 perc 
fordítandó a tanulók tornatanítására. Ez hat 
napon 180 percet, vagyis 3 órát tesz ki. 

Az óraközi 1—2 perces törzsmozgásokra 
okvetlen szükség van, még tálán jobban, kivált 
a falusi iskolákat tekintve, mint a 20, illetve 
30 perces tornatanításra. Azonban ezeket a törzs-
mozgásokat, aminőket ebben a lapban e cikk 
írója is ajánlott, az egyes tanulók testi hibáinak 
szem előtt tartásával, óvatosan, jól megválasztva 
kell alkalmazni. Minden nyitott szemmel dol-
gozó, a gyermekeket okosan szerető tanító bizo-
nyára szomorúan tapasztalhatta, hogy a sűrű 
és következetes figyelmeztetés mellett is hely-
telenül ülő sok gyermek gerincoszlopa jobbra 
vagy balra abnormis elhajlást mutat. A sok 
görnyedés és szabálytalan testtartás, kiváltkép 
írás közben, ennek az okozója. A gerincelgör-
bülést legkönnyebben a szülők ismerhetik fel, 
ha a gyermeküket hetenként egyszer, a lefekvés 
előtt megvizsgálják. De van a hiba megállapít-
hatásának a tanító által is látható jele: ez a 
vállak ferdesége. Akinek egyik válla följebb, a 
másik meg alacsonyabban van, ennek már kóros 
elváltozás észlelhető gerincoszlopában. A hibás-
testű gyermekeket a tanító keresse ki tanít-

49* 
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ványai közül s ezeknek testgyakorlással való 
meggyógyítását tegye szent kötelességévé. S az 
olyan gyermekkel, akinek a gerince balra hajlik, 
végeztessen jobbra törzshajlításokat, akinek pedig 
a melle beesett, vagyis, amint mondani szoktuk, 
az illető egy kissé púpos, azzal előre és hátra 
törzshaj lit ást tétessen, de — természetesen — 
ügyelve a mellkasnak erős kifeszitésére. Buz-
dítson bennünket a siker, amely fáradságunkat 
koronázni fogja, nem egyszerre, de bizonyosan. 

Ne gondoljuk azt, hogy orvosi jogkörbe való 
avatkozás történik akkor, ha ezt tesszük ; nem, 
hanem kötelességünket teljesítjük. Azt sem 
mondhatjuk, hogy nem érünk rá a gyógytorna 
alkalmazására. Mert eljárásunk mindössze annyi-
ból áll, hogy az óraközi 1—2 pereben végzendő 
gyakorlatok közül az elferdült esontrendszerü 
gyermekekkel csak a nekik való gyakorlatokat 
végeztetjük, a többit nem. 

Igen üdvös volna, de erről szinte beszélni is 
kár, ha úgy az elemi iskolai, mint a közép-
iskolai tornaórákon az iskolaorvosok néha-néha 
megjelennének s a tornatanító által megkövetelt 
szabad- és szergyakorlatok hatását a torna-
tanítóval az óra végén négyszemközt megbeszél-
nék. Ez ugyan az elemi iskolákban, különösen 
falun, ahol nincs orvos, megvalósíthatatlan volna, 
de hogy mi állja ennek útját a városi elemi és 
középiskolákban, azt nehéz volna megmondani. 

Néhány év óta a közoktatásügyi miniszter a 
középiskolák tornaoktatásának irányítására és 
ellenőrzésére több tornafelügyelőt nevezett ki. 
Ettől az intézkedéstől az illetékes körök, teljes 
joggal, sok jót várnak. Önként tolul a kérdés 
ajkunkra : nem lehetne e ugyanezt tenni az elemi 
iskolai tomaoktatás megteremtése végett? Igen, 
megteremtése és nem ellenőrzése céljából. 

Minden esetre akadna több olyan kellően 
szakképzett, elemi vagy akár polgári, sőt közép-
iskolai tornatanítói diplomával rendelkező elemi 
iskolai kolléga, aki erre a célra alkalmas volna. 
Magam is tudok és ismerek ily tanítót, nem 
egyet. De lehetne e célra jobbnevű középiskolai 
tornatanítókat is alkalmazni. 

Valamit a kir. tanfelügyelők is lendíthetnének 
az ügyön, tornatanítói oklevél hiányában is ; de 
a népiskolai tornafelügyelők kinevezése föltét-
lenül megteremné a maga jó gyümölcsét. Az erre 
fordítandó összeg, ha megyénként egy-egy torna-
felügyelőt veszünk néhány száz korona tisztelet-
díjjal, nem lenne olyan nagy áldozat, amit meg-
adni nem lehetne. Kívánatosnak tartanám, ha 
efölött azok is gondolkoznának, akiken az eszme 
megvalósítása áll. Remélni nemcsak jogunk, de 
kötelességünk is! Látva az elemi iskolai test-
nevelés szomorú állapotát, tegyük meg mind-
annyian kötelességünket s illetékes helyről várjuk 
a legjobbat. 

A h a n n o v e r i t a n í t ó k 
kongresszusa és kiállítása. 

— Második közlemény. — 
írta: Nugy László. 

A kongresszussal kapcsolatos kiállítás jóval 
kedvezőbb tükröt mutatott a német tanítók 
működéséről, mint a kongresszus maga. A kiál-
lítás a tanítói hivatás komoly s mély felfogá-
sáról s magas színvonalú teljesítéséről tanús-
kodott. 

A kiállítás a városi polgári iskola (Mittel-
schule, elemi és középfokú iskola együtt, 8 
osztállyal, osztálytanítással, egyes tárgyakból 
szaktanítókkal) új, díszes épületében volt el-
helyezve. Megjegyzem, hogy ez az iskola belül, 
mindenütt igen csinos frízekkel volt díszítve, 
melyeknek tárgya mindig az illető osztály fej-
lettségéhez mérten volt választva. A tantermek 
egy-egy oldala csupa ablak volt, úgy, hogy az 
iskola messziről üvegpalotának látszott. A folyo-
sók és tantermek padlója mindenütt linoleum-
mal volt borítva. Egyszóval látszott, hogy a 
derék harburgi polgárok nem kímélték a pénzt. 

A kiállítás tíz tanteremben volt elhelyezve s 
egy pedagógiai s egy természettudományi rész-
ből állott. A kettőt külön ismertetem. 

A pedagógiai kiállítás címe volt: Gyerme-
keink játéka és munkája otthon és az iskolá-
ban. A kiállítás azonban csak az 5 — 7 éves 
gyermekek otthoni és iskolai foglalkozásait 
ölelte fel. Ezt csak helyeselnünk lehet, mert 
ezzel a megszorítással kimerítő és tanulságos 
képet adhattak a gyermeknek egyik karak-
terisztikus és kedves korszakáról. A pedagógiai 
kiállításról a következő összeállítás nyújthat 
összefoglaló képet : 

I. A gyermek játéktárgyai : 1. a gyermekek 
önkészítette játékeszközei, 2. a gyermekek játék-
szerű kézimunkái, 3. mesterséges játékok a 
gyermekek számára, 4. a gyermekjátékok pályá-
zati tervei, 5. testgyakorlati és játékfölszerelések, 
6. szakirodalom. 

II. Ifjúsági képek és könyvek : A) Képek : 
1. faliképek az iskolában és otthon, 2. képes-
lapok (lenyomatok egyes lapokon), 3. képes-
könyvek, 4. festő- és játszó képeskönyvek. B) 
A gyermek első mulattató olvasmányai: 1. gyer-
mekdalok és versek, 2. mesék, elbeszélések. C) 
Szakirodalom. 

III. A gyermekek munkája: 1. beszéd- és 
értelemgyakorlat, a kézimunkával és rajzzal együtt, 
2. olvasás- és írástanítás, 3. vallásos és kedély-
képző tanítás, 4. számolás, 5. egyéb gyűjtemények. 

IV. Az oktatás reformjának irodalma. 
V. Gyermekszobák, iskolai szobák. 
Megjegyzem, hogy a kiállításrendezők a szak • 

irodalomra oly nagy gondot fordítottak, hogy 
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minden alcsoport, pl. a számolástanítás, a beszéd-
es értelemgyakorlat stb. mellett ott volt a meg-
felelő újabb (de csak német) irodalom, ami 
természetesen emelte a kiállítás értékét és 
hatását. 

A fenti összeállításból kitűnik, hogy kellő 
gonddal, körültekintéssel, szakértelemmel és 
felosztással készült ez a kiállítás. Ha számba-
vesszük még azt is, hogy a kiállítás költségeit, 
ami körülbelül 3500 koronát tett ki, pusztán 
az egyesület fedezte a kongresszusi bevételek-
ből, úgy csak elismerés és dicséret illeti a tar-
tomány tanítóságát a kiállításért. 

Nincs ahhoz elég terem és szükség sincs reá, 
hogy a kiállítást részletezzem. Minket a kiállí-
tás csak annyiban érdekel, hogy megtudjuk 
belőle, hogy a német tanítóságot a pedagógiai 
munkájában miféle eszmék mozgatják. Ezért 
csak a kiállítást igazító irányelveket ismerte-
tem s a részletekből néhány, minket érdeklő 
vonást emelek ki. 

Már a kiállítás címéből s a közölt kimuta-
tásból látszik, hogy a kiállítás vezető motívuma 
a gyermektanulmányi szempont. A kiállítás-
rendezők abból a felfogásból indultak ki, hogy 
minden nevelő- s oktató-eljárás alapja a gyer-
meklélek ismerete. Tanításunk s nevelésünk 
berendezésekor mindenekelőtt látnunk kell, mit 
mutat maga a gyermeki lélek vizsgálatából 
levont tanulságoknak alkalmazása. A tanítás-
ban és nevelésben a gyermeki lélek megnyilat-
kozásai s a nevelő-munka közötti teljes har-
móniának kell érvényesülnie. Ennek a harmóniá-
nak a keresésére és megvalósítására törekedett 
a kiállítás. 

Nem akarok túlozni. Nem állítom, hogy a 
gyermektanulmány a német népiskolai nevelés 
és tanítás általánosan elfogadott motívuma 
lenne. Sőt több ponton a gyermeklélektani és 
a tanítói módszeres eszközök kiállítása tárgyai 
között nem találtam meg az összefüggést, az 
igazi tudományos, t. i. a fejlődéstani szempont 
csak itt-ott csillant meg. E kezdetlegességek-
ből azt következtettem, hogy a német nép-
iskolák az ezirányú átalakulásnak csak a kez-
detén vannak. Mégis a kiállításon annyi komoly 
törekvés nyilvánult a helyes nevelési alap kere-
sésében, amennyit, megvallom, nem vártam. Azt 
hiszem, a német tanítóság zöme vagy legalább 
a java a Herbart-féle takarót rövid időn le 
fogja magáról vetni s az újabb lélektani irány 
követésében magát a nemzetközi pedagógia 
terén elsővé fogja felküzdeni. Ezzel szemben 
nekünk, magyar tanítóknak, megkettőztetett 
erővel kell dolgoznunk, hogy a magánk meg-
kezdett útján a gyermeklélektani irányban 
tovább haladjunk és senki mögött el ne ma-
radjunk. 

A gyermektanulmányi szempont nyilvánult a 
gyermekrajzok, gyermekkézimunkák, a gyermek-
dalok, játékok, játékeszközök kiállításában s a 
kísérleti gyermektanulmányi tételeknek a mód-
szerre, különösen a beszéd- és értelemgyakor-
latok: s a számtan tanítása módszerére való 
alkalmazásában s mint kifejtem, az egész kiál-
lítás alapfelfogásában. 

A másik vezetőelve volt a kiállításnak a művé-
szeti tárgyak bevonása a nevelés és oktatás 
munkájába. A művészetet eddig botorul mellőztük 
a nevelés és tanítás munkájában. Az iskola, 
az emberi tradíciók büszke letéteményese, úgy 
tett, mintha az emberi kultórának fenkölt, 
óriási arányú alkotása, a művészet nem létez-
nék. Csak pár éve ébredtünk a súlyos mulasz-
tás tudtára, mikor az egyoldalú intellektuális 
nevelés összes káros kinövéseit keservesen kezd-
tük érezni. Két évtizede annak, hogy a képző-
művészet, majd később a zeneköltészet alkotá-
sait nagyobb mértékben kezdtük bevonni az 
iskola nevelő s oktató munkájába is. A művé-
szetek pedagógiai felhasználására való törekvés 
vörös fonálként húzódott végig a kiállításon, 
mutatkozott annak minden csoportján és pedig 
háromféle módon. Minden, amit a gyermek 
kezébe adunk, amit maga körül lát, szemlél-
tető - eszköz, kép, könyv, fal, bútor, feleljen 
meg a szép követelményeinek. Ez az egyik 
eszköz. Foglalkoztassuk a gyermeket esztétikai 
irányban. Ez a második mód. S ne hagyjuk 
parlagon fantáziáját, hanem termékenységre 
indítsuk, ez a harmadik feladat. 

A kiállítás rendezői azonban nem elégedtek 
meg a módszertani kérdések propagálásával, 
hanem törekvést láttam a szép bevonása alap-
vető problémáinak megoldására is. A kérdés 
az, hogy milyen legyen azon szép formája és 
tartalma, amit a gyermek elé adunk. Vájjon 
megelégedhetünk-e a szépnek alacsonyabb foká-
val ? Vájjon különbözik-e a gyermeknek szánt 
szép az abszolút művészi széptől ? A kiállítók 
felfogása szerint eldöntöttnek vehetjük azt a 
követelményt, hogy a gyermeki szép általános 
művészeti szempontból abszolút becsű legyen. 
Azonban épen ezen a kiállításon észlelhető volt 
az a törekvés is, hogy az általános művészeti 
felfogást összeegyeztessék a gyermeklélektani 
követelményekkel. Ezt egyszerűbb körvonalak, 
egyszerű színfoltok és élénk, teljes színek al-
kalmazásával igyekeztek elérni. Továbbá abból 
a tapasztalatból kiindulva, hogy a gyermekre 
élénkebben hatnak a színek, mint a formák, a 
szemléltető-képeken, az olvasókönyvekben, az 
ábécékben igyekeznek a szerzők és kiadók a 
színtelen rajzokat színes képekkel helyettesí-
teni. Ez a felfogás azonban még korántsem 

i általánosan, csak egyes jelenségekben, egyes 
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kiállítók tárgyaiban mutatkozott, azonban hatá-
rozottan észlelhető volt. Kívánatos volna, hogy 
a mi művészeink is végezzenek gyermeklélek-
tani tanulmányokat s a gyermeki szép meg-
oldására, annak különösen a népies széppel 
való összeegyeztetésére valamelyes felfogást 
fejlesszenek ki. A gyermekies és a népies szép 
ro kontermészetűek. 

A kiállításon megnyilvánult harmadik irány-
ként jelölhetjük meg azt a törekvést, hogy 
a gyermeket a pozitív alkotó munkára neveljük. 

Ezt szorosan összetartozó, kettős eszközzel 
érjük el, a gyermek alkotó képzeletének s 
kezének foglalkoztatásával. A gyermek kézi 
foglalkoztatásában Magyarországon is számosan 
szép sikereket érnek el. Habár tehát a néme-
tek e téren nem is előztek meg feltűnő módon 
minket, mindamellett a kiállításon az öntudatos 
törekvésnek három oly vonását fedeztem fel, 
melyet érdemesnek vélek a följegyzésre. Az 
egyik vonás, hogy a (kiállításon részt vett) 
német tanítók igen nagy gondot fordítanak a 
gyermek szabad képzeletének foglalkoztatására. 
Az első és második osztályban a 6 — 7 éves 
gyermekek rajztanítása majdnem kizárólag a 
képzeletszerű rajzoktatásból áll. Ugyanazt lehet 
mondani az agyagmunkáról. A rajzolást és 
agyagmintázást a gyermekek nemcsak a rajz-
és kézimunka órákon űzik, hanem az összes 
tárgyak, beszéd- és értelemgyakorlat, olvasás, 
számolás keretében is. A másik vonás tehát 
a kézi alkotó foglalkoztatásnak az összes tár-
gyakkal való összekapcsolása. Harmadik s külö-
nösen érdekes vonás gyanánt kell megemlí-
tenem a rajznak s agyagmintázásnak össze-
kapcsolását. Ez úgy értendő, hogy amit a 
gyermekek lerajzolnak például a beszéd- és 
értelemgyakorlat keretében, ugyanazt meg is 
gyúrják agyagból, vagy megfordítva: amit agyag-
ból megformáltak, azt lerajzolják, nemcsak tár-
gyakat, hanem jeleneteket is. Különösen a 
harburgi iskolák kiállítása tűnt ki e téren. Ez 
iskolákban az olvasmányok, a betűk tanítása, 
a beszéd- és értelemgyakorlatok keretében elő-
forduló eseményeket, jeleneteket, tárgyakat rajz-
zal illusztráltatták s ugyanazokat meg is min-
táztatták. Pl. a farkas és Piroska című mese 
rajzillusztrációja mellett látható volt ugyan-
azon jelenet agyagillusztrációja, az istálló, a 
kereskedés, a kuglizás, a hintázás stb. rajza és 
agyagmintája együtt. Ezzel a móddal az isko-
lákban kitűnően készítik elő a magasabb osz-
tályok pozitív munkáját, rajz- és kézimunka-
tanítását. 

Az egyes osztályok egynémelyikéről érdemes-
nek tartok még egyet s mist megemlíteni. 

A számolási osztályon erősen meglátszott a 
gyermekpszichológia hatása. Ugy látszik,. a 

németek letettek arról a lélektani képtelenség-
ről, amely a jó öreg orosz számológépben 
nyilvánul, t. i., hogy az egyeseket egész a 
százig szemléltessük. A kiállított eszközök a 
20-on felül csak a tízeseket szemléltették meg. 
A 100-on felül való szemléltetésről pedig egy-
általán szó sem volt, hiszen ki van mutatva, 
hogy a magasabb számegységek felfogásában s 
az ezekkel való műveletekben inkább a hallás, 
mint a látás vezet. Ellenben különös gondot 
fordítanak a németek a számoknak 1—10-ig 
való szemléltetésére, még pedig a Lay rend-
szere alapján. Lay, jeles gyermektanulmányozó 
szerint a számolástanítás számképekkel törté-
nik, pl. a három képe : . :, a négyé : :, tehát 
a hété a következő : : . : : E célra számoló-
gépeik többnyire dominó-alakúak : 

Pl. 

Gondot okoz még a németeknek a 10-ről a 
20 ig való átmenet. Sokat vesződnek oly szá-
mológépek szerkesztésével, amelyek ilyen műve-
leteket szemléltetnek — automatice : 7 5 — 
(7 —)— 3) —I— 2. Ezek között egyszerű és világos 
a Tode Aug. F. tanító (Hamburg 21, Reuter-
strasse 6.) számológépe. A kisebbnek ára 12 
márka 50, a nagyobbá 22 márka 50. 

Az olvasás- és írástanítás eszközeinek kiál-
lítását különös érdeklődéssel vizsgáltam. Úgy 
tapasztaltam, hogy a didaktika ezen ágának 
fejlesztése körül a németek újabban élénk moz-
galmat fejtenek ki, de reformtörekvéseik még-
sem oly rftélyrehatók, intenzívek és tartalmasak, 
mint amilyen az újítás nálunk Magyarországon, 
pár év óta. A nálunk annyira elterjedt s bevált 
fonomimikai módszert nem ismerik a német 
tanítók, de a jelképes módszert, amely szintén 
Magyarországból indult ki, általánosan alkal-
mazzák. Gót betűikre azonban nehezen talál-
nak jó jelképeket. Többnyire megelégesznek 
azzal, hogy a szemléltetett tárgy vagy kép 
nevének kezdőbetűje megegyezik a tanítandó 
betűvel. Pl. Rübe — R, Fahne — F, Käfig — K. 
Ritkán sikerül nekik a tárgy természetes hang-
jából vezetni le a betűt, pl. kutya hangjából 
u-u, az U-t. A németek e módszert „B.'griíf-
methode"-nak nevezik, mi „jelképes - mód-
szer" -nek. 

Jelentékeny szerepe van a németeknél az 
olvasástanításban a Gutzmann-féle fiziológiai 
módszernek. A hangok kiejtésekor megtanítják 
a gyermeknek a beszédszervek mozgását. E 
célból kitűnő szemléltető-ábrákat szerkesztet-
tek ; ilyenek a Kollenk Félix geringswaldei 
tanító táblái. A tanítók azonban ezt az élet-
tani hangképző-módszert csak kisegítő-eszköz-



4 6 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 7 

nek használják a hangok helyes kiejtésének 
megtanításához. Nálunk, Magyarországon, ezt 
az élettani hangképzést Szász Irén budapesti 
el. isk. igazgató, önálló módszerré fejlesztette, 
amely szerint a szájállás, a haag és a betű-
alak egységesen kapcsolódnak egymással (kinaes-
thesiás - módszer). A németeknél is mutatkozik 
ez a törekvés, de erről a tanítói gyakorlat 
még nem vett tudomást. 

Az a törekvés, hogy az olvasás és írás taní-
tása legalább bizonyos fokig elválasztassék 
egymástól, szintén nem mutatkozik a német 
tanítóknál, de a magyarok ezirányú törekvései 
őket szerfölött érdekelték. Nagy gondot fordí-
tanak a német szerzők és kiadók az ábécék 
külső kiállítására, amelyekben az irodalmi és 
a képzőművészeti magasabb követelményeket 
egyesítik. Ma már a német ábécéket nemcsak 
művészi rajzok, illusztrációk, hanem színes 
képek is ékesítik. 

A különleges gyűjtemények között szerepelt 
az én rajz^yüjteményem is, amelynek címe 
volt : „ Párhuzam a műveletlen felnőttek (analfa-
béta katonák) és a 8—9 éves gyermekek rajzai 
között." E kiállításról a „Hamburger Fremden-
blatt" a következő ismertetést közölte: „Meg-
említésre méltó a kiállításnak egy érdekes 
különleges részlete. Ez áll azon gyermek- és 
katonarajzokból, amelyeket Nagy László, buda-
pesti tanítóképző-intézeti igazgató, a Magyar 
gyermektanulmányi társaság másodelnöke állí-
tott ki. Ismeretes tény, hogy azoknak a gyer-
mekeknek a szellemi fejlődése, akik csak a 
természetes külső hatásoknak vannak kitéve, 
egy bizonyos korban megállapodik és pedig 
oly módon és mértékben, hogy a szellemi mű-
ködések alakja, iránya és tartalma többé lénye-
gesen nem változik. Mesterséges (didaktikai) 
hatások szükségesek ahhoz, hogy az elme 
tovább fejlődjék. Nagy László a maga gyűj-
teményével meg akarja állapítani azt a fokot, 
amelyen a természetes fejlődés megszűnik. Az 
ő kutatásai azonban nemcsak pedagógiai, hanem 
elsősorban anthropológiai és művészetfejlődés-
tani szempontból igen figyelemre méltók. Mind 
a két rajzsorozat, a katonáknak és a gyerme-
keknek párhuzamosan kiállított rajzai, ugyan-
azon (7) feladatok szerint készültek, amelyeket 
mind a gyermeket, mind a műveletlen katonák 
szabad képzeletből való megrajzolás végett fel-
kaptak. Ilyen módon körülbelül 3000 gyer-
mekrajzot és 1000 katonarajzot gyűjtött, ame-
lyeket a tudós lélektanilag meghatározott és 
rendszerezett. A kutatásokat még nem fejezte 
be egészen, de azok a jelenlegi stádiumukban 
is bizonyítják azt a gyanítást, hogy a nem-
művelt felnőttek fejlődésfoka a 8—9 éves 
gyermek fejlődésfokának felel meg. A gyűjte-

ménynek egy részét már 1906-ban a berlini 
gyermektanulmányi kongresszuson kiállította s 
már azzal is igen élénk érdeklődést keltett 
a szakemberekben. Idővel annyira megnöveke-
dett a gyűjtemény tudományos értéke, hogy 
Németország pedagógiai irodalmának figyelme 
igen nagy mértékben fordult feléje. A hannoveri 
tanítók igen hálásak a kiállítónak az ő fára-
dozásáért. " 

(Befejező közlemény következik.) 

Magyar Adria. 
írta: Lasz Samu dr. 

Nemrégiben hatalmas kulturális szervezkedés-
nek vetették meg alapját Tudományos Aka-
démiánk üléstermében. Berzeviezy Albert dr., 
az Akadémia elnöke, vezette az ülést. A terem-
ben pedig a históriának, a leíró természettudo-
mányoknak és a közgazdaságnak megannyi vezető 
elméjét köszönthettük. 

A magyar föld, a magyar tenger szeretete 
szólította a magyar tudósvilág jobbjait ebbe a 
terembe. Felgyújtották az áldozati lángot, hogy 
szünetlenül szítsák a magyar kultúrának áldásos 
tüzét. 

Egybegyűltek, hogy megalakítsák az Adria 
nevű Magyar Tudományos Társaságot. 

A dicséretes kezdés vajmi kiesiny hullámot 
vert. Ez a beteg, a létért való küzdelemben 
agyonhajszolt társadalmunk alig hogy tudomást 
vett róla. Mintha a nemes ideálokért való lelke-
sedés kihalt volna az emberek szívéből... A 
napisajtó is csak szórványosan emlékezett erről 
a valójában életrevaló mozgalomról. 

Fiumét, a magyar tengerpartot, meg a ma-
gyar tenger természetét alig ismerjük. A magyar 
tengerparton pedig — még kevésbé ismernek 
bennünket! Azt akarjuk, hogy az 1868. évi 
XXX. t. c. 66. §-a szerint a magyar szent koro-
nához csatolt Fiume városnak, kikötő- és kerü-
letnek, a „külön test"-nek (separatum sacrae 
regni coronae adnexum corpus-nak) szíve együtt 
dobbanjon az édesanyának szívével, s hogy a 
magyarnak tekintélye legyen — a magyar 
tengerparton. 

Mily szépen is írja a magyar Adria szerve-
zésének útjait egyengető publicistánk, Szabó 
László : 

„Magyar Dicsőség, hová tűntél a mi szép 
tengerpartunkról ? ! 

Hol a magyar hatalom?! Magyar, hol vagy 
igazán úr a magyar tengerparton? 

Félik és tisztelik nevedet? 
Es ahol jelen vagy is, saját területeden, mit 

művelsz? Serényen dobálod millióidat a ten-
gerbe és szerényen megvonulsz biiróidban . . . 

. . . A tengerpart népe tőlünk elvadult. Szere-
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tetet soha meg nem nyerhetjük. A magyart nem 
hogy félné, de csaknem naponként inzultusokban 
részesíti — büntetlenül... 

Fegyver nem szerezheti már vissza tekin-
télyünket, de még visszaszerezheti a kultúra... 

Barátságban és szövetségben az olasz elem-
mel, melyet ha talán érzelme nem is, de létérdeke 
kétségtelenül a velünk való szövetségre kény-
szerít, — a kultúra hatalmas erődítményeit kell 
fölépíteni a magyar tengerparton, a magyar 
név dicsőségére." 

A kultúrának ilyen tekintélyes védővára lesz 
a Magyar Adria, melynek feladata és célja: 
A tengerparti magyar uralom történelmi emlé-
keinek irodalmi kultiválása ; a magyar Adriának 
a magyar közönséggel való megismertetése; a 
tenger életére vonatkozó tudományos kutatások 
megindítása és vezetése, az e célt szolgáló tudo-
mányos intézmények megalapítása és fönntartása. 
Felkölti az érdeklődést a tengerészet, tengeri 
halászat és tengeri kereskedelem iránt, hogy így 
az Adria Magyar Tudományos Társaság-nak, 
különösen közgazdasági tekintetben, gyakorlati 
céljai is legyenek. 

Az új s valójában hézagpótló társaságnak, a 
feladatai különféleségei szerint, különböző szak-
osztályai lesznek. 

A földrajzi szakosztály felkutatja a magyar 
tenger partját, vizét. Nagy meteorológiai állo-
mást és aerológiai obszervatóriumot teremt. 
Gondos figyelmében részesíti a tengerpart etno-
gráfiáját. A történeti-régészeti szakosztály adja 
ki a magyar Adriára vonatkozó történeti és 
irodalmi munkákat; összegyűjti és közzéteszi a 
magyar tengerpart történetére vonatkozó forrá-
sokat, meg a történeti becsű régiségeket. A ter-
mészetrajzi szakosztály kutatja fel a tengerpart 
geológiáját, a tengeri medence fenekének ter-
mészetét, állat- és növényvilágát, fejleszti meg-
levő halbiológiai állomásunkat tudományos 
zoológiai állomássá s megteremti a tengeri ter-
mészetrajzi múzeumot s a nagy tengeri akvá-
riumot. 

A tengerészeti és közgazdasági szakosztályok 
a hatáskörük intenzív müvelésével fognak meg-
felelni kultúrális hivatásuknak. Es lesz oceano-
gráfiai intézetünk. Népszerű, pompásan illusztrált 
lap is indul, mely a tenger életének mindegyik 
mozzanatát felölelve, a magyar tengert meg-
ismerteti és megszeretteti a magyar közönséggel. 

A Magyar Adria ügyet vet az élő szó köz-
vetetlenségére is. A különböző szakosztályok 
tudósai népszerű felolvasásokat tartanak majd 
Fiúméban, Budapesten és esetleg másutt is. 

A budapesti szakosztályok munkáját hűsé-
gesen fogja támogatni a Fiúméban székelő, 
önálló hatáskörrel felruházandó, tengermelléki 
tudományos hatóság. 

Mindig csodálattal szemléltem az északeurópai 
államoknak tengerre termett készségét és a 
tengerek gazdag kincseinek jogvédelmére szer-
vezett nemzetközi megállapodásait. 

Hála Istennek, hogy most már a magyar 
tenger jogvédelméről is külön egyesület s külön 
statutumok gondoskodnak, ám a tengerünk 
gazdag kincseit mai napig sem ismerjük iga-
zában. 

Nyilt vizünk csak tenyérnyi a tengereket és 
óceánokat járó nemzetek vizeihez fogva, ám 
azért drága kincsünk a Quarnero, mert a mienk, 
mert kapuja a nagy vizeknek s hatalmas erő-
forrása közgazdaságunknak. 

Régi szép és megkapó, az idők jártán szinte 
feledésbe merült jelszavunkat : a „ tengerhez 
magyart", most váltja igazán valóra a magyar 
társadalom. 

Nápoly tündéri szép öblében harmincöt évvel 
ezelőtt alapította Dohm dr. a világhírű zoológiai 
állomást ; az állattan búvárai dolgoznak asztalai 
mellett. A művelt nemzetek tudósaival versenyre 
kelnek a magunk szaktudósai, akik ott mun-
káltak vagy dolgoznak a magyar asztal mellett ! 

Az osztrákoknak Triesztben van tudományos 
stációjuk, a berlini akvárium-társaság az osztrák 
tengerparton : Rovignóban szervezett ilyen állo-
mást, a németek, franciák, angolok és oroszok 
bővelkednek tudományos intézetekben és állo-
másokban, sőt még a japánok is szerveztek 
egyet Misakiban, a Tokiói-öbölben, a tokiói 
egyetem tengeri biológiai állomását. 

A szélső délkeleten : Jáva-szigeten Batáviának 
van nagyhírű zoológiai állomása, az Atlanti-
óceán amerikai partján pedig Rhode-Islandon 
New-Port, Cambridge nagyhírű Harvard-egye-
teme zoológiai intézetének biológiai állomása, 
Woods Hall és New-York közelében: Cold 
Spring Harbor hirdetik fennen az amerikaiak 
tudományszeretetét, fennkölt gondolkozását és 
áldozatkészségét. 

Mert az Újvilág bővében van gazdag mecé-
násoknak, akik milliókat helyeznek a kultúra 
oltárára. Ki ne ismerné a James Shmitson, 
John Harvard, E. Yale, Andrew Carnegie vagy 
James Lick nevét? 

Nekünk, magyaroknak, csak egyetlen Semsey 
Andorunk van ! 

A Magyar Adria munkatervezete szerint meg-
lesz végre-valahára a magyar zoológiai állomás 
is, — egyetlen tengeri halbiológiai stációnkat 
szervezik tudományos állattani stációvá — a 
nagy tengeri akvárium Fiúméban vagy Buda-
pesten, s a tengerészeti múzeum Fiúméban. 

A németek büszkék a hamburgi Seewarte-re 
s a legutóbb állított berlini tengerészeti intézetre, 
de most nekünk is lesz óeeánográfiai intézetünk 
— a magyar Quarnerón! 
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Ha a Néptanítók Lapjának érdemes olvasói 
csak egy pillanatra is megforgatják elméjükben 
a Magyar Adria vázoltuk gazdag programmját, 
látják, bogy ez a most alakuló tudományos 
egyesület a nemzeti ideálok lobogóját tűzte ki. 

Nagy is az én örömem, bogy a Magyar 
Adriának célját és feladatait az én tisztelt kollé-
gáimnak: a magyar tanítóknak elmondhattam. 

Tanítók tanácsadója. 
B. J. Prész. 1. A hitoktatásról az illető felekezetek 

kötelesek gondoskodni. Hitfelekezeti iskolákban a ta-
nító rendszerint díjtalanul köteles ebben segédkezni. 
Állami és közs. iskolai tanító nem kötelezhető arra, hogy 
a hitoktatást ingyen végezze. 2. Útadót kell fizetnie. — 
Sz. L. A nyugdíj alapjául szolgál a legutolsó, beszá-
mítható fizetés ; ezen okból kívánják be a szolgálat 
utolsó évében élvezett tanítói jövedelmet feltüntető 
díjlevelet. Ha ezen legutolsó fizetés után a nyugdíj-
intézeti járulékok ki vannak vetve, de még egészben 
ki nem egyenlíttettek, az nem képezi akadályát a 
nyugdíjazásnak. Nincs tehát kikötve az, hogy az elért 
magasabb fizetés mellett még bizonyos éven át szol-
gálatban kell lenni. A nyugdíjazásnál csak a teljes 
évek számítanak, a hónapok nem. — I. A. és P. I. 
A népoktatás ingyenességéből eredő államsegélyekről 
nincs újabb mondanivalónk. Amit e tárgyban közöl-
hettünk, azt eddig már több alkalommal megtettük. — 
F. 1. Nkroly. Nem ismerjük sem az egyházmegyei 
nyugdíjalap, sem pedig a nevelőintézet szervezeti sza-
bályait. Enélkiil pedig föltett kérdéseire választ nem 
adhatunk. — M. Oy. Pdics. 1. Egyetértünk önnel 
abban, hogy az iskola nyilvántartásaiba a tankötele-
seknek kicsinyítő neveiken való beírása helytelen dolog. 
Okosabban tennék kartásai, ha efölött nem vitáznának. 
2. Hivatkozott üzenetünk állami tanító kertjárandó-
ságára vonatkozott. Az 1007. évi XXVI. t.-c. 6. §-a 
ugyanis a természetben nyújtott lakás körülírásánál 
megjelöli : a két szobát, kon3'hát, kamrát és a leg-
szükségesebb mellékhelyiségeket. A törvény kertről, 
vagy ennek egyenértékéről sehol sem emlékezik meg. 
Ha tehát az állam ennek dacára ad a tanítónak kertet 
használatra, amely a községi és felekezeti tanítók 
részére megállapított ugyanezen járandóságnál rend-
szerint nagyobb kiterjedésű, csak természetes köve-
telmény az, hogy a haszonélvezettel kapcsolatos ter-
heket a haszonélvező viselje. — K. S. Sri. Sorsjegyei 
dolgában tessék valamely napilaphoz, vagy ahhoz a 
bankárhoz fordulni, ahonnan azokat megvette. Nem 
vagyunk arra berendezkedve, hogy ezzel foglal-
kozzunk. — Sz. I. A hitoktatás kérdésében lapunk 
egyik utóbbi számában nyilatkoztunk. Tessék ennek 
utána nézni. — Keresztúr. A gazdasági népiskola 
vezetéseért megállapított tiszteletdíjnak a nyugdíjba 
való beszámítását illetően eddig még két rendelkezés 
áll fenn ; az egyik a községi jellegű gazdasági nép-
iskolákra iránytadó és a 66.569/902. sz. a. kelt rende-
lettel kiadott szervezet és tanterv, melynek 32. §-a 
szerint a szaktanító tiszteletdíja csak végleges alkal-
mazás esetén számít a nyugdíjba s ezokból a díj-
levélbe fölveendő ; a másik az állami népoktatási 
intézetek számára újabban kiadott Utasítás 77. §-ának 
rendelkezése, amely szerint a gazdasági tárgyak taní-
tásával megbízott tanító és tanítónő nyugdíjba is be-
számítandó pótlékban részesül. Itt tehát a nyugdíj-
igénynek megfelelően való emelése nincs véglegesítés-
hez kötve. Egyébként ezek az ügyek a gazdasági 
népoktatásról szóló törvényjavaslat törvényerőre emel-

kedése után egyöntetű rendezést nyernek. Megjegyezzük 
még, hogy a beszámításnak az nem lehet akadálya, 
hogy az államsegélyt csak öt évre folyósították. — 
V. E. Szkek. Mindennemű hivatalos póstai küldemény 
póstakönyv mellett adandó fel. A póstamester tehát 
szabályszerűen jár el, ha a nyugtatványát tartalmazó 
hivatalos levelet póstakönyv nélkül nem veszi fel. 
Ezzel pedig bizonnyal rendelkezik az iskola, mert 
különben az iskolaszék sem a tanfelügyelővel, sem az 
egyházi hatósággal nem levelezhet portómentesen. 
Tessék ezt a postakönyvet és az iskola pecsétjét fel-
használni. — L. K. Dfalva. Erre nézve rendelkezést 
nem ismerünk. A méltányosság elve szerint ez a kérdés 
csak akképen oldható meg, hogy akié a munka és a 
teher, azé a vele járó haszon is. Ha a tanfelügyelőség 
elbírálása alá bocsátja ügyét, más döntést nem is 
tudunk elképzelni, mint önre nézve kedvezőt. — 
Elnök. 1. Nézetünk szerint az iskolai adónak a meg-
jelölt módon való kivetése nem szabályellenes és nem 
is tudunk rá okot, amiért a határozat végrehajtható 
nem lenne. Ha mégis akadnak egyesek, kiknek a ki-
vetés módja ellen észrevételük van, fölebbezzenek az 
elsőfokú határozat felülbírálására illetékes közig, bizott-
sághoz. 2. Fennáll tényleg oly rendelkezés, amely 
szerint pl. a gabellapénz alól, ha a hitközség többi 
alkalmazottja ezt nem fizeti, fel van mentve a tanító is. 
Ugyanez áll a húsvéti liszt kiszolgáltatására nézve is. 
Arra vonatkozóan azonban, hogy az állami s egyéb 
adókat az izr. hitközség köteles legyen a tanító helyett 
megfizetni, semmiféle rendelkezést nem ismerünk. — 
Bakonyalji. Röviden megokolt és a belügyminiszter-
hez címzett folyamodványát pártoló fölterjesztés végett 
küldje be a vármegyei alispánhoz. Elégséges, ha 
keresztlevelét csatolja. A névmagyarosítás tekintetében 
követendő eljárás felől különben Telkes Simon ny. 
min. számtanácsos (Budapest, I., Attila-körút 85.) 
készséggel ad útbaigazítást s küldi el a nyomtat-
ványokat. — Derite. Az a kérdés, hogy szabályszerű 
fegyelmi eljárás lefolytattatott-e és hogy ennek során 
minő ítélet hozatott? Mert ha az áll, hogy egyházi 
hatósága felfüggesztette s panaszára a közokt. miniszter 
állásába visszahelyezte, akkor az egész megvont fize-
tésre igénye van ottani alkalmaztatásának időpontjáig. 
Tessék különben bevárni a közig, hatóság intézkedé-
sének eredményét. — V. V. Klbény. Sokszor tudattuk 
már e helyen, hogy útadó fizetése alól csak az állami 
tanítók vannak fölmentve. — H. S. Hdász. 1. Az 
iskolaszék hozzájárulásával fölvehetnek más hitfele-
kezethez tartozó tankötelest is. 2. A törvény nem azt 
mondja, hogy a terménybeli tanítói járandóság meg-
felelő pénzértékkel megváltandó, hanem azt, hogyha 
az iskolafenntartó a terményjárandóságot nem szedeti 
be a tanító közbenjötte nélkül és a megszabott időben, 
akkor a termény helyett annak értékét kell készpénzben 
megfizetni. Ha ön e tekintetben hátrányt szenvedett, 
tessék panaszával a járási főszolgabíróhoz fordulni. — 
Határvölgyi. Az iskolaszéki elnöknek önhöz intézett 
sorai az 1907. évi XXVII. t.-c. 11. § ának rendelkezésén 
alapulnak. A kántorságban való segédkezés önnek 
époly szoros kötelessége, mint akár az oktatás. Külön 
tiszteletdíjat ezen a címen nem igényelhet, mert ez 
a jelleg érintetlenül hagyásával alapfizetésében tényleg 
bennfoglaltatik. Legföljebb az ellen lehetne kifogást 
emelni, hoz a mellékjavadalmakban nem részesül, de 
ez a kérdés is csak jóindulattal volna előnyére el-
intézhető. Nincs tehát az ön esetében sem lábbaltiprás, 
sem perhorreszkálás, hanem egyszerűen végrehajtják 
a törvény hivatkozott szakaszát. — E. G. Pkolt. Az 
iskolaszék határozata alapján e tanév folyamán jogosan 
szedhette be a tandíjat. Az azonban nagyon valószínű, 
hogy a jövő tanévtől kezdve, amidőn tandíj már nem 
szedhető, ezen a címen kárpótlást nem kap. 
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SZÉPIRODALOM. 
A kerek asztal mellett. 

Irta: Nil. 

Együtt vagyunk a kerek asztal mellett 
A szél ölünkbe falevelet perget . . . 
Nagymama ül a régi karosszékben. 
Imára kulcsolt, reszkető kezében 
Megkésett, sápadt rózsaszál pihen. 
Néz, néz merengve, szinte tétovázva. 
A szemében egy hosszú élet gyásza, 
Nagy szenvedések szótlan, bús beszéde, 
Kiomlott könnyek színtelen nyoma . . . 
Búcsúzó csókját a nap ideszórja 
S olyan megint e csöndes alkonyóra, 
Mint hogyha itt, a kerek asztal mellett, 
Nem változott vón' semmisem, soha . . . 

Valaha régen szük volt ez az asztal. 
Meg is toldták a lapját két arasszal 
S még akkor is csak épen hogy megfértek 
Körülötte az éhes apró népek 
Ozsonnatájon, alkonyatfelé . . . 
A „csöpp" ott trónolt anyuskánk ölében 
És orgonasípmódra, sorba szépen, 
A többi hét gonosz is megkerült. 
Ki tintás ujjal, ki tépett ruhával, 
Megsántult lóval, fejetlen bubával, 
Vagy egymás körme nyomát hordva búsan. 
. . . De itt, a békés, csöndes kerti zúgban, 
A megterített kerek asztal mellett, 
Bősz harci lármájuk zajtalan elült . . . 

Csak nagymamát, a foszlós, friss kaláccsal, 
Fogadtuk hangos örömriadással. 
Míg ellenben a gyümölcsös kosárka 
Némán ürült ki, egy szempillantásra 
Es nem volt elég semmi, sohasem! 
A tornácon apánk sétált pipázva, 
De úgy félszemmel mindig ránk vigyázva. 
Szép ősz bajusza olykor meg megrándult, 
Tán csak a visszafojtott kacagástul 
A csacsi kis beszédek hallatára . . . 
Vagy inkább sóhaj kelt a szíve mélyén, 
Hogy végignézett sok apró cselédjén : 
„. . . Ha nem leszünk, a kerek asztal mellett 
Ki terít majd ezeknek ozsonnára?" 

S jött egy tavasz, szomorú, könnyes, gyászos. 
A temetőbe jártunk jó apánkhoz. 
A csöppet el se' bírta még lába 
S olyan bús volt a fekete ruhába' 
Fehérvirágos kerti fák alatt . . . 
Akkor láttam meg, félve, szomorúan, 
Anyánk szívén mily nagy, nehéz ború van, 

Sötét terhétől szinte megszakad. 
A mi könnyeink lassan felszáradtak. 
Anyánk szívén örökre ottmaradtak. 
S ha mosolygott is néha még az ajka, 
Örök fájdalma reszketett át rajta. 
A lelkét gyötrő néma éjszakába 
Csak egy sugár hullt meleg csillogással, 
Napfényt derítő, édes, égi bájjal : 
Ha megcsöndült a kerek asztal mellett 
A kis pacsirtánk nótás kacagása. 

Aztán . . . mert szenvedésből áll az élet — 
Ez a sugár is egy nap elenyészett . . . 
Világtalan, vak sötétben maradtunk, 
Az Istent híva vétkezett az ajkunk — 
Hitünk vérzett el a csapás alatt, 
Hogy kialudt a fény sötét szemébe' . 
S dalos kis szája többé nem kacag ! . . . 
A homlokán sugárzó égi béke . . . 
Mirtuszfüzéres menyasszonyruháján 
S habos, leomló, selymes csipkefátylán 
Fehér virágok reszkettek zokogva — 
S úgy álmodott alattuk, mosolyogva. 
A legszebb álmát vitte el magával, 
Mit ketten szövögettek még a nyáron, 
Fehér fénnyel szikrázó éjszakákon, 
Míg ott ültünk a kerek asztal mellett 
S fölsírt a kertből méla csalogánydal . . , 

Nem volt elég. Fölötte fű se' nőtt még : 
Anyánknak szőtték már a szemfedőjét. 
Két gyilkos, hosszú évig reggel-este, 
A kínok ágyán vergődött a teste 
S lelkében hordott százszoros halált. 
„. . . Itthagyjam őket most, vagy nemsokára? 
Bízzam a szélnek verdeső szárnyára? . . . 
És a kietlen, nagy embervadonban 
Járjanak sírva, árván, elhagyottan? . . . 
A két karom többé ne melegítsen? . . . 
A két kezem itt többé ne segítsen? . . . 
A szívem forró, végtelen szerelmét 
Ők soha, soha többé ne érezzék ? . . . 
Odafent kettő vár rám epedve, 
Idelent heten várnak majd remegve 
Utánam . . . Hallod, ó Uram ? . . . Heten ! . . . 
Hogy menjek én el ? . . . Hogy váljak én el ? . . 

S hogy virradatra bágyadt az éjjel : 
A kis kertben, a kerek asztal mellett, 
Heten zokogtunk, immár csak heten . . . 

Azóta újra elszálltak az évek. 
Egyik közülünk régen hűtlenné lett. 
Nagymessze tőlünk rakta meg a fészkét 
S a kerek asztal hívó, halk beszédét 
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Nem hallja már s ha hallja is, nem érti. 
Ám minekünk itt minden kedves, drága. 
A kis kert minden bokra, rózsaszála. 
Ozsonnatájon, alkonyatfele 
Halkan pereg ránk a fa levele. 
S olykor a könnyek hamvas fátyolán át 
Anyuskánk édes, áldott szemepárját 
Látjuk ragyogni a felhők alatt, 
Míg ideszórja aranyát a nap 
Két szőke fejre, nagymama ölében . . . 
A másik kettő rámhajol gyöngéden. 
A csöpp kimondja kurtán, kereken : 
Csókot nem ád, ő gimnázista már ! 
S hogy eltűnik a végső napsugár, 
Még itt vagyunk a kerek asztal mellett 
Heten . . . Uram, ó add, soká heten . . . 

Virághervadás. 
írta : Kakas Irén. 

Harminckilenc tanítónéni verődött össze az 
ország minden részéből, hogy itt, a továbbkép-
zőn megtudják, mi az a szociális pedagógia és 
hogy visszaálmodhassák a kedves intézeti életet. 
Bizony némelyiknek már jól a háta mögött 
van az az idő és van olyan, akinek a leánya 
is továbbképző-tanfolyamokra jár az intézeti 
életet visszaálmodni, de viszont vannak köztük 
rövidszoknyás kisleányok, akiknek tiszta, gyere-
kes a tekintete és akik még nagyon is odaille-
nek az iskola padjaiba. 

Valamennyit egy közös, nagy, nyolcablakos 
hálóterembe helyezték el. Persze alvásról itt, 
úgy éjfél után két-három óráig, szó sem lehetett. 
Ezek az alapjában véve szomorú, magányos 
leányok most, hogy megint többen együttle-
hettek, jókedvűen, sokszor pajkosan csúfolták 
ki egymást és önmagukat. 

Az öregebbek néha zúgolódtak is: 
— Igazán, ez már sok, nem lehet aludni. 
Némelyik síró hangon esdekelt: 
— Lelkeim, csukják be azt az ablakot, a 

vállam meghűl. Már tegnap is fájt. 
— Hogyne, — felelt ingerülten egy a sa-

rokból — a fuldoklásban nem akarom ám ma-
gam továbbképezni. Képzelem, milyen jó levegő 
lehet a maga iskolájában! 

Ezt a megjegyzést a hálás publikum neve-
téssel honorálta. 

A második sor közepén a Szép Ilonkának 
elkeresztelt rutén leányt gyóntatták, hogy éne-
keljen rutén dalokat. 

— Énekeljen és táncoljon hozzá, — kiáltotta 
közbe valaki. 

— Viselje magát tisztességesen, kis pesti 
leány, mert magára kacsingat valaki a nyitott 
ablakon át, — mondta a közbekiáltó szomszédja. 

— Igen, a második emeleten! 

— Pedig igaz ! Nézze, a hold minden fényét 
magára pazarolja. 

Erre a kis pesti felugrott és tréfásan ott a 
holdfényben táncolt és hozzá énekelt: „En és a 
holdvilág". 

— Éljen, újra ! — neszeztek többen. 
De mire újra kezdhette volna, a kályha mel-

lől, „Szép Ilonká"-ból citált egy leány : „Csen-
des a ház, ah de nincs nyugalma!" 

— Kinek szól ez, Mariska? 
— Akár magának is, — válaszolt a szavaló — 

persze „csendes a ház" kivételével és a foly-
tatással. 
, — Hallgassanak már — mondta egy idő-

sebb újra. — Itt lehetetlen maradni. Holnap 
megkérjük az igazgatónő őnagyságát, hogy mi 
kiköltözködhessünk innen. 

— Éljen, fő a cselekvő szemléltetés. Maguk 
lesznek a szemléltetők és mi a növendékek. 
Holnap a kivándorlást szemléltetik a nénik, 
paplanos bugyorral a hátukon. 

Egy darabig még évődtek, huncutkodtak, 
aztán lassanként elcsendesült a zaj a hálóban, 
csak a nyitott ablakban motoszkált még három 
leány. Három feketehajú, csaknem gyerek tanító-
néni. Körülbelül a legfiatalabbak és a legszo-
morúbb szeműek. Még nem régen szépnek, szí-
nesnek álmodták az életet. „A többiek már 
beletörődtek a változhatatlanba." így véleked-
tek ők. 

— Pedig én nem is álmodtam lehetetlene-
ket — mondta a kis szabolcsmegyei. 

— Hiszen az ember az álmait rendesen meg-
történhetőknek képzeli. Ezért fáj a csalódás. 

Mind a ketten egyszerre néztek a dunántúli 
leányra. 

— Nem értem magát, — folytatta a beszé-
det a kis fehérképű szerb Hajnálka — egész 
nap csupa jókedv, maga közöttünk a legvígabb, 
mindig kész a huncutságra és néha mégis olyan 
szomorú, öreges dolgokat mond. 

— Tudja miért? — nevetett a dunántúli. — 
Egyszer azt álmodtam, hogy meghaltam. Nagy-
nagy bánat ért akkor, hát azt hittem, nem 
érdemes tovább élni. Az orvos is ijesztgetett: 
„A búskomorságból egy veszedelmes betegség 
származik. Találja ki, mi ? Tudja ? Na hát tartsa 
az eszében," mondta az öreg doktor. Ahogy 
aztán fölébredtem, nevetni kezdtem ezen a bo-
londos álmon. Akkor nagyon megízlett a neve-
tés. És nézzék, ha öreges dolgokat mondok 
néha, akkor azt hiszem, talán van valami abban, 
hogy meghaltam egyszer. Meghaltam a bánat-
nak. Aztán tudják-e, tanultuk, hogy Plátó azt 
mondta : mi abból az eszményibb világból, ahol 
születésünk előtt voltunk, hoztunk magunkkal 
képzeteket. Ez buzdít bennünket a tökéletes-
segre. Én a bánat világából hoztam képzeteket 
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magammal. Magukhoz is ösztönszerűleg vonzó-
dom, mert bánatosak. Maguk is álmodhatnak 
néha szomorúakat. 

— De mennyit. Például az éjjel álmomban 
megszöktem az öreg Kovács bácsival, de olyan 
lassan totyogott, hogy inkább visszacipeltem, 
mert gondoltam, utolér a felesége — mesélte 
a kis szabolcsmegyei Lenke. 

— En mindig arról álmodom, ami egyszer 
már volt — mondta Hajnalka. — Hogy a 
gyerekek az úton, amint megyek iskolába, ütik 
a fehérvirágos akácfát, hogy virágot szedhes-
senek a kalapjukba, vagy hogy megegyék. En 
valósággal érzem az ütést és az nekem fáj. 

— Erről magára ismerünk — felelt a má-
sik kettő. — Mondja tovább. 

— Aztán azt álmodom, hogy utazom. Be 
akarok lépni egy fülkébe és onnan egy régi, 
kedves ismerős mosolyog felém. Már szeretnék 
visszamenni, de ő elibém jön és azt kérdi : 
„Megijedt tőlem?" 

— Dehogy, csak jobb lett volna nekünk 
már nem találkozni — felelem. 

— Hát még mindig haragszik rám, mert a 
kávénénikék mindenfélét összebeszéltek ? 

— Talán fél kimondani, hogy mit mondtak ? 
Na hát haragudtam, mert nem volt igazuk, én 
nem szerettem magát. Es ha szerettem volna 
is ? Mi célja van annak, ha mi együtt vagyunk ? 
En már berendeztem magamnak az életet. Az 
az édes semmittevés nem nekem való. Sok 
bennem az egyéniség. 

— Nines igaza — mondta. 
— Igazam van. Én itt nemsokára kiszállok, 

de előbb meg akarom kérni valamire. Talán 
nincs hozzá jogom, talán félreért majd, de én 
különbnek hiszem magát a többinél. Az eszem 
azt mondja : csak olyan mint a többi, de nem 
tudom így érezni ezt. Különb. Hát nézze, ha 
sejti, hogy valahol találkozhatnánk, ne jöjjön 
oda. ígérje meg. 

— Megígérem. 
— Jó, bálából megmutatom az útitársamat. 

Es megmutattam neki a saját fényképét. Az 
arca piros lett és a keze reszketett. — Vélet-
lenül került hozzám, mondtam neki. — Aztán 
megállt a vonat, én kiszálltam. — Gondoljon 
az ígéretére, — fordultam vissza az ajtóból. 
A vonat újra elindult és én magamra marad-
tam egy kicsi, néptelen állomáson. 

— Még most sem feküsznek le? kérdezte 
valaki álmos hangon. 

— Gyerünk lefeküdni, hiszen már világoso-
dik — indítványozta valamelyik a három közül. 

Másnap újra előhozták a fotográfia meséjét. 
— Eh, nem örökös útitárs az, higyjék el, 

leányok — beszélt a dunántúli. — Megfakul, 
összetépjük, elszórjuk, eljárnak fölötte az em-
berek. És amint beszélt, gúnyos, szomorú, 
fáradt mosolygás lebbent el az arcán. A lelke 
legmélyéről egy sóhajtás is felszakadt erősza-
kosan, visszatarthatatlanul. 

Hajnalka azt hitte, az a mosolygás az ő szo-
morúságát gúnyolta. — Kinevet — mondta 
magában. 

És az utolsó napig nem is beszéltek többet. 
Akkor, búcsúzóra, találkozott a tekintetük, az-
tán a kezük, az ajkak. 

— Igaza volt magának. Józan nappali vilá-
gításban be kell látnunk, hogy illúzió az egész. 
Nem szabad berendezkednünk arra a szomorú 
életre, hogy egy élettelen kép kísérjen át egy 
életen bennünket — mondta a sírástól még 
szakadozottan Hajnalka. 

— Meg kell szoknunk azt a gondolatot, 
hogy így, egyenként eltemetjük álmainkat. Mi 
itt maradunk magunkra, egyedül, kifosztva, 
fáradtan, mindig öregebbek leszünk és mindig 
kevesebb képzetünk marad abból az eszményi 
világból. 

— Mit komédiáznak ott maguk? — szólt a 
síró leányokra egy sovány, öreges leány. 

Valamelyik közbeszólt: 
— Azt siratják, hogy olyanok lesznek, mint 

maga. 
Az asztal végén a vén leányok egészségére 

ittak a búcsúzók, mire Hajnalka a kis boros-
poharát fölemelte, az ő arcán is végiglebbent 
az a fáradt, gúnyos mosolygás. Az első lépés 
a vénlányság felé. 

Egyesületi élet. 
— A Szebenvármegyei általános tanító-

egyesü le t ezévi rendes közgyűlését Nagyszeben-
ben tartotta meg. E tanítóegyesületbe újabb idő-
ben mintegy 50 gör. kath. és gör. kel. felekezeti 
tanító lépett be; így a tagok száma 120-ra emel-
kedett. A gyűlést két mintatanítás előzte meg. 
Simó I. állami isk. igazgató-tanító Mátyás király 
korából egy mondát tanított, Popa K. gör. kel. 
tkép. gyakorló iskolai tanító magyar beszéd-
gyakorlat útján hatféle színnek magyar kifejezését 
tanította kérdő, állító és tagadó mondatok alkotá-
sával. A két tanítás az állami iskola tornatermé-
ben, a tulajdonképeni közgyűlés a vármegyeház 
dísztermében tartatott meg. A közgyűlésen jelen 
voltak Munka Sándor kir. tanfelügyelő, Nisztor I. 
és Kóródy E. s.-tanfelügyelők, Zágoni Gábor 
kir. közjegyző, gondn. elnök, Bitinsky kép. igaz-
gató, Fieltsch I. dr., ág. ev. lelkész, Schuster M. 
ipar- és ker. isk. igazgató, Bod P., Győry I. 
polg. isk. igazgatók, Briebrecher tkép. tanár, a 
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helyb. állami főgimn. több tanára, ezeken kívül 
még számos vendég tisztelte meg a közgyűlést. 
Hohenlohe Egon herceg nagyszebeni róm. kath. 
plébános betegsége miatt nem jöhetvén, táviratilag 
üdvözölte a tanítót gyűlését. Kiss Sámuel állami 
isk. tanító, egyesületi elnök megnyitójában az 
erkölcsi nevelés szükséges voltát fejtegetve, szíves 
szavakkal üdvözölte az egyesület tagjait, a tan-
felügyelőséget s a megjelent vendégeket. Az 
elnöki megnyitó után a kir. tanfelügyelő s a két 
s.-tanfelügyelő külön - külön szíves szavakkal 
válaszoltak az elnök üdvözlésére. Ezután Geren-
csér István kolozsvári áll. tkép. tanár felolvasta 
A mese és monda, az elemi népiskolában című 
igen szép és tanulságos értekezését, melyet a 
közgyűlés mindvégig éber figyelemmel hallgatott. 
Utána Meslcó Pál, a Magyar Gazdaszövetség 
titkára tartott előadást, melyben meggyőzően 
fejtegette a mezőgazdasági termelő-, értékesítő-
és tejszövetkezetek szükséges voltát s buzdította 
a jelenlevő tanítókat ily szövetkezetek létesítésére. 
Ezt követőleg Szilka Sz. tartott felolvasást a 
magyar nyelv tanításáról, nem-magyar tannyelvű 
népiskolákban. A felolvasott értekezés bő tapasz-
talatot és tanulmányt árult el, sok helyes út-
mutatást nyújtott. A fiúkézimunka-tanításról szóló 
pályamunka bírálatát Weinhold K. olvasta fel. 
A javaslat értelmében a közgyűlés a művet juta-
lomra érdemesnek ítélte s a szerzőnek, Schlich 
Ödön terézárvaházi tanítónak átadatott a pályadíj. 
Szakáts Károly titkár gondosan szerkesztett 
jelentését elfogadták. Elnök előterjesztette a taní-
tói nyugdíjtörvény revíziója tárgyában az ország-
gyűlés képviselőházához benyújtandó memorandu-
mot s a „Magyarországi tanítók országos szövet-
ségé "-be való belépés ügyét. Mindkét előterjesztés 
határozattá emelkedett. Ezek után a tanításokról, 
könyvtárról, pénztárról szóló bizottsági jelentése-
ket hallgatta meg a közgyűlés. Az indítványok 
során Tolvaly G. előterjesztésére határozatba 
ment, hogy az egyesület évkönyvet adjon ki, 
melybe a sikerültebb dolgozatok felvétessenek. 
Szakáts K. titkár egészségi okokból állásáról le-
mondván, helyébe közfelkiáltással Kajtsa József 
választatott meg. Gyűlés után a Római Császár 
éttermében közebéd volt, melyen Apponyi gróf 
miniszterre, Munka S., Nisztor, Kóródy tanfel-
ügyelőkre, Zágony Gábor kir. közjegyzőre, Kiss S. 
elnökre, a gör. kel. és gör. kath. felekezeti taní-
tókra, mint az egyesület ú j tagjaira s a tanítói 
közélet más jeles tagjaira mondtak felköszöntőket. 
Hogy a „Szebenmegyei tanítótestület "-bői alakult 
„Szebenvármegyei általános tanítóegyesület" sok 
felekezeti tanító belépése által a tagok számában 
megerősödött, tekintélyben emelkedett : abban 
igen nagy érdeme van a szebenmegyei kir. tan-
felügyelőség hathatós támogatásának, tapintatos 
eljárásának. 

Könyvesház . 
* A magyar nemzeti irodalom áttekin-

tése . (írták Bánóczi József és Weszely Ödön. 
Megjelent Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] r.-t. 
kiadásában. Ára 4 korona 50 fillér.) 

A legnehezebb feladatok egyikére vállalkozik 
az, aki jó irodalomtörténetet akar írni. Az a 
veszedelem fenyegeti, hogy könyve életrajzi ada-
toknak sivár sorozata lesz. Az a néhány bíráló 
megjegyzés, mellyel a költők s írók működését 
kíséri, tartalmatlan frázis azok előtt, kik az illető 
munkákat nem ismerik. Az meg képtelenség, 
hogy mindazon műveknek ismeretét megkívánjuk, 
melyekről az irodalomtörténetnek meg kell emlé-
keznie. 

Kétszeresen nehéz feladat tanítóképzők számára 
írni. A tanítók legnagyobb része falura húzódik 
s ott a legtöbb esetben — természetesen, van-
nak kivételek — megőrzi azokat a nézeteket, 
melyeket valaki elsajátított. Ezeket alkalomadtán 
tovább is adja. így vagyunk különben a közép-
iskolát végzett emberek nagy részével is. Néhány 
frázis átmegy a köztudatba s nem is lehet onnan 
többé kiirtani. 

A Bánóczi-Weszely-féle irodalomtörténet úgy 
akarja az életrajzok ridegségét élettel megtölteni, 
hogy a könyvhöz csatolt olvasmányokat ügyesen 
válogatta meg. Megszoktuk, hogy régebbi köny-
veinkben a költőknek néhány olyan versét találtuk, 
melyeket már mindenki ismert. Néhány regény-, 
vagy drámatöredéket is szoktak nyújtani, amelyek-
ből bizony nagyon halovány képet lehetett alkotni 
az illető írókról. Ez a tankönyv esztétikai érteke-
zéseket, bírálatokat, korrajzokat tartalmaz. Nagyon 
üdvösnek tart juk ez't a változást. 

Szerettünk volna még valami újítást. Az élet-
rajzokon és a művek rövid bírálatán kívül rész-
letesebben ismertethették volna minden korszak 
hangulatát. Megrajzolhatták volna minden kor-
nak emberét, mert megismerve a világfelfogást, 
az ízlést, a vágyakat, az illető kor irodalma ért-
hetőbb lett volna előttünk. Ezzel elérték volna 
azt is, hogy az olvasók belátták volna, mért 
kellett az előbbi kor irodalmának a rákövetkező 
időben helyet adnia az újnak. A könyv tanító-
képzők számára készült s épen a tanítóknak kell 
tisztán látniok azt az útat, melyet az emberiség 
a mai napig megtett. 

A Bánóczi-Weszely-féle könyv különben nagyon 
használható. Életrajzi adatai nem túlságosan 
aprólékosak, az alkotásokhoz fűzött méltatások 
világosak, elfogulatlanok. 

* Szilveszter testvér álma. (írta Szoma-
házy István. Singer és Wolfner kiadása. Ára 
3 korona.) 

Megírtuk e helyen többízben, hogy közép-
szerű lírai költeményeket igen könnyű írni. A 
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mult nagy költői megteremtették a nyelvet, a 
levegőben van egy egész sereg költői frázis, a 
közepes tehetség alig tesz egyebet, mint e frázi-
sokat összerakja. Amit a líráról mondottunk, áll 
az elbeszélőinkre is. A mult irodalmából örök-
ségül kaptunk néhány alakot, örökségbe kaptunk 
néhány formát, sőt azt a szókészletet is, mellyel 
a hőseinket jellemezhetjük. Elbeszélőink jó része 
nem tesz egyebet, mint ezeket az örökölt ala-
kokat, formákat és szókészletet felhasználja. 

Műveltebb emberre Szomaházy művei is azt a 
hatást teszik, mintha mozaikkép állana előtte, 
melynek alkotórészei régi ismerősök, évtizedek 
munkásságának gyümölcsei. Az író csak fel-
használta, csak összeillesztette a kész anyagot. 
Sehol egy eredeti alak, sehol egy új gondolat. 
Még a nyelv is a régi. Annyira a hagyományos 
úton járnak, annyira ismertek alakjai, hogy 
novelláinak kezdetén már tudjuk befejezésüket. 
Alig mutatja be az író alakjait, már is úgy 
érezzük, mintha a selyemhernyó gubójának szála 
akadt volna kezünkbe, melynél fogva szépen le-
gombolyíthatjuk az egészet. 

Mindezt meg tudnánk bocsátani, ha Szomaházy 
a múltból örökölt alakokat némileg ú j színben 
mutatta volna be. De még rontott rajtuk. Az ő 
emberei mind árnyak, kiknek egyetlen ősi jellem-
vonásuk kormányozza tetteiket. A kolduló francis-
kánus mind kapzsi és álszenteskedő, a kolostor 
barátjai falánkok, kik a gyomrukon kívül mással 
sem törődnek és így tovább. A nagy tömeg 
szokott így ítélkezni. A társadalomnak vannak 
az egyes osztályokról ily előleges ítéletei. De míg 
a társadalom magáévá teheti a műveletlen ember 
ősi jellemzési sajátságát, meggyökerezhetik benne 
bizonyos előítéletcsoport, az írónak nem szabad 
lesülyedni erre a színvonalra. Nem szabad ezer-
szer és ezerszer hallott ós leírt jelzőkkel a leg-
közönségesebb s amellett csak képzeletben élő 
típusokat elénk állítania. 

Nincs ennek a munkának egyetlen jó oldala 
sem. Hji az előbbiekhez hozzávesszük azt, bogy 
valami léhaság, kétszínűsködés jellemzi csaknem 
valamennyi alakját, nemcsak értéktelennek, ha-
nem ízlésrontónak és károsnak tartjuk ezt a 
kötetet. 

* A magyar nyelv. (írta Balassa József. 
Az Athenaeum kiadása. Ára 2 korona 40 fillér.) 

A középiskolák felső osztályai számára készült 
ez a könyv, de nagy haszonnal forgatják külö-
nösen azok a tanítóink is, kiknek anyanyelve nem 
magyar, vagy azok, kiknek nyelvérzékét a nem-
zetiségi vidéken való hosszas tartózkodás meg-
rontotta. 

Tulajdonképen nyelvtan ez a könyv, mégis el-
tér a közönséges nyelvtanoktól, mert szélesebb 
látókört és a tudásnak biztosabb alapjait nyújt ja. 
Megismertet bennünket a nyelv múltjával, leg-

régibb nyelvemlékeinkkel és nyelvünk rokon-
ságával. Majd azokat a formákat mondja el, 
melyekből szókincsünk évszázadokon át gyara-
podott. Végül pedig a régi nyelv sajátságait adja 
tudtunkra. Ez a munka első része. A második 
rész a mai nyelvvel foglalkozik. Ezek a fejezetek 
mai nyelvünk szavait, szavainknak jelentését, 
beszéd- és mondatrészeit, mondattanát, nyelv-
járásait foglalják magukban. 

Balassa József világos és áttekinthető munkája 
második kiadásban jelent meg, bizonyságot téve 
ezzel a könyv igen szükséges voltáról. 

* Udvarhely megye földrajza. (Vezérkönyv 
elemi iskolai tanítók számára. Az ú j miniszteri 
tantervhez alkalmazkodva, saját rajzaival ellátta 
és írta Szász Ferenc áll. isk. ig.-tanító. Minden 
jog fenntartva. 1909 Székelyudvarhely.) 

A népiskola összes tárgyai tanításának mód-
szerében beállott már a forradalom, csak a föld-
rajz tanítása halad a régi csapáson. Ez a mostoha-
gyermek. Kutatások s immár részben megállapodá-
sok vannak az írás és olvasás tanításánál, a szám-
tannál, a beszéd és értelemgyakorlat tanításánál, 
a fizikánál, történelemnél s más tárgyak tanításá-
nál s a földrajz tanításánál vagyunk végtelenül 
konzervatívek. Pedig mennyi szempont marad 
figyelmen kívül. Mi érdekli a gyermeket ? Mi 
eszmélteti a gyermeket? Mi ösztönözi a gyer-
meket? Ha csak e három gondolatot lopják bele 
a tanításba, már akkor magától megdől a föld-
rajz tanításának egyszerűen leíró módszere. S 
hogy immár kezdenek gondolni a földrajz tanításá-
nak módszerével, az is mutatja, hogy pl. a közép-
iskolai tanáregyesület nyilt kérdésnek tekinti az 
ügyet. 

Sokszorosan üdvözölném Szász Ferencet, ha 
ő vezérkönyvében olyan eszmét vetett volna 
szőnyegre, mely, hacsak részben is, megjelölné 
azt az líj irányt, amin haladnunk kellene. De 
ő ezt nem ambicionálja. Nem is az volt a célja. 
Szorgalommal, igyekezettel írta le, hogyan tanítja 
ő siménfalvi iskolájában, a III. osztályban, Udvar-
hely megyét, úgy, ahogyan sok más tanító az ő 
megyéjét tanítja a saját iskolájában. Érdemes 
munkát végzett. A mellékelt rajzok ügyes kézre 
vallanak. 

Más kérdés azután az, hogy a szerző hogyan 
találja meg a számadást ? Vezérkönyve ugyanis 
módszertani utasítást — ami talán az ország 
összes tanítóit érdekelné — nem tartalmaz. 0 
leckéről leckére leírja, hogyan tanítja a gyermeket 
saját iskolájában, attól kezdve, hogy tájékozódik 
a szabadban, egészen addig, míg kialakul előtte 
Magyarország. 

Ezt a vezérkönyvet így, ebben az alakban 
csupán a siménfalvi iskolában lehet használni, 
mert már a szomszéd község iskolájának a taní-
tója a saját községéből, mint a gyermekek lakó-
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helyéből kénytelen kiindulni. így, bár azért a 
könyvben leírás, történelmi szempont tekintetében 
sok használhatót talál más tanító az ő iskolájára 
nézve is, tulajdonképen a vezérkönyv az ő iskolá-
jára nem talál. 

Szerző sokszor nehézkes kifejezést használ. 
Ilyenkor sokkal eredményesebb a szintetizáló-
eljárás. Könyvében a most használt módszert 
erős kézzel viszi keresztül, de ingadozik a kép-
zeletről a valóságra való átmenetnél. A képzelet-
ről menjünk át a rajzra s azután a térképre. 
Az kár, hogy az agyagot száműzi a földrajz-
tanításnál, pedig ez igazán átmenet lehet a kép-
zelet és valóság között. 

Ismétlem, szerző jó munkát végzett, ami azon-
ban igen-igen kicsiny téren jelent haladást. Mun-
kája szép kiállítású, 115 nagyobb arányú oldal. 
Ára nincsen megjelölve. Urhegyi Alajos. 

* Tarka pillangók a mesék országából, 
(írta Konrád/né Kelen Jolán.) A mesék országából 
már sok, igen szép tarka pillangó került ki s a 
gyermeksereg keresi is ezeket. A legtöbb gyer-
mek bizony rajong a szép mesekönyvért s ennek 
mi, felnőttek természetesen csak örülhetünk, mert 
a legtöbb mese a gyermek erkölcsi és esztétikai 
érzésére jótékony hatással van. Ebből a szem-
pontból nézegettem szerző tarka pillangóit is, 
de mikor a könyv végére értem, a sok tarkaság 
egy nagy szürkeséggé olvadt össze. Újra szem-
ügyre vettem egyiket is, másikat is, s ekkor 
szereztem csak meggyőződést arról, hogy hiszen 
ezek a mesék külön külön is csak szürke pillangói 
a nagy meseországnak. As zürke pillangókat pedig 
a gyermekek nem szeretik, nem vonzza a lelküket, 
mert színtelenek. Minek is, mikor annyi szép 
tarka pillangót találhatunk, amennyi csak kell! 
Huszonnégy mesét találunk ebben a könyvben, 
melyek értékéről már fentebb beszámoltam. Még 
azok a mesék is, melyeknek alapgondolata helyes, 
kidolgozásukban fogyatékosak, bár az utóbbit 
nem mondhatjuk a közbevetett mondatokról, a 
germanizmusokról és az ilyen kifejezésekről, mint 
pl. : „ Az asszony fitymáló ajkbittyesztéssél lépett 
közeiebi. " „Élet fogy tiglanon túli örökös fogság.1' 
„Vévén", „megfogódik" stb. Mindegyik mesében 
van elég, nem is kell keresni. A könyv kiállítása 
azonban igen szép, ízléses munka. A közbeszúrt 
színes rajzokat Fábián Ferenc készítette, de 
ezek is csak valamivel sikerültebbek maguknál 
a meséknél. (j.) 

* Tanügyi tárcák. Réztolli M. (Nóvák Mihály, 
Zalaegerszegen) tanügyi tárcáinak ú j kiadására 
készül. Az ő tanügyi tárcadolgozatai a nemrég meg-
szűnt „Néptanodá"-ban láttak napvilágot, 1888-tól 
1900-ig. Lelkes, tüzes, vidám dolgozatait pedig 
ismeri a Néptanítók Lapja és a Nemzeti Iskola 
miden régebbi olvasója, mert azok meg ezekben 
jelentek meg 1896-tól 1905-ig. De külön kötetek-

ben is kiadattak az ország lelkesebb, szívesebb taní-
tói és tanítónői támogatásával és el is fogytak, csak 
a II. kötetből van néhány példány. Most a két 
kötetet egy vaskos könyvben fogja kiadni Réztolli. 
Terjedelme 350—400 oldal lesz, ára három ko-
rona. Megjelenik 1910 húsvétjára. A pénzt be 
lehet küldeni már most is, de levelezőlapon is 
lehet előjegyezni a könyvre, ez esetben után-
vétellel kapják az illetők. Réztolli kéri az ország 
minden tanítónőjét és tanítóját : rendeljék meg 
könyvét és gyűjtsenek rá tanítói gyűlések és 
összejövetelek alkalmával megrendeléseket. Az 
iskolaigazgatók pedig vegyék meg a tanítói könyv-
tár részére is. Melegen támogatjuk kérését mi is. 

100 koronás aranyérmek. 
A pénzügyminisztérium vezetésével megbízott 

m. kir. miniszterelnök 1909. évi 4048/Pm. szám 
alatt az ausztriai veretű 100 koronás aranyérmék 
ismertetése tárgyában a következő hirdetményt 
bocsátotta ki : 

„Utalással az ausztriai veretű egykoronás ezüst 
emlékérmék ismertetése tárgyában 1908. évi 
február 20-án 140.308/1907. sz. alatt, az ausz-
triai veretű tíz- és húszkoronás arany emlékérmék 
ismertetése tárgyában 1908. évi május 1-én 
45.259. sz. alatt, az ausztriai veretű ötkoronás 
ezüst emlékérmék ismertetése tárgyában 1908. 
évi június 15-én 66.303. sz. alatt és az ausztriai 
veretű egyszázkoronás arany emlékérmék ismer-
tetése tárgyában 1908. évi augusztus 2 2-én 
93.274. sz. alatt kiadott hirdetményre, közhírré 

teszem, hogy a birodalmi tanácsban képviselt 
királyságok és országok kormánya 1909. évtől 
kezdve egyszázkoronás aranyérméket az alábbi 
rendelkezések szerint veret és bocsát forgalomba : 

A százkoronás aranyérme képlapján Őfelsége 
mellképe látható, a következő körirattal : FRANC 
JOS. I. D. G. IMP. AUSTR. REX. BOH. GAL. 
ILL. ETC. ET AP. REX. HUNG. 

A hátlapon az ausztriai császári sas látható s 
fölötte köriratként az értékjelzés: C CORONAE 
és a veretési évszám római számjegyekben, a 
császári sas alatt az értékjelzés: 100 COR. és 
a veretési évszám arabs számjegyekben. 

A karima sima és mélyített betűkkel e jelszót 
tartalmazza: VIRIBUS UNITIS. 

A lapok pereme emelkedett és sima, és azon 
belül gyöngysor (gyöngy gyöngyöt érintve) vonul 
végig. 

A százkoronás aranyérme átmérője 37 milli-
méter. 

A százkoronás aranyérmék rajza a jelen hirdet-
ményhez van mellékelve. 

Budapest, 1909 november 10-én. 

M. kir. pénzügyminisztérium." 



1 6 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 8 . SZÁM. 

Szemléltető-eszközök szemléltetése. 
(Bittenlinder Miklós előadása.) 

Nem épen stílszerű manapság, a gépuralom 
aranykorában, bogy napról napra pusztul a gépies-
ség élete a számtan körében. De majd csak ezt 
is kiforgathatjuk sarkából, a gép segítségével. 
Van belőle bőven az országos tanszermúzeumban. 
Ezek ismertetésére vállalkozott Bittenbinder tanár 
úr. A népiskolában már csak azért is szükséges 
a számvetés szemléltetése, — így szól a magya-
rázat — mert nem születtek velünk a szám-
képzetek. Elvontak mindannyian. A szemléltetés 
ad neki életet tudatunkban. Két csoportra oszt-
hatók a szemléltető-eszközök. A természetes esz-
közökhöz tartozik a pénz és különféle mérték is. 
Legfontosabb mesterséges szemléltető-készülék a 
számológép, helyesebben számolási eszköz. A gyer-
mekek búbánatára nem felel meg első nevének, 
vagyis nem végzi a számolást. Többféle dolog 
követeli a szemléltetést az elemi iskolában. Ezek : 
1. az egész számok fogalmának megállapítása; 
2. a számolás, a számsor alkotása ; 3. a tízes 
számrendszer ; 4. a négy alapművelet, végül 5. az 
egyszerű törtek, az egységnek egyenlő részekre 
osztása. Az utóbbinál olyan tárgyakon szemlél-
tetendő a részekre osztás, melyeknél a rész 
alakja különbözik az egész formájától. Pl. jól fog 
az alma, de nem válik be a méter. Sokan a túl-
buzgóság hibájába esnek, olyat is szemléltetnek, 
amit nem kellene. így a számkép, a műveleti 
jel szemléltetése fölösleges. Ezeket csak írassuk 
és rajzoltassuk. Különben rendszerint többet ér 
a természetes szemléltetés, mint a mesterséges. 
Sok tanító gyönyörű eredményt ér el minden 
mesterséges készülék nélkül is. Hibázik az a 
tanító, ki a mesterséges szemléltetést a százas 
körön túl is használja. A százas számkörön felül 
a belső szemléltetés foglalja el az érzéki meg-
figyelés helyét. Könnyen megy ez a pénzzel, 
mértékkel. A szemléltető-eszköz kellékeit hatá-
rozza meg ezután az előadó. Akkora legyen, hogy 
mindenki jól láthassa, egyes részeit megkülönböz-
tethesse. A szemléltetendők egyneműek, vagyis 
egyenlő alakúak és nagyságúak legyenek, de két-
féle színűek. A színek kellemes hatást keltsenek. 
Mozgatható tárgyakat használjanak. Ha a készülék 
egyszerű, minden gyermek könnyen kezelheti, 
ami előmozdítja az öntevékenységet. Csak azt 
mutassa a készülék, amit szemléltetni kívánunk. 
Nem csupán a fejszámolást szolgálja az eszköz, 
hanem az írásost is. Amit nem lehet áttekinteni, 
nem szabad szemléltetni. Ezért nem sokat érnek 
a szimbolikus szemléltető - szerszámok. Végül 
legyen az eszköz ízléses és olcsó. 

Leginkább azokat a számolási eszközöket is-
merik, melyek a tízes csoport rendszerén alapul-
nak. Ezek őse az úgynevezett orosz számológép, 

mely valókép sem nem orosz, sem nem számoló-
gép. Csak akkor kérkedhetnék számológép rang-
jával, ha maga végezné a számolás nagy munkáját. 
Határozottan nem is muszka származású, hanem 
kínai. Az orosz névhez csak úgy jutott, hogy 
egy francia matematikus orosz földön bukkant 
reá. Maga sem tehet róla. A napoleoni háború-
ban mint fogoly ragadt a muszkaföldön. Mikor 
kiszabadult, hozta volt magával. Metzben 1815-ben 
használják először, Bernben 1830-ban. Sajátságos, 
hogy Németországban Diesterweg még nem is-
meri, legalább nem említi. Jó szerencséje ennek 
a készüléknek, hogy golyóval manipulál. Már 
amelyik golyóval. Azért legalkalmasabb a golyó, 
mert nem szórja szét a gyermek figyelmét. A 
kocka alakja szétszórja. Aztán könnyen lépnek 
érintkezésbe s könnyen válnak el egymástól a 
golyók, anélkül, hogy tévedésbe ejthetnének vala-
kit egyéniségük és önállóságuk tekintetében. Leg-
célszerűbb a 4 cm. átmérőjű golyó. Valamennyi 
ne valljon egy színt, de kettőnél több szín sem 
kívánatos. Elfogadható tanácsokat osztogat érte-
kezőnk a fedőlapra, a sodronyokra, valamint a 
keretre nézve. E tanácsokat magáévá is tette már 
mind az orsz. tanszermúzeum tanácsa, mind a 
minisztérium. Rendre veszi Bittenbinder az Egye-
temi nyomda, a Lampel-cég, egy kispesti asztalos-
iparos, Szikla-Szilágyi, Némedy József, Kálics 
Demeter, Polgári Julia, Varga János, Jablonszky 
Géza dr., Kliss Lajos stb. készülékét s elmondja 
mindenikről észrevételeit. H. I. 

H i v a t a l o s rész . 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter : 

Köszönetét nyilvánította: a bíbornok herceg-
prímás 0 eminenciájának, aki a farnadi róm. kath. 
fel. isk. kibővítéséhez 40.000 db téglát és 4000 
(négyezer) K összeget adományozott ; Andrássy 
Géza gróf és Andrássy Dénes gróf nagybirtoko-
soknak, kik a nyilasi róm. kath. fel. isk. meg-
újításának költségeire egyenként 549 K 50 f-nyi 
összeget adományoztak ; ifj. Weichinger Károly 
debreczeni lakosnak, a debreczeni pincérszakiskola 
részére taneszközök beszerzésére tett 200 K ado-
mányáért ; Bácsbodrog vármegye ós Balánka község 
közönségének, mely a f. év július havában Palánkán 
tanítók részére rendezett szlöjd-tanfolyam költ-
ségeihez 300, illetve 400 K-val járult hozzá. 

Szolgálattételre berendelte: Kerényi Fe-
renc jászberényi kült. áll. el. isk. tanítót a német-
bogsáni kir. tanfelügyelői kirendeltséghez ; Németh 
György drávaegyházi áll. el. isk. tanítót a szeniczei 
kir. tanfelügyelőségi kirendeltséghez. 

Jóváhagyta: a budapesti Vasárnapi Iskolai 
Szövetség alapszabályait. 

Kinevezte: Kemény Károly oki. tanítót a 
kudzsiri áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Brenyo Elek 
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oki. tanítót a dióskai áll. el. isk.- hoz r. tanítóvá ; 
Werner József mélykúti róm. kath. el. isk. tanítót 
a tömörkényi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Timko 
Nesztor oki. tanítót a sajkásszentiváni áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Puta Péter volt utvini gör. kel. 
el. isk. tanítót a padinamatei áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Láber Gizella oki. tanítónőt a torontál-
almási áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; SzahaU 
Irma oki. tanítónőt a koháryházai áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Boross Józsa oki. tanítónőt az 
aninai áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Kovács Margit 
oki. tanítónőt a gyöngyösi áll. el. isk.-hoz r. tanító-
nővé ; Kardos Anna oki. tanítónőt a somoskő-
újfalui áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Antal Mária 
oki. tanítónőt a kóródszentmártoni áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Ottlik Margit oki. tanítónőt 
a kőrösfői áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Bózsing 
Panni oki. tanítónőt a hídvégi áll. el. isk.-hoz 
r. tanítónővé ; Dönsz Mária közs. oki. kisded-
óvónőt a poprádi áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; 
Ember Matild oki. kisdedóvónőt a lajthaújfalui 
áll. kisdedóvóhoz kisdedóvónővé ; Bozsó Ilona oki. 
kisdedóvónőt a buzásbocsárdi áll. kisdedóvóhoz 
kisdedóvónővé ; Zimányi Matild oki. kisdedóvó-
nőt a jászómindszenti áll. kisdedóvóhoz kisded-
óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Kir jak 
József nagyberezsnyei áll. el. isk. tanítót a stájer-
laki áll. el. isk.-hoz ; Posch János újpesti és 
Gaál Imre petrozsényi áll. el. isk. tanítókat köl-
csönösen ; Hajgató Károly vámfalui áll. el. isk. 
tanítót a nagyidai áll. el. isk.-hoz ; Sárpátki János 
hidvégi áll. el. isk. tanítót a homoródhévizi áll. 
el. isk.-hoz; Mocsáry József nagysinki és Salom-
váry József aranyidai áll. el. isk. tanítókat köl-
csönösen ; Weisz Jakab aninai áll. el. isk. tanítót 
az abaújszántói áll. el. isk.-hoz ; Schramm, Béla 
hodosányi és Dergovics G-yörgy muracsányi áll. 
el. isk. tanítókat kölcsönösen ; Simon Károly és 
neje, Barlanghy Márta zápszonyi áll. el. isk. 
tanítót, ill. tanítónőt a magyarpécskai áll. el. 
isk.-hoz, Kovács Sándor és neje, Cséke Jolán 
középapsai áll. el. isk. tanítót, ill. tanítónőt a 
zápszonyi áll. el. isk.-hoz. 

Végleg megerősítette : Erdelyán Döme zla-
ticzai (volt határőrvidéki) közs. el. isk. tanítót; 
Jánó József örményesi (volt határővidéki) közs. 
el. isk. tanítót; Erdelyánné Gedremenc Erzsé-
ket Olga zlaticzai (volt határőrvidéki) közs. el. 
isk. tanítónőt. 

Nyugdíjat utalványozott : Csupits János 
nacséri gör. kel. el. isk. tanítónak évi 2560 
K-t ; Klein Adolf péterrévei izr. el. isk. tanító-
nak évi 1920 K-t; Morzsányi Jakab szepes-
remetei közs. el. isk. tanítónak évi 800 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott: 
néh. Megéla Illés nyug. gör. kath. tanító özv., 
szül. Schiller Franciskának 300 K-t: néh. Hajek 

János gácsfalusi róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Miszel Vilmának évi 660 K-t; néh. Muntean 
Aurél János nyug. muszkai gör. kel. el. isk. 
tanító özv., szül. Pap Krisztinának évi 660 K-t, 
4 kiskorú árvájának összesen 440 K-t ; néh. 
Margathen Izrael nyug. ungvári izr. el. isk. 
tanító özv., szül. Hártmán Haninak évi 640 K-t. 

Különfélék. 
Űj állami elemi iskolák. 
— A Budapesti Hírlapból. — 

Javarésze a sok látogatónak, aki a téli tárla-
tot megtekinti, többnyire minden érdeklődés 
nélkül megy el az építészek kiállítása előtt. Igaz, 
egetverő architektúrát nem találunk köztük, de 
őszintén bevallom, nem is bánjuk, hivalkodó, 
hamis monumentálitással eleget találkozunk az 
életben. A kiállított tervek nagyrésze kedves, 
vonzó házacskáké. Megnézzük a katalógust : ez 
is, az is, amaz is állami elemi iskola. Úgy meg-
szoktuk a régi szabványos iskolákat, hogy el 
sem akarjuk hinni. Hisz egyik sem a rideg, kíno-
san egyforma, szimetrikus, vakablakos épület, 
valamennyi kedves otthon, úgy, hogy a felnőtt 
ember maga is belekívánkozik. 

És mindegyikük más és más. Az egyik termés-
kőből épült magas tetővel, ez felsővidéki iskola. 
Csak az egyik homlokzat négy ablaka sejteti a 
tantermet, különben olyan, mint a falu többi 
háza, ha már csak úgy a jellegét értem, mert a 
helyi karakter azért megfinomult, leszűrt alak-
jában jelentkezik rajta. A másik, fehérre meszelt 
ambitussal, olyan, mint egy kis nemesi kúria ; 
a nemes tudásnak, az oktatatásnak a háza vér-
ből való rokona a szomszéd házaknak, de mégis 
bizonyára az első és a legszebb a többi között, 
mint ahogy illik is, mert hát a mester uram 
lakja s oda jár bötüt tanulni a falu fiatalsága. 
A harmadik erdélyi erdős vidéken épült, ahol 
fa van bőven. Az egyik oldalon faszerkezetű 
tornác, a másikon nagy faorom, szép, magas tető 
koronázza a házat, de ez sem csupán az archi-
tektonikus hatás kedvéért történik, ki van az is 
használva, ott van az óvónő és a tanító lakása. 

És ha tovább nézzük e terveket, mindegyik 
más vidék, más népesség karakterét mutatja, egy-
egy építészünk egyéni felfogásában. 

Nagy haladás a művészeti politikánkban, épen 
olyan nagyfontosságú, mint az általános kultúr-
politikában a népoktatás, amelynek szolgálatára 
ezek az épületek létesülnek. 

Ezek vannak hivatva terjeszteni az ízlést a 
falu népe között, és ami fontos a dologban, ez 
nem úgy történik, hogy idegen formákkal méte-
lyezik meg a falu jellegét, hanem épen ellen-
kezően, az ott talált motívumokat megfinomulva, 
a modern építészi szerkezetekhez idomulva, de 



1 8 NÉPTANÍTÓK LAPJA. 4 8 . SZÁM. 

mégis a saját formáikat adják vissza a népnek. 
Mert a falunak az a lakója, aki házat épít, 

már most megnézi a falu legszebb, vadonatúj 
házát, amelyet a pesti úr csinált, s minthogy ő is 
újmódit akar, a házát ő is olyanformán csinálja. 

Ezelőtt a falusi ember, aki alig tette ki lábát 
szúk pátriájából, szerette volna házát az iskola 
módjára alakítani, amely előtte a modern, hala-
dottabb építést jelezte. De a régimódi állami 
iskola,"pazarló erős szerkezeti falával, ormótlan 
nagy, de azért kihasználatlan fedélszéleivei arány-
lag sokba került, az építésnek azt a modorát 
a mi parasztjaink kis anyagi erejükkel nem utá-
nozhatták. Ezek a modern kis épületkék azonban 
megtanítják, hogyan lehet a szerkezeteket oly-
képen alkalmazni, hogy minden csepp tér ki-
használtassák, hogy hogyan lehet kis költséggel 
szépen és ügyesen építeni. Tehát amellett, hogy 
e kis iskolák az ő művészetüket produkálják, s 
így konzerválják azt, másrészt a helyi viszonyok-
nak megfelelő olcsó konstrukciókra, szerkezeti 
megoldásokra tanítják. 

Ezt a nagy kultúrmissziót (mert e kis házak ha-
tását lekicsinyleni valóban nem szabad) a kultusz-
minisztérium műszaki osztálya végzi. Amikor alig 
több, mint egy év előtt ezt az osztályt felállí-
tották, Apponyi miniszter nem bürokratikus 
munkában kifáradt, kiérdemesült hivatalnokokat, 
hanem két-tetterős, és még fiatal embert, művész-
lelkeket, a magyar népművészet rajongóit bízta 
meg az osztály vezetésével és szervezésével, kik 
magukat magukhoz hasonló s ugyanazt az ideált 
szolgáló mérnökkarral kiegészítve, most céltuda-
tosan haladnak a kijelölt úton. 

Azok a művek, amelyeket itt a kiállításon 
látunk, noha már dús eredményt, de azért mégis 
csak a kezdetet mutatják. Örömmel látjuk, hogy 
a minisztérium vezetői, Apponyi Albert minisz-
ter és Tóth államtitkár lelkesedéssel karolták 
fel Kertész K. Róbert műszaki tanácsosnak, az 
osztály vezetőjének törekvéseit. Az ő kormány-
zásuknak nagyjelentőségű és hatású emlékei 
lesznek ezek a kis épületkék. 

Az állami iskolák nagy részét magánépítészek, 
a fiatal építészgárda legjobbjai tervezték : Lech-
ner Jenő, Warga László, Hikisch Rezső, 
Medgyaszay István és Nóvák Imre aláírásait 
látjuk. Nagy részét az iskoláknak azonban a mű-
szaki osztály részéről Sváb Gyula készítette. 
Mind gyümölcsei annak a buzgalomnak és fára-
dozásnak, mellyel a Magyar parasztház szerzői, 
Kertész K. Róbert és Sváb Gyula a magyar 
népművészet kincseit gyűjtögették. 

Ügyes gondolat volt ez alkalommal kiállítani 
egynéhány szemelvényt eme fölvételekből, ame-
lyek mellesleg megjegyezve, valódi grafikai mű-
vek is, és Sváb Gyula építész-főmérnök kitűnő 
előadóképességét és rajzkészségét dicsérik. így 

egyszerre látjuk művészetük termőföldjét és a 
virágokat is, melyek abból fakadtak. W. 

— Damjanichné halála. Damjanich János 
özvegye meghalt. A fehérhajú matróna hatvan 
évvel élte túl férjének, az akasztófán megdicsőült 
vértanúnak halálát. Az egész nemzet vele gyá-
szolt azokban a szomorú napokban, most meg 
az egész nemzet őt gyászolja, a magyar asz-
szonynak, a hű feleségnek példaképét. Legen-
dás alak volt már életében a „nemzet özvegye", 
bár itt járt-kelt közöttünk s megmérhetetlen 
bánatára a szegények, az árvák, az elhagyatot-
tak gyámolításában keresett enyhületet. A hal-
hatatlan nagy magyar asszonyok Pantheonjá-
ban illeti meg hely ezt a nőt, ki miként férje, 
szerb eredet volt, s mégis igaz magyar hon-
leány tudott lenni. Emléke örökké él minden 
magyar szívében. 

— A népiskolai énektanítás főbb kér-
dései; Seprődi János kolozsvári ref. gimnáziumi 
tanár úrtól a következő levelet vettük : Igen 
Tisztelt Szerkesztő Űr ! Nagyon szomorú dolog 
volna, ha cikkem (A népiskolai énektanítás főbb 
kérdései) minden hatás nélkül maradna a tanító-
ság között. Hatás vagy ellenhatás : mindegy, 
csak foglalkozzanak a kérdéssel, mert enélkül 
lehetetlen előbbre haladni. Örülök tehát, hogy az 
első válasz megjelent, bár mindjárt ebben meg-
találom azt, amire cikkemben is céloztam, s 
amire egyáltalán nem volna szükség, de úgy 
látszik, mégsem lehetünk el nélküle. Az egy-
oldalúság és szenvedélyesség érzik rajta, ami 
különben a jelen esetben érthető is némileg. 
Mivel ebben az ügyben az ország különböző ré-
széből kaptam szóbeli és levélbeli értesítéseket 
s tudomásom szerint többen is hozzá akarnak a 
kérdéshez szólani, Szerkesztő úr engedelmével, 
idő és hely megtakarítása céljából, majd az el-
jövendő válaszok végére hagyom a magam össze-
foglaló megjegyzéseit. Kérem Szerkesztő Urat, 
hogy soraimat az érdeklődők tájékozása végett 
közölni szíveskedjék. Kolozsvárt, 1909, novem-
ber 26. Igaz tisztelettel Seprődi János. 

— Jubileum. A csepeli állami elemi iskola 
(ezelőtt 2, ma 9, január hótól kezdve 11 tan-
erővel) igazgatónője, Bender Sarolta, 25 év óta 
fáradhatatlanul működik e községben, s nagy-
szerű sikereket ért el a magyar nyelv tanításá-
ban a helybeli németajkú leánykák közt. Párat-
lan ügybuzgalmát ünnepelte Csepel község állami 
és róm. kath. tanítótestülete, a község elöljáró-
sága és közönsége. A jubileum az állami iskolá-
nak e célra szépen feldíszített egyik tantermé-
ben folyt le, hol elsősorban Zettner Sebő espe-
res-plébános a gondnokság és tanfelügyelőség 
nevében üdvözölte a jubilánst, majd egy YI. oszt. 
leányka a jelenlegi, Fehér Erzsébet tököli áll. 
tanítónő a volt tanítványok nevében köszöntötte 
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s szép aranyórát adott át ; Leszkovits Gyula 
községi jegyző az előljáróség nevében arany -
tollat, végül Kelemen Viktor áll. tanító szép 
beszéd kíséretében a kollégák részéről értékes 
ezüst-emléktárgyat nyújtott át. Kis Mózes erzsé-
betfalvai áll. isk. igazgató a szomszéd község 
tantestületei nevében, majd Tóth József nyug. 
tanfelügyelő meghatóan emlékezett arról az idő-
ről, mikor még az ő vezetése alatt működött a 
jubiláns. Délben az ünnepelt tiszteletére 50 terí-
tékű ebéd volt. 

— Pályázat a JÓ Pajtásra. Az Országos-
Magyar Iskolaegyesület december közepétől 
kezdve érdekes ajándékban részesíti az ország 
nemzetiségi vidékén levő 100 iskoláját. A Frank-
lin-társulattól ajándékba kapott Jó Pajtás című 
ifjúsági lap 250 teljes évfolyamát 100 ilyen 
iskola növendékének küldik meg. Az ifjúsági 
lapot a jelentkező elemi iskolák közül kiválasz-
tott iskolák kapják egykét, esetleg három, a 
magyar nyelv tanulásában a legnagyobb ered-
ményt elért tanítványuk számára. A pályázato-
kat az iskolaigazgatóságok december 15 ig be 
küldhetik az Országos Magyar Iskolaegyesület 
igazgatóságához (Budapest, középponti városház, 
félemelet 41. sz.). 

— Az Apponyi Albert gróf és Tótli Já-
nos alapítványra 5 koronát kaptunk Grottliárd 
Sámuel (Bulkeszi) • ág. ev. tanítótól. Az összeget 
elküldöttük a gyűjtőbizottság pénztárosának, Nagy 
Lajos igazgatónak, Veszprémbe. 

— Az Eötvös-alap részére Pap Zsigmond 
h.-téglási ref. tanító lapunkhoz 3 koronát küldött. 
Eljuttattuk az Eötvös-alaphoz. 

— Szolgálati érem. Szép ünnep volt Tala-
borfalu községben, abból az alkalomból, hogy 
Chodán László ottani gör. kath. kincstári tanítót 
a közokt. miniszter a szolgálati éremmel tüntette 
ki. Az ünnep istenitisztelettel kezdődött s az áll. 
el. iskolában folyt le. Itt a Himnusz eléneklése 
után Mihályi Gábor járási főszolgabíró meleg 
szavak kíséretében tűzte fel a kitüntetett mel-
lére az érmet. Az iskolaszék részéről Kimák 
Sándor esp. lelkész, a kollégák részéről Barna 
János, a volt tanítványok részéről pedig Román 
Iván hitelszövetkezeti pénztárnok üdvözölték. 
Ezután Gabonyi Valika áll. isk. IV. o. tanuló 
az összes tanulók, Daruda János gör. kath. hitf. 
isk. V. oszt. tanuló pedig a jelenlegi tanítványok 
nevében köszöntötték fel ősz tanítójukat. Chodán 
László meghatottan mondott köszönetet a nem 
várt kitüntetésért és ünneplésért. Már 46 éve 
működik a tanítói pályán s ezt mind Talabor-
falun töltötte el. A község legöregebbjei is az 
ő keze alól kerültek ki. Nem is csoda, ha a 
község öregje-apraja szeretettel veszi körül. Az 
ünnep a szózat eléneklésével végződött. Délben 
az ünnepelt házánál 40 terítékű ebéd volt. 

— Adomány. Porse Vilmos beresztóczi áll. 
isk. igazg.-tanító a lapunkban közölt versének 
tiszteletdíja fejében járó 5 koronát a Magyar-
országi Tanítók Árvaháza karácsonyfájára aján-
lotta fel. Az adományt illetékes helyre jut-
tattuk. 

— Sajtóhiba. Lapunk 47. számának Iskolai 
Dalgyűjtemény c. cikkében Engesszer Mátyás 
neve Engemer-nek közöltetett, mit ezennel helyre-
igazítunk. 

— A tanítói lakások házadómentessége. 
(Közigazg. bírósági határozat.) 

Az 1868. évi XXII. t.-cikk 2. §-ának i) pontjában 
a „tanítói lakások"-ra megadott állandó házadó-
mentesség nemcsak a néptanítóknak, hanem a 
felsőbb iskolák (gimnáziumok, theológiai tanszékek, 
jogakadémiák és hasonlók) tanárainak lakásul 
bérfizetés nélkül átengedett s illetőleg erre a 
célra ki nem bérelt lakhelyiségekre is kiterjed. 

így határozott a közig, bíróság 1908. évi 
20.141. P. szám alatt kelt következő ítéletében: 
Ö Felsége a király nevében a magyar királyi 
közigazgatási bíróság a d-i ref. egyháznak házadó-
ügyet, melyben a d-i királyi pénzügyigazgatóság 
1905. évi október hó 22. napján 25.787. szám 
alatt, s a D. szabad királyi város közigazgatási 
bizottság 1905. évi december hó 5. napján 689. 
szám alatt határozott, a magyar királyi állam-
kincstár képviseletében a királyi pénzügyigazgató 
által beadott panasz folytán 1909. évi március 
hó 3. napján tartott nyilvános ülésben tárgyalás 
alá vévén, következőleg ítélt: A magyar királyi 
közigazgatási bíróság a királyi pénzügyigazgató 
panaszának helyet nem ad. Indokok: A királyi 
pénzügyigazgató a kincstárra nézve sérelmesnek 
tartja a panasz tárgyává tett határozatnak azt a 
rendelkezését, amelyben kimondatott, hogy a d-i 
ref. egyház tulajdonát képező s tanári lakások 
céljaira használt házak az 1868. évi XXII. t.-cikk 
2. §-ának i) pontja értelmében adómentesek, és 
azt vitatja, hogy az idézett törvényhely csak a 
tanítói lakások adómentességét állapítja meg, a 
tanítók alatt pedig csakis a néptanítók, de a 
tanárok nem érthetők. Az 1868. évi XXII. évi 
t.-cikk 2. § ának i) pontjába fölvett „tanítói 
lakások" kifejezés ugyan amellett szól, hogy a 
törvényhozás csakis ezek természetbeni lakásaira 
nézve kívánta az adómentességet biztosítani, de 
miután a magyar királyi pénzügyminiszternek 
1869. évi 31.682. számú rendelete alapján, amely 
a magyarországi kegyesrendiek tanító-tagjainak 
— akik középiskolai tanárok — lakásait az idé-
zett törvény alapján adómenteseknek mondotta 
ki, általános gyakorlattá vált az a felfogás, hogy 
a tanítói lakások alatt a közoktatás körében 
tanítással foglalkozó egyének lakásai értendők, 
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és miután a törvényhozás, — bár ezen általános 
gyakorlatról tudomással kellett bírnia, az 1870. 
évi LI. t. cikkben azzal szemben állást nem fog-
lalt és így hallgatag eme gyakorlatban nyilvánult 
felfogást helyesnek fogadta el, végre miután 
azóta is a gyakorlat általában a törvénynek ezen 
kiterjesztő magyarázata szerinti értelmezését fo-
gadta el, és a törvénynek ezen kiterjesztő értel-
mezését a pénzügyminiszter által 1907. évben a 
képviselőházhoz benyújtott és a házadóról szóló 
törvényjavaslat sem szorítja, illetőleg változtatja 
meg, sőt azt „a nyilvános iskolák tanítóinak és 
szolgaszemélyzetének természetbeni lakásai" ki-
fejezéssel kibővíti, a kincstár képviseletében a 
királyi pénzügyigazgató által előterjesztett panaszt 
figyelmen kívül kellett hagyni. 

— Halálozás . A népoktatás három régi érde-
mes bajnokának elhunytáról vettünk hírt e héten. 
A székesfővárosban elhunyt Tanos Imre nyug. 
igazgató és Cserhalmi Ferenc igazgató, a vidéken, 
Mány fehérmegyei községben Darabos Lajos 
nyug. gárdonyi tanító. Tanos Imre 48 évig volt 
a népoktatás lelkes katonája, Cserhalmi Ferenc 
39 évig, Darabos Lajo3 42 évig. Tanos és 
Cserhalmi méltán tisztelt és szeretett tagjai vol-
tak a székesfővárosi tanítóegyesületnek s haláluk 
őszinte részvétet keltett a társadalmi körökben 
is. Darabos Lajos elévülhetetlen érdemeket szer-
zett azzal, hogy esztendőkön át vitte falujába a 
budafoki gyermekeket s tanította őket magyar 
szóra, csepegtette beléjük a magyar érzést. Áldott 
legyen a jó öregek emléke. 

Szerkesztői üzenetek. 
Többeknek. Többször megüzentük már s ismételten 

üzenjük, hogy a Benedek Elek által az Orsz. köz-
művelődési tanács megbízásából szerkesztett Fel-
olvasások című könyv egyelőre nem kerül könyv-
árusi forgalomba, de minden tanító, ki felolvasá-
sokat tart, ingyen kapja meg a Tanácstól (IV. ker., 
Ferenciek-tere 3. sz.), ha kérésével hozzá fordul. — 
K. (Léva.) Lapunk 47. számában (Irodalom és művészet) 
ismertettük az Iskolai ünnepeink c. folyóiratot. Más 
efajta vállalatot nem ismerünk. — Istensegíts. For-
duljon a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamará-
hoz. Ez foglalkozik székely fiúknak iparospályán való 
elhelyezésével. Általa talán elhelyezhet bukovinai 
székely fiúkat is. — If. J. (Ipolyság.) Nagyságos cím 
illeti meg. — N. (Zalabér.) Ladányi Miksa, Budapest, 
Damjanich-utcai elemi iskola. — K. Himen-híreket 
nem közlünk. — B. (Népszokásaink.) Rajta leszünk, 
hogy karácsony táján közöljük. — Tanácstalanok. 
(Hadikfalva.) Az önök levele igen érdekes, méltó a 
legnagyobb figyelemre. Leírják, hogy a bukovinai 
magyar községekben csak néhány évig maradnak a 
tanítók s az örökös változás miatt sokat szenved a 
tanítás, s a nép is akkor veszti el a tanítót, mikor 
már megszerette az ő jóban-rosszban osztályosát, 
tanácsadóját. Önök hárman most nehéz, nagyon nehéz 
választás előtt állanak. Ott maradjanak-e, végezzék-e ott 
a nagyfontosságú nemzeti missziót, vagy kövessék elő-
deik példáját s hazajöjjenek. A szerkesztőtől kémek 
véleményt. Ugyanis szívesen ott maradnának, hogy 

ezt a szegény, elárvult népet vezessék, s csak halni 
jőnének haza, de ez az ottmaradás súlyos megpróbál-
tatás elé állítja : fel kell venni az osztrák állampolgár-
ságot. Most már attól félnek, hogy itthoni barátaik, 
kollégáik hazafiatlansággal vádolják meg, sárga-fekete 
renegátoknak bélyegzik meg önöket, hisz' már nyári 
itthonlétük idején is sokszor hallottak eféle „hízel-
géseket". Hát bizony súlyos feladat előtt állanak, de 
mi, bár nagy felelősséggel jár, azt tanácsoljuk önök-
nek : kövessék saját érzésüket, s ha ez az érzés azt 
diktálja önöknek, hogy egész életüket egy igazán 
hazafias ügynek szenteljék, ne törődjenek a „barátok" 
véleményével. E lap szerkesztőjének kétszer volt al-
kalma hosszabb időt tölteni a bukovinai székely test-
vérek között, s ha valaki, ő kellőképen tudja értékelni : 
mily szép dologra vállalkoznak önök. Aki erre vállal-
kozik, különb magyar sok ezer magyar állampolgárnál, 
ki itthon él, de semmit sem tesz hazájáért. Ha aztán 
dicsőségesen bevégezték missziójukat, hazajőnek meg-
halni. De szép gondolat ! Maradjanak ott. — Sz. 
(Éjszakában.) Nagyon szép. — M. (A népiskola igényei 
és költségei.) Sorra kerül. — F. (A magyar nyelv sikeres 
oktatásának föltételei.) Szintén. — Egy a sok küziil. Sok 
megszívlelendőt mond el. Hacsak lehet, a megfelelő 
simítással, sorát ejtjük. — T. S. (Epigrammák, 
gnómák.) Sorra kerülnek. — N. (Intelem stb.) Nem 
bíztatjuk. — R. (Otthon.) Ne tessék meggyanú-
sítani a Múzsát : verse a bizonyság, hogy nem csó-
kolta homlokon. — E. R. (Emlékezzünk.) Az alkalmi 
strófák későn jöttek. — M. J. M. (Eger.) A verselés 
elemeivel sincs tisztában. — Bokor. Sem ritmus, sem 
gondolat nincs a verseiben. — Porosz. Prózája kelle-
mesen folyik és reméljük, hogy hamarosan tud nekünk 
valót is írni. A vers nagyon gyönge. — K. J . (Ósz 
az idő.) Jó iskolai dolgozat. Nincs benne hiba, de 
művészet sincs. — Cs. Gy. (Hiába volt!) A forma 
külsőségei iránt van érzéke, de a kifejezés világossága, 
egyszerűsége, ereje hiányzik verséből. — É. F. (A. 
emlékének.) Ezt a nehéz versformát nem bírja meg. 
Nagy gonddal, sőt kínnal szedi össze a csengő ríme-
ket s ez megtagyaszt minden igazi érzést. — M. (A 
magyar nép művészete.) Jóindulatú, de kissé zavaros 
visszhangja e cikkecske Kántor Miháy költői és magyar-
lelkű szép levelének. Nincs szükség itt semmi külön 
„útbaigazításra". Aki azt a levelet elolvasta : tudja, 
mit csináljon, csak kövesse magyar lelke sugallatát.— 
N. P. (Intelem.) A vers gyönge ; hogy más irányban 
több sikerrel próbálkozhatik-e, igazán nincs módunk-
ban megállapítani. — H. V. V. (Megfagyott virágok.) 
Egyszerűen, közvetlenül ír, s ez nagy szó, mert annyit 
jelent, hogy elkerülte a dilettánsok közös hibáját. Csak 
az íróművészek erénye, valami eredeti szín és zamat 
hiányzik munkájából. Talán megjön még az is. — 
P. (Családomért stb.) Színtelen, sablonos versek. -
K. H. E. (A rossz fiú stb.) Elcsépelt, vázlatosan odavetett 
témák. Ezeket már csak igen nagy művészettel lehetne 
élvezhetővé tenni. — Sz. I. A Lombod alatt. .. kez-
detű népdal-imitáció nagyon gyenge. A másik vers 
formája, hangja ígér valamit. — Váraljai. Még mindig 
sok a zeneietlen, darabos sor a verseiben. — Homo 
novus. Sorra kerülnek. 

Tartalom : A műegyetem ünnepe, (—ó—.) — 
Az elemi iskolai testnevelés. Bognár Károly. — 
A hannoveri tanítók kongresszusa és kiállítása. Nagy 
László. — Magyar Adria. Lasz Samu dr. — Tanítók 
tanácsadója. — Szépirodalom : A kerek asztal mel-
lett. Nil. — Virághervadás. Kakas Irén. — Egyesületi 
élet. — Könyvesház. — 100 koronás aranyérmék. — 
Szemléltető-eszközök szemléltetése.— Hivatalos rész.— 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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TUDOMÁNYOS ISMERETEK. 
R o v a t v e z e t ő : I C . A . S S Á N D O E . 

1 PAEDAGOGIA. IRODALOM. 

A lélek működéseiről. 
írta: Székely György dr. 

( H a r m a d i k közlemény. ) 

A figyelemre irányuló mesterséges hatásokról és 
az elfáradásról. 

A figyelem tanában még egy sajátságos 
vonásra kell rámutatnunk. Rendesen úgy 
beszélünk a szórakozottságról, mint a figye-
lemnek merőben ellentétéről. De a közön-
séges értelemben vett szórakozottságnak két 
nemét kell megkülönböztetnünk. Akinek a 
figyelme ide-oda szökdécsel, majd erre, majd 
amarra a tárgyra irányul gyors váltakozás-
ban, semmit sem ragad meg becsületesen, a 
beszélgetést nem tudja követni, minden kon-
centráció nélkül olvas, stb., az ilyen szórako-
zott, rossz értelemben véve a szót. Az ilyen 
szórakozottság zilált zavarossághoz vezet és 
lia állandóan tart, végül félmüveltségre, felü-
letességre \ ezet. 

De rendesen szórakozottnak szoktunk mon-
dani olyan embert is, aki figyelmét oly erő-
vel irányítja egy meghatározott pontra, hogy 
más egyéb benyomások és események iránt 
teljesen érzéketlenné válik, nem veszi észre, 
ami körülötte történik. Közmondásszerü a 
tudósnak vagy a tanárnak a szórakozottsága, 
akinek figyelmét valamely probléma foglalván 
le, a hozzáintézett kérdésekre a legferdébb 
feleleteket adja, este jó reggelt köszön, stb. 
Ez a szórakozottság azonban a legintenzívebb 
figyelésnek az eredménye s mint ilyen hasz-
nos lehet és a figyelem tudatot szűkítő hatá-
sának természetes következménye. Az ilyen 
intenzív figyelmet az érdeklődés, vagy vala-
mely hatalmas szenvedély szüli. A közönséges 
életben is beszélünk a szórakozott szerelmes-
ről, vagy arról, hogy a szerelem vakká tesz. 
Jól jegyzi meg erre Höffding, hogy igen, 
vakká tesz, de csak azért, hogy bizonyos 
irányban annál élesebbenlátóvá tegyen. A sze-
relmes csakugyan nem látja szerelmesének 
hibáit, fogyatkozásait. Míg annak, ki iránt 
közönnyel viseltetünk, a jó tulajdonságait sem 
vesszük észre. Első cikkünkben a figyelemre 

vonatkozólag kifejtettük annak élettani fel-
tételeit és megállapítottuk, hogy a figyeléssel 
párhuzamos a nagy agykéregnek a működése 
ép úgy, mint ahogy a szórakozottságnak bio-
lógiailag a reflex-ingerlékenység felel meg. 
Mindaz tehát, ami a homlokkéregnek tevékeny-
ségét akadályozza vagy megszünteti, a gátlást 
is csökkentvén, az izgékonyságnak a fokát emeli 
s így az asszociációk játékának, a szórakozott-
ságnak kedvez, de ellene működik a figyelemnek. 

Lényegében három módja van annak, hogy 
a reflex-ingerlékenység növekedjék a figyelem-
nek a kárára és a szórakozottság javára : 1. a 
nagy agynak mesterséges eltávolítása; 2. an-
nak bizonyos mérgekkel való bénítása és 3. az 
elfáradás, mely szintén bénítva hat a nagy 
agykéregre. 

Az első az élettani laboratóriumokban álla-
tokon végzett kísérleteinél fordul elő. A kisebb-
fokú bénulást okozó mérgek alatt leginkább a 
tea, kávé és az alkoholnak hatását értjük. Ennek 
a hatásnak a tudományos felderítése a gya-
korlati életre nézve is igen fontos, mivel ezek 
nemcsak a felnőtteknek, hanem az ifjaknak is 
mindennapi élvezetei közé tartoznak. 

Sajnos, eddigelé majdnem Kräpelin heidel-
bergi elmeorvos az egyedüli, aki ezzel a kér-
déssel kísérletileg foglalkozott. A teáról ki-
mutatta, hogy az úgy az érzéki benyomások-
nak a felfogását, mint a képzeteknek a kap-
csolódását jelentékenyen megkönnyíti, míg 
általa a mozgásoknak a kiváltása látszólag 
nem gyorsul. Ez utóbbi a mozgásokra vonat-
kozó tételét később úgy módosította, hogy 
habár a mozgásoknak a centrális kiváltása 
nem történik is gyorsabban, de az izmokra 
gyakorolt hatásánál fogva az izommozgásnak 
a kiváltása, amely az alacsonyabb központok-
ban megy végbe, gyorsíttatik. 

A kávénak a hatása lényegében megegye-
zik a teáéval. 

Az alkohol azonban, Kräpelin szerint, épen 
ellenkező hatást gyakorol: mindenféle lelki 
folyamatot megnehezít. Lassítja az asszociációt 
is, azon egyetlen kivétellel, hogy a külső 
érintkezési asszociációknak (hasonló hangzás, 
szójátékok, rímek) nagyon kedvez és ezeket a 
külső kapcsolatokat gyorsítja is. Ellenben az 
összes mozgásokat megkönnyíti és ezen 
könnyebbség nem az izmokra gyakorolt ha-
táson alapszik, mint a teánál, hanem a moz-
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gási impulzusoknak gyorsabb centrális kivál-
tásán. Az alkohol csak a közvetve mondott 
komplex-3zavak betanulásánál hathat kedvező-
leg (pl. hangos tanulás), amennyiben bár nem 
a hangképek szenzórikus befogadását, hanem 
a beszélt, a hallott szónak motorikus begya-
korlását könnyíti meg és így e másodikkal 
az azzal összekapcsolt első folyamat is nyer 
könnyüségében. 

A hang-asszociációk könnyítése, amelyet az 
alkohol eszközöl, ugyancsak a mozgásképzetek 
reprodukciójának könnyítésén alapszik, ame-
lyekkel a szósorok szorosabban vannak össze-
kapcsolva, mint a hallásképzetekkel. (így van 
ez Kräpelin szerint a legtöbb embernél.) így 
pl. sokan egy költemény elmondásánál meg-
akadnak, de rögtön folytatni tudják, ha az 
egészet elülről kezdik mondani, tehát ha a 
mozgásoknak a sorát ismétlik, míg azt az 
eredményt nem érik el, hacsak halkan fut-
ják át a sorozatot. 

A kísérleteknek ezen eredménye megegyezik 
a közönséges megfigyeléssel. A mérgek mindkét 
neme, tea és kávé egyfelől, az alkohol másfelől, 
a felnőtteknek bizonyos körülmények között 
jó szolgálatot tehetnek. Aki szepegő, félénk 

f(akinek „lámpaláza" van)] az kis adag alkohol 
bevétele által motorikus impulzusait erősíteni 
fogja és lelki életének nem épen az előtérben 
levő egész tartalmát épúgy, mint némely el-
határozását gátló aggodalmát háttérbe fogja 
szoríthatni, tehát elébb fog jutni a cselekvés-
hez. Egy k^rdpárbajnál például kis adag alko-
hol használata célszerű és helyes, mert az agy 
motorikus ingerei gyorsabban kiváltódnak. 

Az alkohol közelebbi hatására nézve tipikus 
az, hogy egy lelki betegséget az ú. n. helyfélel-

^jamgt gyógyítják vele, mert így könnyebben 
sikerül a gyötrő rohamok fellépését megaka-
dályozni, ezáltal a betegnek elvesztett ön-
bizalmát visszaszerezni és így a lelki betegség 
rendszeres kezelésére a talajt előkészíteni. Aki 
ellenben szellemileg fáradt, annak a tea és 
kávé képzeteinek felébredését és gyorsabb be-
folyását segíti elő, amelyek aztán a figyelem 
által való megragadás számára kínálkoznak és 
ily módon ismét magát a figyelmet moz-
dítja elő. 

A gyermekeknél azonban a mérgeknek mind-
két nemét kerülni kell, nem tekintve az ezzel 
járó egészségbeli veszedelmeket, már csak ma-
gáért a figyelem kedvéért is. Mert az alkohol, 
mint a felnőtteknél, úgy itt is minden intel-
lektuális folyamatot megnehezít, így a figyel-
met is. 

Az alkohol szellemi életünkben a figyelem-
nek ép az ellenkezőjét, a képzelet játékát, a 
szórakozottságot („Ideenflucht") idézi elő és 

bár a mozgási impulzusok kiváltásának gyor-
sítására igen alkalmas, azért a lelki és testi 
erők emelése csak látszólagos. Az alkoholisták, 
különösen a fizikai munkát végzők ezért szere-
tik különösen annyira az alkoholt, nem tud-
ván, vagy nem törődvén azzal, hogy az élénk-
ség, az energia-növekedés csak ideig-óráig tart, 
mert az alkohol túlságos, vagy gyakori élve-
zete, amellett, hogy az élénkség után hatalmas 
gyengeség, levertség következik, nemcsak a 
testi szervezetre hat roncsolólag, hanem a szel-
lemi élet tompulását is maga után vonja. 

Kemény Zsigmond báró regényíró későbbi 
éveiben, ha dolgozott, minden órában kávét 
ivott. De meg is adta az árát: későbbi éveiben 
elmebeteg, élőhalott lett. 

A tea és a kávé az associációknaknagyon is 
gyors játékát és repülését idézhetik elő, de 
a mellékes képzeteknek mellőzésével egyúttal 
a lényegeseknek, a fontosaknak a megragadása 
is lehetetlenné válik. 

Ha at alkohol és más orvosi szerek héní-
tólag, a tea és a kávé túlingerlően hatnak, 
egy másik ténvező mindig bénítólag hat a 
nagy agykéregre és kedvezőtlen a figyelemre. 
Ez a tényező a megromlott, a kilehelt szénsav 
folytán használhatatlanná vált szóbalecegö. 

A nagy agykéreg annál jobban dolgozik, 
mennél élenydúsabb a hozzá jutó vér. Oly 
mértékben csökken munkaképessége, amilyen 
mértékben kevesebedik az oxigén és növek-
szik a szénsav a vérben. A nagy agykéregre 
igen nagy méreg a szénsavas szobalevegő. És 
épen ezen a tényen alapszik az iskolai higiénia 
azon szabálya, hogy egy-egy tanteremben mi-
nél kevesebb gyermeket tanítsunk és minél 
gyakrabban szellőztessünk. 

Az elfáradás. 
Amint a megromlott szénsavas levegő, ép-

úgy hat az agyvelőnkre az elfáradás. Az 
általánosan elismert és érvényes elmélet sze-
rint az sem más, mint mérgezés, amit a testi 
vagy szellemi munka által a bomlási termékele 
lassú felhalmozódása idéz elő. Ezek tehát az 
idegeknek és az izmoknak a működéséből szár-
maznak. A bomlási termékek lassú mérgezést 
idéznek elő, míg az alkohol az adagok erős-
sége szerint gyorsan, lökésszerűen hat. 

Általában ismeretes, hogy az elfáradás a 
testi és a szellemi munkát, a figyelmet egy-
aránt megnehezíti, végül lehetetlenné teszi. 

E kérdést kísérletileg először Bettmann 
tanulmányozta felnőtteken. A figyelmetlenség 
pszichológiai tényezői között az elfáradás a 
didaktikára nézve a legfontosabb, mert ez ellen 
már nem oly könnyű védekezni, mint a rossz 
levegő és a többi külső veszélyekkel szemben. 
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Míg az elfáradásra nézve pontosabb kísérleti 
adatok nem állanak rendelkezésünkre, nem 
marad más hátra, — minthogy a közvetlen 
megfigyelésből és tapasztalásból ismeretes alap-
elvekhez tartva magunkat — alávetjük ma-
gunkat a következő tényeknek : a) a szünetek 
kívánatosak ; b) a fiatalabb növendékek köny-
nyebben elfáradnak, mint az idősebbek; c) a 
szemléltető tárgyak és a kézügyességiek ke-
vésbé erőltetnek meg bennünket, mint az elvont 
gondolkodást kívánók és végül d) a délutáni 
tanítás alkalmatlan a különösebb szellemi 
munkára. 

Mindazok, akik eddig a fáradtság mérésével 
foglalkoztak, megegyeznek abban, hogy a fizikai 
megerőltetés képtelenné tesz a szellemi munkára 
és hogy ezért a tornaórát két tanítási óra közé 
ékelni nem szabad. Ez azonban az eddigi 
pedagógiai tapasztalatnak teljesen ellentmond. 

Az elfáradás okát és az elfáradás megmérését 
különösebben Kröpelin, Schiller, Griesbach, 
P. Kemsies, Wagner Ebbinghaus, Burgerstein, az 
olasz Mosso és még Salzmann tanulmányozták. 

Wagner (Darmstadtban), Griesbach és Kemsies 
szerint a testi és szellemi elfáradás a bőrfelület 
érzéketlenségében nyilvánul. Ezért ők az el-
fáradást, mint a figyelem lankadását az ember 
bőrfelületén, még pedig a test különböző helyén, 
a köztakarón a tapintókörök nagyobbodásából 
mérték, az ú. n. tapintókörző, vagy aesthesio-
méter segélyével. (A tapintótestecsek a bőrfelü-
leten, a test különböző részein egyenlőtlen 
sűrűségben vannak. Ezért különböző az a 
távolság is, mely szükséges ahhoz, hogy két 
finom érintést két külön érzésként fogjunk 
föl. A nyelv hegyén 1, az ujjak hegyén 2, az 
ajkakon 5, a kézháton 31, a hát közepén 
68 mm. Természetes, liogy gyakorlat által e 
távolságok kisebbíthetők.) Bár a figyelem lan-
kadásának mérésére e módszer alapelve két-
ségkívül helyes, de egyszerűsége mellett is 
igen sok hibát és tévedésforrást rejt magában. 
Mert igaz, hogy az aesthesiométer azért mutat 
két pont helyett egyet, mert a bőrfelület a 
szellemi munka miatt érzéketlen, de az is igaz, 
hogy egy pontot érzünk akkor is, ha a tapintó-
körző egyik hegye olyan ponti a esik, ahol 
tapintótest nincsen. 

Mosso turini tudós ezekkel ellentétben a 
szellemi munka által a testben kiválasztott 
méreganyagoknak az izmokra gyakorolt hatását 
mondja az elfáradás okának. Ezért használ ő 
ergografot ( = izommérőt). Mosso vizsgálatai 
azonban rendkívül fáradságosak, nagy gyakor-
latot és sok időt követelnek meg. Leuba kü-
lönben is már bebizonyította, hogy az ergog-
raosf mérés nem mutat kétségtelenül megbízható 
eredményt. 

A Griesbach-féle uesthesiométeres és a 
Mosso-féle ergografos vizsgálatok fiziológiai 
irányúak. 

Vannak ezeken kívül még pszichológiai 
módszerek is. Ilyen pl. a Kräpdin-Oehren-
féle „folytatólagos" módszer, melynek lényege 
abban áll, hogy a kísérleti személyekkel pl. 
5 perces darabokban szellemi munkát (pl. 
összeadást, vagy egy idegennyelvü szöveg a, 
vagy o, vagy bármely betűjének aláhúzását) 
végeztetünk. Ezekben főleg a „hibaszám" a 
mérvadó. 

Ilyen és lényegében megegyező kísérleteket 
végzett Burgerstein is, aki oly feladatokat 
adott a gyermekeknek, melyek mindegyikének 
a megoldása ugyanannyi ideig, pl. legalább 
10 percig tart. A munkálatok hibáinak a 
száma jelzi azután az elfáradás fokát. 

Ebbinghaus kombinációs módszere (kiegé-
szítő módszer) abban áll, hogy a tanulóknak 
oly összefüggő olvasmányt adunk, melyből 
egyes betűk, szótagok, vagy szavak hiányoz-
nak. Ezeket kell a tanulóknak kiegészíteni. 
A kifáradással csökkenni fog a kombinatív 
képesség, de növekszik a ki nem pótolt, vagy 
helytelenül kiegészített hiányok száma. 

Mindezen vizsgálatok azonban a figyelem 
természetének és változékonyságának követ-
keztében biztos eredményt a pedagógia szá-
mára alig adnak. 

Meg kell azonban külön emlékeznünk e 
helyen RanseJiburg Pál dr. (Bpest) hazánkfiáról, 
aki e tekintetben szintén igen értékes kutatá-
sokat végzett pszichológiai laboratóriumá-
ban. Vizsgálatairól „A gyermeki elme ép és 
rendellenes működése, egészségtana és védelme" 
című munkájában számol be. 

Ranschburg szerint a gyermek figyelme a 
nap folyamán ingadozásokat mutat. „Leginkább 
csökken a figyelőképesség d. e. 11, és d. u. 
2 óra között. De ezenkívül a figyelem az év 
folyamán is bizonyos hullámszerű emelkedése-
ket és sülyedéseket mutat : a legnagyobb már-
ciusban, a legkisebb júliusban. Ez az eredmény 
módosul még a földrajzi fekvés szerint is. Fel-
tűnő az az egybehangzó vizsgálati eredmény, 
hogy a nyári hónapokban, midőn a szellemi 
energia (márciustól júliusig) csökken, az izom-
erő feltűnően növekszik. A leányok figyelmi 
energiája általában jobb, mint a fiúké, főleg 
a 11—12 éves korban, A figyelőképesség a 
korral egyenletesen nő a 13 ik évig. Ekkor 
zavar áll be. A figyelem ernyedéséből eredő 
tévedéseknél nagyobb mértékben érvényesül a 
képzelő erő hatása a leányoknál ; a fiúk négy-
szeresen múlták fölül a leányokat az észlel-
teknek hű visszaadásában. 

A figyelem hullámzatos működés, tetőpontját 
49* 
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átlag minden 2—2V» másodpercben, vagy ez 
időnek sokszorosaiban éri el. Vagyis a figye-
lemnek napi és évi, de minden percben több-
ször hullámzó ingadozásai vannak . . . Ezen 
ingadozásokat nem tekintve, a figyelem bizonyos 
idő múlva, mely egyénenként változik, kifárad 
s végül teljesen megtagadja a szolgálatot. A 
figyelem e viselkedését különösen Kräpelin 
és iskolája kísérte figyelemmel. Kiderült, hogy 
a figyelem munkája eleinte emelkedő, majd 
sülyedő görbe vonal alakjának felel meg. A 
szellemi munka két főtényezője jő itt tekin-
tetbe: a gyakorlékonyság és a fáradékonyság. 
Ha a pihent egyén megfeszített figyelemmel 
kezd dolgozni : a figyelem feszültsége pár perc 
múlva ernyed, hogy azután a beálló gyakorlé-
konyság folytán ismét emelkedjék. Az elért 
lendület révén a figyelem némi ingadozásokkal 
megmarad az emelkedés tetőpontján, míg a 
fáradtság egyre inkább jelentkezik s az egy 
vagy több órai manka multán beáll a teljes 
kifáradás, melyet rendszerint egy újabb erőfeszí-
tés szülte emelkedés előz meg . . . Az izommun-
kára nézve is érvényesek a kifáradás törvényei. 
Fontos azonban tudnunk, hogy maga az izom-
szövet a kifáradást igen könnyen bírja és ki-
heveri, míg az idegállomány nehezen fárad, 
de ha kimerült, akkor csak nagyon nehezen 
és igen lassan tér magához. (R. munkájának 
138., 139. lapján 1. bővebben.) 

A klasszikus és romantikus dráma. 
írta: Benedek Marcell dr. 

(Negyedik közlemény.) * 

A klasszikus tragédia a XVIII. század vé-
gén és a XIX. elején a tökéletes kimerültség 
vigasztalan képét mutatta. A költői véna he-
lyét egészen elfoglalta a nagy mintaképek 
üres, lélek nélkül való, sablonos másolata. Az 
epigonok azt hitték, hogy Corneille és Racine 
mesterségét meg lehet tanulni. Követték a 
müveikből levonható szabályokat és nem látták 
be, hogy ezzel még semmit sem értek el, sőt 
olyan bilincseket raktak magukra a hármas 
egység szigorú törvényében, hogy szerény te-
hetségükkel lehetetlen a magasban szár-
nyalniok. A XIX. század első negyedében 
rengeteg tragédiát írtak, de ezek közül egy 
sem élt sokáig. Voltaire hatása alatt merész-
kedtek már nemzeti tárgyú vagy exótikus 
vidékeken játszó darabokat is írni, de egyéb 
„haladás" nem történt. Népomucène Lemercier, 
ki maga is vagy egy tucat klasszikus tragé-
diát írt, fölényes biztossággal állította össze 
a tragédiaírás 26 s;abá!yát és — komolyan 
hitte, hogy ennyi elég az üdvösségre. 

A tragédia nyelvéről már többször emlí-
tettük, hogy a szótár fele ki volt zárva be-
lőle ; a finom kifejezések, körülírások hossza-
dalmassá, üressé, színtelenné tették a dialógot. 
Egyformán beszélt e darabokban Attila és 
Agamemnon, Saul és II. Mahommed. Mulatságos 

; és jellemző példája a körülírásnak Legouvé 
\ négy sora a IV. Henrilc halála c. tragédia 

IV. felvonásából, amit szószerint való prózai 
fordításban idézünk: „Akarom végül, hogy a 
nyugalom számára kijelölt napon a szerény 
kunyhók munkáslakója, az én jótéteményeim 
révén, kevésbbé szegény asztalán lásson egy-
néhány olyan ételt is, ami a jómód számára 
van fenntartva." Ha a „nyugalom számára 
kijelölt nap" helyébe az egyszerű vasár-
napot tesszük, a „szerény kunyhók munkás-
lakója" helyébe parasztot és így tovább, 
rájövünk, hogy ez az egész difeció azt az is-
mert mondást ereszti hosszú 1ère: „akarom, 
hogy vasárnap minden parasztnak tyúk fői-
jön a fazekában." De ezt a klasszikus tra-
gédia nem idézhette szószerint. Corneille ere-
jét, Racine finomságát pedig nem tudták ebbe 
a finomkodó nyelvbe belevinni. 

Természetes, hogy ez elvénhedatt, új erők-
től nem támogatott irány ellen reakciónak 
kellett fellépni. Ez a reakció volt a romantika. 

A romantika, legrövidebben kifejezve, a szív 
küzdelme volt az ész ellen. Első harcosa, — 
tudtán kívül — Jean Jacques Rousseau volt, 
akinek óriási része van abban, hogy a művelt 
emberiség a hideg, általános eszmék helyett 
egyéni érzésekkel kezdett foglalkozni. Az iro-
dalmi formák megváltoztatása érdekében, mint 
már láttuk, szintén a XVIII. sz. végén kez-
dett harcolni Diderot. 

A kedélyek ismét vissza kezdtek fordulni a 
megvetett keresztyénség felé. Chateaubriand 
munkái (René, Atala, A keresztyénség szelleme, 
A martyrok) iskolát, sőt ennél többet : köz-
hangalatot teremtettek. Lamartine, A. de 
Vigny, Vietor Hugo lírai költeményeiben a 
Chateaubriand által megütött vallásos hang 
rezgett tovább. Nem késhetett már a mű-
vészet formai felszabadulása sem. 

A romantika első harcosai németföldre men-
tek tekintélyekért, holott fordulhattak volna 
Diderothoz is. De sokkal ismertebb volt még 
Franciaországban is az a harc, amit Lessing 
a franciákkal s a francia klasszikusokat kö-
vető Grottscheddel folytatott. Lessing, a harc 
hevében megbocsátható hevességgel és túlzás-
sal, ragyogó stílusának hatalmas erejével tá-
madta meg a Hamburgi dramaturgiában (1767) 
a klasszicizmus alapelveit, követőinek (Voltaire) 
munkáit és példányképül Shakespearet állította 
az írók elé. 
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Shakespeare valóban feltámadt Németország-
ban a XVlII. század utolsó harmadában és 
Goethe (Götz von Berlichingen c. darabjában, 
1773) maga is követői közé szegődött egy-
időre. Még nagyobb volt Shakespeare hatása 
Schillerre és a tulajdonképeni német romanti-
kusokra. Nem tartozik tárgyunk keretébe e 
hatás részletes rajza, de meg kellett említe-
nünk, mert a németektől kaptak ösztönzést 
a franciák is a felszabadító küzdelemre. A né-
met romantika is, mint a francia, inkább for-
mai felszabadulást köszönhet Shakespearenek, 
mint lényeges eredményeket. Shakespeare lélek-
tani rajzát sem egyik, sem másik nem tudta 
eltanulni ; hatalmas, pathetikus nyelvét, realiz-
musát követni próbálták, de követői a legtöbb-
ször csak bombasztikusak lettek. 

A romantika elméletének leghíresebb ki fej-
tője, August Wilhelm Schlegel, 1808-ban a 
bécsi egyetemen tartott előadásaiban (Drámai 
művészetről és irodalomról) szintén megtámadja 
a francia tragédiát. Szerinte Franciaországban 
minden művelt ember az anyatejjel szívta ma-
gába Boileaut és védelmezi a konvenciókat. A 
franciák összetévesztik a fenségest a hidegség-
gel. Ennek főoka az alexandrinus és a körülíró 
stílus. A tragikus pszichológiát korlátok közé 
szorítják az illendőség szabályai. A görög tra-
g. dia fátuma már nincs me<j a franciában : o o ' 
a keresztyén gondviselés még nincs : szóval 
nincs világnézetük. A történelmet meghamisí-
tották, modern korba pedig nem mernek átlépni. 
Támadja a confident alkalmazását is. Yégül 
vázolja, hogy milyennek kell lennie a roman-
tikus drámának. Szabad a mindennapi élet 
nyelvét a nemesebbel ugyanannak az alaknak 
a szájában is keverni; szabad keverni a tra-
gikus és komikus elemeket (pl. udvari bolond 
alkalmazásával) ; ajánlja a történeti hűséget, 
anélkül, hogy annak a kosztümök hűségében 
kellene állnia és Shakespearet ismeri el a 
dráma első, legfőbb mesterének. Konklúziója, 
hogy a németek írjanak igazi német darabo-
kat, saját történetükből. 

Madame de Staël (1766—1817) a francia iro-
dalom egy igen érdekes alakja, A. W. Schlegel 
kalauzolása mellett utazgatott néhány évet 
Németországban és Németországról c. könyve 
(1810) először ismertette meg ezt az országot 
közelebbről a franciákkal. Könyve irodalmi ré-
szével, azt mondhatjuk, megalapította a fran-
cia romantika öntudatos elméletét. Gondolatai 
egyébiránt Chateaubriand és Schlegel bélyegét 
viselik magukon. 0 is konstatálja a franciák 
roppant ragaszkodását a hagyományokhoz. Vi-
tatja a színpadi illúzió kérdését, mely a hármas-
egység törvényének félig-meddig szülője volt. 
Nagyon finoman azt mondja erről, hogy „egy 

tragédia csak annyira tűnhetik fel igaznak 
előttünk, amennyire megindít". Magának a 
hármasegységnek megvitatásába alig mer bele-
fogni, annyi szó esett már róla. De fölveti azt 
a kérdést, hogy vájjon a remekművek utánzá-
sával lehet-e új remekművet alkotni. „Semmi-
nek sem szabad megállapodnia az életben, 
— írja, — s a művészet megkövül, ha nem 
mozog többé!" Kikel a verses forma ellen is. 
Általában azt kívánja, hogy a fenyegető ter-
méketlenséggel szemben a francia írók tágítsák 
ki a művészet határait és tanuljanak az ide-
genektől is. Ez az utóbbi eszméje a legfonto-
sabb, hiszen művészi tekintetben idegen hatás 
mindig rendkívül nehezen férkőzött be a fran-
cia lélekbe. 

Az olasz Manzonit, aki Schlegel hatása alatt 
támadta a hármas egységet, csak azért említ-
jük meg, mert ő viszont hatott Stendhalra, 
aki Racine és Shakespeare c., 1823-ban meg-
jelent könyvében nagy hévvel fejtette ki a 
romantikus eszméket. 

Pőgondolata, hogy minden költőnek saját 
kora eszméit kell korának megfelelő formában 
kifejezni. Az ilyen költő romantikus. A klasz-
szikus költő, szerinte, olyan művekkel szolgál 
közönségének, amelyek a dédapák ízlését elé-
gíthették volna ki. E meghatározás szerint 
Sophokles, Euripides, Shakespeare, sőt Racine 
is romantikusok voltak, mert saját koruk nyel-
vén írtak. Okét tehát nem kell egyszerűen 
utánozni, hanem követni kell abban, hogy mi 
is saját korunk számára írjunk olyan drámát, 
amilyenre ennek szüksége van, csak nem meri 
követelni, épen a nagy Racine iránt érzett 
tiszteletből. Stendhal szerint most véletlenül 
olyan drámára volna szükség, mint a Shakes-
peare-é volt ; de csak azért, mert a társadalmi 
viszonyok olyanok, mint a XVI. század végén 
voltak. 0 is látja, hogy a német romantikusok 
félreértették Shakespearet ; Schiller is csak 
„másolta Shakespearet és retorikáját, de nem 
volt képes azt a tragédiát adni meg honfitár-
sainak, amit az ő lelkiviláguk megkövetelt." 

Hazugnak mondja az egységek törvényéhez 
való ragaszkodást, kikel az ellen, hogy az 
emberek olyan ízlést erőszakolnak magukra, 
mely nem az övék. Hirdeti a hármas egység 
alkonyát és heves támadást intéz az alexandrin 
ellen. A romantikus drámát formai szempont-
ból úgy határozza meg, hogy cselekménye 
hónapokig is elhúzódik és különböző helyeken 
játszódik. — A könyvekben, folyóiratokban, elő-
szókban és röpiratokban elhangzó támadások 
természetesen a klasszicizmus híveit is meg-
szólaltatták. Az akadémiában ülő, tekintélyben 
megőszült drámaíróknak sok vesztenivalójuk 
volt; nem is maradtak adósak a válasszal. Sőt 
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azt az irodalmi harcokban szinte törvényszerű 
bizonyossággal előforduló hibát is elkövették, 
hogy már akkor hevesen visszavágtak, mikor 
a közönség maga még észre sem vette a táma-
dást. Auger az akadémia elnöki székéből „rótta 
meg" az új elmélet hirdetőit s ezzel felköl-
tötte irántuk a közönség figyelmét. Stendhal 
pedig maró gúnnyal forgatta ki sarkaiból Auger 
támadását. 

A baj az volt, hogy ezt a kérdést nem lehe-
tett papíron elintézni, színpadi sikerrel pedig 
a romantikusok még nem bizonyíthatták iga-
zukat. Es ez aránylag későn is sikerült nekik. 
Még az az író is, aki Később egymaga vitte dia-
dalra a romantikát és mindvégig jóformán 
egyedül képviselte azt a színpadon — még ő is 
könyvdrámával s e könyvdráma előszavával 
lépett be a küzdelembe. Ez az író a huszonöt-
éves Victor Hugo volt; az 1827-ben megjelent 
darab címe : Cromwell. 

A Cromwell előszava inkább hatása, mint 
tartalma miatt fontos. Victor Hugo nem új 
ideák termelésében volt erős, hanem a kor 
eszméinek megértésében, diadalravivésében. Az 
Előszóban könnyen megállapíthatjuk az összes 
fönnebb felsorolt elméletek hatását. Hugo 
nagy és hamis irodalomtörténeti bölcselkedé-
sek után ugyanarra az eredményre jut, amire 
előzői. Egyetlen új, de sok félreértést szülő 
gondolata az, hogy a tragikust a groteszkkel 
akarja összekeverni. Nagy apparátussal bizo-
nyítja, hogy ezt a régiek is megtették. Szük-
ség van a groteszkre, mert ellentétnek, válto-
zatosságnak kell a drámában lenni, a szépnek 
pedig csak egy típusa van. Ha ez a kevere-
dés megvan, a tragédia helyébe a középfajú 
dráma: a comédie lép, a romantika nem is 
akar tudni a tragédiáról. 

A hármas egységet természetesen fölösleges-
nek tartja. A cselekmény egységére szükség 
van, de epizódoktól, mellékcselekvénytől nem 
kell visszariadni; egységes legyen a cselek-
mény, de ne szimpla. Ami a hely egységét 
illeti: ennek a hívei a valószínűséggel véde-
keznek. Epen az a legvalószínütlenebb, hogy 
egy dráma cselekménye ugyanazon a helyen 
játszódhatik le. Azonfelül a hely is határozat-
lan. Reális helyen és időben kell játszatni a 
darabokat ; díszletben, jelmezben s a darab 
szövegében is legyen meg a couleur locale, a 
helyi színezet; s a couleur du temps, az idő 
színezete. Viszont óva int Hugo a realizmus 
túlságaitól is. Más a természet és más a művé-
szet realizmusa. A verses formának védelmére 
kel, ami érthető is a francia verselés leg-
nagyobb mesterénél. Ha a vers unalmas, az 
író hibája. Természetes lehet a vers, meg-
mutatta Molière. Csak a tirádákat, szónok-

latokat kell eltörülni: tessék párbeszédet csi-
nálni ! (Ez az, ami neki sem sikerült egészen ) 
Ezek a Cromwell nevezetes előszavának leg-
fontosabb gondolatai. 

Egyébiránt a hármas egység ellen egyelőre 
önzetlenül izgatott Hugo ; a Cromuell-nek mind 
az öt felvonása Londonban játszik és cselek-
ménye 30 óra alatt folyik le. Annál nagyobb 
dolog ez, mert a darab valami 7000 sornyi 
hosszúságú, tehát háromszorta nagyobb a kelle-
ténél. (A klasszikus tragédia átlagos terjedelme 
1600—1800 sor; a romantikus drámáé 
2500 — 3000.) Hugo különben maga is jobb-
nak találja a tömörített cselekményt a szét-
szórtnál, csak épen az egy nap szabályképen 
való kimondása ellen tiltakozik. A Cromwell 
romantikus volta tehát nem ebben nyilvánul. 
Forradalmi benne a nyelv, mely egyszerű, ter-
mészetes és annyira nevén nevez mindent, hogy 
első sora például egy dátum. A tragikus és 
groteszk keverésére nagy gondot fordít Hugo 
magának a főhősnek jellemében is; azonfe-
lül épen négy udvari bolondot s egynéhány 
komikus alakot szerepeltet a darabban. A Crom-
ivett terjedelme miatt sohasem kerülhetett 
színre ; ám előszava a romantika elismert vezé-
révé tette a fiatal Hugót. 

Az első romantikus színpadi kísérletek nem 
jártak nagy sikerrel, vagy ha sikerültek is, a 
sikernek nem volt döntő jelentősége. Mérimée 
1825-ben és 1828-ban szerepelt egy-egy darab-
jával; kevésbé volt értékes, de nagyobb zajt 
ütött az idősebb Dumas Sándor III. Henrik 
és udvara c. prózában írott darab ja (1829-ben). 
Ez volt az első tulajdonképeni romantikus 
dráma. Dumas azután még sokáig szerepelt 
hatásvadászó, de rendesen sietve és a stílus 
művészete nélkül összeütött darabjaival a fran-
cia színpadokon; tőr, méreg, köpönyeg, álarc, 
torony, bilincs, minden volt ezekben a dara-
bokban ; ma már csak egy-egy külvárosi fran-
cia színház eleveníti fel őket. Nekünk elég 
ennyit tudnunk róluk. Az akkori közönség, 
mely negyedszázad óta unatkozott az ál-klasz-
szikus tragédiákon, örömmel fogadta a meg-
lepő, izgató jeleneteket, melyek amellett — akár-
milyen hamis színben is — de a régi francia 
világot tárták elébe. Egy darabja érdekelhet 
most is, korfestő szempontból : Antony. Ez a 
30-as évek fiatalemberét állítja szemünk elé, 
byroni világfájdalmával, túlzó szenvedélyessé-
gével, exaltait lelkével. Ugyanebből a szem-
pontból érdekel A. de Vigny legjobb darabja 
is, Chatterton (1835.), mely a költőnek, a netn 
e világba való embernek típusát rajzolja meg. 
Ha megemlítjük még Musset-1, ki ugyancsak a 
byronizmus hangjait ütötte meg komoly drá-
máiban s apró egyfelvonásosaiban sok kedves-
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séget szőrt el : voltaképen fel is soroltuk, a 
mestert kivéve, a romantikus korszak összes 
színpadi kiválóságait. (Folyt. köv.) 

Vörösmarty mint prózaíró. 
írta : Kadnai Oszkár dr. 

(Negyedik közlemény.) 

Színi kritikáiban a legaprólékosabb részlete-
zéssel, éber éleslátással bírálja Vörösmarty a 
színészek egyéni és összjátékát, maszkírozását, 
öltözködését, szerepük felfogását és tudását, 
érzéssugallta hangszínezésüket, kiejtésüket, a 
rendezést és mindazt, ami igen érzékeny, finnyás, 
nagyigényű, igazán tökéletes művészi alakítást 
követelő ízlést kielégít. A színészek játékát 
egyéniségük és szerepük alapján bírálja. Ezért 
sokszor szerepcserének látja szükségét. Szigo-
rúan megköveteli a szöveg helyesen érthetc 
tiszta kiejtését, a nyelvtani szabatosságot s a 
magyaros szavalást. Keményen megrója a szó-
végek elméletét, a középhangzók kiemelését, 
az éneklő modort, a hadarást s a gyenge 
szereptudást. Ugyanazon észrevételeit, a hibák 
nemjavulása esetén, lankadatlan türelemmel 
megismétli minden egyes bírálatában. 

Dicséretben, különösen jelzők alkalmazásá-
ban nagyon takarékos. Maga is megemlíti ezt 
a fukarságát, mikor Szentpétery játékát „re-
mekének nevezi; „holott olvasóink tudják, 
hogy e szót nem szoktuk pazarolni." 

A próbálás lustaságának tulajdonítja a „Pe-
leskei nótárius" gyarló előadását. Felháborodva 
kiált fel: „Botránkoztató készületlenség kezd 
elharapódzni a magyar színházban!". 

ízlést és illemet sértőnek nevezi Szent-
pétery gyakori ölelkezéseit a „ Csalódások "-
ban. Mert ha Mokány szerepe ezt meg is 
kívánja, enyhíteni kell rajta és pedig úgy, 
hogy megelégszik a markírozással, mialatt 
játszótársa mindig idejekorán visszavonul. 

Játékszíni krónikájában, 1837 augusztus 
27-én, a megnyitás alkalmával bemutatott 
tánerészletekben kifogásolja a magyar táncba 
vitt felesleges lábficamodásokat. Máskor ismét 
a magyar táncnak sürgeti színrehozatalát ere-
deti tisztaságában, művészi rendezéssel. 

Tetszik neki Lendvay könnyedsége, egyéni-
ségének komoly ereje. Fogyatkozásokat csak 
a léleknek szelíd, bensőséges ábrázolásában 
vesz észre. Sajnálja, hogy Lendvay, ki a leg 
délcegebb hős, a legdelibb a színpadon, vi-
déki vendégszereplésében „valami gyilkos, ter-
mészetlen, magyartalan szóharapdálást, szó-
hadarást és elszaporázást" szokott meg. 

Lendvaynét kiejtése hibáira figyelmezteti s 
kéri, hogy kitöréseinek túlzásait mérsékelje. 

Vörösmarty nemcsak a kiejtés tisztaságára, 
hanem helyességére is nagyon kényes. így 
Lendvay beszédében hamis interpunkciót talál. 
Másnál is kifogásolja, bogy hör helyett kórt, 
jog helyett jóg-ot mond. 

Egressyben hibáztatja, hogy nem tesz kü-
lönbséget a testi és lelki fájdalom kitörései 
között. Sokrabecsült művészetét gyakran meg-
szólja. 

Megyerit a komikus szerepekben mesterinek 
nevezi, csak sajnálja, hogy komolyabb szere-
pekben nélkülözi a megfelelő méltóságot. Di-
cséri szorgalmas művészi törekvését, mely 
kisebbszerű alakításaiban is tehetségének leg-
javát nyújtja. 

Szentpétery játékát dicséri legtöbbször, 
hangja fogyatékosságában találja egyedüli 
gyengéjét. 

Laborfalvi Róza éneklő hanghordozását únja, 
mély hangjai fülét sértik, de szorgalmas igye-
kezetét elismeri. 

„Griseldis" előadása után a színészeket han-
gosabb beszédre inti. 

Hangsúlyozza, hogy^aprólékosságaiban nyer 
a szín valószínűséget. így helytelenül cselekszik 
Lendvay, mikor a „Korona ^s vérpad" elő-
adásakor kalapját a királyné dívánja alá rejti. 
Hiszen véletlen fedi fel a király előtt a titkot. 
Ezért nem szabad, hogy a bűnjel kereső helyen 
legyen, hanem nyilt helyen. 

„Mátyás király Ludason" előadásában kifo-
gásolja a magyarok mély hajlongásait. A 
magyar csak fejét szokta hajlítani. 

Többízben haragszik a színészek felületes 
szereptudásáért, minek aztán értelmetlen 
szövegváltoztatások a következményei. Vörös-
marty bámulatos ébersége észrevett minden 
legcsekélyebb nyelvbotlást. Ezt a szigorú 
ellenőrzést nem gyakorolhatta egyedül a szöveg 
kitűnő ismerete alapján, segítette ebben bámu-
latos gyors appercipiálása, mellyel a szerep 
minden egyes szavát már a megfelelő értelmi 
kapcsolatba várta. Ennek tudatában is van, 
mikor egy alkalommal Egressy játékában 
észreveszi, hogy „nagylelkűség"-et mondott 
„vakmerőség" helyett, „figyelmezésünk meg-
mutatására". 

Kevesli a színházi fordításokat. Külön for-
dítónak látja szükségét, minthogy szerep híjá-
ban a színház személyzete nem szerezhet elég 
gyakorlatot, még kevésbé a kiválóbbak, tehet-
ségüknek megfelelő feladatot. 

Dérynét modoros mézes-mázos édeskésségeért, 
Gurli-féle ártatlanságáért nem szereti. 

Figyelmezteti a színészeket, hogy sohasem 
szabad a közönség felé háttal fordulni. Lum-
pácius Vagabundus böfögéseit, mint durva 
ízléstelenséget korholja. 
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Figyelmet zavarónak tartja a színésznők 
fölösleges pompázó öltözködését. így Miskolczi 
Julia öltözködése sehogysem elégíti ki ízlését. 
Viszont tartózkodást javasol, minden hanyag, 
piszkos undort, keltő öltözettől. S ha a szerep 
magával is hozná ilyennek a látszatát, úgy 
látszatát és nem valódiságát kívánja. Kényes 
sége nem ütközik meg azon, hogy a „Peleskei 
nótárius" szereplői gatyában jelennek meg, 
mert ennek épen olyan jogosultsága van a 
színpadon, mint az elég gyakran feltűnő pon-
gyolának. „Mindkettő alatt ruha viselendő, s 
ha valaki ezen óvás mellett is botránkoztatónak 
találná az ily öltözetet, annak olyan mélyenható 
képzelődése van, hogy előtte köpönyegben 
sem volna elég bátorságos színpadra lépni". 

Éles tekintete azonban nemcsak az öltöze-
teken akad meg, hanem sokszor kifogást tesz 
a rosz ki festés ellen. 

A színésznek ábrázolásaiban változatosnak 
kell lennie. Ezért óvja különösen Komáromyt, 
kinek alakításait modorosság teszi feszesekké. 

Gyakran észreveszi az alakító játékában 
annak kedvét, kedélyhangulatát. 

Sért e t sovinizmusa néha válogatlan kifeje-
zésekben tör ki. Így Kovácsnét az „Egyveleg" 
előadása után kíméletlenül lerántja. „Pimasz-
ságának nevezi eljárását, hogy idegen szólá-
sokkal telespékelt szerepét, egész terjedelmében 
németül játszotta el. De felhevülésében is, 
bíráló köntöse alól kiérzik egy melegen érző szív 
dobogása. Nincs oly szigorú bírálata, melynek 
mérséklésére végre is ne találna enyhítő ma-
gyarázatot. Kovácsné súlyos tévedését is úgy 
igyekszik mérsékelni, hogy érte a felelősséget 
részben az íróra és a rendezőre is kiterjeszti. 

Higgadtságának, bíráltjaival szemben érzett 
nemes jóakaratának, különösen szép példáját 
látjuk, Komlóssyné dühös kirohanására adott 
válaszában. Humoros egykedvűséggel fogadja 
Zalán becsmérlését, mosolygó sopánkodással 
ismeri be ön gyarlóságát és meleg rokonszenvvel 
reflektál a szenvedelmes kifakadásokra. Ellen-
tétes nézeteiket egy közös érdek szolgálatában 
egyezteti össze. Az aggódó anya leánya jövőjét, 
a bíráló egy meginduld művészi pályafutás 
sikerét félti. A bírálat nem megrovás, hanem 
tanács kíván lenni. S amit a bíráló megró az 
anyában, intő tanácsul szolgálhat a leánynak. 
Gyönyörű sorokban biztosítja végül az ifjú 
mű vészcsemetét igaz jóakaratáról. 

Szigora Pályinéra is lesújt, mikor merész 
vállalkozását a „Borgia Lukréciá"-ban „hang-
nyeggetés és torokbillegetés"-nek nevezi. 

Szathmári Carolára is milyen kedves, jó-
ságos szigorral pirít, mikor ezt írja róla: 
„Hogy lehet fiatal leány, kinek amellett oly 

gyönyörű hangja van, nem szorgalmas? . . . 
Nem szégyen-e az ? Hol marad az asszonyi 
hiúság?" 

Egyetemlegesen szól a színészekről, mikor 
szemükre veti javadalmazásuk iránt emelt sze-
rénytelen igényeiket. Különösen az énekesek 
teljesen indokolatlan követeléseit utasítja 
vissza, kik hanyagságukkal, a közöns éget fity-
máló viseletükkel (Schodelné) épen nem szol-
gáltak reá. Kedvvel pártolja az operát, de 
más szellemben kívánja. Mert tűrhetetlennek 
tartja ezt a lábrakapott idegen, követelődző 
hangot. Ezt több oldalról tették már szóvá. 
Kossuth az egész színészetet megtámadta s 
Vörösmartynak ugyancsak munkájába került 
a felháborodott közvéleményt lecsendesíteni. 
De ez volt utolsó szereplése is. 1841-ben 
ugyanott találjuk az ő nevét is a Rádayt 
védő iraton, de ez az írat csak Egressy véle-
ménye szerint Vörösmax-ty munkája. 

* 
* * 

Sokszor érdekesek Vörösmartynak a néző-
közönséget bíráló megjegyzései is. Igy a 
megnyitó-előadás nézőiről ezt írja: „zajtalan-
ságában ámulat, mély érzelem s egy magát 
becsülő népnek méltósága volt". 

Minden recenziójának befejezéséül a néző-
tér látogatottságáról is beszámol. 

ízléses mérséklettel szól a közönség tetsvés-
nyilvánításáról. A babérnak költői ideálizmus-
sal tiszteli dicsőséges jelentőségét. A művészi 
léleknek ezt az ihletett pietását félti, mikor 
az ünnepelteket koszorúkkal halmozzák el. 
„Elég egy is, a többi annak értékét leszál-
lítja, olyan, mint a király koronája. Becsül-
jük meg a művészt azzal, hogy szellemi díjaik 
jelei a sokszorozás által el ne aljasodjanak". 

Ismerve ízlésének kényességét, érthetetlen 
marad előttünk, hogy egy alkalommal, mikor 
két kötéltáncos mutatja be mutatványait a 
színházban, Vörösmarty nemcsak, hogy nem 
zúdul fel, hanem ellenkezőleg, sajnálkozik a 
közönség részvétlenségén. Csak nem találhatta 
helyénvalónak ezt az előadást. 

Ezekben óhajtottuk Vörösmarty színi bírá-
latait ismertetni. Értéküket misem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy művészeink megjegy-
zéseit becsülték, kifogásait elismerték, tanácsait 
megfogadták. Mindenki belátta szavainak igaz-
ságát, melyet széleskörű esztétikai készültsége 
s igazi költői lélek inspirált jóakarata sugallt. 
Méltán nevezi Gyulai Vörösmartyt a tulajdon-
képeni színi kritika atyjának, mint aki elő-
ször, „ha nem is kimerítőleg, de rendszeresen 
és nyomósán szólott mind a színművekről, 
mind az előadókról". 
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOK. 

1 radioaktív-sugárzásról. 
írta: Dékány Mihály. 

(Második közlemény.) 

A nagy energiájú Becquerel-sugaraknak, 
milyeneket a rádium preparátumok lövelnek ki, 
a fotográfiái és ionizáló tulajdonságukon kívül 
még nevezetes tulajdonságaik vannak. így, ha 
a rádiumot tartalmazó üvegcsövet kinyitjuk, 
ózonszagot érezünk, ami azt mutatja, hogy a 
Becquerel-sugarak a levegő oxigén-tartalmát, 
bár kismértékben, ózonizálják. À Becquerel-
sugarak hatására egyes sók színüket megvál-
toztatják s még az üveg is ott, hol huzamo-
sabb ideig érintkezik a rádiummal, ibolya-, 
majd későbben barnaszínü festődést kap. A 
papír és celluloid rádiumsóval való érintkezés 
folytán megbarnul és törékennyé lesz. Ha 
erősen sugárzó rádiumsót az ember bezárt 
szeméhez vagy halántékához tartunk, fényha-
tást érez az illető. A rádiumnak sugarai több 
óráig tartó hatás után, épúgy mint a Rönt-
gen sugarak, a bőrön gyulladást idéznek elő s 
a szőrtüszőket tönkreteszik, minek követ-
keztében a szőr kihull. A rádium-sugarak okozta 
gyulladás csak nehezen gyógyul be s megfelelő 
orvosi kezelés mellett is több napot, sőt hete-
ket vesz igénybe. Az élőnövénynek a kloro-
filja eltűnik, ahol rádium-sugárzás éri és meg-
sárgul, mintha dér csípte volna meg. 

A megosztó villamgép golyóalakú anódja és 
korongalakú katódja között keletkező pamat-
szerü kisülés erősebb Becquerel-sugárzás hatá-
sára azonnal eltűnik és a sötétben látható, 
hogy a kisülés csillámlás közben megy végbe, 
amikor az anódot ibolyaszínű fényburok veszi 
körül. Ha, a Becquerel-sugarak elé ólomlapot 
tartunk, akkor a villamgép sarkai között a 
rendes kisülés azonnal helyreáll. Némely 
rádiumsók önmaguktól oly erősen foszforesz-
kálnak, különösen a rádiumbromidok, hogy 
sötétben olvasni lehet mellettük s e világító-
képességük éveken keresztül sem gyöngül. 
Egyedül a nedvesség veszi el a világító-képes-
séget, de megszáradás után azt újból vissza-
nyerik. A rádiumsók hőmérséklete pár Celsius 
fokkal mindig magasabb a környezet hőmér-
sékleténél, ami meg azt mutatja, hogy önma-
guktól meleget is termelnek. È meleg nem is 
olyan csekély, mert a számítások szerint pl. 
225 gr. rádium óránként annyi meleget képes 
kibocsátani, amennyi 1 liter víz hőmérsékletét 
18 Celsius fokkal emelné. Ezen hőkisugárzás 
energiája szintén nem változik éveken át. 

A rádiumsók által kilövelt nagy energiájú 
Becquerel- sugarak itt röviden vázolt rendkí-
vüli sokféle hatása keltette az emberekben azt 
a gondolatot, hogy a rádiumot különféle be-
tegségek meggyógyítására próbálják fölhasz-
nálni s fölkeltve még azt a reményt is, hogy 
talán a vakságot is lehetne rádiummal gyó-
gyítani. Ma is rendkívüli lázas munka folyik 
a rádiummal való gyógyítás sikere érdekében 
s nem egészen eredménytelenül, mert ma már 
különösen Párisban sokféle rádiumos készít-
ményt használnak bizonyos betegségek gyógyí-
tására, avagy enyhítésére s nem egészen siker-
telenül. 

A rádiumnak itt röviden vázolt különös 
tulajdonságainál fogva terjedtek el a rádium-
ról rövid idő alatt rendkívüli csodás hírek. 
Majdnem a régi alkimisták bölcsek I:övé-nek 
tulajdonított természetfeletti tulajdonságokkal 
ruházták fel eleinte a felületesek és laikusok. 
Minden esetre oly szokatlan s fölfedezéséig nem 
ismert jelenségeket és új sajátosságokat mutat, 
hogy érthető a róla elterjedt s neki tulajdo-
nított természetfelettiség. 

A rádium sugárzásának, vagyis általában a 
Becquerel sugaraknak az a sokféle tulajdonsága 
a tudósokat arra a föltevésre indította, hogy 
a radioaktív-testek által kibocsátott sugarak 
nem egyszerű sugarak, hanem bizonyára több-
féle sugárnemből vannak összetéve. 

A vizsgálatok adatai szerint általában három-
féle sugárnemet találtak a Becquerel-suga-
rakban, melyeket a-, ß- és /-sugaraknak nevez-
tek el. Az «-sugarakat pozitív elektromos-
töltésű anyagi részecskéknek ismerték fel, 
melyek más testeken csak kevéssé hatolnak 
át; fotográfiái hatásuk kicsiny, ellenben ioni-
záló hatásuk igen nagy. Ezen sugaraknak a 
sebessége másodpercenként körülbelül 25.000 
km., azaz a fény sebességének mintegy a huszad-
része. 

A ;'j-sugarak a katód-sugarakhoz hasonló 
tulajdonságú sugarak : azaz, mágnes épúgy 
hat reájuk, mint a katód-sugarakra. Más tes-
teken már jobban áthatolnak, mint az «-suga-
rak, de ionizáló hatásuk az «-sugarakéval 
ellentétben csekély, a fotográfiái hatásuk meg 
igen nagy. Sebességük is a katód-sugarak 
sebességével egyezik meg. 

A /-sugarak a Röntgen-sugarak tulajdon-
ságaival bírnak, tehát mágneses eltérést nem 
szenvednek, más testeken akadálytalannl át-
hatolnak, erős fotográfiái és ionizáló hatá-
suk van. 

A legújabb vizsgálatokkal a .-sugarakat 
valóságos katód-sugaraknak, vagyis negatív 
töltésű elektronoknak, a /-sugarakat pedig 
Röntgen-sugaraknak ismerték fel, mert mind-
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azokat a hatásokat létesítik, amelyeket a katód-
és Röntgen-sugarak. Ezek szerint a radioaktív-
testekből kibocsátott sugaraknak fotokémiai 
tulajdonsága az egyik alkotórészüket tevő (y) 
Röntgen-sugaraktól, a foszforeszkáló tulajdon-
sága a másik alkotórészüktől (ß), a katód-suga-
raktól s ionizáló hatásuk pedig e kettőtől 
(«- és (j-sugaraktól) van. 

A radioaktív-testek a háromféle sugár-
nemen kívül még bizonyos gáznemű anyagot 
is bocsátanak ki magukból, melyet Rutherford 
emanácíó-nak nevezett el. Ennek az emanáció-
nak van meg az a tulajdonsága, hogy a vele 
érintkező testeket hosszabb-rövidebb ideig 
tartó radioaktivitással (indukált radioaktivitás) 
lássa el. A rádiumnak és thoriumnak emaná-
cióját a víz könnyen elnyeli s az ilyennel ter-
helt vizet mondjuk radioaktív-víznek. Ilyen 
vízben azonban semmiféle rádium sincs, hanem 
egy másféle elem, a helium található benne. 
A radioaktív-víz legfeljebb nagyobbmennyi-
ségű rádium-ércnek a közellétét jelezheti csak. 

A rádium radioaktivitásának ma elfogadott 
magyarázata a következő : 

A rádium előszőr «-sugarakat és emanációt 
bocsát ki magából; ez az emanáció «-suga-
rakká s egy új anyaggá, rádium A-nak neve-
zett valamivé alakul. A rádium A újból «-su-
garakká s rádium B-vé, a rádium B rádium 
C-vé, a rádium C, «-, rí- és /-sugarakká meg 
rádium D-vé, a rádium D "/-sugarakká és 
poloniummá s a polonium végül «-sugarakká 
és héliummá alakul át. Vagyis a rádium radio-
aktív-sugárzása közben héliummá alakul, de 
nem közvetlenül, hanem közbeeső termékek 
vannak, amelyek szintén radioaktívak s csak 
a végső termék, a helium nem radioaktív. 

Ezek szerint a rádium nem állandó elem, 
hanem átalakulófélben levő elem, vagyis 
olyan, amelyre nézve nem áll az elemekről 
eddig vallott ama feltevés, hogy megváltoz-
hatatlan, hogy tehát állandó. 

Ugyanígy van a thorium is, mely szintén 
átalakul héliummá. 

Tehát nem minden elem állandó, vannak 
még átalakulófélben levő elemek is. Ezek az 
átalakulások természetesen az atomok felbom-
lásaival s az ilyen felbomlások robbanásszerű 
szétpattanásokkal mennek végbe, mikor is a 
szabaddá lett atómrészecskék sugárzás közben 
óriási sebességgel löketnek szét. Ez az óriási 
sebesség mint] mozgási energia adja a magya-
rázatát a radioaktív-sugárzás rendkívüli hatá-
sának. 

A rádium tehát radioaktív-sugárzás közben 
új radioaktív-testeket s végül héliumot termel, 
még pedig megmérhető mennyiségben. Amily 
mértékben képződik az új elem, ugyanoly 

mértékben fogy a rádium, míg végül teljesen 
eltűnik. 

Többen : Rutherford, Ramsay, Kameran és 
mások kísérleteztek arra nézve, hogy ismert-
mennyiségű rádium mennyi idő alatt tűnik el 
teljesen. Az eredmény az, hogy a rádium-atom 
eltűnési ideje, vagyis élettartama átlag 1800 
és 3200 év között van. E szerint a rádium 
aránylag elég gyorsan bomlik el s hogy a Föl-
dön, tekintve a Föld életkorát, még mindig 
van rádium, annak magyarázata az, hogy a 
rádium is más elemnek, nevezetesen az 
urániumnak a bomlási terméke. 

Az uránium bomlási terméke sem rádium 
lesz .közvetlenül, hanem mint az ez irányban 
végzett kísérletekből nyilvánvaló lett, az urá-
nium először urán x-é, az urán x urán A-vá, 
vagy ioniummá s csak az ionium alakul át köz-
vetlenül rádiummá. Ez a magyarázata annak, 
hogy a rádium mindig urán-ércek társaságában 
fordul elő s ha ezekből a rádiumot kivonjuk 
is teljesen, idővel újra rádiumot termelnek. 

Az urániumnak eme átalakulása azonban 
rendkívül lassan megy végbe, úgy, hogy az 
urán vegyületek rádiumtartalma mindig igen 
csekély, annál is inkább, mert a képződött 
rádium meg aránylag elég gyorsan alakul át 
héliummá, mely utóbbi ezeknél fogva mindig 
feltalálható az urán- és thorium-vegyületek 
társaságában. , 

A radioaktív-testek fölfedezése s radio-
aktivitásuknak a magyarázata, mint látjuk, 
egészen megváltoztatja az atomokról eddig 
vallott felfogásunkat s némileg sejtetik azt 
az anyagátalakulást, amellyel valószínűleg a 
többi atomok is készültek s még ma is sok-
féle atóm készül. Mert nemcsak az urán, rádium 
és helium átalakulásairól tudunk ma már, 
hanem a thoriumnak és aktiniumnak a héli-
ummá való átalakulásairól is ; sőt legutóbb 
Antropoff azt állítja, hogy a radioaktív zirlcon-
ásványokat kísérő argon a zirkoniumból szin-
tén emanáeió közben keletkezik. Ez azonban 
még nincsen egészen bebizonyítva, mert az 
argon-gáznak a nyomai csaknem az összes 
ásványokban kimutatható. 

A sugárzó hő. 
írta : Gergely Adolf. 

A hő a testek legapróbb részecskéinek rez-
gése, mozgási energiája ; ennek a rezgésnek 
energiája közlődik ujjainkkal, mikor a meleg 
testet megérintjük, ez a rezgés terjed el uz 
idegek útján az agyba, ahol hőérzetté válik. 
Minden test molekulái mozgást végeznek, ab-
szolút hideg test a természetben nincsen s a 
kályha felmelegedése, hideg állapotból meleg 
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állapotba való jutása nem jelent mást, mint 
azt, bogy molekuláinak rezgése élénkebbé lett. 
Hogyan van az, bogy melegét akkor is érez-
zük, ba nem érintjük meg, ba távolabb állunk 
tőle? Talán a levegő veszi át részecskéinek 
a rezgését, a levegő melegedett meg ? Ha 
ernyőt teszünk a kályha elé, megszűnik az 
előbbi érzés, pedig most is ugyanaz a levegő 
érinti arcunkat, mint előbb, az ernyő odatétele 
előtt. A kályhából kiinduló hő ennélfogva nem 
olyan módon érkezik bőrünk felületéhez, mint 
ahogyan az egyik végén lángba helyezett, a 
másik végén kézben tartott fémdróton terjed 
az részecskéről részecskére, miközben e részecs-
kék maguk is fölmelegednek. 

Ha a kályha és a testünk közé több kerek 
nyílással bíró ernyőt teszünk, a melegítő ha-
tást csak akkor érezzük, ha arcunknak a hőt 
felfogó felülete és a nyílások ugyanazon egye-
nesbe esnek; ezt az egyenes vonalon haladó 
hőt hősugárnak hívjuk. Tehát a kályhából ki-
induló hő egyenes vonalban halad át a leve-
gőn keresztül, anélkül, hogy azt felmelegítené ; 
sötét hősugarakat bocsát ki önmagából, ame-
lyek megolvasztják az ablak jégvirágait, anél-
kül, hogy a szoba levegőjének hőmérséklete 
legalább a fagypontra emelkednék. Nem a 
levegő vezeti tehát a hőt, súllyal bíró anyag 
közvetítése nélkül halad melegebb testből hi-
degebb testbe, miközben az az anyag vagy 
egyáltalában nem, vagy csak igen kevéssé me-, 
legs'/ik fel. A hőnek ilyen módon való ter-
jedése hősugárzásnak neveztetik. 

A Nap melege is sugárzással jön a földre. 
Olyan helyről indul ki, amely elképzelhetetlen 
messzeségben van tőlünk, áthalad az űrön és 
a levegő külső határához érve, átszeli az egész 
légkört, anélkül, hogy jelentékenyen fölmele-
gítené. Hogy mégis fölmelegszik, az nem köz-
vetetlenül a Naptól van, hanem közvetve a 
Földtől ; úgy melegszik át, mint télen a szoba 
levegője : légáramok szállítják a földre-sugár-
zott hőt a nagy magasságokra. 

Ha az ablaktábla nyílásán napfényt bocsá-
tunk be az elsötétített szobába és szemünk 
meg a nyílás közé több kerek lyukkal ellátott 
papírernyőt helyezünk, a Napot csak akkor 
látjuk, ha a szem és a lyukak ugyanazon egye-
nesbe esnek. A fény terjedésének pályáját is 
sugárnak mondjuk. 

A Nap melegítő hatásának nyomában jár 
a világító hatás ; a nap hősugarai fényt is 
hoznak magukkal és e fény épen olyan egye-
nes pályán, sugárban érkezik le hozzánk, mint 
amilyen láthatatlan egyenes pályán haladnak 
a meleg kályha sötét hősugarai. A Napból 
kiinduló hő- és fénysugarak egyszerre érkez-
nek le hozzánk ; amint a Nap előbúvik a 

felhők mögül, egy pillanat alatt érezzük a 
melegét is. Milyen módon lehetne e különböző 
hatású sugarakat egymástól elválasztani, hogy 
külön-külön tanulmányozhassuk, hogy meg tud-
junk felelni arra a második kérdésre is : van-e 
különbség a Nap hősugarai és fénysugarai 
között ? 

Mindakét kérdésre csak úgy adhatunk fele-
letet, ha megvizsgáljuk a Nap fényét: egy-
szerű fény-e az vagy összetett ? 

E vizsgálatot minden olyan átlátszó anyag-
gal megtehetjük, amelyet két egymáshoz hajló 
sík határol ; a síkok metszési vonalát törő-
élnek mondjuk, az átlátszó közegnek pedig 
optikai prizma a neve. 

Az ablaktábla kicsiny nyílásán napsugarakat 
lehet az elsötétített szobába bocsátani. Ha e 
nyílást veresszínű üveggel fedjük be, a szem-
ben levő ernyőn világosvörös folt jelenik meg. 
De ha a vörös-sugarak útjába színtelen üveg-
prizmát állítunk, töröélével merőlegesen a su-
garak irányára, akkor benn a prizmában meg-
változik a fénysugár útja, abból kilépve pedig, 
még jobban eltér eredeti irányától, úgy hogy 
a vörös folt nem lesz többé az ernyőnek 
ugyanazon helyén, amelyen előbb volt, hanem 
ettől eltolódott, a prizma törőélére merőleges 
irányban. Azt mondjuk, hogy a prizma a vörös-
sugarat eredeti irányától eltérítette, megtörte. 
Ha a nyílástól elvesszük a vörös üveget és 
zöldet teszünk helyébe, zöldszínű folt jelenik 
meg az ernyőn, de jobban eltolódva, mint a 
vörös és legnagyobb eltolódást veszünk észre 
akkor, ha ibolyás üveggel fedjük be a nyílást. 
A prizma erősebben téríti el útjából, töri meg 
a zöld színt, mint a vöröst, de legjobban az 
ibolyát. S ha most, mellőzve minden színes 
üveget, magát a fehér napfényt bocsátjuk a 
prizmára, akkor e prizma belsejében színes 
sugarakat figyelhetünk meg, amelyek abból 
kilépve és az ernyőhöz érkezve, hosszúkás — 
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó s 
ibolyaszínt tartalmazó színes képet adnak. E 
színképnek vörös, zöld, ibolya színei az ernyő 
azon helyén jelennek meg, ahol előbb meg-
jelent a vörös, zöld, illetőleg ibolyaszínű folt. 
A prizma a Nap fehér fényét szétbontotta 
elemeire, színeire, a Nap fehér fénye külön-
böző színekből van összetéve. Az üveghasáb 
(prizma) valamennyi színt megtöri, de nem 
egyformán ; legkevésbé a vöröst, legerősebben 
az ibolyát és épen a színek különböző töré-
kenysége az oka annak, hogy az ernyőn 
mindegyik szín a saját törékenységének meg-
felelő helyet foglalja el, ez az oka annak, 
hogy a prizma e különböző színeket egymás-
tól el is választotta, De a Nap színképe nem-
csak azt a hét színt tartalmazza, hanem meg-
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szí mlálhatatlanül sokat ; mindegyiknek más a 
törékenysége, tehát a Nap fehér fénye meg-
számlálhatatlanul sok törékenységü sugárból 
van összetéve, amelyek észre nem vehető át-
menetekben egymás mellé helyezkednek és 
együttvéve egy széles színképet alkotnak. S 
hogy mindegyik szín egyszerű szín, hogy al-
kotórészekre többé nem bontható szét, arról 
akként győződhetünk meg, hogy a színképet 
nyílással bíró ernyőn fogjuk fel és aztá'i vala-
mennyi színt külön-külön, egymásután e nyí-
láson átbocsátjuk egy másik prizmára; a ba-
sáb a színeket eltéríti ugyan, de színképet 
nem csinál egyik színből sem. 

A Nap színképének vizsgálata sok becses 
felfedezésre vezetett. Herschel 1800-ban be-
kormozott hőmérővel meggyőződött arról, hogy 
a színkép színes sugarainak mindegyike nem-
csak világít, hanem melegít is. De egyben 
észrevette, hogy a melegítő hatás nem egy-
forma minden színben. A hőmérőt felállította 
a színkép hét főszínének mindegyikébe és azt 
találta, hogy legerősebb a hőbeli hatás a vö-
rösben, a vöröstől az ibolya felé pedig már 
csökken. Tovább vizsgálgatva, észrevette, hogy 
a színképnek a vörösön túl fekvő sötét terében 
jobban emelkedik a hőmérő folyadékszála, 
mint a látható vörös-sugarakban, az emel-
kedés a tér egy bizonyos pontjáig terjed, 
a'on túl a melegítő hatás ismét kisebbedik. 
Te iát a fehér fénynek az ernyőn látható szín-
képe nem teljes, a Nap fehér fényében a szí-
nes, világos-sugarakon kívül vannak még lát-
hatatlan hősugarak is. Es miként a hosszúkás 
színes sáv arra mutat, hogy a fehér fény 
különböző törékenységü sugarakból összetett 
fény, épen úgy a hőhatással bíró sötét tér 
keletkezéséből is arra következtethetünk, hogy 
a prizmára összetett hősugár érkezik, melyet 
a hasáb különböző törékenységü hősugarakra 
bont szét ; de minden ilyen sugár törékenysége 
kisebb, mint a vörös-sugaraké. Azért hívjuk 
a színképnek ezt a láthatatlan részét ultra-
vörösrésznek, sugarait pedig ultravörös-suga-
raknak. 

Es itt mindjárt megfelelhetünk első kérdé-
sünkre azzal, hogy a Nap fehér fényében 
levő láthatatlan hősugarak azonos termé-
szetűek a kályhából vagy akármilyen meleg 
testből kiinduló sötét hősugarakkal. Mert a 
felhevített, de nem izzó testekből jövő hő-
sugarak, prizmára bocsátva, szintén meg-
töretnek és pedig úgy, mint a Nap hasonló 
hatású ultravörös-sugarai, azaz kisebb mér-
tékben, mint a vörös-sugarak. Minden sötét 
hőforrás ilyen vörösön túli hősugarakat bocsát 
ki magából ; s mert abszolút hideg test nin-
csen, a nem világító testek mindenike ilyen 

hősugarakat küld szét. S hogy a meleg 
testek és a Nap láthatatlan hősugarainak 
megegyezése még jobban kitűnjék, Draper dr. 
megmutatta, hogy a fehéren izzó platina fé-
nyében megvannak a Nap színes sugarai is. 

A platina-drótból már közönséges hőmérsék-
leten láthatatlan hősugarak indulnak ki. Ha 
fokozódó erősségű elektromos áram járja át, 
emelkedik a hőmérséklete, líjjainkkal meg-
érintve, melegnek érezzük ; de még mindig 
sötét marad. S ha hőmérséklete annyira emel-
kedik, hogy már nem érinthetjük meg, még 
mindig csak láthatatlan sugarakat bocsát ki 
magából. Az áram erősségének további növe-
lése után prizmát teszünk a sugarak útjába : 
és az izzani kezdő platina-drótból eleinte hal-
vány, majd fényesebb vörös-sugarak áradnak 
szét, narancsszínnel keverve. A hőmérséklet 
emelése után pedig megjelenik a sárgaszín, 
a zöld, kék, indigó és ibolyaszín. S ha a pla-
tina fehéren izzó állapotba jut, e fehér fény-

I ben együttesen egyszerre van meg a színek 
; mindegyike. Tehát a fehéren izzó platinából 

kijövő fénysugarak a Nap sugaraihoz hasonlók; 
fehér fényében megvannak mindazok a látha-
tatlan hősugarak, amelyeket nem izzó állapo-
tában bocsátott szét, a hőmérséklet emelke-
désével nem tűntek el, hanem együtt jelennek 
meg az izzó platinából egymásután jövő töré-
kenyebb és törékenyebb sugarakkal. 

Az elektromos fény melegítő sugarait gyö-
nyörű kísérletben választotta el Tyndall a vi-
lágító-sugaraktól. 

Sötét szekrény belsejében villamoslámpa 
vakító fénnyel ég. A fénysugarak rávetődnek 
ugyancsak a szekrény belsejében levő vájt 
tükörre; és onnan visszaverődve, egy pontban 

: egyesülnek, a tükörnek, a szekrényen kívül 
fekvő gyújtópontjában. De mielőtt egyesülné-

I nek, átmennek egy, üveglapokkal elzárt és 
i jódnak szénkénegben való oldatát tartalmazó 

edényen, olyan folyadékon, mely tökéletesen 
átlátszatlan, amely a villamoslámpa egyetlen-
egy világítósugarát sem bocsátja át, csak a 
láthatatlan hősugarakat. Tehát a vájt tükör 
gyújtópontja most csakis a láthatatlan hő-
sugarak egyesülési pontja s ha fekete papírt 
teszünk oda, egy pillanat alatt meggyúl ; a 
megfeketített platina izzóvá lesz, a puskapor 
felrobban és rágyújthatunk a szivarra is, ha 
e pontba tesszük azt. 

E kísérletek egyszersmind világosan mutat-
ják a láthatatlan hősugarak létezését. 

Vizsgáljuk meg a második kérdést: van-e 
különbség hősugár és fénysugár között? 

A villamoslámpa fehér fényében levő látha-
tatlan sugarakat csak azért tudtuk elkülöní-
teni a látható sugaraktól, mert különböző 
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törékenységgel bírnak. A Nap ultravörös és 
színes sagarainak prizma segélyével való szét-
választása is csak azért sikertilt, mert a hő-
sugarak kisebb törékenységgel bírnak, mint a 
vörös-sugarak. Azt is említettük, hogy a 
színes-sugarak mindegyike nemcsak világít, 
hanem melegít is ; de e színes sugarak hő-
hatását már nem lehet különválasztani vilá-
gító hatásuktól. A sárgaszín vagy a többi 
egyszerű színek semmiféle hasábbal nem bont-
hatók fel többé, tehát a sárgaszínben levő 
hősugár ugyanolyan törékenységű, mint maga 
a sárgaszín. S épen az egyes színekben levő 
hő- és fénysugarak egyenlő törékenysége az 
oka annak, hogy a fehér fény színképének 
egyetlenegy színét sem tudjuk önmagában föl-
fogni akként, hogy az ugyanazon törékeny-
ségű, tehát ugyanazon helyen megjelenő hő-
sugarat otthagyjuk a helyén. Nincsen olyan, 
a sárgaszínnel egyenlő törékenységű sugár, 
amelynek egyedül csak hőhatása lenne ; a 
sárgaszínű nátrium lángjának világító- és me-
legítő hatását semmiféle módon sem lehet egy-
mástól szétválasztani, a sárga-sugarak hő- és 
fénysugarak egyszerre. A jódnak széndiszulfidbán 
való oldata, ez a sötét folyadék, nem az összes 
hősugarakat bocsátotta át ; az egyes színekben 
levő hősugarakat az ugyanazon törékenységű 
világító sugarakkal együtt visszatartotta. 

E megfontolások alapján hősugarak és fény-
sugarak látszólag különböznek egymástól és 
pedig abban, hogy mindegyiknek más a tö-
rékenysége. De ha meggondoljuk, hogy vala-
mennyien a Napból indulnak ki, egyenes vo-
nalban és egyforma sebességgel terjednek, 
hogy a prizma megtöri, egyiket és a másikat 
is, a különbség látszólagossága csakhamar 
szembetűnik. Fénysugár és hősugár között 
nincsen lényegbevágó különbség. Hogy az 
egyik látható, a másik pedig nem, ez az ellen-
tét nem vonatkozik a hő GS cl fény lényegére, 
mibenlétére, ennek a különbségnek magyará-
zatát szemünk adja meg, amely nincsen úgy 
megalkotva, hogy a hősugarakat is meglát-
hatná. Minden színes-sugár egj szerre két ér-
zékszervre hat, a látó- és a tapintó-szervünkre; 
de a színkép ultravörös-sugarai nem képesek 
szemünk ideghártyáját oly mértékben ingerelni, 
hogy az agyban fény érzet támadjon, bőrünk 
felületéhez érve, a keletkező ingerek más 
idegpályán jutnák el az agyba, ahol hőérzetté 
alakulnak. A láthatatlan és a világító-sugarak 
csak a törékenységben térnek el, csak annyi-
ban különböznek egymástól, amiben a zöld-
szín különbözik a kéktől, a kék az ibolyától. 
De a valóságban hősugár és fénysugár lényege 
egy és ugyanaz. 

Bevezetés a biológiába. 
írta: Wagner János. 

(Ö töd ik közlemény. j 

5. A fényt érző szervek. Hogy temérdek 
nö ény a világosságot szereti, feléje fordul 
(napraforgó), azt még a köznép is tudja. 
Darwin* már 1880-ban sejtette, hogy a f nv 
iránt oly érzékeny levelekben, kiváitképen a 
füvek csíranövényének csúcsában külön íeny-
fogó-szervnek kell lennie, Wiesner bebizonyí-
totta, hogy a legtöbb növény levele a ráeső 
legerősebb szétszórt fény irányára merőlegesen 
helyezkedik el és Haberlandt volt a szerencsés 
tudós, aki a növények látószervét fölfedezhette. 
Sok növény bőrét vizsgálta és feltűnt neki, 
hogy a legtöbb növénynek a világosság felé 
fordított bőrén a sejtek fala erősen kipúposodik; 
— ha többé-kevésbé lapos, akkor a sejtek alsó 
fele bögrealakú — némely növényen a levelek 
felszínén, szétszórtan, kipúposodó sejtek cso-
portokba tömörülnek (pl. a juharfa levelén), 
másokon a sejtek hátán többnyire elcsökev-j-
nyesedett sertékből alakult lencsealakú fénytörő 
testecskék találhatók : ezek mind arravalók, 
hogy a fényt a sejt aljába és ennek is a kö-
zepe tájékára gyűjtsék, térítsék. Valószínű, 
hogy abban az esetben, amikor az erősebb 
megvilágítás a sejt alját éri, akkor megvan 
az egyensúlyi helyzet, jól érzi magát a növény; 
ha oldalt vetődik a nagyobb világosság, akkor 
kellemetlenül izgatja a növényt és akkor addig 
mozgatja a tagját, míg a fény a sejtek aljába 
juthat. Haberlandt olyan növényt is talált, 
melynek erősen kidomborodó, a boltozat tetején 
lencsével fölfegyverzett sötétkamara- szerkezetű 
szemének a fenekén, a bizonyos távolságban 
elhelyezett tárgy pontos képe keletkezett. Ily 
növény tehát a fényforrás (pl. az erdei tisz-
tástól szabadon hagyott égbolt) formájáról is 
pontosan tájékozódhatik. 

Hogy a növények a fényfogó - szerveknek 
nagy hasznát vehetik, alig szorulhat bizonyí-
tékokra. Hiszen tudjuk, hogy a növények csakis 
direkt napfényben, vagy fehér felhőről vissza-
vert, tehát erős szétszórt fény hatása alatt 
tudnak asszimilálni, t. i. a fölvett táplálékot 
valóban megemészteni. Epen ezért minden 

* Darrein, a legnagyobb kísérletező, rendkívül egy-
szerű eszközökkel dolgozott. Főleg a sarkantyúkájával 
(Tropaeolum) foglalkozott. Az egyik levél nyelét kis 
bőrzsákba bujtatta, másnak a lemezét ónpapírral vonta 
be, harmadiknak lemezét és nyelét óvta a napfénytől. 
Ilyen és hasonló kísérletekkel bebizonyította, hogy a 
lemez megérzi a fényt, a nyél pedig a mozgató szerv, 
még pedig a nyél durván állítja be a levelet a később 
Wiesner-tői felfedezett irányba; a lemez pedig a finom, 
pontos beállítást végzi. 
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újabb levelüket, ágacskájukat úgy fejlesztik 
ki a térben, liogy a már meglévő szerveket a 
működésükben meg ne zavarják. Egy pillantás 
az ágak, levelek elhelyezésére, meggyőzhet 
minket meglepő módon erről. Egy erdei tisztás 
szélén minden cserje az égboltozatnak a tisz-
tástól szabadon hagyott része felé fordul és 
sok növény formaja a világosságnak hagyott 
rést, vagyis a tisztás alakját utánozza. A nö-
vény is lát tehát és berendezkedik saját tapasz-
talatai szerint, úgy, ahogyan a megélhetése 
szempontjából az adott helyen őránézve a 
lehető legcélszerűbb. 

Az állatok látószerve is igen egyszerű lehet. 
Lehet egyetlen sejt, melyet színes — többnyire 
barna — úgynevezett pigmentsejt körülvesz. 
A tökéletesedés két irányban halad fölfelé. A 
fényérzö sejtek száma megszaporodik, kis 
sötétkamara alakul, melyben fénytörő lencse 
kiformálódik, vagy több nem képződik egymás 
mellett és előáll a bokros vagy összetett 
szem. Utóbbi az ízeltlábúak körében van el-
terjedve. 

Hogyan látnak a bogarak az ő számos, több 
ezer kúpocskából összetett szemükkel, azt bajo-
san tudjuk elképzelni. Minthogy mindenik kú-
poc^kát a fénysugarat elnyelő festékes hártya 
övezi, bizonyos, hogy csak a szem felszínére 
merőlegesen érkező sugár izgathatja az ideget, 
és ezért valószínű, hogy a bogár az ő több 
ezer szemével is minden tárgynak csak egy 
képét látja, egy képét, mely több ezer pon-
tocskából van mozaikszerűen összerakva. Az 
is valószínű, hogy az ilyen szerkezetű szem 
kiválóan alkalmas a mozgó-testek észrevéte-
lére. Az ellenséges mozdulatok észrevétele pe-
dig valóban sokkal fontosabb a bogár életében, 
mint a testek színének és formájának a meg-
különböztetése. Vájjon a színeket is olyanok-
nak látják-e, mint mi, ezt egyáltalában meg 
nem tudhatjuk. Minden esetre érdekes, hogy 
pl. a fekete pillangók szárnyán a szemcsék 
0*000,398 mm. távolságban vannak egymás-
tól, tehát körülbelül épen olyan messzire, 
mint amilyen hosszúak az ultraviola fény-
sugarak. Az is bizonyos, hogy a pl. méhek-
től szívesen fölkeresett, nekünk majd színtelen, 
fakó, sárgás (pl. sivatagbeli) virágok a fotogra-
fáló-lemezen igen éles képet hagynak, vagyis 
sok ultraviola-sugarat bocsátanak magukból ; 
valószínű tehát, hogy számos rovar érzékeli az 
ibolyántúli fénysugarakat; így tehát a mé-
hecske — ha úgy lát, mint mi — ragyogó 
pirosszínünek látja azokat a pillangószárnya-
kat, amelyek minekünk feketék. 

Az érzékszervek érzékenysége nagyon vál-
tozó. Csak az ember érzékei egyenlően fej-
lettek. 

Az állatok és növények érzékei közül 
rendesen egy-kettő éles, esetleg csodálatramél-
tóan érzékeny, a többi kevésbé fejlett, vagy 
meglepően tompa. Sok állat egyetlen-egy érzé-
kével igazodik. Számos állatnak egyik-másik 
érzéke sokkal élesebb, mint az ember meg-
felelő tehetsége, de a szerv ingerelhetőségének 
mértéke és a felfogott ingerek minőségének 
részleteiben való felismerése nem mindig egyen-
lően fejleszt. Az éneklőmadarak pl. igen jó 
zenei hallással bírnak, de nincs jó hallásuk, 
nagyot hallók; a bagolynak, denevérnek bizo-
nyára kevésbé jó a zenei hallása, de a fülük 
rendkívül érzékeny. A legkisebb neszt meg 
hallják és az élesebb hang egész testüket meg-
reszketteti. 

* 

Végül pedig foglaljuk össze ezeket a föld-
kerekségen nyüzsgő milliónyi élőszervezet ér-
zéki életéről ide vetett gondolatokat és vonjuk 
le belőlük a végső következtetést is. Ez a 
végső eredmény pedig a mi szempontunkból 
kétféle lehet: 

Az egyik kérdés alakjában tolakszik fel. Ha 
a növények és állatok között az ingerelhetőség 
terén sincs lényeges különbség ; az állatok ideg-
munkája pedig, a rendszerben fölfelé haladva, 
hovatovább közeledik a tökéletességhez, hogy 
elvégre is csak fokozatbeli különbséget talál-
hatunk, de minőségbelit nem: akkor beszél-
hetünk-e ezekről külön, mint elszigetelt, egy-
mástól távolálló típusokról, melyeket lényük 
egymástól teljesen elválaszt? Bizonyára nem, 
mert nincs rá elég okunk. Hiszen micsoda 
tulajdonképen itt a lényeg? Az élőszerve-
zetek tehetsége, érzeteket felfogni, tapasz-
talatokat gyűjteni, ezeket valamennyire kombi-
nálni és a minél könnyebb megélhetés cél-
jaira felhasználni. Megteszi ezt az állat is, 
de megteszi a növény is. Gyökere kutatja 
a táplálékot a földben; megérzi a nedves-
séget, oda húz ; válogat ; levelét a nap-
sugár irányára merőlegesen állítja be, esetleg 
óráról-órára ; sebeit behegeszti ; megsebesítve 
erősebben lélegzik, több táplálékot asszimilál, 
többet gyümölcsöz, hogy talán utoljára is még 
minél több ivadéknak életet adjon . . . Hát ez 
mind valamennyire észszerű munkálkodás, 
tudatos működés. Persze nem emberi, hanem 
állati, növényi élet munkája. Már a plazmának 
mely az élet hordozója, megvan az ösztöne, 
ahogyan a kis gyerek lelke is olyan fej-
letlen, amilyen gyenge a csontja meg az 
izma. És amíg a csepp poronty lágy testé-
ből hatalmas atléta válik, addig kifejlődik, 
megtanul érezni, gondolkozni és akarni a 
lélek is. 
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k másik tanulság: szívleljük meg, hogy 
annyi milliónyi érző teremtés nyüzsög körü-
löttünk. Alig találunk a föld színén akkora 
területet, amekkora a cipőnk talpa, amelyiken 
egy fűszál, egy legalább is odatévedt bogár 
ne volna ; talán alamizsnát kérő koldusunk, 
talán kincset nyújtó éltetőnk, de mindig érző 
szervezet, mely szenvedni és örülni tud. En 
ív-ám e tudat mindig felemelő hatással volt, 
sohasem éreztem magam elhagyottnak, sohasem 
unatkoztam. De, ha mindenütt, ahova lépünk, 
érző teremtmények veszDek körül, akkor lép-
kedjünk óvatosabban. Ne tapossunk agyon 
minden bogarat és ne tépjük hiába a mező 
virágát. Éljünk úgy, hogy minél több örömöt 
és minél kevesebb fájdalmat okozzunk más-
nak és erre tanítsuk meg embertársunkat is. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Bacsányi János és kora. 
(Eredeti levelezések és egykorú források nyomán írta 
Horánszky Lajos. Megjelent Budapesten, Hornyánszky 

Viktor könyvkiadóhivatalában. Ara 25 korona.) 

(L. M. dr.) Nemcsak az emberiség halandó, 
hanem az a világ is, melyet magának alkotott. Ha 
végig megyünk a múlton, mindenütt temetőkre 
búkkanuuk. Jó korrajzok olvasása közben föl-
pattannak azok a sírok, melyekben a közép-
kori lovagvilág van eltemetve. A lovagok meg-
rázkódnak, felöltik vasruhájukat s elvonulnak 
előttünk, hogy meghaljanak ideáljaikért. Néha 
minket is magával ragad a láz, ott látjuk 
magunkat soraikban, ott látjuk a küzdők kö-
zött s pillanatokra megfeledkezünk arról, hogy 
más kor szülöttei vagyunk. Olykor szeretnénk 
elébe vetni magunkat az előretörő áradatnak, 
hogy az emberi észt, erőt és kitartást más-
felé irányítsuk, de csüggedten bocsátjuk le 
fölemelt karjainkat, érezzük, hogy árnyékok 
vagyunk ebben a világban ; árnyékok, melye-
ken úgyis keresztül gázol a korszak igazságá-
ért harcoló tömeg. Még vonul előttünk a félel-
metes fegyveres nép, de lassanként tűnik 
belőlük az élet. Arcuk pirossága eltűnik, sze-
mük tüze kialszik, lovaik dobogása már nem 
hallik, eltűntek a semmiségbe. Képzeletünk 
új világba vezetett. Más sírok pattannak fel, 
más emberek jelennek meg előttünk. Kénye-
lemmel berendezett ragyogó palotákba vonu-
lunk, hol tudósok vitatkoznak egymással. A 
szentek helyét pogány istenek szobrai foglal-
ják el, a vívótermek könyvtárakká alakultak. 
A hit helyét a tudás, a kitartásét az állha-
tatlanság, a cselekvését az okoskodás foglalja 

el. Majd ismét új korszakok vonulnak el gyors 
egymásutánban, egy végét nem érő menet, 
melyeknek mindenike diadalordítással temeti 
azokat az eseményeket, melyekért elődei éle-
tüket áldozták volna. A nemzedékek nemcsak 
egymást temetik, hanem azt a szellemi világot 
is, melyben elődeik éltek. 

Ezeket a világokat támasztják fel sírjaikból 
a jó korrajzírók. Szükségünk van nekünk erre, 
hogy látva a megtett utat, biztosabban indul-
hassunk a jövőnek; szükségünk van rá, hogy 
igazán értékelhessük eltemetett korok íróit, 
tudósait, államférfiait. A nagyok ugyan átal-
törnek azon az időn, mely a következő 
korszakot választja el az övékétől, de a halha-
tatlanságukért vívott küzdelmükben nagyon 
gyakran munkásságuknak az a része esik áldo-
zatul, melyben kortársaik legjobban gyönyör-
ködtek. 

Hogy munkásságuknak ezt a részét is igazán 
megbecsülhessük, munkáik olvasása közben 

I ott kell élnünk a múltban, korszakuk szen-
vedéseit, reményeit, csalódásait velük együtt 
éreznünk. 

Magyarország egyik leggyászosabb korszakát 
támasztotta új életre Horánszky Lajos, Bacsányi-
ról szóló munkájában. E munkában az abszolu-
tizmus korát ismerhetjük meg. De minthogy 
Bacsányi ifjúsága arra az időre esik, mikor 
rövid ideig a császár és Bécs városa is a sza-
badelvű iráuyzatnak voltak hívei, megismer-
jük azokat az okokat is, melyek a magyar 
nemességet a császárvárosba csábították, meg-
tudjuk azt is, hogyan éltek idehaza a többi 
társadalmi osztályok. Ez az idő Magyarország 
hanyatlásának és Ausztria, különösen Bécs 
felvirágzásának kora. Bécs ebben az időben a 
magyar íróknak találkozóhelye is, sőt bátran 
nevezhetnénk a magyar irodalom középpont-
jának. Bacsányi szintén a korszak ű. n. fel-
világosodott írói közé tartozik. Mikor aztán a 
francia rémuralom hatása alatt a rideg ab-
szolutizmus nehezedik az országra, ő is fog-
ságba kerül, mert tudomása volt a Martino-
vics-féle összeesküvésről. A fogságból meg-
szabadulja, nemsokára Bécsben találjuk. Ho-
ránszky megragadja az alkalmat, hogy az 
akkori Bécs társadalmi életét rajzolja, külö-
nösen azt a kört ismertesse, amelyben Ba-
csányi otthonos volt. Bécsben ismerkedik meg 
a költő az akkor legünnepeltebb osztrák költő-
nővel, Baumberg Gabriellával, kit a leány 
anyjának tiltakozása ellenére is hosszú vő-
legénység után feleségül vesz. A költő haláláig 
tartó szenvedése attól az időponttól kezdődik, 
mikor a franciák bevonulnak Bécsbe. Napoleon 
kiáltványt intéz a magyarokhoz, melyben a 
Habsburg-családot gyalázza és felszólítja a 
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magyarokat, hogy gyűljenek össze Rákos 
mezejére, válasszanak nemzeti királyt. Ezt a 
kiáltványt állítólag Bacsányi fordította ma-
gyarra. Sőt a későbbi vádirat szerint nemcsak 
fordította, hanem olyan adatokkal is bővítette, 
melyekről a magyar történelembea járatlan 
franciáknak nem lehetett tadomásuk. A gyanú-
nak maga a költő ad táplálékot azzal, hogy 
a franciák kivonulásakor Bécsből megszökik s 
egyenesen Párisba megy. Itt nagyon szívesen 
fogadják, különösen Napoleon egyik minisz-
tere, kivel fogsága idején együtt szenvedett. 
Állást azonban nem kap. Hosszú várakoztatás 
és bíztatás után végre kegydíjat utalványoznak 
neki. Bécsben hamar elterjedt a híre Bacsányi 
szökésének s a közvélemény kimondta róla az íté-
letet, hogy azért szökött meg, mert ő fordította, sőt 
némelyek szerint készítette Napoleon híres 
kiáltványát. 

Mikor Napoleon bukása után a szövetsé-
ges hadak bevonulnak Párisba, a költő osztrák 
fogságba kerül. Felesége minden követ meg-
mozgat, hogy kiszabadítsa, de ellenségei 
a császár előtt úgy jellemezték, hogy szó sem 
lehet kiszabadulásáról. A császár külön bírósá-
got jelöl ki pöre tárgyalására. A bíróságnak 
nem kell ítéletet mondani, csak a vizsgálat 
eredményét fel kell terjeszteni az uralkodóhoz. 
A vizsgálat előtt Bacsányi azt vallja, hogy a 
franciák őt csupán az elvégzett fordítás felül-
bírálására rendelték ki s a bizottságnak az az 
impressziója, hogy nem ő végezte a fordítást, 
bár érthetetlen módon eltűnt írásai közül az 
az irat, mellyel igazolhatta volna, hogy a fran-
ciák rendeletére a bécsi hatóság tudtával vé-
gezte à fordítás felülvizsgálását. A vizsgálat 
lefolyása már abba a szomorú korszakba esik, 
mikor Metternich, még inkább túlbuzgó tiszt-
viselői meghonosították a rendőruralmat. Az 
uralkodó, ki mindig felforgatástól retteg, öröm-
mel teljesíti a rendőrfőnök kérelmét, ki azt 
ajánlja neki, hogy Bacsányit, mint veszedelmes 
felforgatót, egész életére Linzbe száműzze. így 
kerül Bacsányi hosszú szenvedés után Linzbe, 
de még mindig nem végződnek szenvedései. 
Rendőri felügyelet alatt van, de a hatóság 
nem gondoskodik szükségleteiről. Végtelen sok 
testi és lelki szenvedés után kegyelemből a 
császár nyugdíjat utalványoz feleségének. Itt 
élnek egészen halálukig; eleinte ki akarnak 
törni ebből a száműzetésből, később már bele-
nyugszanak sorsukba. 

Míg Horánszky nagy munkáját meg nem 
írta, a felújulás korának ez az egyik vezér-
alakja nem állt tisztán előttünk. Kazinczy 
haragudott reá s mi azokból a megjegyzések-
ből iparkodtunk jellemét megalkotni, melyet 
munkáiban Kazinczy rávonatkozólag tett. Ho-

ránszky felkutatta a bécsi minisztériumok 
levéltárait; napvilágra kerültek Bacsányi összes 
levelei, ismeretesek azok a rendőri jelentések, 
vizsgálati jegyzőkönyvek, melyekből egész élete 
folyását világosan láthatjuk. Ez a könyv előnye 
és hátránya. Előnye azért, mert egy érdekes 
regénynél jobban leköti figyelmünket s Ba 
csányi reményei, szenvedései, csalódásai való-
sággal megelevenednek előttünk. Hátránya 
azért, hogy a törölt adatok a könyv nagy 
részét lefoglalják s Horánszky nem emlékezik 
meg Bacsányi költői működéséről és értékéről. 
Egy sokat szenvedett, hányt-vetett életű ember 
szomorú történetével ismerkedünk meg, de az 
íróval nem. 

De azért hálásak lehetünk e munkáért. A 
művében közölt levelek egyik legeslegfonto-
sabbika az, melyben a miniszternél kihallga-
tásra járó hű feleség közli férjével az ered-
ményt. A k hallgatás alkalmával Metternich 
oly találó képet rajzol Bacsányi egyéniségé-
rő], melynél jobbat senki sem rajzolt nála. 
„En sajnálom őt, — mondotta a hu feleség-
nek — de ennek ő maga az oka. 0 azok 
közé az emberek közé tartozik, kik semmiféle 
helyzetbe nem tudnak beleilleszkedni s kik 
élénk képzelődő tehetségük által sok minden 
olyanra ragadtatják magukat, ami végered-
ményben szerencsétlenségüket okozza, mert 
mindenkor eréllyel fognsk ho'/zá. Ilyen fejek 
számára egy külön birodalmat kellene terem-
teni. Egy egész köztársaság hasonló emberek-
ből talán nagyon boldog lehetne." 

Az egész életében nyugtalan Bacsányi rég-
óta porlad a linzi temetőben. Az utókor meg-
adta neki azt az elégtételt, melyre egesz 
életében oly hiába vágyott. Sorsáról gondol-
kozva, eszünkbe jutnak azok a szavak, melye-
ket Kisfaludy Sándorhoz intézett egyízben. 
Mintha a maga tragédiáját írta volna meg, 
mondja többek között: „Valamely nemzetben 
vagy országban egy Homerus támadhasson, 
szükséges, hogy abban és ott előbb Orpheu-
sok, Amphionok, Musaeusok legyenek és mind 
a nemzeti nyelvet, mind • magát a nemzetet 
előre s mintegy grádítsonként felemellyék s 
arra a tökéletes állapotra lassanként felemellyék, 
amelyet semmiféle emberi elme nem teremthet 
egyszerre." Ezért nem nőhetett igazán nagyra 
Bacsányi. 

Tartalom. A lélek működéseiről. Székely György dr. 
— A klasszikus és romantikus dráma. Benedek Mar-
cell dr. — Vörösmarty mint prózaíró. Badnai Oszkár dr. 
— A radioaktív-sugárzásról. Dékány Mihály. — A su-
gárzó hő. Gergely Adolf. — Bevezetés a biológiába. 
Wagner János. — (L. M. dr.) Bacsányi János és kora. 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 
Budapest 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Új népiskolai Értesítő Könyvecske. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium az állami elemi népiskolák, 

gazdasági népiskolák és az ált. ismétlő iskolák számára új beosztású Értesítő 
Könyvet adott ki. 

A ministerium által kiadott ezen Értesítő Könyv a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomdánál jelent meg. 

Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó áron szolgáltat-
juk M s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és inté-
zeteknek, portómentesen küldjük meg. 

W Tisztelettel figyelmeztetem a tanító urakat, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerium 110.864/909, sz. a. kelt rendelete értelmében azon 
tanulók részére is ily új Értesítő Könyvecske állítandó ki, akik a mult tanévben 
jártak állami népiskolába. 

Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági Utasítás 
114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja, hogy a tanulóknak 
későbbi korban, minden életviszonyaikban, tehát az iskolázás befejezése után is, 
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat gyanánt szolgáljon s így a tanulókra 
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSÍ110S és t a r t ó s kiállítására külö-
nös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány útján (ára 14 fillér) bárki 
is meggyőződhetik. 

Ha a szükséges Értesítő Könyvek nem itt, hanem könyvkereskedőnél ren-
deltetnek meg, a megrendelésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi 
Nyomdánál megjelent Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki 
könnyen meggyőződhetik, mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő 
Könyvre rá van nyomva. 

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

P Á L Y Á Z A T O K . 
Hunyad vármegye marosillyei járásában fekvő 

Godinesd község államilag segélyezett elemi isko-
lájánál újólag felállított tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása : évi 1000 korona, melyből 
900 korona állami segély ; 100 korona a községi pénz-
tárból ; 200 korona lakbér ; a tanterem fűtésére 12 
köbméter fa. Okmány olt pályázati kérvények folyó 
1909. évi december hó 8-ig az iskolaszékhez, Godinesd 
(u. p. Zám), nyújtandók be. Az iskolaszék elnöksége. 

(2230—11—2) 
A per lasz i (volt határőrvidék) községi szerb és 

magyar tannyelvű iskolánál üresedésben levő tanítói 
állomásra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen községi 
tanítói állomással a következő évi fizetés van egybe-
kötve : 1200 korona fizetés, 1 hold szántóföld, 12 m3 

tűzifa, 10 korona irodai átalány, '/« hold pótkert és 
törvényes lakbérilletmény. A kinevezendő tanítónak 
gör. kel. szerb anyanyelvűnek kell lennie s ha a gör. 
kel. szerb templomi kántorságot vezetni képes, azon 
esetben a hitközségtől 240 korona díjazásban részesül. 
Felhívatnak pályázni óhajtó okleveles tanítók, hogy 
a torontálvármegyei közigazgatási bizottsághoz cím-
zendő, 1 koronás bélyeggel ellátott, kellően fölszerelt 
folyamodványukat f. évi december hó 4-ig a megyei 
közigazgatási bizottságnak Nagy becskerekre küldjék 
be. A magyar nyelvben való szó- és írásbeli jártasság, 
valamint a magyar honosság okmányilag igazolandó. 
Nagybecskerek, 1909. évi november hó 13-án. Grézló, 
kir. tanfelügyelő. (110—III—3) 

Pályázat. A l ipót fa lva i ág. h. ev. el. iskola tanítói 
állása betöltendő. Javadalom : 344 korona államsegély ; 
200 korona törzsfizetés ; 124 korona tandíj ; 140 korona 
iskolafűtésért ; 22 mérő gabona, fele búza, fele rozs ; 
39 korona káposzta és lenért ; 3 öl puha tüzelőfa ; 
3 hold 404 öl föld haszonélvezete ; 48 korona a köz-
ségi harangoztatásért ; egy temetéskor 1 kor ; végül 
szép lakás és kert. A tanító ádventtől virágvasárnapig 
délutáni könyörgéseket is tart. Fölszerelt folyamod-
ványok f. évi december 15-ig beküldendők az alhói 
(Vas m.) ág. h. ev. lelkészi hivatalhoz. (2229—III—3) 

A kosariszko-priepasznei ág. hitv. evang. egy 
ház részéről okleveles kántortanító kerestetik. Fizetés 
(készpénzben és terményekben) : 1206 korona ; két 
szobából, konyhából, kamarából s istállóból álló lakás ; 
házikert. Tanítási nyelv : tót. Folyamodványok kül-
dendők alulírotthoz, f. é. december 11-ig. Kosariszkó 
(u. p. Nyitra-Brezova), Stefánik Pál, evang. lelkész. 

(2398—II—2) 
A tó taradácz i ág. hitv. ev. egyházban a harmadik 

kántortanítói állás betöltésre vár. Javadalom : szabad 
lakás s házikerten és stólán kívül évi 1000 korona 
készpénz, az egyházpénztárból negyedévi előleges 
részletekben fizetve. A megválasztandó kántortanító 
kötelessége lesz : az I. és II. osztályú mindennapi 
tankötelesek tanítása s a kántori teendőknek két 
kántortanító-társával váltakozva való végzése. Az iskola 
tannyelve: tőt. A kellően fölszerelt pályázati kér-
vények legkésőbb f. évi december hó végéig Kiss 
Kálmán ev. lelkészhez, Tótaradáczra (Torontál vm.) 
küldendők. (2413-11—2) 
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Pályázati hirdetmény. A Horvát-Szlavonországokban 
élő magyarság nemzeti gondozására alakult Julián-
Egyesületnek Szerém, Veröcze, P o z s e g a és 
Belovár-Kőrös v á r m e g y é k b e n fenntartott és 
szervezendő magyar tannyelvű népiskoláinál a közel-
jövőben több tanítói állás lesz betöltendő, mely állá-
sokra 1910 március l-ig érvényes pályázat hirdettetik. 
Ezen állásokra róm. kath. vallású, magyar honosságú, 
magyar anyanyelvű s általános jó, jeles, kitűnő képesí-
tésű tanítók és általános jeles, kitűnő képesítésű tanító-
nők pályázhatnak. Mivel ezen iskoláknál a horvát vagy a 
szerb nyelv tanítása is kötelező, azon pályázók, akik-
nek horvát vagy szerb tannyelvű iskolákra is van 
képesítésük, előnyben részesülnek. Azok a tanerők, 
akiknek ily képesítése nincs, kineveztetésüktől számí-
tott egy éven belül kötelesek a horvát vagy szerb 
képesítést megszerezni, még pedig a férfitanítók a csák-
tornyai áll., a nőtanítók pedig a szabadkai áll. tanító-, 
illetve tanítónőképző-intézetben. A kinevezett tanítók, 
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkal-
maztatnak, a következő járandóságok mellett : 1000 ko-
rona alapfizetés ; 200 korona horvát-szlavonországi 
helyi működési pótlék ós lakás természetben, vagy 
200 korona lakpénz. 5 évi működés után 200 korona, 
10 évi működés után újabb 100 korona, 15 évi mű-
ködés után újabb 100 korona, 20 évi működés után 
újabb 100 korona, 25 évi működés után újabb 100 ko-
rona s 30 évi működés után újabb 200 korona kor-
pótlék. A kinevezett tanerők, ha egyébként a tör-
vényes követelményeknek megfelelnek, az Országos 
tanítói nyugdíj- ós gyámintézet kötelékébe felvétetnek, 
illetve azok, akik már tagjai voltak, továbbra is tagjai 
fognak maradni. A születési bizonyítvánnyal, tanítói 
és esetleg kántori oklevéllel, valamint az esetleges 
működési bizonyítvánnyal, továbbá rövid, tárgyilagos 
életrajzzal felszerelt kérvények a Julián-Egyesület 
elnökségéhez címezve, Budapest, I., Döbrentei-utca 
12. sz. alá sürgősen beküldendők. Az olyan kérvények, 
amelyek csak egy megyére vagy egy bizonyos hely-
ségre szólnak, figyelembe nem vétetnek. 

(112/h—III—2) 
A püspökhatvani (Pest vm.) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : a hit-
községtől 160 korona; 320 pár után 1 véka rozs és 
50 fillér ; alapítványi szentmisék után 50 korona ; vasút 
által kisajátított föld kamatja 28 korona 28 fillér ; 
34 magyar hold rét és szántó, mely után az adót a 
haszonélvező fizeti; 16 köbméter hasábfa ; stóla és 
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra, melléképület-
ből és házikertből. Tannyelv : magyar ; egyházi funk-
ció : magyar-tót. Választás napja f. é. december 29-én 
reggel 10 órakor. Személyes megjelenés megkívántatik. 
Kérvények főtisztelendő Frankó József esperesplébános 
úrhoz küldendők, Püspökhatvanba. (1880—ÛI—2) 

A hernádnemet i l (Zemplén) róm. kath. kántor 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : lakás 
melléképületekkel, kétvékás konyhakert, 1000 ko-
rona fizetés, mely 11.884 kat. hold szántóföld, stóla, 
párbér stb. és 204 korona államsegélyből biztosíttatik. 
Választás napján, december 9-én, személyes meg-
jelenés szükséges. Állás december 15-től foglalandó 
el Fölszerelt kérvények plébánia-hivatalnak külden-
dők. Benkő János, plébános. (2406—11—2) 

A túróczszentmária i róm. kath. kántortanítói 
állomásra december 15-ig pályázat hirdettetik. Java-
dalma : államsegéllyel 1000 korona, új, szép lakás 
kerttel és gazdasági épületekkel. Személyes jelent-
kezés előnyös. Kellően fölszerelt kérvények Pillarik 
István, iskolaszéki elnök címére küldendők. 

(2407—11—2) 
Jóhangú segédkántort keresek havi 30 korona fize-

téssel, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás, gyertya-
jövedelem 8—10 korona. Ki skunfé legyházán , dec. 
hó. Ulrich Antal, főkántor. (2452—II-1) 

A t omasevácz i (pancsovai kir. tanfelügyelői ki-
rendeltség, volt határőrvidék) községi, szerb tanítási 
nyelvű elemi iskolánál nyugdíjazás folytán megüre-
sedett tanítónői állásra ezennel pályázatot hirdetek. 
Az állomással a következő illetmények vannak egybe-
kötve : évi 1000 korona alapfizetés, 200 korona lak-
bér, gazdasági ismétlő-iskolai oktatásért 100 korona, 
útiátalány 50 korona, 3 öl kemény tűzifa beszámítva, 
és egy hold szántóföld haszonélvezete. Felhívom a 
pályázni óhajtókat, hogy a vallás- és közokt. m. kir. 
minisztériumra címzett, szabályszerűen bélyegeit és 
kellően fölszerelt folyamodványaikat 1910. évi január 
hó l-ig Torontál vármegye közigazgatási bizottságához, 
Nagybecskerekre küldjék be. A folyamodók magyar 
állampolgárságukat, valamint azt, hogy a szerb nyelvet 
oktatóképességgel bíiják, okmányilag tartoznak iga-
zolni. Pancsova, 1909. évi november hó 13-án. Radvány 
Ferenc dr., kir. tanfelügyelő. (113/h—I—1) 

Alulírott iskolaszéki elnök az a l v á c z a i újonnan 
szervezett községi iskolánál üresedésben levő tanítói 
állásra pályázatot hirdet. Az állás jövedelme: évi 
1000 korona készpénzfizetés, melyből 900 korona az 
állampénztárból és 100 korona a község pénztárából, 
előleges havi részletekben utaltatik ; továbbá termé-
szetbeni lakás, a hozzá tartozó kert haszonélvezetével, 
és 24 méter hasábtüzifa, az iskolaterem s tanítói lakás 
fűtésére a házhoz szállítva. A pályázati határidő : f. 
évi december hó 20-ika. A kérvények Alvácza község 
iskolaszékéhez címzendők. Olvashatatlan aláírás, iskola-
széki elnök. (2429-1—1) 

Ibrány (Szabolcs) községben, Feketeha lom-tanyán 
levő községi iskola tanítói állására pályázat hirdet-
tetik. Javadalom : államsegéllyel 1000 korona. Köte-
lessége : összes tankötelesek és ismétlők tanítása, 
vonatkozó törvények, utasítások szerint. Pályázati 
határidő : december 12. Az állás december 27-én fog-
lalandó el. Tanítás január 2-án kezdődik. Kérvények 
községi iskolaszékhez címzendők. (2447—I—1) 

Tolnaértényi róm. kath. osztálytanítói állásra 
december 15-ig pályázhatni. Javadalma : 30Ó korona 
a községtől, remélhető 380 korona államsegély, 20 
korona failletmény, 100 korona lakáspénz, 20 korona 
kertilletmény. Élelmezés kántortanítónál. Csakis kán-
torságban jártas, okleveles tanítók pályázhatnak. 
Iskolaszék. (2450—1—1) 

Bácsföldvár. A róm. kath. iskolaszék lemondás 
által megüresedett férfitanítói állásra december 10-ig 
pályázatot hirdet. Javadalma : 1000 korona, lakáspénz 
200 korona, esetleg a felsőbb fórumok döntése után 
8 lánc föld haszonélvezete adóteherrel, 598 korona 
41 fillér készpénz és természetbeni lakás. Kötelessége : 
a kijelölendő iskolában és ismétlő-iskolában tanítani, 
továbbá a kalocsai kttanítói nyugdíjintézet és a bács-
tiszavidéki tanítóegyesület tagja lenni. Ha ez állásra 
helybeli tanító választatik, az így megüresedett állásra 
is hirdettetik pályázat, föntebbi kötelezettségekkel, 
1000 korona fizetés, 200 korona lakáspénz javadal-
mazással: Ez állásra nők is pályázhatnak. A pályá-
zatok Blázek Lajos ker. espereshez, Bácsföldvárra 
küldendők. ( 2451 -1 -1 ) 

A vörösberényi református egyház ideiglenes 
kántortanítói állására — a tanév végéig — pályázatot 
hirdetek. Javadalma : havi 60 korona és lakás termé-
szetben. Kötelesség : a mindennapi és ismétlő-tanköte-
lesek oktatása, az istenitiszteletek alkalmával orgo-
nálás és énekvezetés, továbbá a temetéseken az éneklés 
vezetése ; kommuniókor délután és a lelkész akadályoz-
tatása esetén bármikor a templomi szolgálatban a 
lelkész helyettesítése. A megválasztott sikeres tény-
kedése alapján állandósítását reményiheti. Kérvények, 
okmányokkal fölszerelve, december 20-ig nagy tiszt. 
Segesdy Miklós esperes úrhoz, Balatonfüredre kül-
dendők. Vörösberény, 1909 november 29. Csonka 
Ferenc, ref. lelkész. (2454-1—1) 
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Okleveles magyar-német tanítónő állást keres. Job 
Anna, Kismartón. (2456—II—1) 

Udvarházán (Nógrád m.) ág. ev. kántortanítói 
állásra pályázat nyittatik. Javadalma : 1000 korona. 
Istenitisztelet nyelve : tót. Kellően fölszerelt kérvények 
december hő 18-ig az alulírott lelkészi hivatalhoz 
küldendők be. Lónyabánya. Svehla Géza, ev. lelkész. 

(2426-1—1) 
A za latárnoki községi iskolánál lemondás folytán 

megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdetek. 
Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy szabályszerűen 
felszerelt kérvényüket alulírt iskolaszéki elnökhöz folyó 
évi december hó 25-ig adják be. A választást folyó 
évi december 27-én d. e. 9 órakor az iskolaszék esz-
közli. Javadalmazása : 1. tandíj váltság 400 korona ; 
2. konyhakertváltság 20 korona; 3. 17 szekér tüzifa-
váltság 68 korona, mely összegből Szentkozmadombja 
község 24 koronát fizet ; 4. vallás- és tanulmányalap-
ból 7 korona 52 fillér ; 5. tanítói földek 18 kat. hold 
175 Q ö l szántó, rét és erdő évi földhaszonértéke 
288 korona ; 6. természetbeni lakás 3 szoba, konyha, 
kamara és melléképületek használata. Kántori java-
dalmazása: 1. lélekpénzben körülbelül 40 korona; 
2. stólajövedelemből körülbelül 24 korona ; 3. karc-
gabona, fele búza, fele rozs, körülbelül 16 hektoliter, 
mely Tárnok, Szentkozmadombja, Vadamos, Zborfia, 
Oroklán és Vakola községekben lakó róm. kath. hívek-
től folyik be ; 4. harangozókéve-járandóság váltság-
ban, készpénzben 80 korona ; 5. kollektabor-jövelem-
váltság készpénzben 80 korona. A megválasztott kántor-
tanító az iskola vezetéseért felelős. Tartozik az egyik 
osztályban tanítani, valamint az ismétlő-tanköteleseket 
az osztálytanítóval együttesen oktatni. Tartozik a 
kántori teendőket végezni, a harangozásról gondos-
kodni, a tankötelesek templomba járását ellenőrizni 
és templomba vezetni, a mindennapi misék körül való 
egyházi szolgálatokat és orgonálást teljesíteni. A tan-
termek tisztántartására felügyelni és az iskolai tárgyak-
ról pontos leltárt vezetni köteles. Tartozik a községi 
faiskolát kezelni, abban a gyermekeket fatenyésztésre, 
oltásra oktatni. Ezen ténykedéseért a faiskolából be-
folyó jövedelem :i része őt illeti. Általában a kántor-
tanító kötelességéhez tartozik, hogy a tanügy és a 
községi faiskola kezelése körül a mai modern kívá-
nalmak érvényesüljenek. A kántortanító állását leg-
később 1910. évi január 1-én elfoglalni köteles. Stádel 
János földbirtokos, iskolaszéki elnök. (2458—I—1) 

Tenyö (Győr megye) róm. kath. iskolaszéke pályá-
zatot hirdet osztálytanítói állásra. Javadalma : évi 
1000 korona, egy bútorozott szoba. Kert és lakáspótlék 
címén 30 korona. Kötelességei: díjlevél szerint. Kántori 
teendőkben jártasság előny. Pályázati határidő : decem-
ber 19., amikor a választás megtörténik. A megválasz-
tott állását azonnal köteles elfoglalni. Férfitanítók 
kérvényeiket a plébánia-hivatalhoz küldjék. 

(2460-1—1) 
Az özgödöri (Vas m.) fiókközség róm. kath. taní-

tói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : kétszobás 
lakás, konyhán és gazdasági épületeken kívül 11 Va 
mérő búza, 11'/a mérő rozs, fa 11 régi öl (ebből 3 öl 
iskolafűtésre i, 4 hold 800 Q-öl rét (műveli a község), 
11 hold szántó és legelő egy tagban, 160 korona 
tandíj 40 korona évnegyedi részletekben fizetve, zsel-
lérektől 6'korona, összesen: 626 korona. Államsegély 
374 korona. Kötelessége : a mindennapi és ismétlősök 
oktatása. Kántori nincs A német vagy horvát nyelv 
ismerete szükséges Kellően fölszerelt folyamodványok 
december 23-ig Németszentgrót, plébánia-hivatalra 
címzendők. (2481—II —1) 

A zsolnai polgári leányiskolában újévtől kezdve 
kézimunka-tanítónőre van szükség. Ezen állás csakis 
polgári leányiskolákra képesített tanítónővel töltetik 
be. Rajzi ügyesség vagy német nyelv tudása kívánatos. 
Igazgatóság." " (2461—1—1) 

Uzoni ref. egyház kántortanítói állásra pályázatot 
hirdet. Jövedelem: 1175 korona. Pályázati határidő: 
1909 december 18. Folyamodványok Józsa Sándor 
ref. espereshez küldendők, Ilyefalvára. (2464—I—1) 

A l e tenye i (Zala m.) róm. kath., magyar tan-
nyelvű, második tanítónői állomásra pályázat hir-
dettetik. Fizetése : 1. készpénzben évi 760 korona, 2. 
lakbér címen 140 korona, 3. államsegély évi 240 
korona. Az esetleges korpótlék az állampénztárból. 
Kötelessége : az iskolaszék által kijelölt tanteremben 
a mindennapi és ismétlő-tanköteleseket tanítani. 
Kellően fölszerelt kérvények alulírotthoz, Letenyére 
küldendők. A választás december 14-én lesz s az 
állomás azonnal elfoglalandó. Tóth János esperes-
plébános, iskolaszéki elnök. (2465—1—1) 

Ref. kántortanító hasonló vagy orgonista-segédkántori 
állást keres. Ref. tanító, Nyírkárász . (2469-II-1) 

Pályázat a m a t t y i (Baranya) református kántor-
tanítói állásra. Évi fizetése : tisztességes lakáson kívül, 
az egyházhatóságilag megerősített javadalmi jegyző-
könyv alapján, készpénzben 1075"84 korona az egy-
ház pénztárából, évnegyedenként kiutalványozva, to-
vábbá szántóföld, kaszáló és a közös legelőben legel-
tetési illetményben javadalma, ugyanazon egyház-
hatóság értékelése szerint, 160 korona, eszerint a két 
javadalom együttesen 1235*84 korona, melyhez még 
korpótlékot az állam ad ; végül a temetési stóla. 
Kötelessége : a VI osztályú vegyes iskolában, a min-
dennapi tanköteles, valamint az ismétlő-iskolás gyer-
mekeknek a törvényben előírt időben és mód szerinti 
tanítása. Az iskolások száma együttesen csakis hat-
vanat tesz ki. További kötelessége a templomi ének-
lés vezetése, kánonikus órákon vagy a lelkész aka-
dályoztatása esetén ennek a templomi szószéken szo-
kásos helyettesítése. Pályázati határidő: 1910 január 
10. A kellékes okmányok alulírotthoz küldendők. A 
személyes megjelenés ugyan előnyös lenne, de sajná-
lattal jelentem, hogy az egyház húsz koronában meg-
állapított beköltözési költséget csakis a megválasz-
tottnak adhat. Matty, u. p. Siklós, 1909 december 
1. Szakács Lajos lelkész, iskolaszéki elnök. 

(2466-1—1) 
Iváncsai (Fejér vármegye) róm. kath. iskolánál 

eltávozás folytán megüresedett II. tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik, a követkpző javadalmazással : 148 
korona az iskolaszék pénztárából, havi előleges rész-
letekben fizetve, 852 korona államsegély és korpót-
lék, lakás : 2 szoba. Kötelessége : a reábízandó min-
dennapi és ismétlő-osztályokat vezetni, vasár- és 
ünnepnapokon és hetenként egy köznapon a gyerme-
keket a templomba vezetni, ott velük szentmisét hall-
gatni s reájuk a litániákon is felügyelni, minden 
kántori teendőben a kántornak segédkezni, esetleg 
őt díj nélkül helyettesíteni is tartozik. Kellően föl-
szerelt kérvények december 18-ig az iváncsai róm. 
kath. iskolaszékhez nyújtandók be. Az állás 1910 
január 1-én elfoglalandó és év közben el nem hagy-
ható. Nők is pályázhatnak, akik külön díj nélkül 
kézimunkát tanítani tartoznak. Házasok előnyben ré-
szesülnek. Iváncsa (Fejér vármegye), 1909 november 
30. Tunkel János, iskolaszéki jegyző. (2472—I—1) 

A biai ref. egyház május végéig esetleg képez-
dészt is alkalmaz azonnal, tanítónak. Fizetés : havon-
ként 66 korona ; bútorozott szoba, egy öl fa. 

( 2470 -1 -1 ) 
A n a g y p a l á d ! ref. egyház pályázatot hirdet a 

másodtanítói állásra. Fizetés : két szobából, konyhából 
álló lakás ; 1000 korona, melyből 510 korona állam-
segély. Kötelessége : az első és másodosztály vezetése ; 
szükség esetén kántortanító helyettesítése. Pályázhat-
nak ref. vallású, okleveles férfitanítók. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázati határidő : december huszadika. 
Kérvények Sipos Károly lelkészhez (Szatmár megye) 
küldendők. (2479—II—1) 
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A t ó t s z e n t g y ö r g y l ref. kántortanítói állásra pályá-
zat hirdettetik. Javadalma: lakás, készpénz a községtől 
évi 30 korona, egyházpénztártól évi 518 korona 34 fillér 
és 8 kh. szántóföld. Ha a megválasztott tanító ok-
leveles, részére 184 korona évi államsegély is biztosítva 
van. Oklevél nélküli tanító az egyházi törvény szerinti 
segédtanítói díjazásban részesül. Pályázati határidő : 
december 15. Kellően fölszerelt kérvények nt. Kovács 
Bertalan tanügyi elnök címére, Kálmáncsa (Somogy 
megye) küldendők. (2459—1—1) 

A krassovai plébániához tartozó j aba lc sa l róm. 
kath., osztatlan népiskolánál megüresedett kántortaní-
tói (tanítónői) állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : 
természetbeni járulékokkal és államsegéllyel együtt 
1000 korona, szabad lakás, kerttel. Tanítási nyelv 
magyar-horvát, vagy bármely szláv nyelv. Pályázó 
köteles kántori teendőket, szokásos egyházi funkciókat 
végezni, mindennapi és ismétlő-iskolát tartani s anya-
egyház plébánosának a hitoktatásban segédkezni. Kér-
vények a róm. kath. plébánia-hivatalhoz Krassovára 
(Krassó-Szörény m.), december 20-ig küldendők. 

(2478—1—1) 
A perkoszova i községi osztatlan népiskolánál meg-

üresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdetünk. 
A tanító javadalmazása : 800 korona fizetés, szabad 
lakás, 16 méter tűzifa, 20 korona irodaátalány, 12 ko-
korona iskolaszéki jegyzői tiszteletdíj. A római katho-
likus hitközségtől 4 hold szántóföld és a szokásos 
stóladíjak a németnyelvű kántori teendőkért. Kellően 
fölszerelt s magyar állampolgárságot igazoló kérvények 
a perkoszovai iskolaszék elnökségéhez (Perkoszova, 
u. p. Temesbúttyín) címzendők és f. évi december hó 
25-ig nyújtandók be. Községi iskolaszék. 

(2480-1—1) 
Zalabesenyöi községi iskolánál tanítói állás meg-

üresedett, arra pályázat hirdettetik. Járandóság : a köz-
ségtől 300 korona, részint készpénz, részint természet-
ben ; állami kiegészítés 700 korona és 2 szoba, 1 konyha 
és kamrából álló lakás, megfelelő gazdasági épülettel. 
Választás napja 1909 december hó 22-én, d. e. 9 óra-
kor fog megtartatni. Személyes jelentkezők előnyben 
részesülnek. Pályázatok az iskolaszékhez nyújtandók be. 

(2482-1—1) 
Pályázat az árpádl soros kántorsággal egybe-

kapcsolt református leánytanítói állásra. Fizetése : 
tisztességes lakáson és kerten kívül 724 korona kész-
pénz ; 7 kath. hold szántóföld haszonélvezete (300 ko-
rona) ; ismétlősök oktatásáért 40 korona ; temetési 
stóla s az államtól az igényelhető korpótlék. Köteles-
sége : III—VI. leányosztály s az ismétlő-iskolás leányok 
oktatása, soros, vagyis minden második héten a kán-
tori teendők végzése, lelkész akadályoztatása esetén 
helyettesítése. Egyháztanács fenntartja magának a jogot, 
hogy az elválasztott tanítót esetleg más osztályok 
vezetésével is megbízhatja. Okleveles, református taní-
tók kérvényüket december 24-ig a református lelkészi 
hivatalhoz, Árpád (Bihar megye) adják be s a pályázók 
felhívatnak, hogy 1910 január 2-án tartandó próba-
éneklésen személyesen jelenjenek meg. A megválasztott 
egyénnek az útiköltsége megtéríttetik. Az állás a 
választás után elfoglalandó. Az iskolaszék. 

(2484-11—1) 
I l y é s m e z ö községben a 1910. év elejétől állami 

iskola szerveztetvén, a tanítói állásra törvényes kezdő-
fizetéssel és természetben való lakásilletménnyel pályá-
zat hirdettetik. Pályázók református vallásúak lehetnek 
és református kántori képesítettségükre vonatkozó 
okmányuk is csatolandó, mert az egyháztól nyerendő 
külön díjazásért a kántori teendőket is végezni lesz-
nek kötelesek. Pályázatok december hó 20-ig Maros-
vásárhelyre, a marostordamegyei királyi tanfelügyelő-
höz lesznek beküldendők. Marosvásárhely, 1909 nov. 30. 
Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő. 

(114/h-I—1) 

A kazárl róm. kath. elemi iskolánál osztálytanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : államsegéllyel 
1000 korona, gazdasági ismétlő-iskoláért 100 korona. 
Jelenleg egyszobás lakás. Kötelessége : az I—II. osz-
tályt önállóan vezetni, az ismétlő-iskolát betartani, a 
vallásoktatásban segédkezni, a gyermekeket a temp-
lomba vezetni és ott felügyelni. Csak férfitanítók 
pályázhatnak. Az állás azonnal elfoglalandó. Kérvények 
plébánia-hivatal, Kazár (Nógrád m.), pósta Kistenye 
címzendők. Dox-ogsághy Barna, plébános. 

(2461-1—1) 

HIRDETÉSEK. 
Melyik, kántori okle- / » c p r ó l n o második lakbérosz-
véllel bíró áll. tanító vùCI ClllO tályú városból Pet-
rozsényba ? Kántoria, iparisk. stb. 1200 korona biztos 
évi mellékes. Cím: Angyal Samu, Petvozsény. 

(2389-1—1) 

Értesítem azokat a volt osztálytársaimat, 
kik velem együtt június hónapban Győrött képesítőz-
tek és a szerződést aláírták, hogy Nagykapornakon 
(Zala) lakom. Erdősi András, tanító. (2434/a—I—1) 

Stampay Miklós áll. tanító Köszöntő-
könyvecskéje 20 fill. 12 péld., előre fizetve, 2 kor.-ért 
franko kapható Nógrádmarczalon. (2430—XII—1) 

Róm. kath. tanítót keresek nevelőül 
4. normált végző fiam mellé. Fizetés : vasút ide-vissza, 
lakás, fűtés, takarítás, koszt, havi 30 korona és elég-
séges-mentes bizonyítványért 50 korona. Gogl Adolf, 
Károlyi gróf erdőfőtisztje, Kegye (pósta: Szakácsi, 
Szilágy). (2412—1—1) 

Új, pedálos orgonaharmónium eladó. 
(Válaszbélyeg.) Patkós Sándor, Rápolt (u. p. Szatmár-
ököritó). (2453-1—1) 

Ne vegyen zongorát!!! 
míg (1200-30—18) 

legújabb, zongorákról szóló 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

R E M É N Y I 
zongora-osztálya, 

lipest, Király-u. 58., 
ezen lapra hivatkozva in-
gyen és bérmentve küld. 
Uj és használt zongorák, 
píaninók a legolcsóbbtól a legfinomabbig. Űj zon-
gorák 280 frttól följebb, 36 havi részletfizetésre is. 
Régi pianinók és zongorák újakra becseréltetnek. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA 
KIADJA A VAT.TiAB- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KTB. MINISZTÉRIUM. 

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

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő áltál láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Képtanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésévol) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r : Egy é r re 10 korona, félévre 5 korona, 
n e g y e d é ™ 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénsek a 
kiadóhivatalba küldendők. 

Á hirdetések árszabása. — A pályázat i h i rdetéseknél min-
den egyes szóért, minden közlés utan 6 fillér fizetendő. Az ily 
aaódon mindenki által kiszámítható hirdetési díj előre küldendő 
be. Egjéb hirdetéseknek az egész oldal egy hetvenketted részét 
tevő petit nyomású és egyhasábú sora 1 korona. Esek a dijak is 
eldre a kiadóhivatalba küldendők. 

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, VIII. KER., BÉKKOCSIS-UTCA 1«. SZÁM. HAGY. KIS. EGYETEMI NYOMDA, I. KEB., ISK0L1-TÉB ( . 

Kéziratokat nem adunk vissza. 

Szervező-munka. 
Jelenleg a kisgazdák megmentése vált 

általános szálló igévé. Mentik: aki kí-
vánja, aki nem kívánja, aki rászorult és 
aki távolról sem érzi szükségét a gyá-
molításnak. A vállalkozó mentők rende-
sen gyanúsak, amennyiben vagy olyanok, 
akik önmagukat sem tudták birtokos 
korukban megmenteni, illetve fenntar-
tani, vagy olyanok, akik mindenhez egy-
formán értenek, mert hiszen semmihez 
sem értenek. Ezeknek lármájától hangos 
most a sajtó, ezeknek sarka kocogását 
veri vissza a falvak utcáinak fagyos 
röge. 

Hogyan? Hát a faluban nincsen arra 
hivatott és alkalmas lelkes ember, aki 
a kisgazdákat érdekei helyes felismeré-
sére vezesse, a korszerű haladás igaz 
ösvényén elindítsa és önös szerencse-
vadászok kezébe kísérleti házinyúl gya-
nánt betévedni ne engedje? Hiszen a 
magyar tanító már régen vallja, hogy 
ő nemcsak iskolaköteles koráig nevelője 
a falu népének, hanem azontúl is gon-
dozza volt tanítványait, legalább > 
mint egy jóravaló mesterember a l. ga 
fölszabadított inasát. 

Folyton járom a tanitógyüléseket és 
hirdetem előttük a Magyar Gazdaszövet-
ségnek elveit, amelyeket Károlyi Sándor 
gróf szegezett le. Egyenesen azért al-
kotta meg a Magyar Gazdaszövetséget, 

hogy ez a föld népét erkölcsi, társa-
dalmi ós gazdasági nagykorúságra ne-
velje. A tanítógyűlések mindenütt osz-
tatlan lelkesedéssel csatlakoznak a szer-
vező-munkához és buzgóságuknak min-
denfelé találkozunk látható nyomaival, 
í g y Heves vármegyében is nemrég tar-
tottuk a vármegyei középpontnak, illetve 
az egész vármegye összes kisgazdáit 
felölő szervezkedésnek avató - ünnepét 
Kálkápolnán. Ezen az összejövetelen is 
sok lelkész és tanító verődött össze, 
akik ott községük képviseletében tudo-
másul vették a kisgazdák céltudatos 
szervezkedésében szem előtt tartandó 
elveket s akik e gyűlés sikerét csendes 
apostolkodással előkészítették. 

Jó alkalomul kínálkozik ez az eset 
arra, hogy a látott példát kiáltalánosít-
suk és belőle tanulságokat vonjunk 

Elsősorban is meg kell állapítani, hogy 
a kisgazdák minden egyesülése csak akkor 
nyugszik a mi viszonyaink között egész-
séges alapon, ha sem politikai, sem feleke-
zeti, sem nyelvi korlátozásokat nem ismer 
és ilyenféle mellékkérdésekkel összebo-
nyolítva nincsen. Másodszor: kisgazdákat 
tömöríteni csak geográfiai alapon lehet 
helyesen. Mert csak az állandó egymás-
mellettiség, a szomszédság, az állandó 
együttlakás és érintkezés fejtheti csak 
ki a kölcsönös bizodalmat és a folyto-
nos egy ak eleven érzetét. 

ISK. T v " m 
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Továbbá csak olyan szomszédok valósít-
hatnak meg kis áldozatokkal nagy hasznokat 
és fontos célokat, akik egymás viszo-
nyait közelről ismerik és egymásnak 
támogató jóakaratára kölcsönösen rá-
szorultaknak érzik magukat. Nálunk a 
legtöbb községben a vallásfelekezetek 
egymás közé vegyesen szétszórva lak-
nak. Ennélfogva a szomszéd a szomszéd-
dal kénytelen jó viszonyban lenni, ha 
nincsenek is egy hiten, egy párton vagy 
egy anyanyelven. Mert tudvalevőleg a 
gazdálkodás már természete szerint olyan 
foglalkozás, hogy bizonyos fokig közös 
munkát és közös célokat tételez fel, 
persze anélkül, hogy az egyéni érvénye-
sülést legkevésbbé is korlátozná. Pél-
dául mindenki tudja, hogy a köztiszta-
ság, közegészség, közbiztonság feladatai 
legolcsóbban megvalósíthatók érdekszö-
vetkezéssel, egyetértéssel. Hiszen egészen 
világos, hogy hiába írtogatom én a gaz-
növényeket, a hernyókat, a peronosz-
pórát stb. kártevőket, ha mesgyés szom-
szédom nem cselekszik hasonlóképen. 
Hiába fásítom én be és kövezem ki a 
házam elejét, ha a szomszéd nem cse-
lekszik hasonlóképen. Hiába vezetem én 
le a vadvizeket és végzem el a gyom-
irtó tarlóhántást, ha a szomséd is nem 
cselekszik hasonlóképen. 

Ilyen elvek alapján áll ós szervez-
kedik a Magyar Gazdaszövetség, mely-
nek alapító elnöke Károlyi Sándor gróf 
volt, eszmei végrendeletének egyenesen 
megnevezett örököse pedig Darányi 
Ignác, földmívelésügyi miniszter. Más 
szervezkedők és alapítók főkép arról 
ismerhetők fel, hogy felekezeti vagy 
politikai pártzászlók alatt tömörítik a 
kisgazdákat. Értelmes embernek szük-
ségtelen és fölösleges fejtegetni, hogy a 
közgazdaságot akár pártok, akár fele-
kezetek békóival bénítani a maga sza-
bad mozgásában, legalább is szükség-
telen és fölösleges önkorlátozás. Aki 
tehát ilyen tömörüléseket ajánlgat, arról 
egészen bizonyos, hogy a bevallott célo-

kon kívül még mellékes érdekei is van-
nak, amelyek természetszerűleg a gazda-
sági főérdek rovására juthatnak csak érvé-
nyesüléshez. Ennélfogva a magyar tanító, 
akiben a népet jellemző józan közérzék 
tanultsággal és társadalmi pallérozott-
sággal párosul, bizonyára büszkén és 
szívesen követi majd alkalmilag szín-
magyar hevesi kollégáinak nemes példá-
ját, mely a népjólétnek emelését nem-
zeti keretben és a polgárok között kü-
lönbséget nem téve, igyekezett Kápolnán 
megbízható keretbe foglalni. Nincs az 
a nap, hogy egynéhány tanító ne for-
dulna hozzánk gazdakör vagy szövet-
kezet alakításához kellő tájékoztatásért. 
Ebből is látjuk, hogy a magyar tanítót 
nem kell félteni attól, hogy a hivatlan 
néptribunok tőrébe csalva, nem magá-
hoz méltó társaságba keveredik. Csak 
az ád okot némi aggodalomra, hogy a 
politikai, felekezeti, sőt újabban a szociál-
demokrata szervezők is következetesen 
kisajátítják lassanként a mi egész szó-
tárunkat s a csalódásig hasonló jel-
szavak, célok és zászlók alatt járnak 
toborozni. Ezért mutatkozik szükséges-
nek a Károlyi névre, mint a mi köz-
ismert védjegyünkre utalni és hang-
súlyozni, hogy mi a szövetkezni akaró kis-
gazdáktól soha sem tudakoljuk sem politikai, 
sem felekezeti hovátartozandóságukat, 
hanem csak azt kérdezzük: van-e haj-
lamuk az önképzés ösvényére lépni ? 
Az önsegély elvében rejlő nagy erőt 
megismerni és felhasználni? A közös 
munkában s közös haszonban részt venni 
és a jogos önzés korlátain belül a fele-
baráti szeretet parancsait a gyakorlati 
életben tettekkel megvalósítani? 

A magyar tanítóság a nagy szünidő alatt 
tartott szociális előadásaimat mindenütt 
buzgó figyelemmel hallgatta és mind a hat 
tanfolyamról feliratot intézett részint a 
kormányhoz, részint a Gazdaszövetséghez, 
kijelentvén, hogy magának a népszervezés 
munkájából részt kér és azt a nemzeti 
egységre törekvő magyar lobogó alatt 
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kívánja támogatni. Ha már nemzetünk 
pártok, vallások, osztályok, hagyományok, 
babonák és előítéletek által úgyszólván 
gerezdekre van tagolva: keressünk leg-
alább mi, népnevelők a nemzetgazdaság-
ban, mint a közös jó lé t forrásában, egy 
olyan semleges területet, m e l y mind-
nyájunkat egységbe fűzzön. Et tő l remél-
hetjük, hogyha n e m is rögtön, idők 
jártával egy közös érzésbe és gondo-
latba kapcsol bele minden magyar pol-
gárt, abba, hogy nagy nemzetet csak 
közös célok egységes szolgálatával lehet 
alakítani. Molnár István dr. 

Az erkölcsjavító rendelet. 
írta: Kóródy Miklós. 

Vénusz nem volt mindig egyforma erkölcsű-
Mikor az Olimpuson megjelent, szépségén kívül 
az isteneket bizonnyal ártatlanságával is el-
bájolta. Mikor azonban Hefaestos finoman szőtt 
hálóban Ares hadistennel megfogja őt, az iste-
nek világrengető kacagásban törnek ki. Minő 
különbség a két Afrodité, a tenger habjából 
kiemelkedő, mosolygó ifjú leány, s a házasság-
törő, könnyűvérű asszony. Ovidius szidja Hefaes-
tost, hogy te együgyű férj, minek tudtad hálóba 
fogni a bűnös szerelmeseket, látod, amit eddig 
titokban csináltak, ezután nyiltan, szemed láttára 
fogják elkövetni. A görög rege különben nem-
csak e szellemes mithosszal szolgál a szerelem-
ről. Szerinte ZJUS Danaehoz aranyeső alakjában 
hatolt be. Van ennél vaskosabb is. Zeus Európát 
bika alakjában rabolja el. Bizony hatalmas állat 
is egy alaposan kifejlett bika. A görög képzelet 
csak kissé takaródzik, valójában igen nyiltan 
és világosan beszél ; művész ugyan, de realizál ; 
istenít, hogy embereket lássunk. 

Lukrécia elviseli a tőrt s a szívéből folyó 
vér patakjának tövénél a megsértett női tiszta-
ság romjain felépül egy századokig tartó köz-
társaság. Neró már a tengerparton a nimfák 
játékához Rubriát hívja meg s az aranyhajú 
vesztaszűz nem fél a halálbüntetéstől, mivel-
hogy a császár világokat fojtogató karja öleli. 
Am ezekben az órákban jelenik meg az egy-
szerű halászember, valamint a Saulusból lett 
Paulas s nyelvűk tüzével szétkergetik a kép-
mutató vesztaszűzeket, hogy megjelenjenek 
azok az ártatlan keresztéay vértanú leányok, 
akik több, mint másfélezer éven át, sőt a 
zárdákban ma is élő tanúi a vér megfékezésének, 
a hit erejének és az erkölcsi tisztaság lehető-
ségének. Közben-közben vannak Bokkáccsiók, 

működnek a középkor közepe táján a szerelmi 
törvényszékek, felajzik a reneszánsz pogány 
hajlama, s ez így megy a történelmen keresztül : 
látunk, de nem tudunk, hallunk, de nem értünk 
tüneményeket, amelyek azt beszélik, hogy az 
erkölcsi élet hullámzásában vannak korszakok, 
amikor magával ragadja az embereket a tisz-
tultabb ihlet és világnézlet, s vannak ismét kor-
szakok, amikor az emberek minden erejüket 
megfeszítik, hogy különbek lehessenek bizonyos 
szempontokból a körülöttük nyargalászó, vagy 
röpködő állatoknál. Még többet is látuk. Az is 
feltűnik, hogy ezek a tünemények hullámzó 
szabályossággal követik egymást s bizonyos 
hullámnak az elején a tiszta erkölcs, a testiség 
megtagadása okoz örömet és boldogságot, 
ugyanazon hullám végén a szerelmi élet lesülyed 
a legalsóbb nivóra, sőt átcsap a beteges vonások 
tömkelegébe. Vájjon mikor Asszíriának és Babi-
lonnak csillagászai a veresszemű Mars-csillagot, 
a tejfehéren csillogó Jupitert, a szüntelenül 
változó holdat és más égi testeket vizsgálgattak, 
nem ugyanazon érzések között voltak-e, mint 
most e sorok írója, látván, hogy ezeknek a 
csillagoknak járásában szabályosság, törvény-
szerűség mutatkozik s kétségbeesetten érezték 
át, hogy hiába számítgatják az égi testek moz-
gását, számításaik soha sem pontosak. Vájjon 
a cikkázó villám, a bolygó tüzek, a bányák vészes 
durranásai és más hasonló kémiai és fizikai 
tünemények nem keltettek-e keserű érzéseket 
a szemlélőben azzal a különös vonásukkal, hogy 
okaik felől nem engedték az embereket tájé-
kozódni? Bizony, nagy öröm lehetett Archi-
medesre, mikor a fürdőbe sülyedve megérezte, 
hogy lába könnyebb lett, mint a szárazföldön, 
s én azt hiszem, hogy az a híres „heuréka" akkora 
élvezetet okozott a görög ezermesternek, hogy 
arról talán még egy Markóninak sem lehet 
fogalma. De aki egyszer el fogja kiáltani, hogy 
„megtaláltam" az emberi társadalom hullámzásá-
nak, az erkölcsi emelkedésnek és sülyedésnek 
okát, az bizonnyal a maga heurékáját még 
sokkal nagyobb élvezettel fogja elkiáltani. A 
természetben, — s mi volna egyéb az emberi 
társadalom hullámzása, mint hatalmas termé-
szeti tünemény, s mi volna más a történelem, 
mint az emberiség természetrajza — ismétlem, 
a természetben semmi sincs elhelyezve számítás 
nélkül és semmi sem történik úgy, hogy annak 
egészen pontos okai meg ne lennének. 

Volt egy magyar bolondos tudós, jegyezzük 
fel nevét: úgy hívták, Bodnár Zsigmond, akivel 
egy estei társalgás felért egy lexikonnak el-
olvasásával, s ez a jó, kedves bácsi, akit tudós-
társai épúgy kicsúfoltak, mint a nem tudósok, 
abban a hitben ringatódzott, hogy ő megtalálta 
az emberiség fölött hullámzatosan működő 
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erkölcsi törvényt. Elhisszük neki, hogy meg-
találta. De rögtön hozzátesszük, hogy ezt ő 
előtte és ő utána, sőt vele egyszerre is még 
sokan megtalálták, de nekünk nem olyan ember 
kellene, aki az erkölcsi törvényt megtalálja, 
hanem olyan valaki kellene, aki annak műkö-
dését olyanformán kiszámítaná, mint pl. Keppler 
merészkedett kiszámítani a csillagok járását és 
amint Newton merészkedett felséges izgatott-
ságba esni, amikor a tömeg vonzásának képleteit 
levezette. 

Mivel azonban ez az úr még máig és semmi-
képen sem akar jelentkezni, kénytelen vagyok 
felesapni pedagógusnak, továbbá úgynevezett 
moralistának, ráadásul nemzetgazdának s más 
hasonló tudósnak, hogy mégis-mégis erről a 
roppant fontos kérdésről valamit, habár keveset, 
elmondhassunk. Ügy áll ugyanis a dolog, hogy 
bár a legmélyebb hódolattal és a nagyszerű 
szándékhoz méltó tisztelettel üdvözöljük a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úrnak a 
népiskolai növendékek erkölcseit javítani szándé-
kozó rendeletét, tekintettel a szüntelenül forgó 
rotációsgépekre, amelyek épúgy lenyomták 
a miniszter úr rendeletét, amint rányomják a 
papirosra azokat a gondolatokat, amelyek 
hivatvák, hogy a rendeletet hatályon kívül 
helyezzék, kénytelenek vagyunk egy és más 
igazságokat, vagy legalább kísérleti témákat 
forgalomba hozni, azzal a szándékkal, hogy az 
a kétségkívül nemes intenciójú rendelet esetleg 
a gyakorlatban is hasznossá váljék. Igénytelen-
ségem előtt a pedagógiának az a része, amely 
az úgynevezett véleményeket tartalmazza, tel-
jesen hitelét vesztette, s ezért azzal nem foglal-
kozom. A moralisták szerfölött kitűnő irodalmi 
formában s a tudós arc összes jellegzetességével, 
röviden : nagy képpel előadott összes állításait a 
legtiszteletteíjesebben bátrak vagyunk ad akta 
tenni. Van azonban egy veszedelmesen fejlődő 
tudomány, a szociológia s ezzel kapcsolatosan, 
vagy ennek részeként a nemzetgazdaságtan. Előbbi 
ugyan még a pedagógia gyengeségeinek jelvé-
nyeit nem tudta gallérjából kidobni, azonban mióta 
utóbbira fekteti lábait, azóta nagyon sok biztos 
állításnak és helyes nézetnek vált megteremtő-
jévé. A nemzetgazdaságtan szerint, ha az ember 
megteremtette magának a puszta megélhetés 
föltételeit, akkor következik a jólétből fakadó 
élvezetek létrehozása. Az ember szerez vagyont, 
sőt ami igen érdekes, óriási testi és lelki fárad-
ságot fogyaszt, abból a célból, hogy az élvezetek-
nek biztos alapját tevő vagyonhoz hozzájut-
hasson. Megállapítja ennek alapján a nemzet-
gazdaságtan, hogy nemcsak a gyomor kielégí-
tésének célja szolgál a nemzetgazdasági fejlődés 
rúgójául, hanem az élvezetek megszerzése nem 
kevésbé rúgója annak, hogy egyesek és egész 

társadalom lázas sietséggel teremtsenek maguk-
nak vagyont, jólétet. Ez eredeti tétel, s 
bizony nem a pedagógus urak teremtették 
vagy figyelték meg, hanem a nagy angol és 
amerikai, valamint francia nemzetgazdák, akik 
a reális élet szemlélésében merültek el. 

Ugyanezen tudomány, különösen Maitus körül 
csoportosulva, rámutat ama felette érdekes, de 
sok tekintetben kétségbeejtő tényre, hogy amint 
a vagyonosodásból eredő élvezetek hiánya 
növekszik, vagyis amint a szegénység s a vele 
járó kín és szenvedés jobban és jobban ráneheze-
dik a társadalmi osztályokra, annál inkább meg-
indul a szekszuális életfolyamat, annál nagyobb 
lesz a gyermekáldás s az emberiség a szerelem-
nek nevezett élvezetekben igyekszik elmerülni. 
Ez a két nemzetgazdasági tünemény s ezeknek 
földerítése sokkal inkább beillenék a peda-
gógiába, mint abba a reális tudományba. 
A nemzetgazdasági írók mindkét állításukat 
számokba igyekeznek foglalni s a mennyiségtan 
megcáfolhatatlan tételeivel kényszerítik rá ember-
társaikat, hogy azokat elfogadják. Mi pedig, a 
közönséges szemlélők, kénytelenek vagyunk el-
ismerni, hogy ezekben az állításokban minden 
statisztika nélkül is nagyon sok igazság van, s 
nyomban felvethetjük a kérdést, hogy vájjon 
nem ezekben a tételekben gyökerezik-e az 
erkölcsi züllés, avagy az erkölcsi tisztaság ? Am 
a kérdést megfordítani is lehet, és vannak, akik 
épen a kifordított kérdéshez ragaszkodnak, t. i. 
hogy az erkölcsi züllésnek következményeként 
jelentkezik az anyagi züllés. Ezzel pedig egy 
szempont egészen be van bizonyítva, az t. i., s 
nekünk erre volt szükségünk, hogy az erkölcsi 
züllés és a szegénység, az anyagi nyomor egy-
másnak mindig kiegészítő részei. Ahhoz pedig 
kétség nem fér, hogy aki anyagi jólét hiányában 
szenved, az számos és sok nagy élvezettől meg 
lévén fosztva, onnan veszi az örömöket, ahol 
találja. Ezt a tételt azért kellett levezetnünk, 
mert e tétel további megoldását összhangba 
kívánjuk hozni e becses lapok hasábjain sok-
szor hangoztatott amaz elvünkkel, hogy a 
nevelést és oktatást (elég kár, hogy e kettőt 
elválasztva gondoljuk) ki kell terelni a termé-
szetbe. Ez alkalommal ez eszménk számára egy 
újabb és igen fontos, sőt a szóbanforgó minisz-
teri rendelettel összhangzatos érvet akarunk 
teremteni. Az iskolai nevelés ugyanis erkölcsi 
szempontból is túlélte magát. Jobban mondva, 
soha sem volt szükség arra, hogy a nevelés 
betereltessék a négy fal közé, de annyit el-
ismerünk, hogy volt egy idő, amikor a kezdet 
nehézségei miatt az emberek máskép, mint vak 
fegyelemmel és összeszorított területen, tanítani 
és nevelni (?) nem voltak képesek. Ez az idő 
azonban végképen elmúlt, s amennyiben az 



5 0 . SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 5 

emberek tovább is ragaszkodnak az iskolában 
való neveléshez, csak a rossz szokások előtt 
hódolnak meg, de nem a nevelés igazságai 
szerint járnak el. A tanítási módszerek ugyanis 
annyira megjavultak, a tanítás célja olyan 
világos lett s a tanítás anyaga annyira körül 
van rajzolva, hogy ma már nem szorulunk a 
dresszírozáshoz szükséges vak fegyelemre, nem 
szorulunk arra, hogy a világtól elzárkózva 
adjunk kétes értékű elméleteket, hanem ki-
vonulva a szabad természetbe, a szemléltetve 
oktatás elve alapján százszor és ezerszer jobban 
megoldhatjuk tanítói és nevelői feladatainkat, 
mint ott, ahol érzékeink békóba vannak verve, 
a tanteremben. Ezt a kérdést alkalmam volt 
többféleképen kifejteni. Most annak csak erkölcsi 
oldalára kívánok néhány megjegyzést tenni. Azt, 
hogy minden ember gazdag legyen és hogy 
minden ember a gazdagságból merítse élvezeteit, 
a világ elérni soha sem fogja. Efölött is volt 
nemzetgazdasági vita s egyik iskola ki merészelte 
mondani, hogy a jólét föltételei számtani, az 
emberek számának szaporodása mértani halad-
vány szerint történik. Ha ennek az állításnak 
csak századrésze igaz, akkor is fennáll ama 
nézetünk, amit az evangélium így fejez, ki: 
„szegények mindenkor lesznek köztetek". Ámde 
tekintettel a nemzetgazdaságtanra, az emberi 
társadalom feladata és pedig a közerkölcs érdeke, 
hogy a szegények is élvezetekhez jussanak Itt 
mellesleg azt is megjegyezhetjük, hogy bizony 
a gazdagok is végül megunják a vagyonból 
eredő élvezeteket, amit legjobban kifejez az a 
tény, hogy a „blazírt" kifejezés megszületett. 
Az élvezeteknek pedig nincs a világon gazdagabb 
forrása, mint a természet. 

Gyanús az a körülmény, hogy az erkölcsi 
érzületet a fantázia rontja meg. A fantázia 
pedig megromlik, ha beteges, túlzott munkára 
van kényszerítve. Mikor a gyermekeknek az 
iskolában magyarázunk, minden legkisebb rész-
letre nem alkalmazhatunk egy-egy szemléltető • 
eszközt. Ezokból szavainkkal, rajzokkal, papír-
masséból készült együgyűségekkel és más esz-
közökkel igyekszünk a gyermekek fantáziáját 
minél élénkebb mozgásra kényszeríteni. Ne 
csodálkozzunk tehát azon, ha az lassanként túl-
izgatottá lesz s hogyha a növendék szellemi 
alkoholistává válik, akinek mind több és fantázia-
izgató anyagra van szüksége, amit megtalál a 
regényekben és újságokban. Nem akarok azzal 
foglalkozni, hogy ez miként hat az idegekre, 
az idegek miként befolyásolják a szekszuális 
életet. A nagy szakember, Kraft Ebing, egy 
hosszú élet gazdag tapasztalatai alapján elég 
világosan megírta. Itt csak arra akarok rá-
mutatni, hogy, ha tanításunkat a reális életben 
s nem a képzelet világában, vagyis nem a 

fantáziával telített tanteremben, hanem kint a 
szabadban végeznők, akkor a fantázia század-
résznyire sem izgattatnék annyira, mint ameny-
nyire a jelen tanítási mód mellett azt a tanár, 
tanító izgatni kénytelen. Kivonulok a zöld 
erdőbe. Megragadják tanítványaim ásócskáikat, 
kiásnak egy fiatal növényt, szemük előtt fel-
derülnek a földrétegek, a humus, a mész, az 
agyag, a földrétegekben bogárkák, giliszták és 
más váratlan állatok, végül napfényre kerül a 
fiatal növénynek egész gyökérzete, megtapogat-
ják ujjaikkal a nedvességet, a hőfokot, szét-
morzsolják a hajszálgyökereket stb., vagy mind-
annyian ugyanazon növény virágát leszakítják, 
széthasogatják a kocsányt, feldarabolják a csé-
szét, kis kézilupéval bepillantanak a maghonban 
rejtőzködő petékhez, szétmorzsolják a portokot, 
nézik, nézik álmélkodva, szemükkel, szívükkel, 
egész idegrendszerükkel, élvezik a bámulatos 
szabályosságot, s íme, ha volt fantáziaműködés, 
az eltűnik a realitás hatalmas ereje mellett s 
annak legföljebb segítőtársa lesz, de nem terem-
tője. Elibénk akad egy egér, vagy hörcsög 
lakása a mezőkön, egy vakondok-lakás a réteken, 
felássuk azokat, felkutatjuk ezeknek a saját-
ságos állatoknak életét, szóval behatolunk a 
természet titkaiba s a megrázó valóságok 
szívünkig, velőnkig hatnak, hogy magasztos és 
mélységes élvezetek birtokába jussunk. Ha aztán 
eljönnek azok az idők, amelyeket Rousseau 
Emil-jében a legnehezebb időknek nevez, ha 
megdobban a szív, ha fellángol a vér, akkor 
nem egy beteges fantázia izgatására indul, 
hanem a szép természet mélyéből vett képze-
teket hozza mozgásba s munkára ingerli az 
egész embert. Ha pedig jön a nyomor, amit a 
nemzetgazdák szegénységnek neveznek, s ha 
nincs más élvezete az embernek, elmélázik a 
Teremtőnek egyik-másik alkotásán a természet-
ben s lelkét sokkal gazdagabbnak érzi, mint az 
a milliomos ifjú, aki egy szerelmi fellángolás s 
az ebből eredő élvezetek hiánya miatt a sok 
ezer milliót megvetve, pisztolyt fordított agyá-
nak. Ha tehát erkölcsöket akarunk javítni, ne 
a szükség helyek elkülönítésével, ne a fiúk és 
leányok elválasztásával, hanem a Teremtő nagy 
alkotásaiban letett nagy eszmék megértetésével, 
felfogásával igyekezzünk azt keresztülvinni, s 
igénytelenségem a legmélyebb meggyőződés 
hangján hirdeti, hogy a lezajlott nevelési rend-
szer mielőbbi bukása után a közerkölcsök szem-
pontjából sem következhetik más nevelési rend-
szer, mint az, amely a szabad természetben való 
elmerülésből fejlődik ki. 

— Tanító a közs. képviselő-testületben. 
Szombathy Dániel sistófalvai ref. tanítót községi 
képviselővé egyhangúlag megválasztották. 
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A h a n n o v e r i taní tók 
kongresszusa és kiállítása. 

— Harmadik és befejező közlemény. — 
írta: Nagy László. 

A kiállításnak elkülönített területén, a föld-
szinti termekben volt annak természettudo-
mányi része, amely „a Malomtó állat- és nö-
vényvilága" címet viselte. Csak kiegészítő része 
volt ez a kiállításnak, de koronája volt annak. 
Elismerést szerzett ezzel a hamburgi és har-
burgi tanítóság a kiállításának s dicsőséget ön-
magának, sőt az egész német tanítóságnak. 
Hogy ilyen dolog egyáltalán létrejöhet Német-
országban, bizonyítja a német tanítóságnak 
kiváló kulturális érzékét, magasan szárnyaló 
törekvését. Hogy jött létre ez a kiállítás? 

Van Harburg közelében egy tó, amely két 
malmot hajt, a „Malomtó". Ennek a tónak 
gazdag állat- és növényvilága arra indította 
a környék természettudomány-kedvelő tanító-
ságát, hogy a tó tudományos felkutatására 
egyesületet alakítson. így jött létre a német 
tanítóságnak oly egyesülete, amely talán párat-
lanul áll a világon, „A német tanítók termé-
szettudományi egyesülete11. A tagok zömét a 
hamburgi és a harburgi tanítóság teszi ki. Az 
egyesület természettudósokhoz illő komolyság-
gal látott a munkához. Felkutatták a tavat, 
anyagot gyűjtöttek, biológiai laboratóriumot 
rendeztek be Hamburgban (a saját költségükön), 
az anyag földolgozására, könyvtárat alapítot-
tak, folyóiratot létesítettek („Aus der Heimat", 
megjelenik évenként hat füzetben, Stuttgartban, 
Köhler kiadásában), amelyben a tudományos 
vizsgálataik, meghatározásaik eredményét, labo-
ratóriumi munkáikat s természettudomány-peda-
gógiai cikkeiket teszik közzé. Valóban elisme-
résre méltó buzgalom és áldozatkészség ! 

Ez a német természettudományi tanítóegye-
sület most, a hannoveri tanítók közgyűlése 
alkalmából, bemutatkozott. A bemutatkozás 
méltó volt az egyesület jó hírnevéhez. Rokon-
szenvessé tette föllépésüket már az a lelki 
finomság, amellyel kiállításukat a jeles termé-
szettudós tanító, a természetrajzi tanítás refor-
mátora emlékének, a világhírű „Dorfteich" 
írójának, Junge Frigyesnek szentelték, aki mint 
tanító, fotografálással- és. trickina-vizsgálással 
tartotta fenn családját s mégis tudott időt 
találni kiváló művei megírására. 

Ennek a természettudományi kiállításnak 
alapgondolata: a tanítókat a természet kutatá-
sára indítani s megmutatni azt, miként hasz-
nálja fél a tanító kutatása eredményeit s esz-
közeit a természetismeretnek hű megtanítására. 

A kiállításon bemutatták a rendezők első-
sorban magát a tavat, annak térképét, föld-

rajzi környékét, domborzati és talajviszonyait 
domború térképen. Azután bemutatták a tónak 
életét, nem rajzokban, hanem a valóságot meg-
közelítően akváriumokban és terráriumokban. 
Ez a rész volt e kiállítás fénypontja. Összesen 
40 akvariumot és 10 terráriumot állítottak ki. 
Úgyszólván minden növénynek megvolt a maga 
kis akváriuma, amelyben az illető növény az ő 
életviszonyai szerint tenyészett. A vízen lebegő 
békalencse üvegjében csak víz volt; a fenék 
talajában gyökerező vízi hidőr, nyílfű számára 
már iszapot is helyeztek el stb. Külön terráriu-
mokban voltak elhelyezve a gyík , kígyó- s a 
szárazon élő békafajok. Ilyen akváriumok tar-
tása nemcsak természettudományi, hanem peda-
dógiai szempontból is fontos. Egyetlen akvárium 
gondozása több tanulságot és gyönyörűséget 
okoz a tanulónak, mint az egész tankönyv s 
az összes szemléltető-képek. 

Külön teremben volt kiállítva az egyesületi 
laboratóriumi fölszerelés mintája, a különböző 
rendszerű mikroszkópok, a fotografáló- és raj-
zoló-mikroszkópok ; a bonctani eszközök, borotva, 
mikrofon-, preparáló-eszközök, anyagok, konzer-
váló- szerek, durva és finom hálók ; üvegek, csé-
szék, mérgek stb. Ismét egy másik teremben 
voltak láthatók azok a makro- és mikroszkopikus 
rajzok, fényképek szabad szemmel látható és 
nem látható állatokról, állat- és növényprepa-
rátumok, amelyeket szorgalmas kezek készítet-
tek tudományos és iskolai célokra. A kiállí-
tási termek falait német kiadók természetrajzi 
szemléltető-ábrái borították. Az asztalokat pedig 
itt-ott biológiai állatcsoportok díszítették. Kiál-
lítottak továbbá az asztalokon szétterítve 200 
művet, amelyek a természetrajzot, a természeti 
tárgyak eltartását módszerét tárgyalják. 

Mikor a hannoveri s különösen a harburgi 
és hamburgi tanítóság becsületére váló egész 
kiállítás ismertetését befejezem, szívesen emlí-
tem meg, hogy a kiállítás neveléstan-lélektani 
részének gyűjtése és rendezése Benecke Ottó 
harburgi felső népiskolai tanító (Mittelschul-
lehrer), a kiállítás elnökének érdeme, a termé-
szettudományi kiállítás sikere pedig Müller 
Herrmann, szintén harburgi felső népiskolai 
tanítót, mint elnököt dicséri. 

* 

Nem tartom érdektelennek s reánk nézve 
fölöslegesnek, hogy Németország egyik nagy 
tanítóegyesületének, a hannoveri tanítóegye-
sületnek életébe bepillantsunk. 

A hannoveri tanítók egyesületét (Hannover-
sche Provinzial-Lehrerverein) a Hannover-tar-
tomány tanítói alkotják. A tartományi egye-
sület tagja a porosz országos tanítóegyesületnek 
s a birodalmi német tanítóegyesületnek (Deut-
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scher Lehrerverein), amelyekben tagjainak aránya 
szerint képviselteti magát. 

A hannoveri tanítóegyesülethez a nagyobb 
városok és kerületeik szerint 11 kerületi tanító-
egyesület tartozik.. Mindenik kerület különböző 
számú körökre oszlik, úgy, hogy a hannoveri 
tanítóegyesület 194 tanítói körből áll. 

Ennek az egész szervezetnek, amely szerves 
épületet tüntet fel a kicsiny tanítói körökből 
a hatalmas birodalmi egyesületig, az alapegy-
sége, a cselekvési önállósággal bíró alapszer-
vezete a kerületi egyesület. Ez szedi be s 
kezeli a tagsági díjakat, önállóan választ s 
képviselteti magát a tartományi tanítóegye-
sületben s a tartományi gyűlés közvetítésével 
a porosz és a német tanítóegyesületben. Az 
egész szervezet fölépítése a birodalmi német 
tanítóegyesületig, tehát képviseleti alapon tör-
ténik.! 

A kerületek és körök rövidebb időközökben, 
a tartományi egyesület pedig kétévenként tartja 
üléseit a tartomány különböző helyein. Az ülé-
sek kétfélék: képviseleti ülések és nagygyűlé-
sek. A képviseleti ülésen döntenek az összes 
egyesületi belügyekben. Ezért a képviseleti 
ülésen a kerületek kiküldöttjei s a tartományi 
egyesület tisztikara foglalnak helyet. A nagy-
gyűlésen bárki részt vehet, de csak akkor, ha 
a külön részvételi díjat lefizeti. Ezt olyan szi-
gorúan megtartják, hogy a díjat még az elnök-
től ós a vendégektől is beszedik. En is lefizet-
tem a 3 márkát. Ezt a részvételi díjat a nagy-
gyűlés költségeinek fedezésére fordítják. A 
nagygyűlésen az általános pedagógiai és szer-
vezeti ügyekről tárgyalnak és döntenek. A 
tartományi képviseleti és a nagygyűlést mindig 
egy időben tartják. 

Érdekes, hogy a kerületi egyesületek kép-
viselői a tartományi gyűlésen napidíjat és 
harmadik osztályra szóló vasúti díjat kapnak. 
E díjakat részint az illető kerületi egyesület, 
részint a tartományi egyesület fedezi. Hogy az 
állam, a város vagy bármely hatóság adna 
napidíjat és útiköltséget, mint nálunk, azt 
Németországban nem ismerik. Németországban 
egyáltalán nem ad az állam tanítóegyesületnek, 
gyűlésnek, sem semmiféle német kongresszus-
nak segélyt. Ott minden gyűlés, mozgalom 
költségeit a tanítók a sajátjukból fedezik. így 
vannak a tanfolyamokkal is. Az állami tan-
folyamok ismeretlenek. Minden tanfolyam ön-
magát tartja fenn. S ez az egészséges állapot. 

Pedig egy-egy tartományi tanítóegyesület 
adminisztrálása költséges dolog, mert ilyen 
egyesület hatalmas szervezetet működtet. Pél-
dául a hannoveri tanítóegyesületnek a l l kerü-
leti egyesületen és 194 körön kívül 11 szak-

osztálya működik. Ugyanis az egyesület a 
következő szakosztályokat tartja fenn : 

1. Jogi bizottság. Tanácsot ad a tagoknak 
a hivatali ügyeikben fölmerült jogi konfliktusok 
esetén. 

2. Statisztikai osztály. Számon tartja a betöl-
tött és a betöltetlen tanítói állásokat, a képesí-
tett tanítók, a képzőintézeti tanulók létszámát ; 
gyűjti a tanítók fizetésére vonatkozó s általá-
ban a népiskoláról szóló adatokat. 

3. Katonai bizottság. Anyagilag s erkölcsi-
leg támogatja az egyéves önkéntes tanítókat 
segíti őket abban, hogy a tiszti vizsgálatot 
letehessék. Ilyen módon elérték azt, hogy 
1908-ban 154 katonakötelezett tanító közül 
67-en (43%) lettek önkéntesek. Megjegyzendő, 
hogy a németek ambicionálják az ő nemzeti 
hadseregükben való méltó részvételt. 

4. Tűzkárbiztosító - osztály. Ennek 9007 
tanítótagja van Hannoverben. 64 tűzesetben 
adott kárpótlást 1908-ban. 

5. Özvegyek és árvák segítő-pénztára. Ilyen 
minden kerületnek külön van. Egy-egy kerület 
tagjaitól ezen a réven átlag 10 —15 ezer koro-
nát szed be. Van olyan kerület, amely 315 
árvát és özvegyet segélyez (Hannóver-Hildes-
heim). 

6. Halálozási pénztár. Ezt az osztályt három 
kerület alakította meg. 

7. Kezdő tanítók segélypénztára. 
8. Neveltetési pénztár. Segélyt nyújt tanítók 

tanuló leánygyermekeinek. 
9—11. Különböző kerületek betegsegélyzô-

pénztárai. 
Mindezen intézményeket a tanítóság saját 

keresményéből hozta létre s tartja fenn. 
A hannoveri tanítóegyesület belmunkássága 

a mi tanítóegyesületeink belműködésével több 
rokonvonást tüntet föl. Fölemlítek néhányat. 

Az elmúlt két évben a hannoveri s általá-
ban a poroszországi tanítóegyesületek működé-
sét a fizetésemelésért vívott küzdelem kötötte 
le. A mozgalom sikerre vezetett. A mult év 
végén a porosz képviselőház dr. Holle, kultusz-
miniszter javaslatára méltányosan rendezte a 
tanítók fizetését. Kezdőfizetése az osztálytaní-
tónak Poroszországban 1400 márka, végső 
4400 márka. Ezzel szemben a mi 1000—2600 
koronányi tanítói fizetésünkkel nem mertem 
előállani. A porosz tanítók áldják dr. Holle-1, 
aki a fizetésrendezés után rövid időre politikai 
okokból megbukott. Altalános véleménye a 
tanítóknak, hogy a harc korszaka s a fizetés-
javítás után a csendes, termékeny pedagógiai 
munkásság kora következik. 

Ez a feltevést táplálja az a tény, hogy a 
hannoveri tanítóegyesület a harc idején is 
meglehetős intenzív pedagógiai munkásságot 
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fejtett ki. À lefolyt egyesületi két év alatt a 
kerületekben és körökben 1465. előadást tar-
tottak, amelyből 362 (25%) a módszertanra, 
195 (13%) a lélektanra s a bölcseleti tudo-
mányokra, 256 (17%>) a többi tudományokra 
s a művészetekre, 226 (17%) az általános 
pedagógiára esett, a többi megoszlott a műkö-
dés különböző ágai között. 

Érdekes, hogy a tanítóképzés ügyei iránt 
való érdeklődés nagy visszaesést mutat, e tárgy-
ról mindössze 11 előadást tartottak. Ugyanez 
a jelenség tapasztalható nálunk is. 

Az is nevezetes, hogy a vallástanítás kér-
dése nagy mértékben foglalkoztatta a tanító-
kat. A 362 módszertani előadás közül 125 a 
vallástanítás módjával foglalkozott. Ez a körül-
mény élénk világot vet nemcsak a tanítók, 
hanem a német társadalom érdeklődése irá-
nyára. 

Megemlítem még, hogy a kerületi üléseken 
a tanítóságot az elmúlt két évben főleg két 
tárgy foglalkoztatta, az önállóságra s az ön-
tevékenységre való nevelés ügye, továbbá az a 
kérdés, hogy a továbbképző(ismétlő)-iskolák igé-
nyeit kielégítik-e a német elemi iskolák ? Álta-
lános vélemény e tárgyban az volt, hogy 
a német elemi iskolák túlságosan elméleti 
irányt követnek, ezért nem sokat nyújtanak a 
gyakorlati irányú továbbképző-iskoláknak. 

Mindebből azt a végső tanúságot vonhatjuk 
le, hogy a német tanítói társadalom egészsége 
gesebb, erőteljesebb, a maga erejében bizakodóbb 
és önálóbb a magyar tanítói társadalomnál. 

P á l y a k e z d e t é n . 
(Levél egy árvaházból.) 

Folytatom Móritz Júlia cikkét, ki évenként 
7—8 vagy 10 — 15 Mariskát, Juliskát küldök 
különböző életpályákra, ki az életbe. 

Kicsi kis gyermekek, veszendő, gyámoltalan 
kis árvák jönnek be az árvaházba. Némelyiké-
nek senkije, némelyikének igen és az még 
rosszabb. Az irgalom emel nekik hajlékot, a 
könyöriilet ad nekik kenyeret, a jótékonyság 
ad nekik nevelést. 

Évekig tart, míg a velük hozott emlékeket, 
a korán szerzett tapasztalatokat felejtetjük 
velük. Tanítjuk, neveljük esztendőkön át és 
kiadjuk, mielőtt a nevelést egészen befejezhet-
tük, mielőtt jellemük megerősödhetett volna. 

Kiadjuk, amint valahogy keresőképesek, hogy 
helyükbe befogadhassuk azt a számtalan be-
kéredzkedő kis aprót, aki éhes, aki fázik, aki 
gyámoltalan kis veszendő jószág, mint voltak 
hét vagy nyolc, tíz vagy tizenkét év előtt azok. 

A világtól elvonva, gondot, nélkülözést nem 
ismerve élnek itt. Tanításunkat, figyelmezte-

tésünket esetleg csak ijesztésnek veszik és saját 
ábrándjaik, saját képzeletük vagy vágyaik 
szerint színezik ki maguknak a világot, az éle-
tet. Az egyik vágyik ki, mert kíváncsi rá, a 
másik már hónapokkal előre sír. Az egyik 
könnyűnek képzel mindent, a másik folyton 
attól fél, hogy nem tud majd kötelességeinek 
megfelelni. 

Egy bizonyos életpályára, mely hajlamaik-
nak, képességeiknek megfelel, mennek ki az inté-
zetből. Van köztük oki. óvónő, van varrónő. 
Van, ki háztartási dolgokkal foglalkozik és ki 
kereskedelmi iskolát végzett. Van mindenes-
leány és oki. tanítónő. 

Idegenek közé, az életnek nevelve, nevelünk 
beléjük önérzetet is és megértetjük velük, hogy 
az a kenyér a legjobb, melyet a magunk mun-
kájával keresünk. 

Az árvaházból egyenesen a műhelybe, az 
irodába vagy családhoz mennek, tele kofferrel, 
még több tanáccsal ellátva. 

Jó Istenem, mikor én ezt a koffert pakolom! 
Mennyi áldást mondok, mennyi imádságot min-
den egyes darabnál, mit beleteszek ! Mennyi 
gondolat foglalkoztat, mennyi gond fog el 
minden egyes koffernél ! Mennyi aggódással 
töltenék el azok a mindig ismétlődő kérdések, 
hogy ez a fiatal, tapasztalatlan leány milyen 
befolyás alá kerül? Milyen lesz a sorsa? 
Hogy alakul a jövője? Mennyi illúziója fog 
elenyészni, mennyi csalódás fogja érni, meny-
nyit fog még sírni nyiltan és titokban! 

Nekem, kinek tapasztalata körülöttük évről 
évre gyarapodik, nemcsak az az aggodalmam, 
ha vájjon családtagnak tekintik-e ? Nyájas-e 
az úr iő ? Barátságos e az úr és ragaszkodók e 
a gyermekek ? Nekem ilyenkor mindig fülembe 
cseng édesanyámnak egy mondása, mit gyer-
mekkoromban hallottam, de akkor még, gye-
rekésszel meg nem értettem: „Egy magányos 
leány olyan, mint a törülköző, mindenki bele-
törülközhet.14 

Az utolsó estéket szobámban töltik, honnan 
a többiek sejtelmesen, szó nélkül, figyelmezte-
tés nélkül kivonulnak. Ekkor nekem arra kell 
tanítani ezt a csupán társnői között felnőtt, 
fiatal leányt, mi várhat reá, mit tegyen, ha 
esetleg szépnek találja kis növendéke bátyja, 
úrnője fivére, vagy ami a legrosszabb, maga 
az úr, kis növendéke édesapja. 

Ekkor megállapítom velük, mint küldjenek 
nekem üzenetet, mit hozhat postán és telefonon 
kívül esetleg maga a család, átadhatja azt 
nekem nyilvánosan, akár egy nagy társaságban 
is, de én mégis tudni fogom, hogy közbe kell 
lépnem, esetleg onnan rögtön elvennem. 

Amikor arra kell tanítanom, hogy az a 
magányos leány, az a törülköző hófehér tiszta 
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maradjon, vagy szükség esetén abban szúró tű 
is legyen! 

Uraim ! Tanító uraim ! Mi majd esak föl-
neveljük leányainkat, de kérem, segítsenek ne-
künk úgy, hogy tisztességes emberekké nevelik 
azokat a fivéreket, azokat a leendő apákat. 
Neveljék őket úgy, hogy ne tekintsék azt a 
magányos leányt szabad prédának; hogy tart-
sák tiszteletban gyermekük, leányuk nevelőnő-
jét, kire annak testi-lelki gondozását bízták. 
Hogy ne akarjanak megrontói lenni annak, ki 
azt a zsenge lelket a szép, a jó, a nemes meg-
ismerésére vezeti. 

És ekkor én is nyugodtan nézek az én kire-
pült fehér galambjaim után és várom helyet-
tük ű j bizalommal, ú j reménnyel a kis tollat-
lan fiókákat a meleg fészekbe. 

Katalin mama. 

Osztrák s z a k f o l y ó i r a t 
a magyar tanítóképzésről. 

A külföldi sajtó leginkább a politikai ese-
ményekből kifolyóan emlékezik meg Magyar-
országról. Csak nagy elvétve találkozunk egy- egy 
külföldi tudományos folyóirattal, mely nem 
engedi magát hamis besúgások által félrevezetni, 
hanem elismert szaktekintélyek objektív fel-
világosítása alapján hoz a magyar kultúráról 
és kultúrális intézményeinkről ismertetéseket. 

Ilyen külföldi lap a nemrég Bécsben meg-
indított „Osterreichische Zeitschrift für Lehrer-
bildung" című folyóirat, amelynek Tumlirz 
Károly dr., gráci tanfelügyelő a főszerkesztője. 
E folyóirat legutóbbi számában szemlét tartva 
az európai kultúrállamok tanítóképzésén, Magyar-
országénak is kiválóan nagy és előkelő helyet 
szentel s arról a legnagyobb elismerés hangján 
nyilatkozik. 

A magyar nemzet népoktatóinak és -nevelői-
nek képzéséről lévén szó, méltán megérdemli 
a kitűnő tanulmány, hogy röviden megemlé-
kezzünk róla. 

Eszmemenete a következő : Hosszabb törté-
neti visszapillantás után a magyar tanítóképző-
intézetek ú j tantervének fejtegetésébe bocsát-
kozik, mondván: a tanterv jellegzetes vonása, 
hogy általa az illető intézetek valóságos szak-
iskolákká lesznek. Radikális átalakítását célozza 
az oktatásnak s teljesen szakít azzal az elavult 
nézettel, hogy a képzőintézetnek a didaktikán 
kívül csupán az elemi népiskolák tananyagára 
kell szorítkoznia. A tanterv intenciója, hogy a 
tanítójelöltek az univerzális tudományokban is 
magasabb nívóra emeltessenek s megfelelő gya-
korlat alapján azt is meg tudják határozni, 
hogy gyűjtött ismereteiknek mily mértékét hasz-
nálják majdani iskoláikban. Mindezekből az a 

vezéreszme tűnik ki, hogy a tanítóképző csak 
szakiskola lehet, melyben a jelöltek kizáróan és 
tökéletesen népoktatókká neveltetnek.. . 

A tantárgyakra vonatkozóan nagy dicsérettel 
és elismeréssel hangsúlyozza a tanulmány, hogy 
a rajz-, zene- és ének-, valamint a kézimunka-
oktatásnál különös gond van fordítva a modern 
reformtörekvésekre. Különös figyelmet fordít a 
tanterv a népdal ápolására és művelésére s igen 
helyesen hivatkozik arra a tényre, hogy valamint 
a népköltészetnek a nemzet szíve a célja, épen 
úgy a népdal kútforrása is a nemzet szívében 
honol. S épen abban nyilvánul a népdal valódi-
sága, hogy az a népé, mint egész nemzeté, nem 
pedig esak a pór népé, ellentétben a művelt és 
jómódú társadalommal. Az újirányú rajzoktatás 
felől pedig eképen í r : A magyar tanterv igen 
sikeresen fejti ki, hogy a képzőművészet nem-
csak külső dísze az emberi életnek, nem fény-
űzés a felsőbb társadalmi rétegek számára, 
hanem általános benső szükséglete mindenrendű 
és -rangú néposztálynak, mely épen úgy, mint 
a vallás és a nyelv, az összetartozandóságot 
szilárdítja, egyesült cselekvésre serkent, tehát 
államalkotó és -fenntartó elemnek tekintendő. 
Innen az a nagy gond és pedagógiai körül-
tekintés, mit utóbbi időben minden kultúrállam 
a rajzoktatásra fordít. 

A magyar modern rajzoktatásnál — mondja 
tovább a lelkes cikk — a íosúly a közvetlen 
szemléleten alapuló, természet utáni rajzolásra 
van helyezve. A tanítójelöltek képesíttessenek 
a természetet és környezetüknek tárgyait önállóan 
megfigyelni, szemlélni s egyszerűen, tisztán és 
szabatosan lerajzolni. . . 

A tornaoktatás főleg odairányul, hogy az 
ifjúság üdülési életmódja nemesíttessék. Nyáron 
a tornajátékok jönnek előtérbe, télen pedig a 
módszeres szertornázás. A leányok tornázása 
kevésbé a testi ügyesség elsajátítására, mint 
inkább az általános egészségi állapot fenntar-
tására és megóvására irányul. 

Az őszinte dicséret és elismerés hangján 
emlékszik meg a jeles tanulmány Apponyi 
Albert gróf közoktatásügyi miniszter szociális 
tanfolyamáról, melyet tavasszal a tanítóképző-
intézeti tanárok számára rendezett. Az ilyeneket 
a nép jövőjére és boldogulására nézve igen 
nagyjelentőségűeknek tar t ja s a többi államok-
nak utánzásra ajánlja. 

A tanulmány igen tárgyilagos és jóakaratú 
bírálat alá veszi a képesítő-vizsgálatok szabály-
zatát s azokat minden tekintetben mintaszerűek-
nek, méltányosaknak és jóindulatúaknak minősíti. 

Ismerteti a tanítóképzők fölötti állami, egy-
házi és szakfelügyeletet; a kir. tanfelügyelő és 
szakfelügyelő közötti viszonyt. 

Behatóan tárgyalja a magyar kir. tanfel-
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ügyelői kar státusát. A kir. tanfelügyelők képe-
sítését, kinevezését, rangfokozatát és javadal-
mazását. Beszél az iparostanonc-iskolai tanító-
képzésről és az iparostanonc-iskolák fölötti állami 
és szakfelügyeletről s végül külön szakaszt szentel 
Budapest székesfőváros tanfelügyeletének. 

A magyar néptanítóság bizonyára szívesen 
üdvözli a jelzett folyóirat érdemes szerkesztő-
ségét, melynek bátorsága volt arra, bogy sza-
kítva lajtántúli szomszédaink illojalitásával, 
hazánk népoktatásáról az igazságnak megfelelően 
és kiváló jóindulattal, elismeréssel írt. 

Kecsegtet a remény, hogy a többi jóhiszeműen 
vagy szándékosan félrevezetett külföldi folyóirat 
követni fogja az „Osterreichische Zeitschrift für 
Lehrerbildung" nemes példáját. 

Lakatos Lajos. 

Darwin-ünnep. 
Ünnepet ültek a magyar természettudósok. 

Megünnepelték nagy angol kartársuknak, Dar-
winnak emlékét. Abból az alkalomból, hogy fél 
évszáza annak, hogy megjelent mesteri munkája 
a fajok eredetéről. Hogy e csodálatos mű nagy 
hatást gyakorolt, azt annak kell tulajdonítanunk, 
hogy korának édes szülöttje volt. Megegyezett 
korának szellemével, mondja Entz Géza dr., 
Darwinnak méltatója. Darwinnak atyja orvos. 
Mint finom megfigyelő tűnik ki. Atyjától örökli 
e lelki tulajdonságot Károly. Nagyatyja is orvos, 
emellett természettudós és költő. Érdekes, hogy 
egy tankölteményében a fajok természetes fejlő-
dését hirdeti. Úgy látszik, hogy nagyatyjától 
örökli a természettudományok iránt érzett hajla-
mát. Különös kedve volt a gyűjtéshez, de nem 
szívesen tanulta a nyelveket. Az orvosi pá-
lyára készült, de unalmasnak találta. Abba is 
hagyta, bár később bánta, hogy a preparációban 
nem szerzett jártasságot. Gyakran lett volna 
szüksége a rajzra is, melyet fiatalkorában el-
hanyagolt. A tanári pályára lépett. Szerette a 
sportokat. Humboldt útleírásai nagyon megragad-
ták az érdeklődését, fokozták vágyát a természet-
tudományok iránt. Mikor az angol kormány expe-
díciót tervezett Délamerikába és e célból termé-
szettudóst keresett, a fiatal Darwint ajánlta egyik 
tanára. Atyja nem volt e vállalkozás barátja. 
Meg is tagadta beleegyezését. Fia sürgetésére 
azután kijelentette, hogy jó, nem bánja, ha akad 
oly épeszű emberre, ki ajánlja, hát menjen. 
Szaván fogta az öregét. Elvitte nagybátyját 
az apjához, aki igenis ajánlotta. Még egy aka-
dály állotta útját. Ciranoi akadály. A hajó kapi-
tánya nem fogadta el. Csakugyan azért, mert 
nem tetszett az orra. Lavater tanítványának elvei 
szerint senki sem lehet komoly természettudós 
ilyen orral. Soha sem indult még természettudós 

akkora útra oly kevés szakismerettel, mint az 
ifjú Darwin. Jól felhasználta tengeri útját. Tanul-
mányozott. Belemélyedt a hajó gazdag könyv-
tárának szakmunkáiba. Majd megnyílt előtte a 
természet könyve, Délamerika gazdag növény- és 
állatvilága. E tanulmányozás nemcsak Darwinra, 
hanem a tudományra nézve is fontos. 0 az első, 
aki bejárta e vidéket. Máig sem követték sokan. 
Itt ébredt fel lelkében a származás eszméje. A 
vadonnak titokzatos nyelve van. Megtanít csodál-
kozni és kételkedni. E mondás világítja meg 
Darwin akkori lelkiállapotát. Délamerika valósá-
gos temetője régi korok állatainak. De ezek az 
ősállatok különböznek más vidékek őskori álla-
taitól, ellenben hasonlítanak e vidéknek más 
helyektől eltérő élő faunájához. Mi lehet az oka 
a kihalt és élő állatok között feltalálható különb-
ségeknek a szembeszökő hasonlóságok mellett ? 
Miközben e problémán tűnődik, megdől lelkében 
a fajok változatlanságának hite. Kezd kételkedni. 
Csak lassan érlelődik meg benne az a meggyő-
ződés, hogy a fajok változnak, átalakulnak. S 
még akkor sem meri nyiltan kimondani. Nagy-
sokára lép a nyilvánosság elé. Mikor már a 
bizonyítékok halmaza áll rendelkezésére, és ekkor 
is csak barátai unszolására. Pedig már korán 
ismerik és elismerik Darwint hazájában. Dél-
amerikai útján szerzett gyűjteményei még haza-
érkezte előtt meghódítják a tudósvilágot. Édes-
atyja is élvezheti tudós fia első sikereit. 1837-ben 
Londonban telepedik meg, de betegsége miatt 
1812-ben falusi birtokára vonul. Negyven éven 
át él a világtól elvoaultan, csak levél útján 
érintkezik embertársaival. Vallomása szerint min-
den öröme a tudomány. Egyedüli foglalkozása. 
Még azt sem sajnálja, hogy beteg, mert ez távol-
tartván tőle a szórakozást, minden idejét kedvelt 
munkájára fordíthatja. Anyagi helyzete megen-
gedi, hogy a tudománynak szentelje életét. Sike-
rei a tudomány sikerei. Maga is csodálkozik, 
hogy oly szerénytehetségű ember mint ő, hogy 
nyerhette meg a nagy tehetségek tetszését. Van-
nak persze elegen, akik le is bírálják egyik-
másik munkáját. Ez arra sarkallja, hogy még ala-
posabban dolgozzék. Már nagy munkája ugyan-
csak kapós és manapság legelterjedtebb a világon 
a biblia után. A „fajok eredete" Darwin leg-
sikerültebb munkája. Tömérdek adattal dolgozik, 
de egy sem fölösleges. Még sem győz meg min-
denkit. A teológusok pl. máig sem fogadják el 
minden állítását, habár sokban igazat adnak neki. 

Szakadatlanul dolgozik tudósunk, de mégsem 
annyit, amennyi kielégítette volna. Nemcsak 
levelez, tervez, könyvet ír, gyűjt, hanem tenyészt, 
termel is. Állandóan, úgyszólván elejétől végig 
feszülten figyeli a növények és állatok életfejlő-
dését. Különös gonddal az állatok kedélymozgal-
mát. Úgy ezeknek, mint az embereknek kedély-
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nyilvánulási formáit. E témáról is írt könyvet. 
Bizonyítja benne, hogy közös eredetű az ember-
nek és állatnak kedélykifejezése. Utolsó munkái 
növénytaniak. Többek között az orchideákról, a 
folyondárokról írt tanulmányt. A rovarevő növé-
nyekről kimutatja, hogy egymástól más tulaj-
donságokban eltérő egész sereg növény fogdossa 
és emésztőnedve segítségével el is fogyasztja 
a rovarokat. 

Entz Géza tudós tanulmányát Méhély Lajos 
előadása követte. A darwinizmus mibenlétéről 
1859 november 29-én az emberi nem művelődés-
története nevezetes útjelzőhöz ér. Ez a nap a 
darwinizmus születésnapja. Ekkor látót napvilá-
got a származástan. Méltó, hogy mi, magyarok 
is figyelemmel tekintsünk e műre. Darwin az 
angol nemzeté, eszméi nemzetköziek, mint köz-
kincsek. Ma szokás a darwinizmus fogalmát a 
kiválogatódás elvére szorítani. Ez helytelen, mert 
a fajformálódás nélkül nem tökéletes Darwin 
elmélete. Nagy érdeme, hogy rámutat arra, hogy 
minden változás hasznos, hogy a változást az 
életföltételekhez való alkalmazkodás eredményezi. 
Pl. a vidra, mint ősei és mai élő rokonai is 
mutatják, eredetileg szárazföldi állat. Körülményei 
a vizi életre utalják és szervezete ehhez képest 
átalakul. Törzse lelapul, lába megrövidül, szőre 
rövidebb és vastagabb szálú lesz. Füle elzárásához 
bőrredő fejlődik, stb. Előadónk tudományos 
súllyal cáfolja ellenfeleink kifogásait és világítja 
meg azokat a természettudományi nagy igazsá-
gokat, melyeket Darwinnak köszönhetünk és 
amelyek hódolatra indítanak fényes elméje iránt. 

Ilosvay Lajos elnök nyitotta meg és rekesz-
tette be az ülést, melyet nagy közönség látoga-
tott a főrendek egykori törvényhozó-termében. 

Havas Inna. 

Egyesületi élet, 
4 - A Csanádmegyei Tanítóegyletnek 

Kunágotán tartott értekezletén nemcsak a járási, 
de a megye összes tanítóegyesületeinek kikül-
döttei megjelentek. Ez nem formai gyűlés volt ; 
hivatalos színezet nélkül, az igazi, a régi lelkes 
tanítói szellem ölelkezése. A tárgysorozat nem 
merült ki aprólékos sablonokban. Különösen az 
oktatás gyakorlati irányai tárgyaltattak. Is-
meretek, amelyek a tananyag keretében, az élet 
kívánalmai. A számolástanítás gyakorlati élethez 
fűződő ismeretei. És ennek nyomán a népiskolai 
oktatásunk egész vonalán becses gyakorlati tanul-
ságok vonattak le. A népiskola legyen valóban 
népiskola ; az elméleti ismeretanyag látszólagos, 
felszínes eredményei helyébe kezdik építeni azt, 
amit az élet kíván, amire az életben szükség van, 
aminek gyakorlati jelentősége van, lesz. — 
Az állami gondozás alatt álló gyermekek nevelés-

ügyével is foglalkoztak. Az egyes községekben 
60—80 gyermek van kihelyezve, s akiknek 
nevelésügye, 50 ezer gyermekről lévén szó, nem-
zeti ügy. Szomorú tapasztalatokkal számoltak be 
a tanítók s félő, hogy az állam és a társadalom 
nagy áldozatai nem lesznek arányban a gyermek-
mentési akció eredményeivel. Ez ügyet a vár-
megyei tanítóság rendes közgyűlésén — lehetőleg 
a Liga vezetőségének bevonásával — kívánják 
tárgyalni és nagyfontosságú javaslataikat elő-
terjeszteni. Szó esett a sérelmekről : a tanítók 
szabadságolása ; a helyi iskolai hatóságok mellő-
zése a tanítói kinevezéseknél; az állami tanítók 
napidíj- és fuvarköltségeiről. Tanácskozás folyt: 
a tanítók orsz. szövetségéről; az áll. tisztviselők 
országos egyesületében szervezendő tanítói szak-
osztályról ; a népiskola hatosztályú tagozatának 
továbbfejlesztéséről. Mindezek pedig történtek 
akkor, amikor fedezet hiányában a szerény taní-
tói fizetés terhére kellett a fuvarköltséget áldoznia 
a gyűlés tagjainak. De amily lehangoló e szűk-
keblűség, époly felemelő, hogy ily lelkes, munkás, 
ideális töredék magvát hordja magában a jövendő, 
nagy feladatokra hivatott egyesületi életnek. 

II A Fiumei Tanítóegyesület november 
27-én ünnepelte alapításának 25-ik évfordulóját, 
mely alkalomból Kárpáti György áll. igazgató-
tanító elnöklésével díszközgyűlést tartott. Meg-
jelentek a közgyűlésen a kir. kormányzóság, a 
helybeli állami tanintézetek küldöttei és az állami 
iskolák tanítói kara teljes számban. A közgyűlés 
táviratilag üdvözölte Apponyi Albert gróf minisz-
ter urat és államtitkárát Tóth Jánost, továbbá 
Eródi Béla dr.-t, az egyesület alapító elnökét, 
Halász Ferenc min. tanácsost és Wlassies Gyula 
közig, bírósági elnököt, mint az egyesület tisztelet-
beli tagjait. Közgyűlés után az egyesület tagjai 
küldöttségileg tisztelegtek a kir. kormányzóságnál, 
átnyújtván Wickenburg István gróf kormányzó-
helyettesnek és Kankovszky Ferenc min. tanácsos, 
tanügyi előadónak, mint az egyesület újonnan 
megválasz- tott tiszteletbeli tagjainak a tagsági 
díszoklevelet. 

Tanítók tanácsadója. 
W. M. Vplta. A jegyző eljárása jogtalan, mert az 

életbenlétet minden díj nélkül köteles igazolni. Tessék 
a főszolgabírónál panaszt emelni. — B. I. Kínét. 1. Az 
iskolafenntartó nem köteles önnek még külön fásszínt 
is rendelkezésére bocsátani, amikor az e célra szolgáló 
helyiség bennfoglaltatik a melléképületben. Az mit-
sem változtat a dolgon, hogy ön ezt a helyiséget a 
szolga számára lefoglalta. Egyébiránt a mellékhelyi-
ségek kérdéséről e helyen már sokszor szólottunk s 
megmondottuk azt is, hogy sem a törvény, sem az 
Utasítás nem írja körül, hogy a legszükségesebb mel-
lékhelyiségek körébe melyek sorozandók ? 2. Általános-
ságban bevett gyakorlat szerint irodai átalányra (író-
szer, kréta, szivacs beszerzésére) a költségvetésben 
10 K-t szoktak előirányozni tantermenként. A községi 
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iskolák számára kiadott Utasítás 28. §-a is ennyit ír elő.— 
Állásnélküli. Állami tanítói állás elnyerése iránti 
folyamodványhoz csatolandó okmányok : oklevél hit. 
másolata, születési bizonyítvány (keresztlevél), esetleges 
működésről és egyéb képesítésről szóló okmányok. — 
W. Gy. Lflva. Várja be a fejleményeket, mert bizony-
mi a legjobb akarattal sem tudunk arra választ adni, 
hogy mi történhetik 5—10 év múlva iskolájával. — 
Hh. 1. A tanító özvegye férjhezmenetelekor az őt meg 
illető gyámpénznek kétévi összegét kapja végkielégí-
tésül ; fenntarthatja azonban jogát egy újabb özvegy-
ség esetére. 2. Az árvák segélypénzére az anya féijhez-
menetele vagy végkielégítése nincs befolyással ; meg-
kapják tovább is. Ugyanez áll az árvaházban elhelye-
zett gyermekekre. — F. J. Pér. 1. Ha hátralékának 
behajtása iránt nem történnék intézkedés vagy nagyon 
késnék, forduljon panasszal a közig, bizottsághoz. 
2. Az isk. mulasztásért kirótt bírságpénzek csak iskolai 
célokra fordíthatók. - S. V. Hfh. Úgy emlékszünk, 
hogy Vaday József nagyváradi igazgató-tanítónak van 
ismétlő-iskolák részére szerkesztett tanmenete. Leg-
célszerűbb azonban, ha minden tanító maga készíti el 
azt iskolája számára, mert a helyi viszonyok mindenütt 
mások. — H. F. Mjánosi. Iskolamulasztási bírság-
pénznek behajthatatlanság miatt iskolai közmunkára 
történt átváltoztatása esetén a beszolgáltatás meg-
tagadásakor a makacs szülőkkel szemben a csendőri 
elővezettetés is igénybe vehető. így szól a vkm. 
1897-ben 19.769. sz. a. kelt rendelete. — Bpalota. 
A helyes eljárás az, hogy az egyik gyermek hangosan 
számol a táblánál, a többi a padban a saját füzetében 
nyomon követi a táblánál számolót. Közbe-közbe a 
tanító a padban ülőkkel folytattatja részben a figyelem 
ébrentartása, részben ellenőrzés céljából. Elhibázott 
dolog az, mikor a többi gyermek tétlenül figyel vagy 
nem együttesen számol a táblánál felelővel. — Gaz-
dász. 1. A gazd. szaktanítói vizsgát nem lehet magán-
úton letenni. 2. E kérdést nem teszi fel érthetően. 
Ha úgy érti, hogy megszerezhető-e bármelyik tanítói 
képesítés oly értelemben, hogy az illető ennek alapján 
német nyelven is oktathat, úgy — igennel felelünk 
kérdésére. 3. Több ilyen lap van. — P. L. Hszta. 
Az igazán mellékes körülmény, hogy a lelkész miképen 
óhajtaná az eddig befolyt és tisztán tanítói illetményt 
képező tandíjakat — részben — az iskola számára 
lefoglaltatni. A törvény világosan rendelkezik azon 
tan- és felvételi díjakért nyújtandó kárpótlás iránt, 
melyek a tanítói javadalom kiegészítésére szolgáltak, 
amennyiben kimondja, hogy a kárpótlás mérvének 
megállapításánál a tanítónak a szabályszerű javadalmi 
jegyzőkönyvben és díjlevélben biztosított azon java-
dalma szolgál alapul, mely őt az orsz. tanítói nyugdíj-
intézettől nyerendő nyugdíjra jogosítja. Ebből termé-
szetesen következik az is, hogy azon tandíjakért, 
melyeket a tanító a díjlevélben feltüntetett összegen 
felül behajtott, pl. a tanulók számának időközben 
történt emelkedése révén, kárpótlás nem adatik. Az 
állam tisztán azon összegért szavatolhat, amely összeg 
a díjlevélben tandíjak címén megállapíttatott. A tan-
díj-kárpótlás fejében nyert összeg akkor, amidőn az 
tanítói illetményt képezett, a kir. adóhivatalnál a 
tanító nevére, havi előleges részletekben fog kiutal-
ványoztatni. A végrehajtási utasítás még ki nem ada-
tott. Majd megemlékezünk róla. — C. I. Diva. Ana 
vonatkozóan, hogy minő okokból nem vették át 
iskolájukat állami kezelésbe, nem áll módunkban önt 
tájékoztatni. Ha azonban állami iskola helyett községi 
jelegű ellemi népiskola felállítása rendeltetett el és 
ez tényleg meg is nyilt, alig hisszük, hogy most 
sikerrel járna újabb folyamodványuk. „Célravezetőbb" 
útat nem ismerünk ; az államosításnál a rendelkezésre 
álló hitel mellett számításba jön az illető községnek 

nemzeti szempontból való fontossága, anyagi helyzete, 
a megajánlott hozzájárulások mértéke, a beiskolázatlan 
tankötelesek száma stb. Ezek a szempontok pedig az 
első esetben is elbíráltattak. — Sz. T. Mczdnia. 1. Az 
iskolafenntartó önöknél a három évi átmeneti időt 
igénybe vette, feltehetően azon okból, mert az 1907. 
évi XXVII. t.-c. alapján járó magasabb tanítói illet-
ményeket nem volt képes azonnal biztosítani. Az át-
meneti idő 1910. évi június hó 30-án telik le, de 
ugyanezen év szeptember hó végéig még mindig 
módjában áll a fenntartónak folyamodni államsegélyért. 
Joguk van ugyan ahhoz, hogy az iskolafenntartót 
kérjék a magasabb illetmények kiszolgáltatására, de 
ezt eredménnyel csak akkor tehetnék, ha a közigaz-
gatási bizottság az iskolafenntartónak erre való képef-
ségét megállapítaná. Miután pedig ez az önök eseté-
ben nem valószínű, várniok kell tehát az átmeneti 
idő elteltéig. Visszamenőleg már sehogyan sem kap-
hatják meg magasabb járandóságaikat, mert ha iskola-
fenntartójuk a fennebb megjelölt időpontig sem folya-
modik, csak 1910. július hó 1-től kezdve köteles a 
törvényszabta illetményeiket kiadni. (Mindez világosan 
benne van a hivatkozott törvény 12. és 13. szakaszai-
ban ; az ön által megjelölt könyvet tehát nagyon 
felületesen olvashatta.) 2. Hitfel. iskolák fenntartására 
csak az illető hitfelekezethez tartozók anyagi hozzá-
járulása vehető igénybe. Ha azonban a más hitfelekezet-
hez tartozó szülők gyermekeiket a fennálló felekezeti 
iskolába járatják, a szülők ezen iskola költségeihez 
ugyanazon módon és arányban tartoznak járulni, miut 
az iskolát fenntartó hitfelekezet tagjai. Ez a hozzá-
járulás azonban pl. az építési költségekre ki nem 
terjedhet. (Ez is benne van az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 
11. és 45. §-aiban.) 3. Miután rendes tanítónak 1907-b>m 
választották meg, korpótlékra még nincs igénye. (L. 
1907. évi XXVII. t.-c. 3. §-át.) — Sz. A. Rptre. Az 
oly községekben, ahol iparostanonc iskola még nincs, 
a tanoncok az általános ismétlő-, illetőleg a gazdasági 
népiskolába kötelesek járni. Ez az oktatás természetesen 
a 15-ik életév betöltéséig terjedhet. — M. E. Névtelen 
levelekre nem válaszolunk. — Neszmélyi. A testületek, 
egyletek és magánosok által fenntartott elemi iskolák 
vagy egyéb népoktatási intézetek segélyezése címén a f. 
évi állami költségvetés keretében 65.000 K irányoztatott 
elő. Ezen összeg a f. évben már bizonnyal igénybe 
vétetett. A jövő évre szólóan azonban folyamodhatik. 
Arra nézve, hogy van-e kilátása segélyre, pozitív 
választ nem adhatunk. — Szlöjdkérdés. Mi a magunk 
részéről nem tartjuk lehetetlen állapotnak, hogy meg-
felelő képzettségű tanító hiányában a szlöjd vezetékét 
egy arra alkalmas mesteremben-e bízták. Ezzel azon-
ban korántsem mondjuk azt, hogy ez az állapot 
mindenkoiTa fenntartható, de mégis mindig jobb annál, 
mintha e tekintetben mi sem történnék. Áz elérendő 
cél és az egyesület által nyújtott tiszteletdíj az ottani 
tantestület valamely tagját minden esetre ösztönözni 
fogja ana, hogy a tanfolyamot elvégezze, amidőn a 
szükségesség által megokolható ideiglenes helyzet meg-
szűnik. Leghelyesebb lett volna természetesen az, ha 
a kérdésnek ily módon való megoldásáig a múltban 
követett gyakorlat maradna él-vényben. De ha az egye-
sület anyagi eszközei ezt meg nem engedik '? Egyéb-
ként a női kézimunkatanítás ellátásával, oly esetekben, 
amidőn az állami iskolánál nincs tanítónő, más, erre 
alkalmas nő nyer megbízatást, akinek többnyire nincs 
oklevele. — M. I. Ksa. Egészség (VIII., Eszterházy-
utca 14—16.), Magyar Népiskola (VIII., Szentkirályi-
utca 47.), Nemzeti Iskola (VII., Rottenbiller utca 37/4.), 
Gyermekvédelmi lap (VI., Bulyovszky-utca 23.), Tár-
sadalmi Múzeum Értesítője (VI., Csengery-utca 31.). 
Tessék mutatványpéldányt kérni. A többit nem 
ismeijük. 
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SZÉPIRODALOM. 
Pacsirta légy! 

Lepergett lassan dísze mind a fának, 
Elhalt a rét ezer viráglakója. 
Apró bogárkák téltanyát keresnek ; 
Nincs már itt rég a fecske, se a gólya. 
Száraz górón sikolt a szél. . . sebes . . . 
Amott egy gazda szánt ugart tavaszra, 
Nyirkos, hideg a fekete barázda : 
Pacsirta rajta élelmet keres . . . 

Pacsirta légy, én drága kis fiacskám ! 
Látod, mily hűtlen gólya, daru s a fecske... 
Nehéz napok virradtak fel hazánkra 
S ők elhagytak, más, jobb hazát keresve. 
Míg volt virág, zöld lomb, meleg sugár, 
Míg élheték tejét, mézét e földnek : 
Tették maguk, nótáztak és örültek, 
Most jő a tél és nincs itt egy se már. 

A kis pacsirta itt van. Nem hagyott el, 
Oh drága, drága rögje szent hazámnak ! . . . 
Veled maradt a téli bús napokra, 
Hol szenvedés, nyomor, hideg tanyáznak. 
Veled maradt, mert erzi, szíve szól, 
Hogy lesz tavasz, lesz még nyár lomb s virággal... 
Majd ő köszönti szíve szent dalával, 
Hogy messze hallják : felhők ormiról. 

Pacsirta légy te, én édes fiacskám ! 
Maradj hűséges szenvedő hazádhoz, 
Ha jő a tél nyomorral, bús napokkal : 
Kemélve, bízva tavaszért imádkozz . . . 
A hű szívek imája teljesül. . . 
Es lesz tavasz . . . meleg nyár lomb s virággal ; 
Köszöntsd majd szíved legszentebb dalával 
S dolgozz hazádért rendületlenül ! 

Kántor Mihály. 

Darwin Károly. 
írta : Székely György dr. 

Ez esztendő február 12-én volt századik év-
fordulója annak, hogy a XIX. századbeli termé-
szettudománynak egyik legnagyobb bajnoka, az 
angol Charles Darwin született és ugyanezen 
év december 2-án volt ötvenedik évfordulója 
annak, hogy legkiválóbb műve, mely szinte 
határkövet jelöl a tudomány történetében, 
„Afajok eredetéiről szóló, megjelent. Az előbbi 
évforduló alkalmából egyik ifjú, de nagyra hiva-
tott tudományos társulatunk, a Társadálom-
tudományi Egyesület, rendes évi közgyűlésén 
áldozott a nagy férfiú emlékének, az utóbbi 

évfordulón egyike legrégibb, legvirágzóbb és 
legnépszerűbb társulatainknak, a Természettudo-
mányi Társulat szentelt ünnepi közgyűlést a 
nagy tudós fölfedezőnek. Amit azonban Darwin 
hirdetett, tanított, annak nemcsak a természet-
tudományok, nemcsak a társadalmi tudományok 
területére volt nagy hatása, hanem egész modern 
világnézetünknek is szinte észrevétlenül alkotó-
részévé, emberi önérzetünknek támaszává, jö-
vőnkbe vetett hitünknek önkéntelenül is egyik 
legerősebb biztosítékává lett. A darwinizmusnak 
nagy és alapvető jelentősége van a nevelés terén 
is, annak elméletében és gyakorlatában egyaránt. 
Darwinra gondolni mindig fölemelő, tanával 
foglalkozni még ma is gyümölcsöző. Illő azért, 
hogy róla mi is megemlékezzünk. 

Hogy rámutathassunk általában Darwin 
tanának pedagógiai jelentőségére, meg kell 
említenünk, hogy ez tulajdonképen két alap-
elven sarkallik: az egyik a származásnak, a 
másik a természetes ki válogatódásnak elve. Az 
első elvet előtte már többen felismerték és hir-
dették, így Lamarck a mult század elején, de 
egyrészt a kor még nem volt érett arra, hogy 
ezt megérthesse, másrészt annak hívei nem 
hordtak elegendő tapasztalati anyagot össze, 
hogy azt egyúttal kétséget kizárólag be is bizo-
nyítsák. 

A szerves lények világában az egyes fajok 
nem állandóak, hanem változók; egyes fajok 
kimúlhatnak és új, eddig még nem létezett 
fajok állhatnak elő. Mózesnek a teremtés-
ről szóló elmélete, mely szerint az egyes 
növény- és állatfajok már Tcezhtben megvoltak, 
hibás, mert kezdetben csak néhány egyszerű 
élőlény volt s ezekből fejlődtek ki az idők vég-
telen folyamában a szinte végtelenségig sokféle 
és egymástól különböző állatfajok: ez a szár-
mazástannak a veleje, amelyet Darwin fárad-
hatatlan kutatással összehordott adatai bizonyí-
tottak be. 

A kiválogatódásnak elve pedig az, hogy bizo-
nyos állatnemek körén belül azok a fajok 
maradnak fenn, melyek a létért való harcban 
a legerősebbeknek bizonyulnak, melyek környe-
zetükhöz, az élet föltételeihez leginkább tudnak 
alkalmazkodni, viszont magának a fajnak körén 
belül szintén azok az egyedek, individuumok 
érvényesülnek és élnek tovább, amelyek a leg-
előnyösebb tulajdonságokkal vannak felruházva. 

Különben úgy a fajoknak, mint az egyes 
egyedeknek természetében rejlik az esetleges 
megváltozott körülményekhez, életföltetelekhez 
való alkalmazkodás, még pedig a mennél töké-
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letesebb alkalmazkodás, s ezen alapul egyrészt 
az előnyösnek, hasznosnak bizonyuló új tulajdon-
ságoknak a keletkezése, haszontalan tulajdon 
ságoknak vagy egyes szerveknek a kihalása, 
másrészt általában úgy az egyes fajoknak, mint 
az egyedeknek a fejlődésképessége. 

Darwin tanának az alapján különböztetünk 
meg aztán kétféle fejlődést, az egyénnek és a 
fajnak fejlődését, amelyekre nézve aztán az újabb, 
részint őstörténeti, paleontológiái, részint össze-
hasonlító állattani és embriológiai kutatások 
kimutatták, hogy a kettő teljesen párhuzamosan 
és ugyanazon fejlődéstani törvények szerint megy 
végbe. A fejlődés, a változás az egyneműből a 
különneműre, az egyszerűből az összetettre, 
bonyolódottra halad. 

A természetes kiválogatódásnak utánzása aztán 
a mesterséges kiválasztásnak az elve, amelyen 
mindenféle növénytermelés, állattenyésztés alapul. 

Darwinnak a tana azonban csak lassanként 
tudott gyökeret verni a köztudatban, már csak 
azért is, mert az embert sokan kivételes lény-
nek tekintették és tekintik még ma is, akire 
a származástan és a fejlődésien törvényei nem 
alkalmazhatók. Ez az előítélet azonban ma már 
tünőfélben van s nem egy előkelő egyházi férfiú 
jelentette ki, hogy a Darwin tanában magára 
az emberre alkalmazottan sincs semmi vesze 
delem. 

Nem egyéb az ráfogásnál, mikor némelyek 
még napjainkban is azt hirdetik, hogy a dar-
winizmus csak rideg anyagelvű vagy hasznossági 
világnézettel egyeztethető össze és a magasabb, 
eszményi világnézetnek szárnyát szegi ! 

Ráfogják Darwinra, hogy az embernek a 
majommal való rokonságát tanította és ez le-
alázó volna reánk nézve. Hát nem inkább emel-
heti-e emberi önérzetünket, hogy a magunk 
erején vittük oda, ahol most vagyunk, és hogy 
a fejlődésnek, a tökéletességnek még magasabb 
íokát érhetjük el a jövőben ? ! Hát nem vígasz-
taló-e inkább az a tudat, hogy mi nem vagyunk 
merev állandóságra kárhoztatva, fejlődésünk nem 
körben kering, hanem egyenesen halad előre a 
nagyobb tökéletesség felé, egész a végtelenig? 
Hát nem ezen alapszik-e egyszersmind a nevelés 
lehetőségébe, értékébe, jelentőségébe vetett 
hitünk ? Bizony, ki merem mondani, hogy aki 
a darwinizmusnak ellensége, az ellensége az 
emberi haladásnak, a művelődésnek, a huma-
nizmusnak általában; aki nem hisz a fejlődés 
elvében, az a nevelést gyökerében támadja meg. 
Azért mi nevelők is áldjuk a nagy tudósnak, 
az önzetlen férfiúnak, Darwin Károlynak az 
emlékét ! 

— 

Könyvesház. 
* Szociális levelek. (Irta Gaál Mózes. Meg-

jelent Lampel R. [Wodianer F. és Fiai] r.-t. 
kiadásában, a Néptanítók könyvtára című válla-
latban. Ara 1 korona.) A magyar néptanítóra 
végtelenül fontos hivatás vár. Neki kell továb-
bítani a kultúra vívmányait azoknak a népréte-
geknek, melyek századokon át változatlanok és 
érintetlenek voltak. Ö az emberszeretet, a haladás, 
az egyetértés eszméinek hirdetője, neki kell el-
oszlatni azokat az ellentéteket, melyek mint ősi 
ösztönök élnek az egyes társadalmi osztályok és 
felekezetek között. 

Gaál Mózes e munkájában a néptanítók fel-
adataira mutat rá. Lapunk olvasói ismerik e könyv 
tartalmát, mert Gaál cikksorozata a Néptanítók 
Lapjában jelent meg. A munkát nem kell ismer-
tetnünk, csak az íróról emlékezünk meg néhány 
sorban. 

Gaál Mózes mintaképe az igazi tanítónak. E 
munkájával pedig a tanítók tanítójává lett. Olva-
sóink tudják, hogy fejtegetései nem hívták ki az 
ellenvéleményt. Gaál nem az elbizakodott tudós 
bántó hangján szól hozzánk, hanem inkább irá-
nyító. Annyi szeretet és melegseg sugárzik ki 
fejtegetéseiből, hogy hatásuk alól nem vonhatjuk 
ki magunkat. Mindnyájan érezzük, hogy itt áll 
előttünk egy ember, ki komolyan veszi hivatását 
és nem egyszerű kenyérkereseti pályának tekinti. 
Itt van egy ember, ki meglátja a nép nyomorú-
ságát, a szenvedők könnyeit, megvan benne az 
érzék nemcsak a testi, hanem a lelki fájdalmak 
iránt is. Meglátja a szenvedőt és segíteni akar 
rajta. Tanítótársaiban nem a tudás közvetítőit akarja 
látni, hanem a nép szellemi vezetőit, boldogulá-
sának megteremtőit. 

Elmondhatjuk, hogy a Szociális levelek írója 
nagy munkát végzett. Kívánjuk neki is, a nemzet-
nek is, hogy elvei meggyökerezzenek tanítóink 
lelkében. (—*•) 

* A rajztanítás módszere. (írta Weszely 
Ödön dr. Megjelent Lampel R. [Wodianer F. és 
Fiai] r.-t. kiadásában. Ara 40 fillér.) 

A rajztanítás fontosságára csak a legújabb idő-
ben jöttek rá. Voltak ugyan régen is, kik hang-
súlyozták a nevelés terén jelentőségét, de szük-
ségletté csak a legújabb évtizedekben vált a rajz. 
Weszely Ödön jelen munkájában a rajz nevelő 
hatását a következőkben összegezi: „A rajz élesíti 
a látást, a helyes megfigyelést, tökéletesebbé teszi 
a tárgyakról szerzett ismereteinket, előmozdítja 
a helyes megítélést, fejleszti összehasonlító- és 
ítélőképességünket, fejleszti az emlékezetet és a 
fantáziát. Tökéletesíti mozdulatainkat, tudatossá 
teszi a kéz mozgásait s megtanít azok fölött 
uralkodni. Ügyesíti a kezet. Hat az érzelmekre, 
fejleszti a műértelmet és nemesíti az ízlést." 



46. SZÁM. NÉPTANÍTÓK LAPJA. 1 5 

Jelen munkájában a szerző útbaigazítást akar 
adni a rajztanításban. Elmondja a rajztanítás tör-
ténetét, ismerteti a rajztanítás anyagát és menetét. 
Megemlékszik a gyermeki rajzról és kifejti a rajz-
tanítás módszerét. Hogy világosabbá tegye gondo-
latainak alkalmazását, leírja, miként képzeli el a 
rajzórát. 

Aki rajzoktatással foglalkozik, nagy haszonnal 
olvashatja e kis füzetet. 

* Tanítónöképzésiink és a nöproletáriátus. 
(írta Chalupka Rezső, kir. s.-tanfelügyelő. Meg-
jelent Székelyudvarhelyen.) 

Chalupka Rezső kis munkájában arra a vesze-
delemre hívja föl a figyelmünket, amely a tanító-
nőképzők túlprodukciója folytán fenyeget. A kér-
dés egyike a legfontosabb társadalmi problémák-
nak, megérdemli, hogy mindnyájan foglalkozzunk 
vele. 

Chalupka a következő dolgokat tartja célra-
vezetőknek. Szerinte a tanítói pálya színvonalát 
úgy kellene emelni, hogy a képzőkbe a közép-
iskola hatodik osztályának elvégzése után kerülje-
nek a növendékek. A magánvizsgálat teljes el-
törlését ajánlja, sőt az országos numerus clausust 
is. Végül azt javasolja, hogy a két nem között 
a harcot egyszersmindenkorra be kell szüntetni 
azzal, hogy törvény mondja ki az egyes iskolákra, 
hány tanító és hány tanítónő foglalhat bennük 
helyet. Szerinte az osztatlan népiskolát tanítóra, 
a kéttanítóst férfira és nőre, a háromtanítóst két 
férfira és egy nőre, a négytanítóst két férfira és 
két nőre kellene bízni. 

Chalupka ugyan terjedelmes bevezetéssel okolja 
meg javaslatát, sőt olyankor is mélyen keresi az 
okokat, mikor erre semmi szükség nincs, még-
sem tartjuk célravezetőknek indítványait. 

Nem azok az okai egyedül a túltermelésnek, 
melyeket szerző felhoz, nem is lehet tehát az 
általa ajánlott eszközökkel sikert elérni. A tanító-
női pályára a férjhezmenés nehézsége, a bizony-
talan jövőtől való félelem kergeti a nőket. Az 
anyák nyugodtabban néznek a jövőbe, ha leányaik 
kezében oklevél van. Nagyon sokan vannak, kik 
soha sem használják az oklevelet s csak azért van 
rá szükségük, hogy nyugalmuk biztosítva legyen. 
Ezeket nagy kár volna visszaszorítani, sőt ör-
vendeni kell azon, ha a jövő anyái műveltek 
lesznek és gyermekeiket nagyobb gonddal nevel-
hetik. Nem szabad visszaszorítani azokat sem, 
kik azért járnak a képzőkbe, mert magasabb 
iskolát akarnak végezni s a környéken nincs 
másfajtájú magasabb műveltséget adó intézet. Azt 
azonban el kell ismernünk, hogy bármilyen nagy 
is ezeknek a száma, mégis sokan vannak olyanok, 
kik oklevelet szerezve, állásba akarnak lépni. 
Alakulófélben van a női proletáriátus. Ezen sem 
lehet rendőri intézkedésekkel segíteni. Míg a 
szegényebb családok azt tapasztalják, hogy az 

állásban levő leányok gyorsabban és könnyebben 
mennek férjhez a mai nehéz gazdasági viszonyok 
között, s azt is látják, hogy évről évre szaporodik 
a vénleányok száma, küldik leányaikat arra a 
pályára, mely jövőjüket akár így, akár úgy 
biztosítja. 

Rendőri intézkedésekkel csak ideig óráig lehet 
célt érni. A világtörténelem megtaníthatott reá 
bennünket. Rómában nem tette kisebbé a fény-
űzést az, hogy törvényeket hoztak ellene. Törek-
véseket és áramlatokat csak úgy lehet meg-
gyöngíteni, csak úgy lehet erejüket mérsékelni, 
ha az elzárt irány helyett más útat nyitunk, vagy 
az okokat megszüntetjük nekik. A tanítónői 
pályára való tolulást is csak úgy mérsékelhetjük, 
ha más pályákat nyitunk, vagy a társadalmi és 
gazdasági okokat szüntetjük meg. 

Kapcsolatban van ez a dolog a nőkérdéssel, 
megoldása nem oly egyszerű, mint amilyennek 
Chalupka gondolja. 

* Első német könyvem. A napokban ritka 
kedves külsejű német nyelvkönyv került a 
kezembe. A címe : Mein erstes deutsches Lese-
buch. A polgári és felsőbb leányiskola I. osztályú 
tanulói számára hat színes képpel, direkt-mód-
szer szerint írta Danielné Lamács Lujza. Az 
egészen új, modern alapon fölépített könyv a 
színes kép, a konkrét világ szemmel látható 
tárgyain át vezeti be a tanulót a német nyelv 
szókincsének nagy birodalmába. Nem absztrakt 
fordítással, hanem konkrét tárgymegnevezéssel 
sajátíttatja el a német főneveket. A kis leány 
gondolat- és érzésvilágából indul ki és bemutatja 
a Lili-baba öltözékeit német elnevezésükkel, 
ismerteti továbbá az iskolateremben látható tár-
gyakat német nevükkel, úgyszintén a családi élet, 
a mikulás és a szép karácsonyi ünnep stb. kereté-
ben elképzelhető dolgok és tárgyak neveit. Az 
illusztrációkat igen elmés módon takarja az át-
tetsző selyempapiros, melyre rá vannak írva az 
egyes egyének, személyek, tárgyak német nevei. 
Hogy a szavak értelmének ilyen közvetlen, kon-
krét alapon nyugvó elsajátítása mit jelent a nyelv-
tanulás kezdő fokán, azt gondolkodó tanítók előtt 
nem kell bővebben fejtegetnem. Ilyen kedves 
tanítás és tanulás mellett teljesen elenyészik az 
a mi magyar iskoláinkban még mindig meglevő 
ellenszenv a német nyelvvel szemben. 

Az olvasmányok gyűjteménye és a komoly 
studium : a nyelvtan áttekintése is a tapasztalt 
pedagógus ügyességét dicséri. Általában véve 
elmondhatom, hogy a könyv szerzője lélekkel 
dolgozott és a gyermekek szeretetén nyugvó 
kedélye ' megtalálta az útat a kis leánytanulók 
szívéhez. Igazán szerencsét lehet kívánni annak a 
derék tanítónőnek, hogy sikerült neki oly idegen-
nyelvű könyvet szerkesztenie, melyet a tanuló 
az első kezdettől fogva sem érezhet idegennek, 
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mert konkrét szemlélet, jókedv, kedély és élet 
lüktet annak minden oldalán. 

A kiadó-cég is kiváló gonddal állította ki ezt 
a sok tekintetben érdekes és utánzásra sarkalló 
művecskét, melyből tanítani és tanulni egyaránt 
csak öröm lehet. (Dr. P.) 

* Andráscsik örököse. (írta Krúdy Gyula. 
Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 korona.) 

Szabolcs vármegye a színhelye Krúdy regé-
nyének. Nagykállóban él az öreg Andráscsik s 
kegyetlenül szipolyozza a könnyelmű földesurakat. 
Azaz csak azt, aki kénytelenségből szóbaáll vele, 
elmegy a házához s barátjának szólítja. Azoknál 
nem mondja fel a kölcsönt, kik megvetik s szóba 
sem állnak vele. Az öreg meghal s nagy vagyon 
marad utána. Mindenki meg van győződve, hogy 
vagyonát egyetlen leánya örökölte. 

A végrendelet felbontásakor jön a meglepetés 
Az öreg kettős életet élt. Volt már egy felesége 
katonatiszt korában, de egy romantikus körül-
mények között lefolyt esküvő és párbaj után el 
Kell tőle örökre szakadnia. Otthon megházasodik 
s nem tesz említést senkinek sem első feleségéről. 
Majd fölébred benne a nyugtalanság, keresni 
kezdi elhagyott családját. Hosszas kutatás után 
rájuk akad. Felesége kiterítve fekszik, növendék 
leánya és felesége nagybátyja vannak körülötte. 
Az öreg birtokot vesz nekik s időnként fölkeresi 
őket. Természetesen, a fukar Andráscsik ilyenkor 
nem kíméli a pénzt. Erre a leányára hagyja 
vagyonát. Az Andráscsikok perelnek, a leányt egy 
fiatal fiskális védi. Az Andráscsik-leány termé-
szetesen beleszeret a fiskálisba s miután vagyoná-
nak nagy részét kiosztotta az Andráscsik-rokonok 
között s lerázta magáról a pénzéhes kérőket, 
egymásé lesznek a szerelmesek. 

A történet naiv, az alakok elhibázottak. Az 
öreg Andráscsik históriája mesének is alig állja 
meg a helyét. Andráscsik Zsuzsannának alakja 
pedig azt a hatást teszi reánk, mintha az író 
néhány össze nem illő jellemvonást együvé gyúrt 
volna, hogy egy érdekes leányalakot teremtsen. 
A regény szereplői — néhány mellékalakot le-
számítva — annyira élettelenek, vagy oly régen 
kipusztultak már a magyar társadalomból, hogy 
szinte bántó hatást tesznek reánk. Krúdy a mult 
társadalmának alakjait és egynéhány, soha sem élt 
irodalmi alkotást szerepeltet a mi társadalmunk-
ban. De ezek az alakok nem állják meg a helyü-
ket a mai társadalomban, szinte visszasírnak régi 
környezetükbe, az elmúlt társadalomba, vagy 
idejétmúlt irodalmi művekbe. 

Olvasóink között sokan vannak, kik rajonganak 
a romantikáért. Nemcsak a fiatalok, kik mindig 
rajongani fognak érette, hanem meglett emberek 
is szívesen olvasnak romantikus történeteket. De 
megkívánják e művektől hogy ne csak válto-
zatosak, fordulatosak, érdekesek, hanem alakjaik 

legalább is következetesek és újszerűek legyenek. 
Ezt hiába kerestük Krúdy regényében. 

Van még Krudynak egy nagy hibája. Nem tud 
szabadulni Jókai és Mikszáth hatása alól. Alakjai, 
meséje Jókaira emlékeztetnek, de Jókai ragyogó 
színei hiányzanak belőle. Előadásmódja Mikszáthot 
juttatja eszünkbe, de nem tudja utolérni Mikszáth 
kedvességét, nem rendelkezik Mikszáth humorával. 

Van Krudynak jó tulajdonsága is. Valami el-
beszélőkészsége van. Egy-egy mellékalakot is 
ügyesen meg tud rajzolni. Az a meggyőződésünk, 
hogy novellái, melyekben egy helyzetet rajzol, 
jobbak, mint hosszabb elbeszélő-művei. (— s.) 

* E g y é r t e s í t ő r ő l . (Az újpesti m. kir. áll. 
polgári leányiskola huszonhatodik értesítője. 
Szerkesztette Scherer Gvula igazgató.) 

Az újpesti áll. polg. leányiskola a mult 
1907—8. tanévvel fejezte be működésének 25-ik 
évét s a jubileum alkalmából a tanári testület 
1908. évi december 2-án ünnepséget rendezett. 
Ebben az értesítőben elmondja a vezetőség az 
iskola történetét, leírja fokozatos fejlődését s be-
mutatja a jelenlegi állapotokat feltüntető képeket 
és táblázatokat. A jubileumról Gegus Ilona ír. 
Ezt követi Bauer Somának az ünnepségen tartott 
felolvasása az iskola negyedszázados történetéről, 
a sorok között pedig a kiválóbb tanférfiak arc-
képeit s épületrészlet - felvételeket találunk. 
1883 szeptember 20-án egy igénytelen bérház 
helyiségében nyitotta meg a polgári iskolát Tóth 
József, Pest megye akkori tanfelügyelője. Első 
igazgatója Bózsa Iván volt. Azután még négy 
igazgató került egymás után az iskola élére, még 
pedig Mády Lajos 1885 — 86. tanévben, ki jelen-
leg ref. lelkész, esperes, nyug. el. isk. igazgató ; 
Neményi Imre dr. 1*88—1893- ig , ki jelenleg min. 
tanácsos a kultuszminisztériumban ; Gallauner 
Lujza 1893—1899- ig . (Meghalt 1901 dec. 24.) 
Ettől kezdve Scherer Gyula igazgató áll az 
intézet élén s most már nem nyolcan, mint az 
iskola megnyitásakor, hanem 31-en igyekeznek 
— mint tanárok — az intézet nívóját emelni. Az 

1908— 9. iskola évről az igazgató tesz terjedelmes 
jelentést, kiemelve az újításokat és történt válto-
zá>okat, s örömmel számol be a londoni magyar 
kiállításon való részvételről, mely kiállításon 
nevezett iskola 3 rajztömbbel, 37 db női (ipar-
művészeti) kézimunkával 2300 korona értékben 
vett részt s a kiállítás juryje az intézetnek 
aranyérmet küldött. Az értesítő utolsó lapjain 
statisztikai kimutatásokat találunk a testület 
munkabeosztásáról, a szakosztályokban készült 
munkákról, a növendékek névsorával. Külön 
fejezetben ismerteti az igazgató az újpesti m. kir. 
áll. polgári leányiskolával kapcsolatos női kézi-
munka-tanfolyam szervezetét és tantervét. 
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Hivatalos rész. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

Köszönetét nyilvánította : a veszprémi 
székeskáptalannak a veszprémi róm. kath. sze-
gény tanulóknak tankönyvvel való ellátására 
adományozott 290 K-ért. 

K i n e v e z t e : Salgó Aurél oki. tanítót a varan-
nói áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Dohtor János 
pirosi ref. el. isk. tanítót az Örkényi áll. el. isk.-
hoz r. tanítóvá ; Dézsi Lajos oki. tanítót a közép-
laki áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Jonescu János 
temesszentmiklósi közs. el. isk. tanítót a pokol-
valcseli áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Rostás Sán-
dor oki. tanítót a szászkisalmási áll. el. isk.-hoz 
r. tanítóvá ; Varga János oki. tanítót a petrilla-
esimpatelepi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Kasza-
pinovitg Tivadar oki. tanítót a csurogi (volt 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Valusescu Demeter oki. tanítót a putnai (volt 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; 
Moise Emilia oki. tanítónőt a rudáriai (volt 
határőrvidéki) közs. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; 
Kvassay Elvira oki. kisdedóvónőt a kőhalmi áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Sisa Róza oki. 
kisdedóvónőt a rákóezifalvai áll. kisdedóvódához 
kisdedóvónővé ; Wilszky Lujza oki. kisdedóvó-
nőt a rákoskeresztúri I. sz. áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Bartos Ilona oki. kisdedóvónőt 
a csiesókeresztúri áll. kisdedóvodához kisdedóvó-
nővé ; Molnár Anna oki. kisdedóvónőt a nagy-
lucskai II. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Szakkay Mária oki. kisdedóvónőt a horgospata-
kai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Stitz 
Szerafin oki. kisdedóvónőt a csákigorbói áll. 
kisdedóvodához kisdedóvónővé ; JéMy Vilma oki. 
kisdedóvónőt a nagvalmási áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé; Korda Julianna mezőtúri közs. 
állandó menházvezetőnőt, oki. kisdedóvónőt a 
mezőtúri II. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvó 
nővé ; Csorba Margit oki. kisdedóvónőt a pomázi 
I. sz. áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Ková-
csovicsné Stolz Hermina oki. kisdedóvónőt a rákos-
keresztúri III. sz. áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé ; Liftner Klotild oki. kisdedóvónőt az 
ágostházai áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; 
Gonda Emilia oki. kisdedóvónőt a meczenzéfi 
áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; Spitz Sarolta 
oki. kisdedóvónőt a nagyszőllősi II. sz. áll. kis-
dedóvodához kisdedóvónővé ; Erdős Jolán oki. 
kisdedóvónőt a magyar-bánhegyesi áll. kisded-
óvodához kisdedóvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte : Gáspár 
Armin máramarosmegyei kir. segédtanfelügyelőt 
a pancsovai kir. tanf. kirendeltséghez ; Fekete 
József bodrogkeresztúri áll. el. isk. igazgató-
tanítót a munkácsi áll. el. isk.-hoz ; Benkó Sán-
dor búcsúszentlászlói áll. el. isk. tanítót az új-

pesti áll. el. isk.-hoz ; Klein Ferenc szelevényi 
áll. el. isk. tanítót a zsombolyai áll. el. isk.-hoz ; 
Katáiina Tivadar pokolvalcseli áll. el. isk. taní-
tót a dolovai áll. el. isk.-hoz ; Sipos Zsigmond 
szászkisalmási áll. el. isk. tanítót a mezőtúri áll. el. 
isk.-hoz; Homm Pál désaknai, Timbus László kudui, 
Szabó Lujza felőri és Csujáné Dienes Janka dés-
aknai áll. el. isk. tanítókat, ill. tanítónőket köl-
csönösen ; Fesch Gizella zsombolyai áll. el. isk. 
tanítónőt a nagybecskereki áll. el. isk.-hoz ; Stojko-
vicsné Belea Irma kusicsi és Bimitrievics Herma 
palánkai (v. határőrvidéki) közs. el. isk. tanító-
nőket kölcsönösen ; Keller Szeréna felsőgerebeni áll. 
el. isk. tanítónőt a felsővereczkei áll. el. isk.-hoz. 

Nyugdíjat utalványozott : Bartha Samu 
barátosi áll. el. isk. tanítónak évi 1120 K-t; 
Dolgos Mihály ósándorfalvi gör. kath. el. isk. taní-
tónak évi 900 K-t; Hollós János szőllőskei ref. 
el. isk. tanítónak évi 920 K-t; Rapp Ferenc 
Lipót pátfalui róm. kath. el. isk. tanítónak ideig-
lenesen évi 640 K-t ; Obert Antal gádori róm. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 1 6 2 0 
K-t ; Felber Károly buttyini róm. kath. el. isk. 
tanítónak évi 780 K-t; Jankovies Béla nagy-
szőllősi munkaképtelen áll. el. isk. igazgató-
tanítónak évi 1900 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt engedélyezett: 
néh. Stephán Antal jásdi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Könye Rozáliának évi 660 K-t; 
néh. Nagy Károly debrebzeni ref. el. isk. tanító 
özv., szül. Szilágyi Igának évi 738 K 20 f - t ; 
néh. Brajjer Gyula nyug. közs. el. isk. tanító 
özv., szül. Kaltner Borbálának évi 640 K-t; néh. 
Takács József volt végpetrii gör. kath. isk. 
tanító Miklós nevű szülőtlennek tekintendő kis-
korú árvájának 150 K-t. 

Különfélék, 
Állami gyermekvédelem. 

(Ruffy Pál előadása.) 

A magyar szív dicsősége az az intézmény, mely 
ritkítja párját az egész világon. Csodálkoznak 
rajta, s alig hisznek a híradásnak a művelt kül-
földön, ahol pedig tudomást szereztek róla, csak 
elismeréssel, sőt magasztalással adóznak neki. 
Csak hatodik esztendeje, hogy törvényhozásunk 
rendezte, szervezte és az állam gondjára bízta 
az elhagyott gyermekek anyagi és erkölcsi oltal-
mát, már vagy ötvenkét ezret helyezett szárnyai 
alá. Egész nagy ármádia, melyet megment a 
magyar nemzet jövőjének. Lelkesedéssel is beszél 
ez intézményről főfelügyelője, R u f f y Pál, kinek 
oroszlánrésze van benne, hogy az ügy ilyen 
szerencsésen fejlődött. Épen abban a teremben, 
ott a Sándor-utcában, amelyben megalkotta a 
nagy anyagi áldozatra kész törvényt a nemzet 
tanácsa, ismertette az alkotást december 3-án 
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a „Magyar Úrinők Egyesületé "-ben. A magyar 
törvényhozás belátta, és nemes érzéssel kimon-
dotta, hogy az elhagyott gyermekeknek joga van 
az állam ellátására. Ki az elhagyatott gyermek ? 
kérdi előadónk és nyomban felel is reá. Elhagya-
to t t gyermek a szegény árva ; a mártír, hozzá-
tartozóinak üldözöttje ; végül az olyan gyermek, 
kinek boldogulását, erkölcsi érzését veszedelem, 
fenyegeti gonosz környezetében. A szegényügyi 
ellátás szűk eszmeköréből magasra emelkedett 
gyermekvédelmi törvényünk. Ez utóbbiban ma-
gas szociális érzék nyilatkozik meg. Tizenhét 
gyermekmenhelyet állítottak fel az országban. A 
felvételi eljárás a lehető legegyszerűbb. Nem 
ismer hosszadalmas, unalmas és kínos bürokra-
tizmust. Még mielőtt elkészülne a hivatalos föl-
vételi-lap, már gondozzák és ápolják a szegény 
kicsikét. A menhelyek elhelyezéséről a következő 
képet rajzolja R i i f f y . A budapestin kívül kilenc 
menhely van az ország belső perifériáján, hét a 
külsőbb részeken, ahol kevés a burgonya és sok 
az éhező. A külső periferiák gyűj t ik és az Al-
földre irányítják a gyermekeket, hogy majdan 
elfoglalják a nagy magyar medencét. A főváros-
ban jelentkező óriás gyermektömeget visszahárít-
ják a belső periferiák menhelyeibe, arrafelé, ahol 
eredetileg éltek szüleik. A vezetőségnek az a 
törekvése, hogy a kivándorlottakat helyettesítsék 
majdan. Határozottan úgy áll a dolog, hogy a 
mi gyermekmenhelyeink sokkal különbek, mint 
a lelencházak. Ezek a lelencházak alig voltak 
egyebek hajdanában, mint a kis szerencsétlenek 
pusztító-, vesztőhelyei. Mi nem zsúfoljuk össze 
gyermekeinket holmi börtönszerű épületben, 
hanem a becsületes magyar föld mi velőnép gon-
dozására bízzuk őket. Eízel megadjuk nekik azt, 
amire leginkább szükségük van, a családi élet 
melegét. És még valamit. Az eleven, lüktető, 
magyar hazafias érzés. Pőelvünk : a gyermek 
érdeke. Azonban az anya érdekére is van gon-
dunk, mert mikor leemeljük válláról a terhet , 
munkára képesít jük. Nem szakítjuk el tel jesen 
gyermekétől. Módjában áll ellenőrizni, hol van 
ós hogyan van. Nem úgy csinálunk tehát, mint 
a franciák. Ok csupán azt teszik, hogy nagyobb 
időközökben értesítik az anyát, hogy gyermekük 
ól, de hol, merre, arról bölcsen hallgatnak. í g y 
legalább nincs módjukban az anyáknak pana-
szukkal zaklatni a hatóságot. Mi szívesen meg-
hallgatjuk, és természetesen segítünk is, mihelyt 
kell. Úgyszólván szemlátomást nő ennélfogva az 
anyai szívek bizalma az intézmény iránt, Mutat-
ják a számok is. Nemcsak azok gyermekei kerül-
nek az intézet kebelébe, kik az anyák szégyen-
foltját jelentik, hanem megnyugvással válnak 
meg a fér jes nők is gyermeküktől, hogy jobb 
sorsban részesüljenek. 1903 óta 39%-ró l 5 3 % - r a 
szökött az ilyen gyermekek száma. A csecsemőt 

nem tépik ki anyja öléből, hanem az anyával 
együtt helyezik el. A nevelőszülők 68°/o-a föld-
míves, 30°/o-a ipari foglalkozású, és alig 10%-a 
tartozik a magasabb intelligenciához. Könnyen 
érthető, hogy ez mind pénzbe kerül. Sok pénzbe. 
Tíz milliót költ reá az állam. Es ez még mind 
nem elég. Már csak azért sem, mert ter-
jeszteni, fejleszteni kell az intézményt. Nem 
csekély ama gyermekek száma, kiket nem tud-
nak családba ju t ta tn i , kiket nem is lehet. Pl. 
azt a gyermeket, ki műveltebb kör levegőjéhez 
szokott, nem viheti be a föld népének egyszerű, 
kezdetleges házi szokásaiba és munkakörébe. 
Kivált a serdültebb korú leányok felé fordítsuk 
figyelmünket. Valamely iparágra kellene őket 
kitanítani, hogy biztosítsuk az életüket tizenöt-
éves korukon túl, amikor elhagyják az intézetet. 
E tekintetben még nagy feladat vár a társa-
dalomra. Ipari női munkások részére otthonokat 
kell alapítani. Olyanokat, mint amilyen ép most 
nyilik meg Izabella kir. hercegnő fővédnöksége 
alatt Pozsonyban. A magyar nő szíve megérzi 
és megérti azt a nemes feladatot, mely reá vára-
kozik. 

Mielőtt R ' i f f y lépet t az előadói asztalhoz, 
Zempléni Gyuláné olvasott fel. Egy női szív 
regényét hallottuk. Zajosan tapsolták mind a két 
előadást. Vargyas Endréné egyesülete nevében 
és elismerése jeléül virágot, babért nyúj tot t át 
a szereplőknek. H. I. 

— Rökk Szilárd emlékezete. A Magyar 
Tanítók Otthona dec. 8-án az Újvárosháza köz-
gyűlési termében szép ünnepet rendezett Rökk 
Szilárd emlékezetére. Az ünnepet a nyolcadik 
kerületi polgári fiúiskola növendékei nyitották 
meg a Himnusszal, majd Barcza Albin üdvö-
zölte a közönséget, Festetich Géza gróf taná-
csost és a tanfelügyelőség kiküldötteit. Rökk 
Szilárdról Gavalloni Pál fővárosi tanító mon-
dott tartalmas emlékbeszédet, mely után a pol-
gári iskolai növendékek elénekelték Erődi Ernő 
tanárnak Isten, király, haza című szerzeményét. 
Mihályify Károly, a Nemzeti Színház tagja 
Havas István alkalmi költeményét szavalta el 
nagy sikerrel. Különösen tetszett a versnek az 
a része, ahol a tanítóság vallomást tesz Rökk 
Szilárd előtt a maga munkájáról : 

Vagyunk küzdő, kitartó mesterek, 
Serényen fáradó hangyaaereg, 
Mindenikünk egy-egy hős, de senki. 
Semmi, ha nem tud lángolón szeretni. 
A mi munkánk be' szép, nincs annak mása ! . . . 
A mi vetésünk : a más aratása . . . 
Amit elosztunk : az a vagyonunk . . . 
Az a békénk, amikor harcolunk. 

Ezután Alexander Bernát dr. egyetemi tanár 
tar tot t nagyérdekű felolvasást a Modern Iskolá-
ról. Előadásában kifejtette, hogy az igen lassan 
változó és óvatosan reformálandó intézmények 
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közé tartozik az iskola. A mi korunk a de-
mokratizmus kora. Ez ket tőt jelent : az elnyo-
mott társadalmi rétegek felszabadítási küzdelmét 
és az egyéniség érvényesülési küzdelmét. A küz-
delem legfontosabb szerve az iskola, mert a ser-
dülő ember lelkét formálja. Az iskola a korhoz 
alkalmazkodjék. Ma az iskola a nemzet nevelője. 
A modern iskola ideáljának első vonása a te-
kintély. Csak akkor tud igazán hatni ránk az 
iskola, ha tekintélye van. Meg kell beesülni az 
iskolát, el kell halmozni tiszteletünkkel az isko-
lát és a tanítókat. Az iskola ma nem fordít 
elég gondot az egyéniség nevelésére. A közép-
iskola a nevelés tekintetében a legszánalmasabb 
vergődést muta t j a és valósággal hévvel veti ma-
gát az ismeretek közlésére. A modern iskola a 
modern demokrácia nevelője. Ha nem neveli ta-
nítványait, minden munkájának értékét leszállí-
totta. Fejlesszük az iskolában a tanuló egyéni-
ségét, hogy tud jon akarni, hogy akarjon előre 
ju tn i minden tekintetben, törekedjék tökéletes-
ségre. Ez a tétel az önfenntartás és az önkifejtés 
tétele. Ne neveljünk az iskolában strébereket, 
irgalmatlan könyökembereket. Er re szolgál a 
szolidaritás, az együvétartozás érzésének fejlesz-
tése. J a j az iskolának, amely idomít. Utolsó fel-
adata a modern iskolának, hogy tanítson. E ta-
nítás másként történjék, mint eddig. Az isme-
retek közlése a feladat legcsekélyebb része. A 
főcél az értelmi erő fejlesztése legyen. 

— A budapesti ref. főgimnázium december 
8-án ünnepelte fennállásának ötvenéves forduló-
j á t a kálvin tér i templomban. Az ünnepségen 
megjelent Apponyi Albert gróf közokt. miniszter 
is, s vele Tóth János és Molnár Yiktor állam-
titkárok, Az ünnepet az if júsági énekkar éneke 
nyitotta meg, majd Kovácsy Sándor főgondnok 
üdvözölte a kormány tagjait, a megjelent nota-
bilitásokat és a közönséget. Azután Beöthy Zsolt 
egyetemi tanár, a főgimnázium volt növendéke, 
mondott nagyhatású beszédet, Vargha Gyula 
pedig elszavalta az ünnepi alkalomra írt ódáját. 
Sárközy Aurél nyug. főispán a főgimnázium volt 
növendékei nevében, Szigethy István tanár a 
budapesti evangélikus főgimnázium nevében, Erődi 
Béla dr.., tankerület i főigazgató pedig a fővárosi 
főiskolák nevében mondott üdvözlőbeszédet. A 
kar éneke u tán Kenessey Béla erdélyi ref. püspök, 
a főgimnázium volt tanítványa, mondott még 
gyönyörű imát. Az ünnepet a Himnusz elének-
lése fejezte be. 

— Az iparostanonc-iskolák gazdasági 
Ügyei. A legtöbb községi iparostanonc-iskola 
vagyonát az iskolafenntartó kezeli. E rendszer 
mellett sűrűn előfordul az a fonák eset, hogy 
a községek nemcsak, hogy a költségelőirányzat-
ban terhükre fölvett hozzájárulást visszatartják, 
de az iparostanonc-iskola szükségleteire az állam-

pénztárból kiutal t mérsékelt államsegélyből a 
a községi pénztár javára megtakarítást eszközöl-
tek. Az iskolalátogatóknak feltűnt, hogy jól lehet 
a költségelőirányzatban a tanonciskola minden 
szükségletéről gondoskodva van, gyakran a leg-
szükségesebb taneszközök nélkül szűkölködik az 
iskola, sőt a tanítók járandóságait sem u ta l j ák 
ki, míg (rendszerint március hónapban) az állam-
segély meg nem érkezett. Most a közoktatásügyi 
miniszter elrendelte, hogy az iskolafenntartók a 
letárgyalt és elfogadott költségvetésben föl tün-
tetet t jövedelmeket számadás kötelezettsége mellet 
az iparostanonc-iskolai bizottságnak szolgáltassák ki. 

— Az ellátási igény. (A közigazgatási bíró-
ság határozata.) Az 1885. évi XXL t.-c. 17. 
§-ának az ellátási igény érvényesítésére vonat-
kozó azt a rendelkezését, hogy, ha az igény a 
jogcím beáltától számított egy év alatt nem érvé-
nyesíttetik, az állandó ellátás csak a kérelem 
beadását követő hónaptól jár , a tanítók özvegyei-
nek segély- és árvagyámpénze tekintetében is 
alkalmazni kell. 

A m. kir. közigazgatási bíróság 1908. évi 
2930. sz. határozata: A közigazgatási bíróság 
néhai D. György tanító özvegyének, született Sz. 
Borbálának özvegyi segély- és árvapénz i rán t 
támasztott igénye ügyében a m. kir. vallás- ós 
közoktatásügyi miniszternek 1908. évi 10.322. sz. 
a. hozott határozata ellen a nevezett özvegy ál-
tal beadott panaszt az 1896 . évi XXVI. t.-c. 
53. § a alapján tárgyalás alá vévén, következő-
leg ítélt : A m. kir. közigazgatási bíróság a 
panasznak helyt nem ad. Indokok : A taní tók 
özvegyének özvegyi segély- és árvagyámpénze 
ugyanolyan célú és rendeltetésű, mint az állami 
alkalmazottak özvegyének nyugdíja és nevelési 
pótléka. A cél és rendeltetés azonosságából követ-
kező joghasonlatosság alapján, a bíróság állandó 
gyakorlata a tanítók özvegyeinek ily igényénél 
ugyanazt a jogelvet alkalmazza, melyet az állami 
alkalmazottaknál az 1885. évi XI. t.-c. 17. §-a 
az igény érvényesítésének ideje és ez idő el-
mulasztásának következményeként rendel, hogy 
t. i., ha az igény a jogcím beálltától számított 
egy év alatt nem érvényesíttetik, az állandó 
ellátás csak a kérelem beadását követő hónaptól 
jár . Tekintve tehát, hogy a panaszló igényének 
jogcíme fér je halálával, 1876 . évi február hó 7. 
napján állott be, kérelmét pedig csak 1906. évi 
augusztus hóban nyúj to t ta be : a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter az irányadó jogelvnek 
megfelelően határozott, akkép, hogy az özvegyi 
segélyt, mint állandó ellátást, csakis 1906. évi 
szeptember hó 1. napjától kezdve állapította 
meg, az árvagyámpénz megállapítását ped ig 
mellőzte, mer t a most emlí tet t időben az árvák 
már meghaladták azt a kort , ameddig gyám-
pénzben részesíthetők. 
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— Az Apponji Albert és Tóth János 
alapra Zeke Dániel törökszentmiklósi ref. tanító 
37 koronát küldött hozzánk. Az összeghez, me-
lyet továbbítottunk Nagy Lajos igazgatóhoz 
(Veszprém), a következők járultak : Zeke Dániel 
5, Narr Sándor 2, Born Ferenc 2, Horváth 
Antal 2, Fodor Etel 2, Kerekes József 1, Nagy 
Sándorné 2, Máthé József 1, Simon Ferenc 2, 
Erdélyi Róza 2, Klein Ármin 2, Kovács Ignác 
1, Hoffmann György 2, Nagy Gergely 1, Külley 
Béla 2, Törökszentmiklósi Népbank r.-t. 4, Tö-
rökszentmiklósi Gazdák Gőzmalma r.-t. 2, Sebes-
tyén Gábor 1, Karakas Lajos 1 koronát, összesen 
37 korona. 

— Irodalmi pályázat az „Országos Ifjúsági 
Madárvédő Liga" szervezése tárgyában. A Nép-
tanítók Lapjának f. évi szeptember 30-iki számá-
ban, és az „Állatvédelem" havi folyóirat 1909 . 
októberi számában közzétett nyílt pályázatra a 
november 15-iki határidőig 19 pályamű érkezett 
be. Ezek szerzőit külön-külön és közvetlen érte-
sítette az egyesület a dolgozat beérkezéséről. A 
pályaművek elbírálását hirdetmények értelmében 
K. Nagy Sándor kir. ítélőtáblai bíró és Vaday 
József közs. isk. igazgató vállalták el. Az ered-
ményt annak idején közzéteszi az Országos Állat-
védő-Egyesület. 

— A szepesi püspök ajándéka. Párvy 
Sándor dr. megyés püspök Batizfalván új iskolát 
építtet, melynek költségelőirányzata 14—19 ezer 
korona. A püspök főpásztori működésének külö-
nösen Liptó ós Szepes megyében számos iskola i 
köszöni létét. 

— Halá lozások. Ivánfi Béla nyug. polg. 
isk. igazgató, a koronás arany érdemkereszt tulaj-
donosa, az orsz. polg. iskolai tanári egyesületek 
pozsonymegyei körének tiszteletbeli elnöke, éle-
tének 64 ik évében elhunyt Somorján. — Wag-
ner Mihály, a zólyomlipcsei Gizella-munkásárvaház 
nyug. igazgatója elhunyt Zólyomlipcsén. — 
Berezeli Sándor áll. el. isk. tanító 23 éves korá-
ban, tanítói működésének 3. évében elhunyt 
Nagylónyán. — Huss János, volt czeglédi, majd 
tiszaföldvári kántortanító, áldásos életének 68-ik, 
boldog házasságának 37-ik, tanítóskodásának 
46-ik s nyugdíjban töltött idejének 4-ik évében 
elhunyt Gádoroson. — Teleky Géza, Teleky Jó-
zsef fiacskája, életének 5V2 évében elhunyt 
Magyarfodorházán. Áldás emlékükre ! 

Tartalom : Szervező-munka. Molnár István dr. — 
Az erkölcsjavító rendelet. Kóródy Miklós. — A hanno-
veri tanítók hongresszusa és kiállítása. Nagy László. — 
Pálya kezdetén. Katalin mama. — Osztrák szakfolyó-
irat a magyar tanítóképzésről. Lakatos Lajos. — 
Darwin-ünnep. Havas Irma. — Egyesületi élet. — 
Tanítók tanácsadója. — Szépirodalom: Pacsirta 
légy ! Kántor Mihály. — Darwin Károly. Székely 
György dr. — Könyvesház. — Hivatalos rész. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 

Szerkesztői üzenetek. 
Herbart. 1. Vetítőgéppel vagy anélkül tartott elő-

adásokért egyaránt jár előadásonként a 6 K tiszteletdíj. 
Ha a tanfelügyelőség igazolta, hogy előadásokat tartott, 
a kultuszminisztérium fizeti a tiszteletdíjat 8 előadás 
erejéig. A Benedek Elek által szerkesztett felolvasá-
sokat, mint már többször üzentük, az Országos köz-
művelődési tanács (IV., Ferenciek-tere 3.) egyszerű 
kérésre minden tanítónak ingyen küldi meg. Egyéb-
ként erről a dologról tájékoztató cikket olvashat épen 
az e heti mellékleten. 2. A kérdezett könyvet, tudo-
másunk szerint, a szerző adta ki. Megrendelheti a 
Lampel-Wodianer-cég (Andrássy-út 21.) útján. 3. Kö-
szönet a „reményért", de bizony a szerkesztő a minisz-
terrel egyidőben távozik. — K. J. (Harcos.) Annak 
idején közöltük az összes megjutalmazott tanítók 
nevét, nincs ok rá tehát, hogy egynek a megjutalma-
zását külön és másodszor is közöljük. — M. (Konzek-
vencia.) Lehetőleg a jövő számban. — H. (Adalékok 
a népiskolai természetrajztanítás újabb módszeréhez.) A 
közlendők közé soroztuk. — V. (A földrajzi kirándulá-
sok előkészítése.) Nem különben. — E. E. (A nyomo-
rultak.) Ilyen különös cikket nem igen olvastunk. 
Hosszú és elég tartalmas elmélkedés a cikk fele része 
az anyagiasságról, melyről szigorúan, elítélően nyilat-
kozik. Aztán egyszerre csak átcsap az 1907-iki tör-
vényre s kisüti, hogy a nemzeti kormány épúgy nem 
tett a tanítók anyagi helyzetének a javulásáért, mint 
a szabadelvű kormány. Végül pedig nekiront az iskola-
székeknek és gondnokságoknak. Arról nem beszélve, 
hogy amit a nemzeti kormányról ír, rút háládatlanság, 
hiszen a tanítóság zömének nyilvános beismerése 
szerint, a tanítók anyagi érdekében több történt e 
három év alatt, mint az előző harminc esztendőben, 

— az az impressziónk, hogy ön valamikor belefogott egy 
értekezésbe az anyagiasságról, aztán egy nagyot gondolt 
és átcsapott a tanítói nyomor rajzába. Mintha nem 
egy ember írta volna e cikket. Az első fele emelkedett 
gondolkozásra valló, a másik fele közönséges piaci 
kiabálás : tanítóemberhez nem méltó. Ha talán, mitől 
Isten őrizze hazánkat, Apponyi székébe darabont ül, 
küldje el annak a kéziratát. — K. (A népiskolai ének-
tanítás főbb kérdései.) Közöljük. — Cs. (Mondat ?) 
Alkalmilag sorra kerül. — Zsolt. Lehetőleg mielőbb. 
— Gy. K. (Fiátfalva.) Seprődi János komoly studium 
alapján szólt a népiskolai énektanításhoz, ezt meg 
kell becsülni s nem haragosan kirohanni ellene. Az 
is baj, ha középiskolai tanár nem érdeklődik a nép-
oktatás iránt, s úgy, látszik még nagyobb_ baj, ha 
érdeklődik és komolyan foglalkozik vele így soha 
sem kerülnek az urak egy födél alá. Egyébként 
az iskolájában szerzett tapasztalatai alapján megírt 
véleményét közöljük, mert, a kérdés tisztázásához 
hozzájárul. — P. (A madárvédö-ligáról.) Jön. — Sz. 
Sz. Van sok szép sora, de még több döccenő, hangulat-
rontó. Próbálkozzék tovább. — G. J. (Ki hitte volna 
stb.) Nem épen rossz versek, de egyikben sincs egy 
sző sem, ami megfogná az olvasót. Ez az egy szó 
emeli a költőt az ügyes dilettáns fölé. — V. K. (Az 
én örökségem stb.) Bizony bővebb kritikára volna szük-
ségünk, mint amennyire itt időnk és helyünk van, 
hogy megmagyarázzuk, miért nem ütik meg mérté-
künket dicséretes, meleg érzést kifejező versei. 
Valamennyit elcsúfítják a forma kedvéért való erő-
szakosságok, zavaros sorok (pl. „Minden mult időket 
visszavon") s a gyönge rímek (emlék—emészt, volt ott— 
hajolt, többet - környezett, lelkét—szeretetét stb.). 
Legjobb még közöttük a Falwn című. — T. J. (Tűnő-
dés.) Gyönge, keveset mondó vers. — J ncsika. Levele 
igen jólesett nekünk, de a verset, sajnálatunkra, nem 
találjuk közölhetőnek. 
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ISKOLÁN KÍVÜLI KÖZOKTATÁS. 
R o v a t v e z e t ő : J A N C 8 Ó B E N E D E K . 

Népszerű ismeretterjesztő 
felolvasások. 

Mait számunkban megemlékeztünk azokról 
a népszerű ismeretterjesztő felolvasásokról, 
amelyek az elemi iskolák körében a tanítóság 
közreműködésével, a 114.852/908. sz. minisz-
teri rendeletből kifolyóan megindultak. E 
megemlékezésnek visszhangjaképen az elemi 
iskolai tanítóság köréből több tudakozódás és 
kérdezősködés érkezett hozzánk, amelyek köte-
lességünkké teszik, hogy még egyszer vissza-
térjünk ezekre a felolvasásokra. 

Az első és leggyakoribb kérdés az volt, 
hogy a tanítók, kik ilyen előadások tartására 
vállalkoznak, hol jelentsék be erre vonatkozó 
szándékukat és kitől kérjék az előadások meg-
tartása után az előadásonként járó 6 korona 
tiszteletdíjat? Akik ilyen előadások megtartá-
sára vállalkoznak, állítsák össze felolvasásaik 
pontos programmját és azt az illetékes kir. 
tanfelügyelő útján terjesszék fel tudomásvétel 
végett a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz. Ha megtartották ez előadásokat, akkor 
szerkesszenek róla rövid, de pontos össze-
foglaló jelentést és a jelentésben foglalt elő-
adások megtartását igazoltatván az i kolaszék 
vagy a gondnokság elnökével, az illetékes kir. 
tanfelügyelő útján kérjék a vallás- és közokt. 
miniszter úrtól a kilátásba helyezett tisztelet-
díj kiutalványozását. Ha e feltételeknek az 
előadást megtartott tanító eleget tett, minden 
akadály nélkül kifog utalványoztatni az őt 
megillető tiszteletdíj. 

A második leggyakoribb kérdés az volt: ha 
egy többtanítós iskolánál csak egy tanító 
vállalkozik ilyen előadásokra és a többtanítós 
iskoláknál engedélyezett 16 előadást egyedül 
tartja meg, számíthat-e arra, hogy az azokért 
járó, összesen 96 korona tiszteletdíjat meg-
fogja kapni ? Nem. Ez esetben is csak 8 elő-
adás után kap 48 korona tiszteletdíjat, épen 
rigy, mintha egytanítós iskolánál tartotta 
volna az előadásokat. A szóbanforgó rendelet-
nek célzata az volt, hogy egy tanító akár egy-, 
akár többtanítós iskolánál működik, túlbuzgó-
ságból, vagy pénzkeresési szándékból esetleg 
erejét az iskolai munkától elvonó s őt túl-
terhelő önkénytes munkára ne vállalkozzék, 
azonkívül a több tanítós iskoláknál az összes 
tanítóság bevonassék e munkásságba, azért 

helyeztetett kilátásba ilyen iskoláknál 16 elő-
adás és nem 8 után tiszteletdíj. 

A másik és fontosabb ok, amiért visszatérünk 
e népies előadások ügyére, az, hogy múltkori 
cikkünk óta megjelent az Országos Közművelő-
dési Tanács kiadásában az akkor jelzett mintául 
használható Felolvasások első sorozata is. Az 
Országos Közművelődési Tanács kézirat gyanánt 
nyomatta ki ez előadásokat, oly módon, hogy 
az egyes előadások önálló füzetek gyanánt, a 
könnyebb kezelhetőség kedvéért szétszedhetők. 
Azonban, hogy el ne kallódjanak e szétszed-
hető füzetek, egy kartontokba vannak rakva, 
hova tulajdonosuk minden előadás után vissza 
teheti. Miután kézirat gyanánt van forgalomba 
hozva, könyvárusi úton nem kapható. Az 
Országos Közművelődési Tanács azonban ingyen 
küldi meg minden tanítónak, ki e célból hozzá-
fordul. (Budapest, IV. ker., Ferenciek-tere 
3. szám.) 

A népszerű Félolvasások ez I. sorozatát 
lapunk szerkesztője, Benedek Elek szerkesztette, 
kitűnő írók és szakférfiak e célra írott minta-
felolvasásaiból. A vállalat Előszavá-han a szer-
kesztő tájékozlatóul a következőket í r ja: 

„Azoknak részére, kiket Isten jó előadó kész-
séggel áldott meg, e könyv tartalma voltaképen 
anyag, melyet kiki tehetsége, tudása szerint 
kibővíthet s az előadás közvetetlenségével a 
nép lelkéhez, felfogásához közelebb vihet. 
Akinek nincs előadó képessége, annak azt 
tanácsolom, hogy a felolvasandó közleményt 
előzetesen minél többször olvassa föl hangosan, 
hogy azután a közönség előtt folyékonyan, 
értelmesen, a fontosabb dolgok kellő kieme-
lésével olvashassa föl azt. A többszörös előzetes 
elolvasás arra is jó, hogy ezáltal csaknem 
könyv nélkül fogja tudni a felolvasni valót s 
így a felolvasó szeme mintegy érintkezik az 
egész idő alatt a közönséggel, ami igen fontos 
dolog." 

Tartalma a 23 és félívnyi testes kötetnek 
a következőkben ismertethető meg : A ha t 
első történelmi tárgyú felolvasást A honfog-
lalásról, Szent Istvánról, Szent Lászlóról, 
Könyves Kálmánról, Nagy Lajosról, Hunyadi 
Jánosról, Mátyás királyról és a szigetvári 
hősről, maga a szerkesztő, Benedek Elek írta, 
úgyszintén a régi katonavilágról szólót is. 
A jobbágyság sorsáról és felszabadulásáról 
Jancsó Benedek ír. Ezután irodalomtörténeti 
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tárgyú előadások következnek A kurucvilág 
költészetéről, a Himnusz és a Szózat költőiről, 
Petőfi Sándorról és Arany Jánosról Lengyel 
Miklós és Benedek Marcell tollából. A Nagy-
Alföldet, a Magas-Tátrát, Budapestet Farkas 
Sándor ismerteti. A kormányzásról, az államról 
és a polgár kötelességeiről, az ismertnevű 
népies jogi író, K. Nagy Sándor kir. táblai 
bíró írt két felolvasást. A gazda és a cseléd 
viszonyát Bartóky József min. tanácsos ismerteti. 
A felolvasások higiéniai tartalmú részét, a kis 
gyermek ápolásáról, a táplálkozásról és a 
lakásról Gerlóczy Zsigmond dr., egyetemi tanár 
írta. A gazdasági házi-iparról, a falusi udvarról 
Keller Gyula, az állattenyésztésre vonatkozó 
főbb tudnivalókról Monostori Károly, gazdasági 
akadémiai tanárok írnak. A kertről Kardos 
Árpád ismert szakférfiú, a vízről és a régi 
magyar föltalálókról Bankó Vilmos, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja. Az időjárásról, 
a régi és mostani közlekedési eszközökről 
Massányi Ernő, a kir. középponti meteorológiai 
intézet tagia ; a magyarok csillagáról Hoitsy 
Pál, kiváló politikus és tudós csillagász; az 
iparmüvészetről Jaschik Almos tanár. Egytől 
egyig kiváló szakférfiak és amellett kitűnő 
írók is, kik tartalomban és formában egyaránt 
elsőrangú dolgaikat adták e vállalathoz. 

Ismerve a falusi közönséget a vállalat szer-
kesztője, a komoly dolgokban kifáradó elme 
felfrissítésére a könyv végén Jókaitól, Mikszáthtól 
és Rákosi Viktortól egy-egy elbeszélést s két 
népmondát is közöl. 

Ugy vagyunk értesülve, hogy ha e kísérlet 
a gyakorlatban beválik, az Országos Közmű-
velődési Tanács mc'dját fogja találni, hogy a 
jövő évben e Felolvasások II. sorozata is nap-
világot láthasson. 

Az osztrák szabadoktatás köréből. 
(Vége.) 

A lenibergi lengyel egyetemen University 
Extension-îéle tanfolyamokat 1899/900 óta 
tartanak. Három csoportban 40, többnyire 
hatórás tanfolyamot tartottak mindjárt az 
első évben. Az egyes tanfolyamok hallgatói-
nak átlagos száma 57 volt. A hallgatóság 
egyharmada munkásokból állott. A nőhall-
gatók száma nagyobb volt, mint a férfiaké. 
Égysorozatos tanfolyam tandíja 60 fillér volt, 
egyes előadásé pedig 10 fillér. Az egyesületek 
tagjai ingyenjegyeket kaptak. Ilyen előadá-
sokat a következő évben már a vidék egyes 
helyein is tartottak és pedig Stryjben, 
Tarnopolban és Drohobieban, összesen 25-öt. 
Ezeket a vidéki előadásokat összesen 661-en 
hallgatták. A lembergi egyetem e szabadok-

tatói vállalkozását az állam már kezdet-
ben 4000 koronával segítette, amely összeg 
1902-ben 5000 koronára emelkedett. 

Említettük, hogy a prágai német és cseh 
egyetemek is rendeztek ilyen népszerű tan-
folyamokat. Az állam ez egyetemeket is se-
gélyezi, még pedig egyenként 6 — 6000, össze-
sen 12.000 koronával. Az osztrák közoktatás-
ügyi kormány 1896-tól 1902-ig, tehát össze-
sen hat év alatt, 165.400 koronával segélyezte 
ez egyetemi népszerű tanfolyamokat. Átlag 
évenként 27.566 koronával. Ez összeg azóta 
jelentékenyen emelkedett. 

Ez osztrák egyetemi népszerű tanfolyamo-
kon az első években hiányzott az az intéz-
mény, amelyik az előadók és a hallgatók egy-
séges munkálkodását közvetítette és előmoz-
dította volna. De ezen is segítettek, még 
pedig egy olyan indíték folytán, amely a böl-
csészeti tanfolyamok során vetődött fel azáltal, 
hogy a hallgatók az előadók vezetése mellett 
egyes nevezetesebb bölcsészeti írók műveinek 
olvasásába fogtak. Ennek következtében cél-
szerűnek látszott, hogy az egyes tudomány-
szomjasabb hallgatók részére — és ilyen sok 
volt — külön, úgynevezett szemináriumi tan-
folyamokat is tartsanak. Szükséges volt to-
vábbá egy olyan helyiségről is gondoskodni, 
amelyben, mint kézi könyvtárban, megtalálha-
tók legyenek mindazok a könyvek, amelyeket 
a tanárok előadásaik közben a hallgatók 
figyelmébe ajánlottak. 

A bécsi egyetemi népszerű tanfolyamok tit-
kárának, Hartmann dr.-nak fáradozásai követ-
keztében alakult meg 1901 február 21-én a 
Volksheim-egyesület, még pedig a bécsi tudo-
mányos körök kiváló egyéniségeinek érdek-
lődésével és közreműködésével. Az egyesület 
választmányának, különösen pedig ae annak 
élén álló Becke Frigyes dr. egyetemi tanárnak, 
sikerült a XIV. kerületben az Urban Loritz-
téren megfelelő helyiséget találnia, ahol az új 
intézet mindjárt áprilisban meg is nyílott. Ma 
e Volksheim saját palotájában van és egyike 
Közép-Európa ilyfajtájú legjobban berendezett 
népotthonjainak. Lapunk multévi egyik számá-
ban részletesen ismertettük. Ebben a Volks-
heim-ban rendezik most a külön-tanfolyamokat, 
a latin, német, angol, francia, olasz nyelvek-
ből és irodalmakból, valamint a szavalásból, a 
mennyiségtanból, a mértanból és a műtörténet-
ből. A beiratkozott tagok száma az első év-
ben 500-ra rúgott, amelyik a következő évben 
már 800-ra emelkedett. A különböző tanfolya-
mok nagyon látogatottak voltak, különösen 
kezdetben. Később csökkent. Könyvtárának 
alapját az ismertnevű, megboldogult Wittél-
scMft'er Ottó dr., nemzetgazdasági írónak örök-
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ségül hagyott rendkívül értékes magánkönyv-
tára vetette meg. Ez a Volksheim, mint Hart-
mann dr. az új helyiségeket megnyitó beszé 
de'ben mondotta, valóságos koronája és bete-
tőzése az osztrák szabadoktatói intézmények-
nek. Míg a hallgatók a népszerű egyetemi 
tanfolyamokon csak hallgatnak, addig itt igazán 
dolgozhatnak is. Itt tulajdonképen még a tör-
ténelemből sem tartanak előadásokat, hanem 
ahelyett egy régi történetíró müvét olvassák, 
magyarázzák és megvitatják, megtanulván egy-
úttal azt is, hogy a történelem nemcsak, hogy 
íródik, hanem hogyan is csinálódik. Ilyen 
módon ez a Volksheim valóságos középponti 
helyisége is lett a bécsi szabadoktatói törek-
véseknek. Az ő helyiségeiben tartják meg a 
különböző népművelési egyesületek is vasárnap 
délutáni előadásaikat. A tagsági díj évenként 
15 korona. De az egyes egyesületek és társa-
ságok, ha legalább 20 tagsági jegyet vesznek, 
egy tagsági jegyet tagjaik számára 8 koronáért, 
kapnak. 

Ilyen, a Volksheim-hoz hasonló intézmény 
az Athenaeum is, amely tulajdonképen olyan 
egyesület, amelynek célja tudományos előadá-
sokat és tanfolyamokat tartani az asszonyok 
és a leányok számára. Egyszóval célja : Bécs 
asszonyainak és leányainak tudományos to-
vábbképzése. Ez is a mult század utolsó évé-
ben alakult. Megalakulásának második évében 
27 sorozatos előadást tartott. A hallgatónők 
száma 544 volt, kik összesen 965 órát hall-
gattak. Ez összes óraszámból 500 humanisz-
tikus és 465 pedig természettudományi tár-
gyakat ölelt fel. Az egyesület nemcsak téli, 
hanem nyári tanfolyamot is tart fenn. Az első 
nyári tanfolyamra 121 hallgatónő iratkozott 
be, akik 92 humanisztikus és 50 természet-
tudományi órát hallgattak. Az o-ztrák köz-
oktatásügyi minisztérium 1000 koronával se 
gélyezte az egyesületet mindjárt az első év-
ben. Azóta a segély jelentékenyen emelkedett. 
A hallgatóság között nagyon erősen voltak 
képviselve a vidéki tanítók. Az 1901/2-iki 
téli félévben 32 sorozatos tanfolyamot tar-
tottak. Es pedig a bölcsészetből 2-t, a tör-
ténelemből 3 at, irodalmakból és nyelvekből 
7-et; művészet- és művészettörténetből 2-t ; 
jogtudományból 3-at ; természettudományokból 

5 öt, orvos- és egészségtanból 10-et. Az elő-
adók majdnem kivétel nélkül a bécsi főiskolák 
magántanárai voltak. 

Az osztrák főiskolai magántanárok kezde-
ményezése következtében jött létre a tanítók 
számára az első nyári szünidei tanfolyam, még 
pedig 1901 augusztus 5—23-ig Karinthia 
Wolfsberg nevű helységében. Két csoportban 
6 sorozatos előadást tartottak a bécsi egyetem 

magántanárai és tanársegédei és pedig a ter-
mészettani elméletek XIX. századbeli fejlődé-
séről egy 15 órás kurzust, az elméleti che-
miából 18 órást, a növénytanból 30 órást, a 
német történelemből 30 órást, a XVIII. szá-
zad német irodalmáról 18 órást, Ausztria és 
Magyarország földrajzából 18 órást. Azon-
kívül a közegészségügyből mind a két csoport 
számára egy 8 órás tanfolyamot. Az előadá-
sokat délelőtt 7—12-ig tartották. Délutánon-
ként együttes tanulmányi kirándulások voltak, 
melynek költségeire minden egyesre 40 fillér 
esett. A tanfolyamra utazók kedvezményes 
vasúti jegyeket kaptak. Némely tanító az ál-
lam, vagy az illető község részéről anyagi 
támogatásban is részesült. Miután a szünet 
nem esett mindenütt egyidőre, a tanfel-
ügyelők a résztvevőknek szabadságot is adtak. 
Összesen 214 tanító és tanítónő vett részt 
a tanfolyamon és 11-en olyanok, kik nem 
tartoztak a tanítói karhoz. A hallgatóság 
55—67%-a tanító és 32—45%-a pedig ta-
nítónő volt. A férfiak inkább a realisztikus, a 
nők pedig a humanisztikus előadásokat láto-
gatták. Különösen a_ Szudéták vidékéről vol-
tak nagyon sokan. így Csehországból 75-en, 
Morvából 24-en és Sziléziából 19-en. Sőt még 
a messze Bukovinából is jött 5 tanító. Bécs-
ből és Alsó-Ausztriából 29-en jöttek, Stájer-
országból 19-en és Karinthiából 29-en. Tirol-
ból csak egy tanító jött. A tanfolyam végével 
egy nagyobb csoport, összesen 31-en kirán-
dulást tettek a wörthi-tóra és a Gross- Glock-
nerre. E szünidei tanfolyam hatásaként ala-
kult meg a Verein für Lehrerhochschulkurse, 
amely azóta a szünidei tanfolyamok szervezésé-
ben igen figyelemreméltó tevékenységet fejt ki. 

Nagy kedveltségnek örvendenek a bécsi 
népművelő-egyesület által meghonosított közös 
tanulmányi kirándulások. 1897 óta minden 
évben rendeznek egy ilyen kirándulást Semme-
ringre és pedig rendszerint hármat, egyenként 
600 kirándulóval. Előzetesen a kirándulóknak 
előadást tartanak a meglátogatandó vidék ter-
mészeti és történelmi nevezetességeiről. Gyak-
rabban rendeznek, különösen vasárnap délutá-
nonként félnapos kirándulásokat Bécs környé-
kére. Szokásban van ilyen társas kirándulások 
alkalmával az egyes nagyobb ipartelepek és 
vállalatok meglátogatása is. Sőt gyakran még 
nagyobb útakat is tesznek. így látogatták meg 
az V. kerületi népkönyvtár igazgatójának veze-
tése alatt a kerület jobb anyagi helyzetben élő 
munkásai 1901-ben a húsvéti ünnepeken 
Triesztet és Velencét, összekötve az adelsbergi 
barlang megtekintésével. 

Érdekes és nagyon figyelemreméltó Bécs 
szabadoktatói intézményei között az az angol 
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mintára szervezett Settlement, amely a XYJ. 
kerületben a Friedrich Kaiserstrasse 51. sz. 
alatt Fedem Elza kisasszony fáradozásai követ-
keztében alakult meg. Fedem Elza kisasszony 
megelőzően egy angolországi útjában ismerte 
meg és tanulmányozta a londoni Settlementek 
szervezetét és azok mintájára alapította meg 
Bécs munkásnépességben leggazdagabb kerü-
letében, a XVI. kerületben. Az intézmény 1901 
októberében nyílt meg egy kis ünnepéllyel. A 
Settlement helyisége áll egy körülbelül 100 
személyt befogadó nagy teremből, amelyhez 
egy konyha és irodahelyiség csatlakozik. A 
tagsági díj havonként egy egész család szá-
mára 50 fillér, egyeseknek pedig 20 fillér. A 
résztvevő családok szíma már az első évben 
74-re rúgott, az összes résztvevőké pedig 90-re. 
Délelőtt a családok gyermekei egy okleveles 
kisdedóvónő felügyelete alatt játszanak, délután 
pedig a hölgybizottság valamelyik tagjáé alatt. 
Hetenként egyszer dr. Langné asszony veze-
tése mellett úgynevezett anyák estéje van. 
Egyszer leányok estéje, egyszer koncert és 
egyszer szavaló előadás. Ez estéken 20 fillérért 
teát és hideg felvágottat is lehet kapni. 

Hogy az osztrák németség körében folyó 
népmüvelés és szabadoktatói munkásság egy-
ségesen és céltudatosan szerveződjék, alakult 
meg 1893-ban a Zentralverein der deutsch-
österreichischen Volksbildungsvereine, amely ma 
úgy tekinthető, mint az osztrák német társa-
dalom szabadoktatói munkásságának közép-
ponti szerve. 

A népegyetemek szükségessége 
Magyarországon. 

Irta : Ispán orits Sándor. 
A dán, svéd, finn népegyetemek keletkezését, 

jelenlegi szervezetét és áldásos működését bőven 
ismertették e lapok hasábjain, azért most 
nem is bocsátkozom ezek ismétlésébe, hanem 
inkább megpróbálom kimutatni a Magyar-
országon felállítandó népegyetemek szükséges-
ségét és létjogosultságát. 

Grundwig Miklós Frigyes dán történetíró 
agyában született meg az a gondolat, hogy a 
népet a népiskola után is kell tanítani, nevelni 
nemesebb emberi és nemzeti életre. Sok 
akadályt kellett leküzdenie, míg terve valóra 
vált, míg az első népegyetemet felállíthatta. 
Az eszmét átvették a finnek, a svédek, majd 
az angolok és az amerikaiak, legújabban pedig 
a németek és az oroszok próbálkoznak a nép-
egyetemek felállításával. 

Tehát, amint látjuk, a népegyetem szülő-
hazájához legközelebb eső országokban vert 

az eszme mélyebb gyökeret, de már az újabb 
időkben a Dániától távol fekvő államok is 
érdeklődnek a népegyetemek iránt. Sőt, mi 
több, a japánok is tanulmányozták már ezen 
intéseteket azon célból, hogy otthon meg is 
honosítsák. 

Csak még Magyarországon nem volt fel-
állításáról szó. Pedig már nem is kell kísér-
leteznünk, csak utánoznunk a külföldön annyira 
bevált népegyetemi intézményt. Bár erősen 
hangsúlyozom, hogy ha valamit a külföldtől 
átveszünk, azt elsősorban át kell alakítanunk 
a hazai viszonyokhoz. Vonatkozik ez különösen 
a népegyetemre, amelynek felette magyar, 
nemzeti iskolának kell lennie. 

A magyar népegyetem létjoga szembetűnő ! 
Modern álllam, aminő Magyarország is, 

amely a választójog kiterjesztésével majdan a 
lakosság nagyobb rétegét vonja be a kormány-
zásba, kénytelen arról is gondoskodni, hogy 
az ahhoz megkívántató műveltséget lehetőleg 
a nép összessége elsajátíthassa. Nemzetünk 
jövője attól függ, miként sikerül népünk 
millióit a kultúra vívmányaival megismertetni 
és annak áldásaiban részesíteni. Ha nemzeti 
közjólétet akarunk, akkor a mintegy IVa millió 
birtokosból, iparosból álló néposztály kultú-
rájáról is komolyan kell gondoskodnunk. Siet-
nünk kell ezen gazdaközönségünk körében 
minél több oly müveit embert képezni, kiket 
aztán szellemi javak birtokában sem izgatá-
sokkal, sem egyéb kecsegtetésekkel nem lehet 
oly könnyen félrevezetni. 

Nem mondom, hogy nem történik nálunk 
ezirányban semmi. Hisz a mozgalom úttörő 
részén már átestünk. Egyes társulatok, egye-
sületek szép és eredményes munkásságot fej-
tettek ki ismeretterjesztő és szórakoztató elő-
adások tartásával. A „Budapesti Népoktatási 
kör", a „Szabad Líceumok", az „Erzsébet 
Népakadémia", az „Uránia", legújabban pedig a 
„Munkás-gimnáziumok" nagy tevékenységet 
fejtenek ki ily irányban. 

Azt is tudom, hogy a minisztériumban 
komoly munka folyik, mely szerint az iskolán 
kívüli szabad tanfolyamokat hazai állapotaink 
szempontjából, iskolai szervezetünk figyelembe-
vételével és a rendelkezésre álló anyagi esz-
közök mérlegelésével szabályozzák és szer-
vezzék. Két éve jelent meg vallás- ós közok-
tatásügyi miniszterünk azon két nagybecsű 
rendelete, melyekkel a nép művelésének orszá-
gos szervezését célozza. 

E soraimmal a rendelet következő pontjára 
kívánok feleletet adni : „Miként lehetne orszá-
gos központi vezetés és gyámolítás létesítésé-
vel a tankötelezettség évein túl, főképen az 
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ifjúság 15—21. éveiben, a népnevelő tovább-
képzést általánosabbá és liathatósabbá is tenni 
s ekként egyrészt gazdasági boldogulására is 
megadni a kívánatos értelmi és erkölcsi készült-
séget ?" E kérdés mielőbbi megoldást vár. 

Legjobb tudásom, külföldön szerzett tapasz-
talataim alapján bátorkodom indítványozni, 
hogy tegyünk kísérletet a népegjetemek föl-
állításával. Mert, szerintem csakis az iskolai 
oktatás által remélhetjük legbiztosabban és 
legalaposabban népünknek értelmességet emelni 
és továbbművelődését lehetővé tenni. De itt 
felvetődik az a nagy kérdés, hogy minő iskolák 
s minő iskolai oktatás által ? A nép magasabb 
értelmi képzését az elemi népiskolai tanfolya-
mon kívül már magasabb tanintézetekben 
lehet és kell elvégezni. A népnek oktatását 
csak úgy bírjuk sikerrel eszközölni, ha a 
növendékeket oly korban hívjuk össze, midőn 
azok munkáját szüleik még inkább nélkülöz-
hetik, — ha nem foglaljuk le teljes egy évi 
idejüket, — ha a növendékek az elemi, vagy 
általában az előző tanfolyam bevégzése után 
minél előbb elkezdik ismét a tanulást, úgy, 
hogy a két tanfolyam közt ne legyen hosszú 
iskolázatlanul elcöltött időköz. 

Sok százezer vagyonos parasztgazda van, ki 
fiának nagyobbfokú kiképeztetese't óhajtja, de 
nem teheti, mert még eddig az erre megfelelő 
továbbképző tanfolyam vagy intézet hiányzik. 
A gimnázium, a reál- és polgári iskola épen 
nem erre a célra valók. A földmívesiskolák 
pedig elijesztették eredeti rendeltetésüket. Nem 
más ez, mint ispánképző, hol a bizonyítvány 
elnyerése a főcél. Parasztgazda csak ritkán 
adja oda gyermekét csak azért, hogy minden 
más mellékcéi nélkül, ismereteit szaporítsa a 
földinívelés terén. 

A nép gazdaközönségét nem középiskolával, 
hanem csakis népegyetemekkel lehet megköze-
líteni. Ez lesz azon intézet, mely a nemzet-
testet ott lenn a népmilliók körében kiépíti, ez 
lesz azon intézet, mely a magyar nemzet és ál-
lamiság számára minél több szilárd talajt teremt. 

A népegyetemek legyenek azok, melyek a 
gyakorlati élet szükségleteire való tekintetből 
bevezessék a népet mindazon ismeretekbe, me-
lyek t a kor szelleme és a mindennapi élet 
megkövetelnek, A népegyetem művelje a 
slöjdöt és ismertesse szakszerűen azon foglal-
kozási ágat, mely a nép fiainak kenyérkere-
setüket képezi. Teremtsen esetleg új foglal-
kozási alapot, mely egy új kereseti forrást 
nyújthat a környék népének. 

A népegyetemet végzett kisgazdák lesznek 
vezetőik a szövetkezeteknek és mindazon in-
tézményeknek,- melyeknek célja a nép jólétét 
előmozdítani. 

így népünk felszabadul lassanként minden 
idegen szellemi befolyás alól, megelégedetten 
él, miáltal boldog lesz az ország! 

A kirándulások fejlesztése 
az ipari munkásság körében. 

Irta: Gorzó Dénes. 

Hogy a tervszerűen rendezett kirándulások 
a tanítás és nevelés fontos eszközei, azt e he-
lyen feleséges fejtegetni. Most már az ország 
összes iskoláiban nagy gondot fordítanak a 
kirándulásokra. De a felnőttek oktatásánál e 
fontos pedagógiai eszközt ma még kevesen veszik 
igénybe. Tudtommal e téren úttörő a Szabad 
Líceum. E társaság ugyanis a munkásoknak 
nemcsak népszerű tudományos tanfolyamokat 
tart, hanem, hogy az érdeklődő munkások is-
mereteiket a közvetlen szemlélet és tapasztalat 
útján bővitsék és mélyítsék, rendszeres tanul-
mányi kirándulásokra is viszi őket és pedig : 
télen a főváros területén levő gyártelepekre, 
múzeumokba és munkástelepekre; tavasszal, 
nyáron és ősszel pedig a szabad természet 
megismerése és megkedveltetése céljából a fő-
város környékére és a szomszédos községekbe. 

A Szabad Líceum 1905-ben, az államvasútak 
budapesti északi főműhelye munkásainak kez-
deményező kérésére, tanulságos kirándulások 
rendezését is beiktatta programmjába. A kí-
sérlet fényesen bevált, mert a kirándulásokon 
mindig nagyobb számban jelennek meg a 
munkások családtagjaikkal együtt. 

Szolgálatot vélek tenni az ügynek, amikor 
a Szabad Líceumnak a Máv. északi főműhelye 
munkásaival rendezett kirándulásait, illetőleg 
azok kivitele körül eszközölt eljárásainkat e 
lap olvasóival megismertetem. 

A tanulmányi kirándulásokat intenzív módon, 
előre megállapított terv szerint végezzük. A 
kivitelnél arra vigyázunk, hogy a kirándulás 
szakszerű vezetés mellett történjék. A vezető 
először maga bejárja és tanulmányozza azt a 
vidéket, ahová a kirándulóit vezetni óhajtja. 
A gyárakban és a múzeumokban az engedélyt 
és a szakszerű magyarázót előre kieszközöljük, 
a vasútak (hajóstársaságok) igazgatóságaitól 
pedig ingyenkocsit, illetőleg kedvezményes je-
gyeket kérünk. — A szabadba való kirándu-
dulásnál részletes térképet és szükség esetén 
más tanszereket is viszünk magunkkal. 

A kirándulásokon résztvesznek férfiak és 
nők, illetőleg a munkások családtagjaikkal 
együtt. Családias és fesztelen lévén a kirán-
dulás, szabadon és bizalmasan megnyilatkozik 
a munkás lelke ; különféle kérdéseket intéznek 
a vezetőhöz, aki irányító útbaigazításaival sok 
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tudományos és szociális kérdést tisztáz és így 
jótékony hatást gyakorol lelkiviláguk helyes 
kialakulására, gondolkodási módjuk helyes, 
egyenes irányban való fejlődésére, erkölcsi fel-
fogásuk nemesítésére. 

A vezető arról is gondoskodik a kirándulá-
sokon, hogy érintiezésével, beszédjével, csele-
kedeteivel közel hozza egymáshoz a fizikai és 
szellemi munkást, szóval, hogy hizalmat ébresz-
szen a fizikai munkával foglalkozó emberben 
az értelmi munkás iránt. így a vezető a ki-
rándulásokon rendkívül fontos szociális mun-
kát is végez, hozzájárul a különböző társadalmi 
osztályok között még manapság is dúló áldat-
lan ellentétek kiegyenlítéséhez. 

Némely kirándulást tornajátékkal, labdázái-
sal és énekkel kapcsolnak össze, hogy a ki-
rándulók hasznosan és kellemesen {öltsék el 
idejüket. Több kirándulásunk kedves emlékeit 
a helyszínén fölvett fényképek és a résztvevők 
által aláírt emléklapok őrzik meg. 

A kirándulásokat a munkások szeretik és 
méltányolják. A természet jelenségei iránt 
érdeklődnek. Állandóan hangoztatják, hogy e 
kirándulások révén sok új természettudományi 
és ipari ismeret birtokába jutottak. 

Örömmel konstatálom, hogy az illetékes 
tényezők : a múzeumok, az ipartelepek vezetői 
készséggel megengedik a vezetésük alatt álló 
intézmények és telepek megtekintését, sőt alkal-
mazottjaikkal kellő kalauzolásban is részesítik 
kirándulóinkat. Nemes célunk elérésében, ille-
tőleg tanulmányútjainkban a tanítók, tanárok 
és a községi elöljáróságok is mindenütt támo-
gatnak bennünket, kirándulásaink sikere érde-
kében fáradoznak. 

Az államvasúti budapesti északi főműhely 
munkásai az 1909. évben a következő kirándu-
lásokon vettek részt és a következő tudni-
valókról nyertek ismertetést : 

1. 1909 január 24-én a M. kir. Mezőgazdasági 
Múzeum megtekintése. A kiállított tárgyakat 
Pajkert Alajos múzeumi helyettes-igazgató volt 
szíves ismertetni. Jelen volt 21 raáv. munkás. 

2. 1909 február 23-án. Ganz és Társa vas-
öntő- és gépgyár részvénytársulat kocsigyára. 
Kocsiépítészet, hengerszékek, tartányok, gőz-
kazánok, gőzekék, úti-gőzhengerek, fordító-
korongok, vasúti biztonsági készülékek, benzin-
motorok, szívó-gázmotorok, daruk, elevátorok. 
Jelen volt 116 máv. munkás. 

3. 1909 március 14-én. s) Mosonyi-utcai 
rendőri fogház és toloncház és M. Icir. Technoló-
giai Iparmúzeum. A rendőri fogházban le-
tartóztatott férfiak és nők kezelése, ellátása, 
étkezése, büntetése; b) a M. kir. Technológiai 
Iparmúzeum kisipari gépkiállítása. Kisipari 
motorok (viiágítógáz-, generátorgáz-, benzin-, 

nyersolaj- és elektromos-motorok). Yas- és 
fémipari szerszámgépek. Autogén eljárások 
(hidrogénium és oxigénium, világítógáz és oxi-
génium, acetilén és oxigénium) bemutatása 
hegesztésnél és anyagszétválasztásnál. Elektro-
mos hegesztés. Galvánóplasztika. Jelen volt 
25 máv. munkás. 

4. 1909 május 16-án. Az Országos Magyar 
Képzőművészeti Társulat tavaszi tárlatának 
megtekintése. Jelen volt 45 máv. munkás. 

5. 1909 május 20-án. A pusztaszentlórinczi 
Szemere-féle lövőház. A lövőház külső és belső 
berendezése Céltáblahelyek. Lövőállások. Maga-
tartás a résztvevők részéről a lövőházban. Az 
1895. évi mintájú ismétlőfegyver általános be-
rendezése és használata. A lövés elmélete és gya-
korlati bemutatása. -Jelen volt 32 máv. munkás. 

6. 1909 május 23-án. Kapi-út, Törökvész, 
szőlőmívelés, gyümölcsfaoltás, a rügy szerke-
zete, a közönséges bodzafa, gubacsdarazsak 
gubacsa a vadrózsán, Clematis Vitaiba L. 
termése röpítő forgókkal, Berberis vulgaris L. 
és a gabonarozsda. Zöldmái. Szépvölgyi-út. 
Jelen volt 18 máv. munkás. ' 

7. 1909 július hó 4-én az Erzsébet királyné 
emlék-múzeumot, továbbá a budai királyi vár-
palotát és a várkertet tekintette meg 42 máv. 
munkás. 

8. 1909 május 30 és 31-én, a kettős pün-
kösdi ünnepen nagy tanulmányi kirándulást 
rendeztünk Pozsonyba és Magyaróvárra. Az 
első napon a régi koronázó város történeti 
nevezetességeit, másnap a magyaróvári gazda-
sági akadémiát tették tanulmány tárgyává. Az 
akadémia igazgatója a tanártestület élén nagy 
szivélyessédgel fogadta a Gorzó Dénes iskolai 
igazgató vezetése alatt megjelent 42 máv. 
munkást. Ismertette az akadémia múltját és 
jelenét, kiemelvén a gazdasági szakoktatás 
fontosságát hazánkban. A tanárok pedig be-
mutatták az akadémia intézeteit és kísérleti 
állomásait. A munkásokat, akik habozva vál-
lalkoztak a szerintük érdeklődési körüktől távol 
eső gazdasági intézet megtekintésére, annyira 
megkapták a látottak és hallottak, hogy fel-
lelkesülve, abbeli óhajuknak adtak kifejezést: 
adassék nekik alkalom arra, hogy az akadémiát 
egy más alkalommal újból behatóbb tanul-
mány tárgyává tehessék. Végül megtekintették 
Mosonban a Kiihne-féle gazdasági gépgyárat is. 

9. 1909 szeptember 4-én a székesfővárosi 
községi kenyérgyárba, ahol Werner Mihály, a 
kenyérgyár igazgatója bemutatta a fürdőházat, 
az öltöző helyiségeket, a szitáló- és a keverő-
gépeket, a mérleget, a tésztacsészét, a kovász-
készítést, a dagasztást, a gőz-sütőkemencéket, 
a burgonyahámozást és zúzást. Jelen tí olt 8') 
máv. munkás. 
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10. 1909 október 3-án. Törley J. és Tsa-
féle pezsgőborgyár és szarmata-mészbe vájt 
földalatti lakások Jliidafokon. A pezsgőbor elő-
készítése és az ideiglenes elzárás. A palackok 
forgatása. A seprű teljes eltávolítása fagyasztás 
segítségével. A palackok likőrözése és végle-
ges elzárása. A forgalombahozatal. A neogén-
kori szarmata, vagy cerithiumos mészbe vájt 
földalatti lakások. A szarmata-mész kövületei. 
A szarmata-mész lerakódása a félig sós ten-
gerből. Jelen volt 50 mav. munkás. 

11. 190!» október 18-án. Goldberger Sá-
muel F. és Fiai rt. kartonnyomó-gyár Óbuda. 
Nyersanyag, perzselés, fehérítés, festés, nyo-
más, kikészítés, bolyhosítás, összerakás, minta-
vésés. Jelen volt 52 máv. munkás. 

12. 1909 október 24-én. Néprajzi és föld-
rajzi kirándulás Szent-Endrére. A szent-
endrei szerb néprajzi nevezetességek: tem-
plomok, lakásberendezés, v.seiet, stb. meg-
tekintése. A szentendrei sziget és a szigetek 
képződésmódjai. Lám és Korlát lószerszára-
vereték-gyár. Jelen volt 18 máv. munkás. 

13. 1909 november 7-én. Zugliget—János-
hegy. Turisztikai, földrajzi és növénytani ki-
rándulás. Zugligeti-út, Jánoshegyi-út, János-
hegyi messzelátó, fészkesviráguak, harang-
virágfélék, fenyőfélék. Jelen volt 15 máv. 
munkás. 

14. 1909 november 21-én. A váczi siket-
némák országos intézeténei; és az országos 
fegyház megtekintése. A siketnémák intézeté-
ben Borbély Sándor igazgató rendkívül ér-
dekes és tanulságos előadást tartott, bemutat-
ván az intézet növendékeinek előkaladását és 
a mintaszerűen berendezett intéz ;t összes 
helyiségeit. A fegyházban megtekintették a 
konyhát, sütődét, fürdőket, a templomokat, az 
iskolát, a munkatermeket és a magánzárkákat. 
Jelen volt 101 máv. munkás. 

Ez a kimutatás élénken illusztrálja kirán-
dulásaink változatosságát és a gondos előre-
látást, amellyel a kirándulások célját és belyét 
megállapítottuk. 

Törekvésünk odairányul, hogy a munkások 
ismereteiket természettudományi, földrajzi és 
néprajzi tanulmányokkal gyarapítsák, hogy 
őket a természet titkaiba beavassuk, annak 
szépségeit előttük feltárjuk és így a szabad 
természetet velük megszerettessük. Ipari mun-
kásaink nem élvezhetik a természet áldásait, 
a szabad mezőt, erdőt és annak balzsamos 
levegőjét, mert rossz levegőjű műhelyekben dol-
gozik, a legnagyobb részük a szabad idejét is 
füstös kávéházakban és korcsmákban tölti. 
Azért teljes odaadással azon munkálkodunk, 
hogy a munkások szabad idejüket az Isten 
szabad ege alatt, gyalogkirándulással és hegy-

mászással töltsék el, hogy ott a tüdejük 
magába szívja a friss ózondús levegőt, amely 
tágítja és erősíti a tüdőt, s egészséges mű-
ködésre készteti a belső szerveket. Munkál-
kodásunk teljes sikerű azonban csak akkor 
lenne, ha a szeszes italoknak vasár- és ünnep-
napokon való elárusítását megtiltanák. 

Tegyük közkincsévé a munkásoknak a leg-
nemesebb sportot: a turistaságot, amelyet 
egyaránt űzhet szegény és gazdag. A turista-
ság az embert testi és lelki nemességgel ru-
házza fel és elősegíti a munkás és a munka-
adó, illetőleg a testi és szellemi munkás kö-
zött az annyira szükséges megértést és köze-
ledést. 

Iskolán kívüli oktatás egy 
faluban. 

Padé községben, a „Torontálvármegyei Magy. 
Közművelődési Egyesület" által rendezett s a 
tanítótestület által vezetett rendszeres tanfolya-
mon kívül a következő ismeretterjesztő előadá-
kat tartották meg az 1908—1909. tanévben: 

1. Kína és Japán (50 képpel). 2. Utazás 
Milánótól Velencéig (34 képpel). 3. Amerika 
és népei (48 képpel). 4. Természeti tünemé-
nyek (48 képpel). 5. 1848-iki szabadságharc 
vezérei és szobrai (32 kép). 6. Utazás az északi 
sarkon (32 képpel). 7. Lappország ismertetése 
(56 kép). 8. O-szövetség (38 kép). 9. Jézus 
élete (48 kép). 10. Utazás a Rajna mellett 
(48 kép). 11. Egyiptom és kis Ázsia (45 kép). 

Ez előadásokat Rázus József igazgató, Haib 
János és Griinvald Béla áll. tanítók, Kovács 
Géza róm. kath. és Imbronovits Dusán gör. 
kel. plébánosok tartották. Mint vendég közre-
működött: Ispánovits Sándor Budapestről. 

Azonkívül rendezett a tantestület 3 mű-
kedvelői előadást. Március 15-ét a „Polgári 
és Gazdakörben" ünnepelték meg az egész, 
falu részvételével. 

A „Polgári és Gazdakörben" november 1-től 
március végéig minden szombaton este elő-
adást tartottak a következő tartalommal : 

1. A szociálizmus hatása, lényege és tévelyei. 
2. A szövetkezeti eszme és a különféle szö-
vetkezetek. 3. A létesítendő „Kosárfonó" szö-
vetkezet ügye. 4. „A munkás* etegsegélyző-
pénztár" ismertetése. 5. A községi képviselő-
testület jogköre. 6. Az új választási törvény. 
7. Az alkohol. 8. A fertőző állati betegségek 
és védekezés. 

Az előadásokat a tantestület Imreíi Károly 
jár. állatorvos közreműködésével tartotta meg. 

A tanítótestület e címen semmiféle állam-
segélyt nem élvez, az előadások teljesen in-
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gyenesek voltak. Csupán a műkedvelői elő-
adásokon volt csekély belépődíj. A befolyó 
tiszta jövedelemből az ifjúsági egyesület 
vásárolt 240 koronáért vetítőgépet és 200 
korona értékű diapozitíveket. 

A vetített képekkeli előadásokat mintegy 
80, a szabad előadásokat pedig átlag 30-nál 
több földmíves (ifjú és öreg) hallgatta, míg 
az előbbieken a község intelligenciája is 
résztvett. 

Az előadásoknak a népre föltétlen üdvös 
befolyásuk volt, amit azon tény is bizonyít, 
hogy az ifjúsági egyesület tagjai önként ajánl-
koztak egy-egy hazafiasabb vers vagy magán-
jelenet elmondására az előadások után. 

A szociálizmustól ezelőtt szaturált lakosság 
higgadtabb és komolyabb megjelenése és visel-
kedése, az ifjúságnak tisztelettudóbb maga-
viselete részben az előadásoknak, összejövete-
leknek köszönhető. 

Az ősszel megújult erővel s a már szerzett 
tapasztalatokkal fog nemesítő munkásságához 
a tanítótestület. 

A magyarnyelvi oktatás 
a íiiuiikásgiitiniíziuiithiui. 

Irta : Zalai János dr. 

Ma már erről is beszélhetünk. A fővárosi 
munkásgimnáziumok programmjukba vették 
immár a polgári iskolák tananyagát, s azt 
hiszem, a vidékieknek ugyanazt kell tenniök, 
hogy magukat fenntarthassák és a munkás-
osztály rokonszenvét kiérdemeljék. Nem kis 
gondot fog okozni a tanároknak az, hogy pl. 
a magyarnyelvi tananyagot — nevezetesen a 
nyelvtant — minő módszerrel közöljék a hall-
gatósággal. A magyar nyelvtan tanítása még 
a középiskolában is végtelen sok nehézséggel 
jár s a lelkiismeretes tanárnak sok nyugtalan 
órát szerez az anyagközlés, a sok absztrakt 
fogalom begyakorlása, betaníttatása. A gyer-
mekek nem épen nagy ambícióval tanulják; 
hiába a sok szép olvasmány, a sok válogatott 
példa, mert mikor arra kerül a sor, hogy 
most ezt az olvasmányt dolgozzuk fel nyelv-
tani szempontból, a legérdekesebb olvasmány 
is unalmassá válik s a gyermek előtt úgy áll, 
mint egy lombjaitól megfosztott fa. 

Sokkal nehezebb dolog ugyanazt a dolgot 
felnőtteknek előadni. Előttük az mind terra 
incognita. Alany, állítmány, főnév, ige között 
igen nehezen teszik meg a különbséget s első 
pillanatban gondolkozóba is esik az a tanár, 
mit is tegyen velük. 

Kissé fárasztó, de eredményes módszerrel 
fogtam hozzá magam is a magyar nyelvtan 

tanításához. Sok munkát igényel, de elvégre 
a tanár a munkához hozzá van szokva. 

A nyelvtan tanítása sokkal könnyebb, ha a 
szemlélet alapján történik : hiszen ma már az 
idegen nyelveket is így tanítjuk. A dolog 
keresztülviteléhez semmi sem szükséges, mint 
egy megfelelő szélességű kartonlap, egy kék 
és piros irón s egy jó tankönyv. Az ember 
most már a nyelvtani anyagot, mely önként 
részekre tagolódik, bizonyos csoportokra osztja. 
A középiskola 1. osztályának a tananyaga pl. 
hat részre oszlik : a mondat, az állítmány, ige-
ragozás, — alany és tárgy — határozó, jelző 
és kiegészítő. 

Az egész tananyagot tehát lekapom hat 
meglehetős nagyságú kartonlapra. Az első la-
pon kiindulok a mondatból, elmondom a mon-
dat fajait és részeit, azután a beszédrészeket 
és azok alkotórészeit, de csak a fogalmakat. 

Az így elkészített táblával, amelyben a kék-
írás a pirossal — feltünőség szempontjából 
— váltakozik egymással, lépek a hallgatóság 
elé. A vetítőállvány két végére beakasztom 
a lapomat s előveszem Arany Toldiját s ol-
vasom az első éneket megfelelő hangsúllyal; 
ez a captatió bcnevolewtiae. Látom az arcok-
ról, hogy megértették, s tetszik is nekik. 

A java most következik. Toldi tele van 
szebbnél szebb példákkal. A példákat össze-
válogatom, de úgy, hogy azok ne össze-vissza, 
hanem olyan sorrendben következzenek, az 
éneken keresztül, amint a tárgyalandó tan-
anyag a táblára' írva van. A hallgatóság a 
példákat aláhúzza s oldaljegyzetet csinál : ez 
alany, az meg állítmány, ez főnév, amaz ige, 
szóval a különbséget felismeri. Már most nem 
szabad neki nyelvtani kézikönyvet adni a ke-
zébe, mert ott a fától nem látná az erdőt, 
hanem a táblának megfelelő jegyzetet, mely 
lehet nyomtatott vagy litografált, de kérdé-
sek alakjában, pl. mi az alany? mi a főnév 
stb. A tábla pedig ott függjön előtte mindig, 
hogy valahányszor bejön, lássa maga előtt s 
a tanultakat ismételgesse. így próbáltam én 
s a kritikát hátam mögött hallottam: „Ez 
aztán élvezetes óra". 

De ami a fő, megértették s a következő 
órán számot adtak róla; ahol még kissé ho-
mályos a dolog, azt ismét elmagyaráztam. 

Tartalom. Népszerű ismeretterjesztő felolvasások. 
— Az osztrák szabadoktatás köréből. — A népegye-
temek szükségessége Magyarországon. Ispánorits Sán-
dor. — A kirándulások fejlesztése az ipari munkás-
ság körében. Gorzó Dénes. — Iskolán kívüli oktatás 
egy faluban. — A magyarnyelvi oktatás a nmnkás-
ginináziumban. Zalai János dr. 

Felelős szerkesztő: Benedek Kiel;. 
Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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Uj népiskolai Értesítő Könyvecske. 
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium az állami elemi népiskolák, 

gazdasági népiskolák és az ált. ismétlő iskolák számára új beosztású Értesítő 
Könyvet adott ki. 

A ministerium által kiadott ezen Értesítő Könyv a m. kir. tud.-egyetemi 
nyomdánál jelent meg. 

Bolti ára 18, nettó ára 14 fillér. Minden megrendelőnek nettó áron szolgáltat-
juk ki s a pénz előleges beküldése mellett, portómentes iskolai hatóságok és inté-
zeteknek, portómentesen küldjük meg. 

IW* Tisztelettel figyelmeztetem a tanító urakat, hogy a vallás- és közok-
tatásügyi m. kir. ministerium 110.864/909, sz. a. kelt rendelete értelmében azon 
tanulók részére is ily új Értesítő Könyvecske állítandó ki, akik a mult tanévben 
jártak állami népiskolába. 

Minthogy ezen Értesítő Könyvnek az állami iskolai gondnoksági Utasítás 
114. §-ában körülírt rendeltetésen kívül az is különös célja, hogy a tanulóknak 
későbbi korban, minden életviszonyaikban, tehát az iskolázás befejezése után is, 
mintegy hiteles, egységes minősítő okirat gyanánt szolgáljon s így a tanulókra 
nézve kiváló jelentősége van, ennélfogva annak CSÍ110S és t a r t ó s kiállítására külö-
nös gondot fordítottunk, amiről egy mutatvány példány útján (ára 14 fillér) bárki 
is meggyőződhetik. 

Ha a szükséges Értesítő Könyvek nem itt, hanem könyvkereskedőnél ren-
deltetnek meg, a megrendelésben világosan ki kell tenni, hogy az Egyetemi 
Nyomdánál megjelent Értesítő Könyvet kíván s hogy azt kapott-e mindenki 
könnyen meggyőződhetik, mert az egyetemi nyomda neve minden ilyen Értesítő 
Könyvre rá van nyomva. 

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

P Á L Y Á Z A T O K . 
A püspökhatvani (Pest vm.) róm. kath. kántor-

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Jövedelme : a hit-
községtől 160 korona; 320 pár után 1 véka rozs és 
50 fillér ; alapítványi szentmisék után 50 korona ; vasút 
által kisajátított föld kamatja 28 korona 28 fillér ; 
34 magyar hold rét és szántó, mely után az adót a 
haszonélvező fizeti ; 16 köbméter hasábfa ; stóla és 
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra, melléképület-
ből és házikertből. Tannyelv : magyar ; egyházi funk-
ció : magyar-tót. Választás napja f. é. december 29-én 
reggel 10 órakor. Személyes megjelenés megkívántatik. 
Kérvények főtisztelendő Frankó József esperesplébános 
úrhoz küldendők, Püspökhatvanba. (1880—III—3) 

Jóhangú segédkántort keresek havi 30 korona fize-
téssel, mosás és ágyneműn kívül teljes ellátás, gyertya-
jövedelem 8—10 korona. Ki skunfé legyházán , dec. 
hó. Ulrich Antal, főkántor. (2452—II—2) 

Okleveles magyar-német tanítónő állást keres. Job 
Anna, Kismarton. (2456—11—2) 

A nagypa lád! ref. egyház pályázatot hirdet a 
másodtanítói állásra. Fizetés : két szobából, konyhából 
álló lakás ; 1000 korona, melyből 510 korona állam-
segély. Kötelessége : az első és másodosztály vezetése ; 
szükség esetén kántortanító helyettesítése. Pályázhat-
nak ref. vallású, okleveles férfitanítók. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázati határidő : december huszadika. 
Kérvények Sipos Károly lelkészhez (Szatmár megye) 
küldendők. (2479-11—2) 

Ref. kántortanító hasonló vagy orgonista-segédkántori 
állást keres. Ref. tanító, Nyírkárász . (2469-II-2) 

Pályázat az árpádi soros kántorsággal egybe-
kapcsolt református leánytanítói állásra. Fizetése : 
tisztességes lakáson és kerten kívül 724 korona kész-
pénz ; 7 kath. hold szántóföld haszonélvezete (300 ko-
rona) ; ismétlősök oktatásáért 40 korona ; temetési 
stóla s az államtól az igényelhető korpótlék. Köteles-
sége : III—VI. leányosztály s az ismétlő-iskolás leányok 
oktatása, soros, vagyis minden második héten a kán-
tori teendők végzése, lelkész akadályoztatása esetén 
helyettesítése. Egyháztanács fenntartja magának a jogot, 
hogy az elválasztott tanítót esetleg más osztályok 
vezetésével is megbízhatja. Okleveles, református taní-
tók kérvényüket december 24-ig a református lelkészi 
hivatalhoz, Árpád (Bihar megye) adják be s a pályázók 
felhívatnak, hogy 1910 január 2-án tartandó próba-
éneklésen személyesen jelenjenek meg. A megválasztott 
egyénnek az útiköltsége megtéríttetik. Az állás a 
választás után elfoglalandó. Az iskolaszék. 

(2484-11—2) 
Róm. kath. helyettes tanítót, esetleg tanítónőt 

sürgősen keresek, valószínűleg a tanév végéig, I—II. 
osztály vezetésére. Teljes ellátás s havi 30 korona 
fizetéssel. Lehet végzett ll-odéves is. Bartha kántor-
tanító, K i s u d v a (u. p. Vágbesztercze). (2485—1—1) 

A gömörl ipócz i ág. ev. egyháznak államilag 
470 kor. segélyezett kántortanítói állása nyugdíjaztatás 
folytán megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Pályá-
zatok december 20-ig alulírotthoz nyújtandók. Alexy 
Gyula lelkész, Balograssó. (2492—III—1) 
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Az özgödör i (Vag m.) fiókközség róm. kath. taní-
tói állására pályázat hirdettetik. Jövedelme : kétszobás 
lakás, konyhán és gazdasági épületeken kívül 11 '/> 
mérő búza, 11 '/2 mérő rozs, fa 11 régi öl (ebből 3 öl 
iskolafűtésre >, 4 hold 800 Qí-öl rét (műveli a község), 
11 hold szántó és legelő egy tagban, 160 korona 
tandíj 40 korona évnegyedi részletekben fizetve, zsel-
lérektől 6 korona. Összesen : 626 korona. Államsegély 
374 korona. Kötelessége : a mindennapi ós ismétlősök 
oktatása. Kántori nincs A német vagy horvát nyelv 
ismerete szükséges Kellően fölszerelt folyamodványok 
december 23-ig Németszentgrót, plébánia-hivatalra 
cíurzendők. (2481— II - 2 ) 

Pályázati hirdetmény. A Horvát-Szlavonorszígokban 
élő magyarság nemzeti gondozására alakult Julián-
Egyesületnek Szerém, Veröcze , P o z s e g a é s 
Belovár-Kftrös v á r m e g y é k b e n fenntartott és 
szervezendő magyar tannyelvű népiskoláinál a közel-
jövőben több tanítói állás lesz betöltendő, mely állá-
sokra 1910 március l-ig érvényes pályázat hirdettetik. 
Ezen állásokra róm. kath. vallású, magyar honosságú, 
magyar anyanyelvű s általános jó, jeles, kitűnő képesí-
tésű tanítók és általános jeles, kitűnő képesítésű tanító-
nők pályázhatnak. Mivel ezen iskoláknál a horvát vagy a 
szerb nyelv tanítása is kötelező, azon pályázók, akik-
nek horvát vagy szerb tannyelvű iskolákra is van 
képesítésük, előnyben részesülnek. Azok a tanerők, 
akiknek ily képesítése nincs, kineveztetésüktől számí-
tott egy éven belül kötelesek a horvát vagy szerb 
képesítést megszerezni, még pedig a férfitanítók a csák-
tornyai áll., a nőtanítók ped'g a szabadkai áll. tanító-, 
illetve tanítónőképző intézetben. A kinevezett tanítók, 
illetve tanítónők először ideiglenes minőségben alkal-
maztatnak, a következő járandóságok mellett : 1000 ko-
rona alapfizetés ; 200 korona horvát-szlavonországi 
helyi működési pótlék és lakás természetben, vagy 
200 korona lakpénz. 5 évi működés után 200 korona, 
10 évi működés után újabb 100 korona, 15 évi mű-
ködés után újabb 100 korona, 20 évi működés után 
újabb 100 korona, 25 évi működés után újabb 100 ko-
rona s 30 évi működés után újabb 200 korona kor-
pótlék. A kinevezett tanerők, ha egyébként a tör-
vényes követelményeknek megfelelnek, az Országos 
tanítói nyugdíj- és gyámintézet kötelékébe felvétetnek, 
illetve azok, akik már tagjai voltak, továbbra is tagjai 
fognak maradni. A születési bizonyítvánnyá' tanítói 
és esetleg kántori oklevéllel, valamint az t .etleges 
működési bizonyítvánnyal, továbbá rövid, tárgyilagos 
életrajzzal felszerelt kérvények a Julián-Egyesület 
elnökségéhez címezve, Budapest, L, Döbrentei-utca 
12. sz. alá sürgősen beküldendők. Az olyan kérvények, 
amelyek csak egy megyére vagy egy bizonyos hely-
ségre szólnak, figyelembe nem vétetnek. 

(112/h—III—3) 
Betöltendő a mezőkovácsháza i (Csanád vm.) és 

a tőketerebes i (Zemplén vm.) áll. elemi iskolánál 
egy-egy igazgató-tanítói állás. Ezen állásokra csak elemi 
iskoláknál működő tanítók pályázhatnak (áll. elemi 
iskolai tanítók előnyben részesülnek). A tanítói ok-
levéllel, működési és egyéb különös szakképzettséget 
igazoló bizonyítványokkal felszerelt kérvények f. évi 
december 24-ig bezárólag saját illetékes kir tanfel-
ügyelőik útján nyújtandók be Csanád, illetőleg 
Zemplén vármegye kir. tanfelügyelőjéhez. Közvetlenül 
vagy más hatóság útján felterjesztett kérvények figye-
lembe nem vétetnek. Budapest, 1909 december 10-én. 
M. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 

(115/h—I—1) 
I iófalui (Sáros m.) róm. kath. ktanítói állomásra 

december 20-ra pályázatot hirdetek. Jövedelme: 
államsegéllyel és más járulékokkal ezer korona. Tót 
nyelv ismerete szükséges. Galyavszky György lelkész, 
iskolaszéki elnök. (2400—1—1) 

48. SZÁM. 

Haraly (Háromszék megye) község iskolaszéke a 
megüresedett községi tanítói állásra pályázatot hirdet. 
A tanítói állás javadalma : a község pénztárából havi 
előleges részletekben 100 korona; államsegély havi elő-
leges részletekben 900 korona ; két szoba, egy konyha, 
egy kamarából álló lakás és 400 T ,-öl területű kerti 
illetmény. Csak olyan róm. kath. vallású tanítók pályáz-
hatnak, kik kántori oklevéllel bírnak ; mert a meg-
választott tanítónak kötelessége lesz a kántori állás 
megüresedése esetén az eddigi külön javadalmazás 
mellett a kántori teendőket is elvégezni. Felhívatnak 
pályázni óhajtók, hogy tanítói és kántori oklevelükkel 
és eddigi működésükről szóló bizonyítványaikkal fel-
szerelt pályázati kérvényüket Haraly község iskola-
széki elnökéhez, folyó évi december 18-ig adják be. 

(2353—1—1) 
őfensége József kir. herceg úr kegyurasága alá 

tartozó ürömi róm. kath. krsdedóvodánál megüre-
sedett óvónői állásra f. évi december 19-ig pályázat 
hirdettetik. Az óvónő fizetése : a piliscsabai főhercegi 
uradalom pénztárából 800 korona ; 240 korona dajka-
tartás és kétszobás csinos lakás. Oklevéllel, erkölcsi, 
orvosi, esetleg működési bizonyítvánnyal felszerelt 
kérvények, melyben az illető nyelvismerete is fel-
említendő, József főherceg őfenségéhez intézendők és 
Müller József plébános címére Üröm (Pest vm.) kül-
dendők. A kinevezett köteles állását január első nap-
jaiban elfoglalni. (2455—I—1) 

A v é g v á r i református egyház most szervezett 
negyedik tanítói állására pályázat hirdettetik. Java-
dalom : a) természetbeni jó lakás, vagy 250 korona 
lakpénz az egyház pénztárából ; b) 100 korona az egy-
ház pénztárából, negyedévi előleges részletekben ; 
c) 900 korona állami fizetéskiegészítés ; dj állami ötöd-
éves korpótlék. Megválasztottnak kilátása lehet az 
ismétlődök tanítására is, évi 120 korona külön díjért. 
Kötelesség : aj a presbitérium által időről időre ki-
jelölendő osztályoknak egyházkerületi tanterv szerint 
való vezetése, esetleg ismétlősök oktatása, ez utóbbi 
azonban csak külön díjért; bj az énekvezér helyette-
sítése, annak akadályoztatása esetén. A választás csak 
esperesi és miniszteri jóváhagyással lesz végérvényes. 
Pályázati kérvények, kellően okmányolva, december 
hó 24-ig alulírotthoz küldendők. Személyes meg-
jelenés előnyös. Levélbeli tudakozódásra alulírott 
szívesen válaszol. Az állás azonnal elfoglalandó. Vég-
vár (Temes megye), — pósta, vasút helyben — 19U9 
december 1-én. Zöld Mihály, református lelkész. 

(2467—11—1) 
Zalavég (előbb Véged) község róm. kath. nép-

iskolájához nőtlen férfi-osztálytanító kerestetik. Évi 
fizetés: 1000 korona; egy bútorozott szoba; '/* hold 
kert ellenértékéül, felvágatással együtt 3) korona 
értékű téli tüzelőfa. Kántorságban díjtalanul segéd-
kezik, kívánatra önállóan is végzi. Tanít a kijelölt 
osztályokban, az ismétlőben felváltva. A tanulókat 
templomba és körmenetekre vezeti, ott reájuk felügyel. 
Köteles az egyházmegyei „Gondviselés" alapnak tag-
jává lenni. Választás december 26. Állás azonnal el-
foglalandó. Kérvények zalabéri plébánia-hivatalhoz. 
Iskolaszék. ( 2486 -1 -1 ) 

A gáborjánházi (Zala m.) róm. kath. iskolánál 
üresedésben levő tanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Fizetése : a csatlakozásban levő két községtől 508 ko-
rona ; államsegély címén 492 korona. Megfelelő lakás, 
kerttel. Kötelessége : a hatosztályú, osztatlan iskolá-
ban a mindennapi és ismétlő-tankötelesek oktatása 
és külön díjazás nélkül a hittan tanítása. Az állásra, 
mely azonnal elfoglalandó, nők is pályázhatnak. Ok-
mányokkal felszerelt kérvények december 23-:g Volper 
Pál plébánoshoz küldendők, Lendvavásárhely (előbb 
Dobronak). (2487—1—1) 
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A hrádeki (Nyitra vármegye, u. p. Kocsócz) róm. 
kath. kántortanítói állásra december 28-ig pályázat 
hirdettetik. Lakása : 3 szoba, zárt konyha, kamra, 
2 istálló. Jövedelme : föld, fa, párbér, stóla és kész-
pénz-illetményekben 1000 korona, a termények és 
stóla a legkisebb értékben felvéve a díjlevélben. Nő-
tanítók is pályázhatnak ; orgonálni tudók előnyben 
részesülnek, kilátása lesz a jövő tanévre osztálytanító-
ságra. (2488-1—1) 

Újtöv i s fa lva i róm. kath. kántortanítói állásra 
pályázat hirdettetik Jövedelme : készpénzben hitköz-
ségtől és egyházmegyétől 5ü3 korona ; államsegély 
495 korona ; stóla 30 korona ; 8 hold szántóföld, mely-
nek jövedelme 70 korona ; két szoba, konyha, kamara, 
istálló s elegendő tűzifa. Tannyelv magyar és német. 
Kérvények december 21-ig Kompánek Gáspár plébános 
címére, Űjtövisfalva (Bereg megye) küldendők. 

( 2 4 8 9 - 1 - 1 ) 
A k i s s e lmecz i (Túrócz megye) ág. h. ev. iskolá-

hoz okleveles tanító vagy tanítónő kerestetik. Tót 
nyelv ismerete szükséges. Fizetése : 1000 korona, állam-
segéllyel. A bányai egyházkerület szabályrendelete 
értelmében felszerelt jelentkezések december 22-ig 
a szucsányi lelkészi hivatalhoz intézendők. 

(2490 - I—1) 
Katt i (Nyitra m.) róm. kath. kántortanítói állásra 

pályázat hirdettetik, f. hó 28-ig. Díjlevéli összjava-
dalma : 1612 korona 96 fillér. Tót nyelv tudása köve-
teltetik. Választás: 28-án. Iskolaszék. (2493—1—1) 

Isz tebne ág. hitv. ev. anyaegyház kántortanítót 
keres. Javadalma lakáson és kerten kívül a követ-
kező : készpénzben 400 korona, tandíjból 150 korona, 
39J/a pozs. mérő gabona, 10 öl hasábfa. Azonkívül: 
stóla, offertórium, szalma, burgonya. Egész jövedelem 
hatóságilag 1400 koronára volt becsülve. Okmányok 
az alulírotthoz december 28-ig küldendők. Isztebne, 
u. p. Árvanagyfalu. Hrobou János, lelkész és dékán. 

( 2 4 9 6 - 1 - 1 ) 
A karakószörcsöki róm. kath. kántortanítói ál-

lásra pályázatot hirdetek. Javadalmazása áll : 78 korona 
készpénzből, 3 öl házhoz szállított és felvágott ke-
mény hasáhfából, körülbelül 5 kat. hold szántóföld-
ből, melyből a hitközség 2000 f ]-ölet megmunkál, 
egy holdat megtrágyáz, körülbelül 25 pozsonyi mérő 
rozsból és 338 korona államsegélyből, mellyel együtt 
a javadalmazás hivatalosan megállapított értéke 1000 
korona. Van 2 szoba, konyha, kert és mellékhelyiségek-
ből álló lakás. A megválasztott kántortanító köteles a 
kántori és tanítói teendőket az eddigi szokás szerint 
végezni ós az egyházmegyei nyugdíjintézet tagjai közé 
belépni. Választás a személyesen megjelenők közül 
december 28-án délelőtt 9 órakor. Pályázati kérvények 
december 27-ig Romándi Viktor plébános, iskolaszéki 
elnökhöz, Tüskevár (Veszprém m.), küldendők. 

(2498 - 1 - 1 ) 
Az i zbugyarabócz i újonnan szervezett róm. kath. 

tanítói állásra pályázat hirdettetik. Pályázhatnak 
csak férfiak. Javadalmazás : Lakás, szükséges mellék-
helyiségekkel ; 2 vékás kert ; 100 korona Izbugyara-
bócz községtől ; 900 korona már engedélyezett állam-
segély. Választás : december 30-án. Személyes meg-
jelenés szükséges. Az álllás 1910 január 2-án elfogla-
landó. A kellően fölszerelt kérvényeket a laborcz-
mezői róm. kath. plébánia, Laborczmező, u. p. Koskócz 
(Zemplén m.), címre lehet küldeni. (2502—I —1) 

A t i szatokaj i ref. egyház, orgonista-kán tortanító-
jának betegsége miatt, 1910. évi augusztus l-ig ter-
jedő időre helyettest keres. Fizetése : havonként 70 
korona készpénz, stóla, lakás, fűtés. Jelentkezési határ-
idő : december 24. Az állás újévkor elfoglalandó. 
(NB. Rendes tanítóválasztás — a nyugdíjazás meg-
történte után — valószínűleg az iskolai év végén 
leend.) Horváth János, ref. lelkész. (2503—1—1) 

A nagysza la tna- í r tvány i ág. ev. iskola tanítói 
állására december hó 25-ig pályázat hirdettetik. Fize-
tés : 270 korona, államsegéllyel 1000 korona, lakás. 
Jelentkezni lehet : Zólyomban, Blatniczky Pál kör-
lelkész úrnál. Tót nyelv szükséges. (2500—I—1) 

Pályázat a z i c s i (Somogy m.) róm. kath. osztály-
tanítói állásra, f. évi december 24-ig. Javadalmazása : 
államsegély 700 korona, Zics községtől 300 korona, 
lakás- és fapénz 100 korona, kertilletmény 25 korona. 
Kötelessége : egy tanteremben tanítani, a gyermekeket 
vasár- és ünnepnapokon templomba kísérni s ott 
reájuk felügyelni, a kántoriakban segédkezni, a Gond-
viselés című egyházmegyei nyugdíjintézet s a ker. 
tanítóegyesület tagjává lenni. Kérvények iskolaszéki 
elnök Nágocs (Somogy m.) címére intézendők. Állás 
azonnal elfoglalandó. (2505—1—1) 

A péterrévei izraelita, osztatlan népiskolánál nyug-
díjazás folytán megüresedett tanítói állás betöltésere 
pályázatot hirdetünk. Javadalmazása : a polgári köz-
ség pénztárából 1U0U korona törzsfizetés, 30 korona 
iskolatisztogatási átalány, természetbeni lakás. Ha 
azonban az iskolával kapcsolatos tanítói lakásra tan-
terem-átalakítás céljából a községnek szüksége lesz, 
akkor a megválasztandó tanító 200 korona lakbért 
és 20 korona kertilletményt élvez. Az állás 1910. évi 
január 1-én elfoglalandó. Kérvények f. évi december 
26-ig alulírotthoz nyújtandók be. (2506—1—1) 

A mogyorómál i tótajkú, róm. kath., magyar tan-
nyelvű, osztatlan iskolájú kántortanítói állomásra 
december 23-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : két 
szoba, konyha, kamra, fáskamra és pincéből álló 
lakás, sertés- és tyúkól, 178 Q-öl házikert; községi 
pénztárból 300 korona, ismétlőiskolai oktatásért 40 
korona, tandíj 73 korona, stóla 30 korona, templomi 
pénztárból 51 korona, offerákból 5 korona 60 fillér, 
fizetett misékért 20 korona, föld ós rét értéke 88 ko-
rona, ezenkívül 5 évig tartó földbérlet évi többlete 
109 korona, munkaváltság 140 korona, 9 pozsonyi 
mérő rozs, 20 m8 kemény tűzifa befuvarozva, állam-
segély 124 korona, korpótlék biztosítva. Személyes 
megjelenés előnyös. Az állás jövő évi január 5-én 
elfoglalandó. Pósta: Körmöczbánya. Iskolaszék. 

(2507 —1—1) 
A c s íkszent tamás i községi iskolánál újonnan 

rendszeresített tanítói és tanítónői állásra pályáza-
tot hirdetek. Ezen állások évi javadalma egyenként : 
készpénz : 1. államsegélyből 900 korona, 2. az iskola, 
pénztárából 100 korona, 3. lakbér 200 korona, kert-
illetmény 20 korona az iskola pénztárából. Az arra 
jogosultnak nyerendő államsegélyből korpótlék. Köte-
lességeik : az iskolaszék által kijelölendő mindennapi 
és ismétlő-tankötelesek tanítása. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Pályázatok f. évi december 22-ig alul-
írt iskolaszéki elnökhöz küldendők. (2508—11—1) 

Kotori (Zala m.) államilag segélyezett elemi nép-
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hir-
dettetik. Javadalmazása : évi 600 korona fizetés, 200 
korona lakbér a községtől és 400 korona államsegély. 
Ezen állásra róm. kath. vallású, csak férfitanítók pá-
lyázhatnak. A kérvények december hó 17-ig bezáró-
lag Hajdú Lajos községi főjegyző, iskolaszéki elnök-
höz Kotorba küldendők. A horvát nyelvben jártasok 
előnyben részesülnek. (2510—1—1) 

Az u l lyes l (Hunyad m.) újonnan szervezett köz-
ségi elemi iskolánál egy tanítói állás betöltendő. 
Javadalom : 1000 korona fizetés, természetbeni lakás, 
esetleg ehelyett 200 korona lakásbér. A községi 
iskolaszékhez címzett szabályszerű pályázati kérések 
f. évi december 20-ig alulírotthoz küldendők be. Az 
állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Román 
nyelv tudása kívánatos. Marosillye, 1909 november 
27. Hollósy András, körjegyző. (2511—1—1) 

* 
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A b â c s f a l v a l (Hunyad m.) újonnan szervezett 
községi elemi iskolánál egy tanítói állás betöltendő. 
Javadalma : 1000 korona fizetés, természetbeni lakás, 
esetleg ehelyett 200 korona lakásbér. A községi iskola-
székhez címzett szabályszerű pályázati kérések folyó 
évi december 20-ig alulírotthoz küldendők be. Az 
állás megválasztás után azonnal elfoglalandó. Román 
nyelv tudása kívánatos. Marosillye, 1909 november 
27. Hollósy András, körjegyző. (2511—1—1) 

A torontálsz lget i óvónői állásra pályázat hir-
dettetik. Kérvények folyó évi december hó 31-ig az 
óvodafelügyelő - bizottsághoz beküldendők. Javadal-
mazás : a községtől évi 728 korona készpénz, ter-
mészetbeni lakás felépítéséig havi 20 korona lakbér, 
12 korona íróátalány és 12 m3. tűzifa. A magyar, 
német és szerb nyelv ismerete kívánatos. Torontál-
szigeten, 1909 december 5-én. Óvoda-felügyelőbizott-
ság. ( 3 5 1 6 - 1 - 1 ) 

Szklablnyal (Túrócz megye) evang. leányegyház 
népiskolája számára tanítót, illetőleg tanítónőt keres. 
Javadalma : állami kiegészítéssel ezer korona kész-
pénzben ; 8 öl keményfa (mellyel köteles tantermet 
is fűttetni) ; lakás (új épület) és házikert. Tanítási 
nyelv : tót-magyar, azért tőt nyelvnek tudása okvet-
lenül szükséges. Pályázati határidő : december 23. 
Okmányok alulírotthoz küldendők. Nagyjeszen, Hor-
váth lelkész. (2517—1—1) 

Baja. Egy kath., fiatal, csupán kántorsegéd keres-
tetik, ki a kántori teendőkben, úgy az orgonálásban 
jártas és jó énekhanggal bír. Fizetése : havonként 
20 korona és mellékes, ágynemű és mosáson kívül 
ellátás. Értekezhetni levélileg vagy személyesen az 
alulírottnál. Yilbelm Károly, főkántor. (2521—1—1) 

A bácstopolyai izraelita hitközség rendes tanító-
jának megbetegedése következtében az iskolaév végéig 
terjedő időre helyettes tanítót keres. Az állás meg-
választás után azonnal elfoglalandó. Pályázók képe-
sítést és eddigi alkalmaztatást igazoló kérvényüket 
nyújtsák be e hó 20-ig a bácstopolyai izr. hitközség 
elnökségéhez. (2523—1—1) 

A máréfa lva i (Udvarhely megye) a) róm. kath. 
segédkántortanítói és b) III. osztálytanítói állásra az 
iskolaszék december hő 31-ig pályázatot hirdet. A 
segédkántortanítói állás javadalma : 430—450 korona 
a díjlevél szerinti forrásokból ; 593 korona államsegély-
ből ; a III. tanítói állásé pedig : 900 korona állam-
segélyből ; 100 korona a hitközségtől, ez utóbbiért 
köteles szükség esetén (pl. betegség, állásüresedés) a 
kántori teendőkben segédkezni, illetőleg azokat végezni. 
Ha valaki mindkét állásra pályázik, úgy a kérésben 
kifejezendő. Máréfalva (u. p. Székelyudvarhely). György 
Lázár, iskolaszéki elnök. (2526—II—1) 

A rafniki (Kras3Ó- Szörény m.) róm. kath. nép-
iskolánál megüresedett kántortanítói állásra pályázat 
hirdettetik. Tanítói jövedelem : 828 korona ; kántori : 
105 korona. Kényelmes lakás és kert. 38 m. tűzifa, 
melyből az iskola is fütendő. 2 lánc föld. Tanítási 
nyelv : magyar. Tót nyelv megkívántatik. Pályázó 
köteles a kántori teendőket teljesíteni, mindennapi 
és ismétlő-iskolát tartani. Orgonálás szüksége^. Határ-
idő : december 20. Raschel Antal, iskolaszéki elnök. 
Rafnik, u. p. Dognácska. (2527—1—1) 

Fécze l (Budapest közelében) róm. kath., 4 tantermű 
elemi iskolája ideiglenes helyettes-tanítói állására 
pályázatot hirdetünk. Fizetése 1910. évre, csakis szor-
galmi 9 hónapra : havi 70 korona. Kötelessége : reá-
bízandó osztályt tanítani és szükség esetén kántorság-
ban helyettesíteni. Személyes bemutatkozás előnyös. 
Tannyelv : magyar. Pályázati határidő : december 25. 
Választás december 27. Állomás újévre elfoglalandó. 
Okleveles tanítók fölszerelt s iskolaszékhez címzett 
kérvényei Varga Vendel, róm. kath. főtanító és kántor-
hoz küldendők. (2529—1—1) 

Állást keres okleveles, evangélikus német-tót kántor-
tanító. Javos Oszkár Lapujtő, Nógrád. (2515-11-1) 

A ny írgyulaj i róm. kath. hitközség kántortanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalma : 2 szoba, konyha, 
kamra, melléképületek ; államsegéllyel együtt 1000 ko-
rona. Kellő okmányokkal felszerelt kérvények december 
hó 26-ig a nyírbátori plébánia-hivatalhoz küldendők. 

(2533—n—1) 
A turzófalvai (Trencsén m.) központi róm. kath. 

népiskolánál másodtanítói állásra december 26-ig 
pályázat hirdettetik. Jövedelme : 800 korona évi fizetés, 
esetleg korpótlék ; 25 korona beíratási díjakból ; 30 ko-
rona failletmény saját használatára és egy szobából 
álló lakás. Államsegély kérvényezése folyamatban. Ha 
a kántori teendőkben segédkezni fog, mellékjöve-
delemre is számíthat. Tót nyelv ismerete szükséges. 
Csak okleveles, nőtlen férfi tanítók pályázhatnak. 
Folyamodványok iskolaszéki elnök címére, Turzófalvára 
küldendők. ( 2540 -1 -1 ) 

M á j e r i gör. kath. iskolaszék lemondás folytán 
megüresedett tanítói állásra pályázatot hirdet. Java-
dalom : 600 korona, valamint a törvényes lakbér az 
iskolaalapbői ; 400 korona fizetéskiegészítés és az ese-
dékes korpótlék az államtól. A pályázó legyen gör. 
kath. vallású és a román nyelvet írásban és szóban 
bírja. Kellően fölszerelt kérvények alulírott iskolaszéki 
elnökhöz küldendők be. Májer, pósta : Óradna. Groze 
Jeromos. (2536—1—1) 

A körömi (Zemplén vm.) leányegyház róm. kath. 
elemi iskolájánál a tanítói állás megüresedett. Fize-
tése : készpénzben és természetben 1000 koronánál 
több ; jó lakás, szép nagy kert. A tanító köteles vasár-
és ünnepnapokon, nemkülönben az azokat megelőző 
napokon a litániát elorgonálni s hétköznapokon is, ha 
mise végeztetik, azon a kántori funkciót teljesíteni. 
A választás december 20-án délelőtt lesz. Személyes 
megjelenés kívántatik. Az állás lehetőleg azonnal el-
foglalandó. A pályázati kérvények Hankó Gyula 
girincsi plébánoshoz küldendők. (3538—1—1) 

Háshágy plébániához tartozó E g y h á z a s b ü k fiók-
község (Zala m.) róm. kath. kántortanítói állására 
december 26-ig pályázat hirdettetik. Javadalma : szép 
lakás, gazdasági épületekkel és kerttel ; 400 korona 
államsegéllyel 1000 korona tanítói és 210 korona 
kántori, amely jövedelem különféle forrásokból ered. 
Kötelessége : I—VI. osztály vezetése, kántori teendők 
végzése és a harangoztatásról gondoskodás. Határidő : 
december 26-ika, amikor is a személyes megjelenés 
megkívántatik. Az állomás január 1-én elfoglalandó. 
Kérvények a háshágyi (u. p. Háshágy-Rimán) plébánia-
hivatalhoz küldendők. Az iskolaszék. (3539—I—1) 

A gödreszentmártoni községi elemi népiskolánál 
megüresedett tanítóni állásra ezennel pályázat hirdet-
tetik. Jövedelme : 900 korona a község pénztárából ; 
100 korona kérendő államsegély ; ideiglenesen egy-
szobás lakás, 1300 Q-öl házikerttel. Kisebb kántori 
teendőkért páronként '/a mérő gabona (fele búza, fele 
rozs). Kötelessége : az összes tanítói és kántori teendők 
végzése. Kérvények az iskolaszékhez küldendők Gödre-
szentmártonba (Baranya m.), 1909. évi december 25-ig 
napjáig. (2543—1—1) 

Mosonújfaiu róm. kath. iskolaszéke osztálytanítói 
állásra pályázatot hirdet. Fizetése : 1000 korona, leg-
szükségesebbekkel bútorozott szoba, kertilletmény 
helyett szabad fűtés. Határidő : december 25. El-
foglalandó 1910 január 1-én. Elnökség. 

( 2 5 4 4 - 1 - 1 ) 

— • E x f x j e 
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HIRDETESEK. HIRDETESEK. 

A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész terjedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Dustless"-gyár : 

Erdős József és Tárca 
Budapest, VI. ker., Szív-utca 26/n. szám 
alatt lehet megrendelni. Telefon: 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. ( 1 7 1 - 4 8 - 4 6 ) 

I f f l l í T n l I egyházi zeneműveit mindenkor nagyon 
lYUll 1 U H használhatják a magyar kántorok. Kará-
csonyi és újévi szent napokra alkalmasak a követ-
kezők : Dallamos ünnepi preludiumok az összes hang-
nemekből, függelékkel együtt, tanítóknak 5 korona 
helyett csak 4 korona ; C—G-dnr dudajáték darabon-
ként 1 korona; Éjféli misérc ének (F-dur), duda-
játékkal, l korona ; Hazafias Mária-dalok füzetenként 
3 korona. Kaphatók a szerzŐKollégánk lakcímén : 
Kontor Elek, Budapest, VII., Thököly-út 42. sz. 

(2471—II— 2) 

Stamp ay Miklós áll. tanító Köszöntő-
könyvecskéje 20 fill. 12 péld., előre fizetve, 2 kor.-ért 
franko kapható Nógrádmarczalon. (2430- XII—2) 

1 1 f n r i n l a r t remek szabásban, elegáns kívitel-
1a) IUI i l l i c i t ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

KraiiNK F. í n Társa 
űriszabó-Qziete, VIII. ker., Rákóczi-iit 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

(20—52-50) 

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok, 
iskolaberende-
zések, torna* 
készülékek éa 
óvodaberende-

zések gyára. 
Kívánatra 
megküldi 

ú jonnan hl-
a d e t t i i j e s í -

i z eké t , Ing jen 

BUDAPEST, IX., Ipar-utca. 7. 

és bérmentve. 
19-52-B0) 

Rajzfüzetek 
az új miniszteri tantervnek megfelelően, minták nél-
kül 16 lappal 100 darabonként 6 koronáért kaphatók 

INGUSZ I. ÉS PIA 
tanszerkereskedésében, Aradon. (2373—IV—4) 

É r t e s í t é s ! 

Az 

Új népiskolai Értesítö-Könyvecskéket 
(ára 18 fillér, nettó ára 14 íillér) iskoláknak 2 havi 

hitelre is szállítjuk. Megrendelések intézendők a 

POLATSEK-féle könyvkiadóhivatalba, Temesvár. 
(2393—III-3) 

HAEMÖNIUMOKAT 
mindkét rendszer szerint 

a legolcsóbban szállít: 

P A J K R R E Z S Ő é . T Á R S A 

BUDAPEST, 
X., Delej-u. 25. (Tisztviselőtelep.) 
Árjegyzék ingyen s bérmentve. 

Bérmentes szállítás. 
Részletfizetésre 8 koronától feljebb. 

Tanerőknek külön százalékengedmcny. (63—52—49) 

POLGÁR SÁNDOR 
orv. mű- és kötszerésznél 
(Bpest, VII., Erzsébet-körút 50.) 
legjutányosabban beszerezhetők 
a legjobb találmányú s é r v -
kötők , összes b e t e g á p o l á s t 
e s z k ö z ö k és kö t szerek , has-
kötök, egyenes tar tók , ortho-
p é d i a i fűzők és j á r ó g é p e k , 
valamint J iüláb és m ü k é z 
saját műhelyében a legponto-
sabban készül. Képes árjegyzék 
ingyen és bérmentve, csak meg-
adandó, mily tárgy szükségel-
tetik. (449—20—19) 

SCHTWDA V. JÓZSEF 
CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ, 

a m. kir. operaház, a m. kir. orsz. zeneakadémia, 
a nemzeti zenede, az összes budapesti színházak 
stb szállítója, a pedálcimbalom és a rekonstruált 

tárogató egyedüli feltalálója. 
(658) BUDAPEST. ( 52 -28 ) 
F&azlet: IV., Magyar-utca 16. és 18. Gyár: IV., 
Magyar-ntca 26. és VIII., Mária Terézia tér 16. 
Magyarország legnagyobb és villamos erőre beren-

dezett hangszergyára. 
Ajánlja mindennemű, saját gyá-

rában készült h a n g s z e r e i t , úgy-
szintén húrokat és hangszeralkat-
részeket. 

Iskolahegedűk 8 K-tól kezdve. 
Harmóniumok 140 K-tól kezdve. 

Taniitó uraknak árkedvezmény. 
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve. 
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üj ! Elpusztíthatatlan Uj! 
szab. tintatartók, iskolák számára! Kaphatók : Eckstein 
D.-nél, Szered. Darabja 45 f. (2037—X-6) 

készpénzért vagy részletfizetésre 
legjutányosabb áron 

EHRENTREÜ ÉS FUCHS 
testvéreknél 

BUDAPEST, VI . ker., Teréz-körút 8 /k . 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Telefon 88—59. (208—40- 40) 

M o r v ó o M ó r á i tudományos műszerek gyára 
lüdlA Ca Ilim CI Budapest, VI., Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21—06. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
kőzetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—25) 

MOGYORÓSSY 
CIMBALOM 

A z előfizetési é s hirdetési díjak nem. a szer-
kesztőség-be, hanem a kiadóhivatalba küldendők 
be, következő cím alatt: 

A Néptanítók Lapja Tekintetes Kiadóhivatalának 
B u d L a p e s t , 

I. k e r . , V á r , I s l u o l a - t é r 3. szs. 
Egyetemi nyomda igazgatósága. 

Figyelmeztetés ! 
O l y a n h i r d e t é s e k e t , m e l y e k b e n á l l a m i t a n í t ó k v a g y t a n í t ó n ő k á l l á s u k a t 

p é n z é r t h a j l a n d ó k e l c s e r é l n i , a v a g y a n y a g i e l l e n s z o l g á l t a t á s o k f e j é b e n 
i l y e n e k e t k e r e s n e k , n e m f o g a d u n k eL 

B u d a p e s t , 1 9 0 9 . é v i m á r c . 1 2 . 

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

Figyelmeztetés ! 
A „Néptanítók Lapja" elmaradt számainak pótlólag leendő meg-

küldése végett nem ezen igazgatósághoz, hanem, a P. T. Sz. Oy. III. r. 
485. §-a 3. pontja értelmében, azon pósta- és távirdahivatalhoz kell 
mindenkinek fordulni, amelynek az elmaradt számot kézbesíteni 
kellett Tolna. 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra. 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, híres mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyorót«}- Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26-23) 

A m. kir. tud.-egyetemi nyomda igazgatósága. 
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Mielőtt liegedüt vesz, 
tér je a magy. kir. zeneakadémia házi 
hangszerkészítőjének legújabb képes ár-
jegyzékét, melyet ezen lapra hivatkozva 

ingyen és bérmentve küld : 

REMÉNYI MIHÁLY, 
a hangfokozó - gerenda feltalálója, 

Budapest, Király-utca 58. 
Javítások szakszerűen, a legolcsóbb 

I árak mellett. 
REMÉNYI hangfokozó-gerendája által 

bármely gyengehangú hegedű vagy 
gordonka sokkal szebb, erősebb hangot kap. Kezesség 
minden egyes hangszerért. (1200—30—19) 

A7 Ankpr" járadékbiztosító-társaság 
H L ,,ra.ua.Ol magyarországi igazgatósága : Buda-
pest (az „Anker'-palota befejeztéig) Y., Erzsébet-
tér 13. Vagyon 1908 végén: 178 millió korona. 
Kifizetések a társaság fennállása óta 365 millió ko-
rona. Nyereségosztalék a biztosítottak részére 1908-
ban a biztosítás tartamához képest az évi díjnak 
9 % - 3 6 . 9°/o-ig. — A társaság elvállal jutányos díjak 
és előnyös föltételek mellett élet-, kíházasítási és 
járadékbiztosításokat. (2525 - III— 1) 

48 ünnepi és gyász-előjáték 
(Org.-zsebkönyv I—II.) 2'40 K ; 100 gyönyörű Mária-
ének orgonára (I—II.) 5 K. Zámbó Károly rk. kántor, 
Szeged. (2463—ll l - l ) 

KÉZIMUNKA 
G o b e l i n e k , 
hímzőanyagok és szövetek rendkívüli 
nagy választékban, szabott gyári árak-

ban. Kérjen képes árjegyzéket. 

Telefon 109—06. Tanítónőknek engedmény ! 

BÉRCZI D. SÁNDOR 
női kézimunka-nagyiparos. 

B u d a p e s t , VI. , D e s s e w f f y - u t c a 5. sz. 
S a j á t árúházában . 

Intézeti kelengyék részére 
hímzett és szövött monogrammok, be tűk 
és s z á m o k rendkívüli nagy választékban 
raktáron. ( 1 6 - 2 6 - 2 5 ) 

NÉPTANÍTÓK LAPJA NÉPTANÍTÓK LAPJA 

ftlőtizetési fe lh ívás 

LAPJÁ-ra. 
K L O F I Z E T É S I Á R : 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 

10 kor. - fill. 
5 kor. — fill. 
2 kor. 50 fill. 

E l ő f i z e t é s t n a p t á r s z e r i n t k i k e r e k í t e t t e g y é v n e g y e d n é l 
k e v e s e b b i d ő r e n e m f o g a d u n k e l . A z e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 
d i j a k n e m a s z e r k e s z t ő s é g b e , h a n e m a k i a d ó h i v a t a l b a 
k ü l d e n d ő k p o s t a u t a l v á n n y a l be , k ö v e t k e z ő c í m a l a t t : 

A Néptanítók Lapja tekintetes Kiadóhivatalának 
B u d a p e s t , X . (Ví i r ) , I s k o l a - t é r 3 . s z á m . 
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p c o r A l 6000 lakosú, 6 tanerős iskolával bíró nagy-
UûGlCl községből áll. tanító és tanítónő bárhova. 
Levelek Bucsy Jenőhöz, Seprős (Arad m.). 

(2497—1—1) 

Ml / á n t n r n l / saját szerzeményű temetési éne-
. H ü l l IUI Utt. keiket küldjék címemre, hogy 

szerkesztendő temetési könyvembe fölvehessem. Barcsa 
J . Áj, pósta Torna. ( 2 4 9 9 - 1 - 1 ) 

f i _ 0 „ A l 2 tanerős iskolától Alföldre. Mellékjöve-
U ä c I c I delem 1100 K. Ref. kántorság igazolandó. 
Hasonló helyre. Cím : Vincze György, Vista, Magyar-
nádas. ( 2 2 0 6 - 1 - 1 ) 

Eladó újonnan 180 koronáért beszerzett, Pajkr-féle, 
négyoktávás, egy térdregiszterü, amerikai 

fiszharmónium, alig használva. Értekezni lehet: Aba-
házy Endre református tanítónál Borsodharsányban, 
pósta helyben. (2483—1—1) 

p „ p r A l állami tanító egytanerős iskolától Dunán-
UöCl Cl túlra vagy Erdélybe, olyan helyre, ahová 
felesége is áthelyezhető, aki szintén megyeszékhelyen 
működik. Teibel Mariska, Budapest, Sólyom-utca 22. 

(2522-1—1) 

F p l h í v á d F ö l k é r e m Nagykőrösön 1907-ben velem 
r C l m V d ű . képesítőzött társaimat, hogy elmulasz-
tott és esedékes tagdíjaikat január elsejéig címemre 
okvetlenül elküldjék. Kozma Sándor ref. kántortanító, 
Hobol (pósta Szigetvár). (2392-1—1) 

P o p r ó l szilágymegyei magyar községből, 3 tanerős 
UoCI Cl iskolától állami tanítópár középiskolával 
bíró városba. Vidék igen szép ; vasút, pósta, hetivásár-
helyben; '/« órányira gyógyfürdő. Szép lakás. Mellék-
jövedelem 1100 korona. Kántorság nincs. Ajánlatok 
F. P., Ipp-Zoványfürdő, poste restante kéretnek. 

(2474-1—1) 

Államoon'iilxrkéi- 'éskez nyomtatványok 1 K. Ma-
Ä l l d l l l ö C g C l J gyarázófüzet (VI. javított kiadás) 
1 K. 80 db nyugta 1 K. Lengyel Béla, Farkasaszó 
(Szatmár m.). (2541—1—1) 

Stampay ének- és imakönyve, 
(XVI. kiadás. 256 oldal. 24 oldalas kotta ingyen.) 
amely 30 és 50 filléres kötésekben, tízre egy ingyen-
példánnyal kapható Köbölkúton (Esztergom m.). Jövő 
tanévben áremelés nélkül bővítve lesz. 

(1551—XX—7j 

Az előfizetési és hirdetési díjak 
nem a szerkesztőségbe, hanem a 
kiadóhivatalba küldendők be, kö-
vetkező cím alatt: 

A Néptanítók Lapja 
Tekintetes Kiadóhivatalanak 

Budapest, 
I. ker., Vár, Iskola-tér 3. szám. 

ANGSTER JÓZSEF ÉS FIA 
orgona- ég harmónium - gyára 

PÉCSETT. 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitűnő hangú harmóninmok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott: 1867. (655-26—15) 

Ref. vallású, oki. tanítónőt keresek, 
ki leányomat a polgári negyedik osztályára előkészí-
tené és levizsgáztatná. Szükséges, hogy a háztartásban 
nőmnek alkalomadtán segédkezni tudjon. Szerény 
igényű, házias tanítónők kéretnek ajánlatukat hozzám 
mielőbb elküldeni. Fizetés : havi 40 korona és ellátás. 
Varga János tanító, Drávapiski (pósta: Kémes, Ba-
ranya). (2509—1—1) 

fo^rty oki. tanítónőt keresek, 
ki két fiamat a II. és III. elemi osztályban tovább 
tanítaná. Fizetése : 40 korona és teljes ellátás, külön 
szobával. Az illető állását azonnal elfoglalhatja. Büd-
szentmihály, Takaros-tanya. Gógh Győző, uradalmi 
számtartó. (2532-1—1) 

N a g y időmegtakarítás 
minden tanítónak, mert készen kapja tananyagbeosz-
tását, óratervét, órarendjét, mely könnyű áttekint-
hetőségénél fogva páratlan. 1 tan. 3 K, 2 tan. III—VI. 
oszt. 2 K, két összevont osztályoké 150 K, az egy68 
03zt. 1-20 K, portó 30 f előleges beküldése mellett 
szállít Dosztál Kálmán, Dicsőszentmárton. 

(2473—IV-1) 

Orgona-flarmóniuinok, 
elismert legjobb gyártmányok, a legolcsóbban 

szállít : 
Első magyar, vili. erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
Cflász. és kir. udvari szállító, a 
hangfokozó-gerenda, az Ccsfeai-
éa a Rákóczi-tárogató feltalálója. 

B U D A P E S T . 
Föiixlet : II., Láncúíd-u.5. 
Gyár : II., öntőház-u. 2. 
Továbbá ajánlja saját gyá-
rában készült, elismert leg-
kiválóbb minőségű vonós-

és fúvóhangszereit 
Ma^gynrorsz. legnagyobb TOnOs 

eg fú vő hangszerek gyára. 
Árjegyzék minden hangszerről kívánatra bér-

mentve. (35—52—50) 
Tanerőknek kiiiön kedvezmény. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
K I A D J A A VALLÁS- É S KÖZOKTATÁSÜGYI M. K I R . M I N I S Z T É R I U M . 

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

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső qép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingyen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes t i r . tanfelügyelő által láttamozott 
községi előljárósági bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

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

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, Vi l i . KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGY. KIR. EGYETEMI NYOMDA, I. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

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

Nemzetiségi kultúra. 
(—r.) Sokat hallunk nem - magyar 

anyanyelvű polgártársainknak kultúrá-
járól az iskola, az élet és a fórum 
vezetőitől. Elárasztja a panasz az orszá-
got, hogy nem-magyar születésű földieink 
nem élhetnek itt szabadon nyelvüknek 
és kultúrájuknak. Fájdalmasan érinti a 
mi románunkat és tótunkat, hogy a 
hazai — de román- és tótnyelvű hon-
polgárok vagyonából, szellemi termékei-
ből született — kultúra létjogosultsá-
gát a magyarság vonakodik elismerni. 
Hirdetik másajkú polgártársaink, hogy 
az a kultúra, melyet Magyarország földje 
termel, ha szerb is, vagy német is, nem 
lehet — idegen. Azt kívánják tehát, ismer-
jük el, hogy a magyar állam területén 
többféle ós különböző, ú. n. faji kultúra 
felvirágzása önmagától értetődőn ter-
mészetes. Csak magyar kultúra élhet e 
földön: ezt elismerik a nemzetiségek is. 
De hozzáteszik, hogy a tót, a vend, a 
román stb. kultúra is a magyar állam 
kultúrája. 

Ennek a lapnak, melyet a magyar 
királyi vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium ad ki, végre is le kell szá-
molnia az ily alapokra álló nemzeti-
ségi kultúrákkal. Ami van, arról — 
fejünket a homokba fúrva — nem 
hirdethetjük igazságosan, hogy nem 
létezik. Pedig nemzetiségi kultúrák 

nemcsak hogy léteznek, de szinte nap-
ról napra és sokszor kihívóan szembe 
is helyezkednek az egyetlen nemzeti 
kultúrával, melyet lapunk is szolgál. 

Elfogulatlan szemlélőnek el kell ismer-
nie, hogy még a távol múltban bizo-
nyos kultúrális állapotok rakódtak le 
i t t-ott hazánkban, amely kultúrális álla-
pótokhoz â  magyar szellemnek nem sok 
köze van. ïgy a királyföldi és szepesi 
szászok földjén és Horvátországban; 
újabbi időben pedig például a déli szerb 
és az északi tót városokban. E kultúrá-
lis térfoglalást úgy régebbi királyaink, 
mint újabbi államférfiaink csak jó szem-
mel nézhették ; mert a kultúra létesülé-
sével együtt járt a gazdasági megerő-
södés. A jólét pedig egyaránt e'őbbre 
vitte a király és az ország érdekeit. 
Nemzeti királyaink nem egyszer nagy 
kiváltságokkal védelmezték ezeket a 
kultúrális állapotokat. Ilv kedvező irányú 
volfc a magyar közfelfogás e külön fej-
lődő kultúrával szemben a vallási és 
hűbéri eszmék korában, tehát akkor, 
amikor még a faji és nemzetiségi esz-
mék nem terjedtek el Európában, illetve 
nálunk is. A faji öntudat azonban — a 
fájnak ez a természetes, pszichológiai 
kiválása — e kérdésben körülbelül az 
a határvonal, amelyen túl a magyar köz-

fe megváltozott; "Afmrrtra nrreya»- " -• jumm 
íehntartói' 'rite «győződtek, hogy V7A,SA 
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Earópaszerte a nemzetiségi eszmék bon-
togatják és szövöget ik az államalakulá-
sokat, különösen pedig amint azt tapasz-
talta a magyar nemzet (pl. 1848-ban) , 
hogy a faji eszme túlhajtása kérlelhe-
tetlen ellenségekként szembeállíthatja 
a hazai nem-magyar fajokat úgy a ma-
gyarsággal, mint magával az á l lammal: 
azóta a magyar ál lam hívei a szóban-
forgó különálló kultúrális ál lapotokat 
más szemmel ítélik meg. 

A faji összetartozás gondolata ugyanis 
gyakorlatban azt eredményezte, h o g y a 
hazai román a bukaresti, a tó t a prágai, 
a szerb a belgrádi, a szász pedig a ber-
lini, külföldi, t e h á t idegen kultúrát 
kívánta a magyar földbe átültetni . Ha 
a nemzetalkotó magyar faj kultórája 
olyan, mint az őt tápláló, aranykalász-
szal ékes rónaság, úgy az a törekvés, 
mely idegen — külföldi — kultúrát 
óhajt ide átültetni, olyan, mint annak 
az igyekezete, aki a pusztító aranka 
virágját szórja és ülteti a búzatáblák 
közé. Csak a tárgyi el lentétet akarjuk 
e hasonlattal megvilágítani ; bizonyí-
tani, hogy például a bukaresti kultúr-
liga szelleme egészen más, mint Dunán-
túli Közművelődési Egyesületé, hogy a 
berlini költők, művészek, államférfiak 
és császárok más világ mint Petőfié, 
Benczúré, Andrássyé és a magyar királyé. 
A külföldi kultúrának idegen a szelleme 
is; olyan, mely nemcsak a magyar faj-
nak, hanem a magyar államnak szelle-
mével , is ellenkezik. Ha az erdélyi szá-
szok megkoszorúzzák Bismarckot, nem-
csak a német fajt dicsőítik, hanem a 
német államiságot is; és ha Kossuth 
Lajos emlékét megvet ik a románok, 
nemcsak a magyar fajt, hanem a ma-
gyar ál lamot is megbántják. Téves hit 
az, hogy Petőfi kultusza csak a magyar 
faj kultusza ; mert Petőfi költészete 
kincse az egész magyar hazának. 

Tévednek nem-magyarajkú polgártár-
saink, ha a magyar kultúrát — saját 
kultúrájukból kiindulva — szintén faji 

kultúrának tekintik és nem látják meg 
benne a tágabbkörű nemzeti kultúrát. 
Magyarország történetéből meggyőződ-
hetnek tévedésükről a nemzetiségek. Ott 
áll Zrinyi, a költő, aki egyrészről a 
tágabb nemzeti kultúrának fényes alakja, 
másrészről pedig egyúttal ideálja a 
horvát faji kultúrának is. Aki szolgálja 
az államot és emeli a hazát, annak — 
le t t légyen saját külön fajának egyéb-
ként legnagyobb szószólója — emlékét 
híven őrzi a nemzet. Viszont a nem-
zetiségi kultúra soha sem fogadja keb-
lére a tágabb nemzeti kultúra nagyjait. 
Hiszen kaphat a külföldi vagy belföldi 
néptől is koszorút ; csak ne eredmé-
nyezné a külföld kultúrájának szeretete 
azt, — amiben a nemzeti kultúrával 
szemben csakis közömbösség és ellen-
szenv nyilatkozhatik — hogy honi nagy-
ságnak honi nemzetiségtől egy babér-
levél sem jut soha sem. 

A nemzetiségi kultúrának, szemben a 
nemzeti kultúrával, csak addig van lét-
jogosultsága, amíg semmiféle összeköttetést 
nem tart fönn a külföldi kultúrával. A nem-
zetiségi kultúra ne keressen ragaszko-
dása tárgyául külföldit; hanem szeresse 
és fejlessze itt teremtet t speciális viszo-
nyait. Ha a faji érzéseket és eszméket 
a hazai vonatkozású nemzetiségi kul-
túra teljesen kimeríti és lefoglalja, 
akkor a külföldi kultúra szelleme előtte 
is idegen marad. Az ibolya megszokott 
he lyén délszaki virág amúgy sem fakad ; 
idegen kultúra naggyá nálunk nem 
lehet. Egy talajból és hasonló körül-
ményekből született kultúrák közt nin-
csen disszonáncia ; két kultúra csak akkor 
száll harcba egymással, ha szellemük-
ben és törekvéseikben különböznek. 

— Kérelem. Az „Apponyi Albert gróf és 
Tóth János alapítvány" gyűjtőbizottsága azzal a 
kéréssel fordul a tanítósághoz, a tanítóegyesületek 
elnökeihez és a tanítóság minden jóakarójához, 
hogy az alapítványra szánt kegyes adományokat 
lehetőleg a f. évi december végéig Veszprémbe, 
Nagy Lajos ig.-tanító cimére, mint a gyűjtő-
bizottság pénztáraokához, elküldeni szíveskedjenek. 
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Anyák és csecsemők otthona. 
írta: Lakatos Lajos. 

A melegen érző magyar női szív nemességé-
nek legszebb diadala az Országos Anya- és 
Csecsemővédő-Egyesület által a csecsemő- és 
anya védelem céljaira emelt s nem rég fényes 
ünnepség keretében megnyílt első otthon. 

Az új otthonnak az a magasztos célja, hogy 
a veszendő anyáknak megszerezze az anyaság-
ban való örömet. A szerény kezdés szűkre sza-
bott keretein belül ebben a házban otthonra, 
ápolásra találhat akárki, egy jogcím : az anya-
ság alapján. A legszegényebb, legrongyosabb, 
legkidobottabb nőt is szeretettel fogadják ebben a 
házban, csak azért, mert anya. Az anyaság jogot 
ad neki a szeretetre, az ápolásra, a gondozásra 

Ez otthonnak a fölállítása nem puszta jóté-
konysági tény, egyszerű alamizsnálkodás, hanem 
egy új szociális lelkiismeret támadásának az 
előjele s ékesen szóló szimbóluma annak, hogy 
a társadalom immár megértette az anyaság 
nagy értékét. 

A régmúlt időkben az anyaság ösztöne és a 
család gazdasági érdeke között nem volt ellen-
tét. Sőt ellenkezőleg, ez a kettő párhuzamos 
volt egymással. A család, a nemzetség, a törzs 
asszonyai minél több gyermeknek adtak életet, 
annál hatalmasabb, annál gazdagabb lett az 
illető család, nemzetség és törzs, mert minden 
születéssel a halászó, a vadászó, a földet mívelő 
kezek száma szaporodott s ezek a kezek — már 
gyengécske korban is — több értéket termel-
tek, mint amennyit elfogyasztottak. 

Ebben a korban nem okozott gondot az 
egygyermekrendszer, nem kellett törvényt hozni 
a gyermekölés, a magzatelhajtás ellen egysze-
rűen azért, mert a gyermek értéknek számított, 
s épen olyan kötözni való bolondnak tartot-
ták volna azt, aki nem akar gyermeket, mint 
azt, aki kismalacot vagy borjút nem akar. A 
gyermekáldás ellen való bűnök akkor kezdőd-
tek, amikor az erős kapitalista fejlődés meg-
ölte a békés, patriarkális időket, kiélesítette a 
létért való küzdelmet s ezzel a gyermek — a 
család szempontjából — megszűnt gazdasági 
érték lenni. Értéktermelő helyett fogyasztó lett. 
Ettől kezdve — párhuzamosan a házassági 
erkölcs fejlődésével — a gazdasági érdek nem 
adott szárnyakat az anyasági ösztönnek, hanem 
épen ellenkezőleg: az anyasági ösztönnek meg 
kellett küzdenie az egyéni, a családi ösztönnel, 
hogy megnyilatkozhassék. Az anyasági ösztön 
pedig, mihelyt egy vagy két gyermekben kielé-
légítést kapott, megnyugodott s ezzel a nem-
zés vágyának fölébe kerekedett az önzés ; a 
nagy családok szeretetét fölváltotta az egy- és 
a ke'tgyermekrendszer. 

Es a gyermek ? A gyermek megszűnt gazda-
sági érték lenni ? Nem. Csak a fejlődésnek 
ezen a fokán nem az egyén és nem a család 
számára gazdasági érték, hanem a szociális 
közönség számára. 

S ezen a ponton éles ellentétbe került a 
családok, az egyének és a társadalom érdeke 
egymással. A társadalom, az állam sok gyer-
meket akar, mert katonára, munkáskézre van 
szüksége. A megesett leány azonban azt mondja : 
„Nekem nem kell gyermek, mert nekem a 
gyermek szégyen, elpusztulás ! " A szegény 
családapa azt mondja: „Egy gyermek vagy 
két gyermek nekem elég házi örömnek, család-
folytatónak ; katonáról, munkásról, adófizető 
polgárról gondoskodjék más!" S a maga szem-
pontjából mind a kettőnek igaza van. S ebből 
a dilemmából nincsen más kivezető út, csak az : 
hogy, ha a gyermek a szociális közösség gazda-
sági érdeke, a gyermekszületéssel és a gyermek 
neveléssel járó terheket is vegye át ez a szo-
ciális közönség. És hogyha a törvényes házas-
ság gyermeke semmivel sem jobb munkás, 
katona vagy adófizető polgár, mint a törvény-
telen szerelem gyermeke, a társadalom becsül-
jön meg minden anyaiágot egyformán. 

Az új anyák otthona már ennek az új szo-
ciális lelkiismeretnek a csírázását jelenti, mely 
diadalmasan fölmagasztalja s minden asszony-
ban kivirágoztatja a legszebb, a legszentebb 
ösztönt: az anyaság ösztönét. 

A „józan" francia parasztság körében a jövő 
gondja valósággal megakasztotta a népszapo-
rodást és hiába alkotott a köztársaság törvé-
nyeket a szapora anyák jutalmazására, a józan-
ság kiszámította, hogy a jutalom kevés a gyer-
mek eltartására és a családi örömök csak olyan 
ritkák voltak azontúl is. Franciaországban azon-
ban az irodalom, a művészet sietett az állami 
érdek védelmére. Kultuszt csinált az anyaságból. 
Hasafisági kérdési a szaporaságból. A francia nő 

nemcsak akkor hiú, ha testének plasztikáját félti, 
hanem akkor is, ha a divat állít föl vele szem-
ben követelményeket. Nos, az irodalom, a mű-
vészet, főleg a festészet divatba hozta a gyer-
meket. Hiúságból és hazafiságból. A német 
háború után a francia nők gyűrűiket és éksze-
reiket áldozták föl, hogy Thiers lefizethesse 
az ötmilliárdos hadisarcot. Most az „örök szép-
séget" áldozzák föl, hogy Franciaország népe 
ki ne pusztuljon. 

Minden időben szörnyen bánt el a csecse-
mőkkel az emberiség. Még a Tajgetosz hegye, 
melyről ledobálták a nekik gyöngéknek látszó 
gyermekeket, vagy az indus szokás, hogy a 
Grangesbe lökték, nem volt a legrosszabb és 
legkíméletlenebb eljárás, hogy szabaduljanak 
tőlük. Ennél még embertelenebb volt a XIX. 

5 1 * 
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század angyalcsinálása, melynek gépezetét oly 
igazán és megrázóan írja le a „Fécondité"-
ben Zola. 

Az első gyermekvédelem-nyomokkal csak 
1204-ben találkozunk Rómában, akol III. 
Innoeent pápa az első gyermekmenedékhelyet 
alapította, megtudva azt, hogy naponta húz-
nak ki a Tiberisböl a halászok elhagyott és 
megfullasztott gyermekeket. 

Franciaország csak 150 évvel később követi 
a példát, mikor már Párisban egyszerűen az 
utcára tették ki a gyermekeket. Paulai Szent 
Vince nevéhez fűződik ennek az iszonyatos-
ságnak a megszüntetése. 

A francia jakobinusok 10 nappal királyuk 
kivégzése előtt határozták el, hogy az állam 
segíteni tartozik minden többgyermekű szegény 
családot, hogy fölnevelni, emberré tenni tar-
tozik minden talált gyermeket, hogy a leány-
anyának is joga van nemcsak a nemzet támo-
gatására, de az abszolút titoktartásra is! Ok 
mondották ki végre, hogy a talált gyermeket 
lelencnek nevezni tilos, „ők a nemzet árvái!" 

Az anyaság és gyermekvédelem ügyében a 
legnagyobb, a legszélesebbkörű akció Német-
országban foly, ahol különben is minden kér-
dést, amely a nemzeti erősödéssel függ össze, 
féltő s nagy gonddal vesz kezébe az állam és 
a társadalom együtt. Ott a birodalom első 
asszonya, a császárné állott a mozgalom élére. 
Részt vett a Vöröskereszt nőegyesületeinek a 
gyűlésén, melyet a berlini képviselőházban tar-
tottak a csecsemővédelem tárgyában s elnök-
lete alatt egész programmot dolgoztak ki, amit 
a bimbóvédelem kiskátéjának lehet nevezni. 

A szegény magyar anyák támogatására is 
föltétlenül országos intézményt kell létesítenünk, 
hogy hazánknak egészséges anyákat és gyerme-
keket nevelhessünk. Magyarországon évenként 
legalább 5000 nő hal meg gyermekágyban és ezek 
közül körülbelül 4000 a gyermekágyi láz áldo-
zata. Még szomorúbb képet nyújt a csecsemő-
halandóság. Evenként közel 12.000 gyermek 
születik halva s közel 150.000 gyermek hal 
meg az első életévben. Ezek kétségkívül nem 
normális állapotok, s hogy itt valamit tenni 
kell, mindenki érzi, akinek szíve egyáltalán 
érezni képes. 

Vajha megvalósulnának az „Országos Anya-
és Csecsemővédő-Egyesület" védőnője : Stefánia 
királyi hercegnő, Lónyay Elemérnének az 
„Anyák Otthona" megnyitó - ünnepélyén mon-
dott lelkes és lelkesítő szavai: „Bár fogadnák 
meg szavamat szeretett honfitársaim s ne csak 
lobogjon a lelkesedés lángja, de széles e hazánk-
ban céljainkat szolgáló intézetek alakuljanak és 
működjenek !" 

t 

Érdekes asszonyok. 
írta: Dánielné Lengyel Laura. 

Mikor egy férfi kiemelkedik a tömegből, az 
ismeretlenség szürkeségéből, rendesen intellek-
tualitása, vagy akarata, vagy vas-energiája 
emeli őt fel. Van valami elszomorító és mélyen 
lesújtó abban, ha a hírneves, érdekes asszo-
nyokra gondolunk, mert ezeknek emlegettetése 
majdnem mindig szorosan asszonyi voltukkal, 
vagy világosabban szólva, nemi életükkel függ 
össze. Mintha valóban az öregek ama régi, ki-
próbált közmondásának kellene igazat adni : a 
legjobb asszony az, akiről a legkevesebbet be-
szélnek. 

Valaha ez nemcsak igaz volt így, de termé-
szetes és rendjén való dolog, míg a nőnek élete 
szigorúan megszabott szűk körre: a családi 
életre volt szorítva. Bizonyára az volt a példás, 
igaz és értékes asszony, kinek legkevesebbet 
emlegették a nevét. S bár minden ép gondol-
kozású, józaneszű ember tudja, hogy a nőnek 
mindig legnagyobb érdeme volt és lesz, ha jó, 
derék, egészséges gyermekeket nevel, bizonyos, 
hogy a családi erények intim természetüknél 
fogva, ízléstelenség nélkül, idegenek által nem 
tárgyalhatók, még méltányolni is csak csöndben, 
néma hódolattal lehet őket. Mióta azonban a 
nő mint ember is kezdi helyét elfoglalni, sőt 
néha derekasan meg is állni, önkénytelenül is 
szomorú sóhajtás fakad fel lelkünkből és arra 
gondolunk: micsoda nagy talentum, micsoda 
megfeszített akarat, milyen fényes elmebeli 
munka tenné olyan emlegetetté, vagy mondjuk 
érdekessé egy asszony alakját, mint egy szen-
zációs bűnpör, egy különös kaland, egy bizarr, 
merész élet! Madame Curyről tudjuk, hogy a 
Sorbonne-on ad elő, valószínűleg igen jó és tar-
talmas előadásokat tart, különben nem enged-
nék szóhoz jutni a világ egyik legelső egyete-
mén. Am ez nem valami komoly tény konsta-
tálása, csak logikus hipotézis, mert még egy 
komoly cikkben sem olvastam előadásának mél-
tatását, ellenben tudom, — mert tudnom kell — 
hogy Haverda Máriának szőke haja és kerek 
arca van. Tudnom kell, mert hiszen minden 
lap megírta, hogy Mme Steinheil hipnotizálóan 
tud minden férfira nézni, hogy tekintetének 
nem lehet ellentállni, stb. . . . Szóval a nő ér-
dekessége, emlegetettsége majdnem mindig ab-
normis nemi dolgokkal van kapcsolatban, mert 
hiszen jól tudjuk, hogy' ezek, az inkriminált 
vádban talán ártatlan hölgyek semmiképen sem 
pályázhattak volna a pápa aranyrózsájára. 

Tudom, mi a felelet erre. Szomorú hírnév és 
érdekesség az ilyen, ugyan ki vágynék reá? 
Természetesen, soha semmiféle jóérzésű ós józan-
eszű női teremtés. Ám még sokkal szomorúbb 
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az, hogy az asszony számára mintha egyedül 
csakis ez az állati út vezetne a kiváláshoz, a 
hírnévhez. Az erkölcsprédikátornak itt könnyű 
megjegyezni, hogy tessék békét hagyni a kivá-
lásnak, a hírnévnek. Csakhogy az olyan tanácsok 
és kívánságok, melyek az emberi természettel 
ellenkeznek, ostobák, erkölcstelenek és hazugok. 
Csalárd, hipokrita, kétszínű morált hirdetve 
kényszerítik az embereket, hogy önmaguknak 
is hazudjanak, saját benső énjüket is ámítsák. 
Az emberi hiúsággal igenis számolni kell, mint 
a haladás egyik biztos és erős mozgatójával. 
Hajdan teljesen különvált a férfiúi és női hiú-
ság. A férfiét elnevezték dicsvágynak, ambíció-
nak, mert a sikernek, a kiválóságnak, a hírnév-
nek szólt, a nőét röviden hiúságnak, mert csakis 
a fizikum csinosításából és kelletéséből állt. 
Holott a megkülönböztetés már akkor hazugság 
volt. A két érzés egy : a kiválás, az emelkedés, 
az érvényesülés ösztöne. Míg a nő csakis testi 
szépsége, üdesége által érvényesülhetett, teljesen 
fizikumának szentelte minden erejét, minden 
idejét. Most, hogy mint ember is kezd dolgozni, 
átvette a férfias ambíciókat, ő is akarja mun-
kájának anyagi éí erkölcsi eredményét látni. 
Ez lehet gyarlóság, gyöngeség, de számolni kell 
vele, mert megvan, mert morális prédikációk-
kal ilyen ősérzéseket a lélekből kiirtani nem 
lehet. ' 

Most aztán mindazoknak az asszonyoknak, 
kik tartalmas, komoly munka után a tömegből 
kiváltak, megdöbbenve kell látniok, hogy egész 
életük munkásságáról nem esik annyi szó, mint 
egy csirkeagyú, korlátolt beszámíthatóságú te-
remtés ostoba és szemérmetlen kalandjairól, 
vagy egy hisztérikus asszony megdöbbentő ha-
zudozásairól. Mi ez ? Ujabb bizonyíték volna 
arra, hogy hiába minden, a társadalom még 
mindig nem veszi komolyan a nő munkáját és 
érdekesebbnek tart egy pocsolyában vergődő, 
szánnivaló kis állatot, mint száz komoly, tar-
talmas, munkás nőt? Talán jól esnék, ha szt 
mondhatnók, hogy ez a férfiak által berendezett 
társadalom ítélete, ámde nem így áll a dolog. 
A nők, kiket igazán nem kell, hogy megvesz 
tegessen az ilyesmi, tolongtak a Haverda-féle 
tárgyalásra és ők dobáltak cukrot meg csókot 
a szőke Mariskának, ki lehet, hogy csakugyan 
ártatlanul ült a vádlottak padján, de akinek 
élete mindenféle gyilkossági problémáktól el-
tekintve, nem egyéb, mint egy falánk, ostoba, 
nem is válogatós állat tengődése, ki onnan veszi 
az ő alantas táplálékát és örömeit, ahonnan 
épen jut, amerről kapja. Néha kristály csészéből, 
többnyire azonban piszkos vályúból. A gyilkos-
ság kérdésének eldöntése a bíróság dolga, a 
Haverda Mária emberi értékével azonban min-
den józanítéletü ember tisztában lehet. És mégis 

három hétig az ő bűnpöre volt a fő beszélge-
tési téma. Ha valaki ezalatt valami komoly 
asszonymüvész szobráról, vagy képéről beszélt 
volna, bizonyára senkit sem érdekel szava, ítélete. 

Ha pedig most a színésznő-kultuszt hozzák 
fel ellenem, csak azt felelhetjük, hogy a szi-
nésznő-kultusz mellettünk bizonyít. A teát-
rista művészet sohasem vonatkoztatható el tel-
jesen bizonyos testi, sőt mondhatnám, érzéki 
hatásoktól. Még a legbecsületesebb, legkomo-
lyabb színésznő játékán is keresztülérezzük az 
asszonyt. Erről ők maguk sem tehetnek, ez a 
hatás művészetüknek természetében, karakteré-
ben van. A színésznő-lázról, vagy épen prima-
donnakultuszról hát ne szóljunk, mert itt még 
az igazán jóhiszemű ember sem tudja egészen 
bizonyosan, hogy miért, vagy kiért lelkesedik. 

Bizony sivár, lealázó állapot ez a nőre. Le-
alázó, hogy sem értelme, sem ereje, sem akarata 
nem bírja őt oly gyorsan a szürkeség homá-
lyából kiemelni, mint valami groteszkség, bizarr-
ság, vagy épen bűn. Még érteni lehetne a dol-
got, ha e nők valami démoni szenvedélyt, va-
lami lobogó temperamentumot mutatnának. 
Yégre is minden megdöbbentő, ha nagy, talán 
még a bűn is. De mikor szánalmas intelligen-
ciájú, korlátolt kislibák tipegnek a bírák előtt, 
sem szavaikban, sem tetteikben nem mutatva a 
logika halvány árnyékát sem. Értelmetlen, ösz-
töneiknek élő teremtmények állanak előttünk, 
kiknek lelkébe nézve, olyanféle szomorúság fogja 
el az embert, mintha az állatok ostoba, üres, 
sekély szemébe néz. 

Mindezekre pedig sem azt nem lehet mon-
dani, hogy jól van úgy, ahogy van, sem azt, 
hogy becsületes, komoly nő ne kívánjon kiválóvá, 
érdekessé válni. Míg a féifiaknak vannak álmaik, 
lesznek a nőknek is. Hajdan ez az álom kizá-
rólag a férfira szorítkozott, de nem tartom rom-
lottabbnak a világot, ha most már a hírnévre, 
az elismertetésre, komoly munkájának megbe-
csültetésére is kiterjed. Sőt azt hisszük, ezen 
is, mint sok más visszás dolgon, azoknak a 
nőknek munkája fog segíteni, kik csöndben, 
szerényen, de szorgalmasan készítik elő a jobb, 
a boldogabb jövendőt. Vannak dolgok, miken 
jóakarat, szándék mitsem segít, csakis a meg-
termékenyített idő hozza magával, gyümölcs 
gyanánt. Mert hiába határozzák el a férfiak, 
— akár parlamenti határozattal — hogy mától 
fogva a komoly, tartalmas, becsületes embert is 
meglátjuk a nőben, a dolgok maradnak úgy, 
amint vannak. Ezen az állapoton csakis a nők 
tudnak változtatni és ők is csak nagy, komoly, 
kitartó, türelmes munka árán. Azért a drága, 
értékes gyümölcsért, amit majd az idő magával 
hoz, sokat kell dolgozni. De dolgozni és nem 
szónokolni. Asszonyi munka verejtéke terméke-
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nyíti meg a fát, melyen az emberi elismerés, 
az emberi megbecsülés virága nyílik majd szá-
munkra. 

A gyermek egyénisége 
és a középiskola. 

(A Gyermektanulmányi Társaságból.) 

A középiskola tisztje a reábízott fiatalságnak 
az érlelése. Fény és meleg kell ehhez a proeesz-
szushoz. Fénye van, de melege nincs. Mert nem 
nevel ; mert ügyet sem vet a gyermek egyéni-
ségére. Pedig ez nem új fogalom. Már az ókor-
ban is megérezték a szükségét és igazságát. A 
középkor nem kedvez a gyermeki egyéniség meg-
ismerésének. Az újkor több századán át azt hitték, 
hogy mindent az ifjúkorban kell megtanítani. A 
reneszánszban már ébredez az a tudat, hogy 
csömört okoz az iskola. Rousseau az első, ki 
bátran kimondja, amit számos gondolkozó lélek 
sejt. 0 az első gyermektanulmányozó, mondja 
Kemény Gábor dr. tordai tanár „A gyermek 
egyénisége és a középiskola" címen tartott elő-
adásában. Rousseau „Emil"-jének alapgondolata 
nagy lelkesedést keltett azokban is, kik nem he-
lyeselték módszerét. Az életnek akar nevelni és 
mégis elzárja az élettől a gyermeket. Vér nélkül 
való elméletével szemben Pestalozzi az elevenen 
lüktető életet viszi be iskolájába, a nevelés gya-
korlatába ! Rousseau és Pestalozzi elvei tiszteletet 
gerjesztenek a mai pedagógusokban, de nem ér-
vényesülnek. Elvesznek az iskolai tudományok 
halmazában. Azt hiszik, hogy azt a tömérdek 
tudományt és ismeretet, mely évszázak, sőt év-
ezrek folyamán felhalmozódott, bele kell önteni 
a gyermek lelkébe. Hát ez tisztán lehetetlenség. 
A statisztikai adatokkal igazolni igyekeznek ugyan 
a sikert, de ez nem egyéb szemfényvesztésnél. 
Elég bizonyíték rá a mindennapi tapasztalat. Az 
a valóság, hogy az iskolából kikerült emberek, 
egy-kettőnek kivételével, elfordulnak a tanulástól. 
A sok tudomány között megfeledkezünk a gyer-
mekről, egyéniségéről, lelkének teherbírásáról. 
Gyermektanulmányi Társaságunknak épen az az 
érdeme, hogy a gyermekre irányítja a közfigyel-
met. Kétségkívül nem eredménytelenül. Eddig 
azonban inkább az elemi iskola körében hódít. 
A középiskola érzéketlen, holott talán még na-
gyobb szüksége van arra, hogy számba vegye a 
gyermek egyéniségét. Hiszen az az igazság, me-
lyet Veszely Ödön dr. hangoztat, hogy minden 
gyermek önálló tanulmány, a középiskolára is áll. 
Az igazi gyermektanulmány feladata nem is szo-
rítkozhatik egyedül és kizárólag magára a gyer-
mekre. Annak szükségszerűleg a gyermek kör-
nyezetére is ki kell terjednie, családi viszonyaira, 
származására és mindarra, ami hatást gyakorol a 

gyermek természetére és kialakulására. Ezért való-
kép nem egyedül a tanító hivatott a tanulmány 
végzésére, hanem a szülőknek is szoroj köteles-
sége. Naplót kellene vezetniük gyermekeik leg-
kisebb korától fogva. Eszleleteiket közölnék a 
tanítókkal és viszont. De ne várakozzanak addig 
a pedagógusok családi megfigyelésekkel, míg 
annyira fejlődik a gyermektanulmány, hogy a hazi 
tűzhely körül is népszerűvé lesz. hanem, mint 
szülők, honosítsák meg otthonukban a gyermekről 
vezetett naplót. 

Nevelő hatáskörükben értékesítsék aztán a 
szerzett adatokat. Csak egy esetben értékesíthetik 
sikeresen. Az esetben ugyanis, ha nem csupán 
prédikálják, hogy mit kell tenniök növendékeik-
nek, hanem a saját példájukkal vezetik jóra a 
gyermek lelki erőit. Az a tanító vagy tanítónő, 
aki elvesztegeti tekintélyét a zsúrokban, ne szá-
mítson növendéke tiszteletére és szeretetére ; aki 
elfecsérli idejét és munkaerejét pl. a politizálás-
sal, az nem szentelheti életét a jellemnevelés 
nagy érdekének ; ki maga nem tudja tárgyát, 
örökké puskázik az asztalán fekvő nyitott köny-
véből, mi jogon kívánhatja, hogy tanítványa 
tanulja és tudja tárgyát. Sokat hibázunk. Mi 
tanárok is, tanulmányi rendszerünk is. Különösen 
a szakma szerint megosztott tanítás ellenkezik az 
okszerű és következetes nevelés gondolatával. 
Ismeretes dolog, hogy minden tanár a maga 
szaktárgyát hajszolja. Innen ered elsősorban a 
túlterhelés. Az előadó a klasszicizmus híve és 
szolgája, még a modern irodalomban is csak azt 
szereti, ami klasszikus. Mégsem barátja annak, 
hogy már a gimnázium első osztályában tanítsák 
a latin nyelvet. Hiszen az anyanyelvét sem tudja 
az a gyerek. Hogy hatolhasson be az idegen 
nyelv titkaiba. Erre ráillik Comenius mondása: 
táncolni tanítják a gyermeket, meg mielőtt járni 
tud. Aztán három-négy éven át agyonkínozzuk 
a zsenge lelket a bonyodalmas és erdektelen 
grammatikával, és amikor kifárad küzdelmében, 
fogékonyságot követelünk tőle a remekírók szép-
sége iránt stb. Eltörlendő az osztályozás, mely a 
legjobb akarat mellett is igazságtalan. Igazat ad 
Nógrády László dr. nak a felolvasó, hogy a gyer-
mek egyénisége helyett a tantárgy egyénisége 
uralkodik. Hozzáteszi, hogy a tanár egyénisége 
is. Ha odaadással követjük azt az utat, melyet 
Nagy László és lelkes társai mutattak meg 
nekünk a Magyar Gyermektanulmányi Társaság 
megteremtésével, jóra fordulhat minden ; elérhet-
jük a kívánt sikert a nevelésben ; elérhetjük a 
magyar nemzeti nevelésnek várva-várt korszakát. 
Különben nem. 

Teleki Sándor gróf elnök, ki bevezető-szavai-
ban melegen üdvözölte a nagyszámban megjelent 
közönséget és örömét fejezte ki, hogy a Gyermek-
tanulmányi Társaság úgyszólván napról napra 
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nagyobb té r t foglal el. Köszönetet mond az elő-
adónak. A maga részéről is hangsúlyozza, hogy 
az oktatás vezetőinek szükségképen törekedniök 
kell az érdeklődés fokozására. Egyik tanulmány-
útjában, melyben földrészünk művelt nemzeteinek 
tanítónőképzésével óhaj tot t megismerkedni, sok 
olyat látott és hallott, amit szerencsésen hasz-
nálhatna fel a magyar tanítónőképzés is. Nem 
csekély jelentőségű az érdeklődés fölkeltése. Két 
mozzanat j u t most eszébe. London egyik tanítónő-
képző-intézetében, a Stockwell collegeban a taní-
tás kezdetén lépett egyik osztályba a gróf. A 
tanítónő azzal kezdte tanítását, hogy megismétli, 
amit előtte való nap fej tegetet t . Tegnap — úgy-
mond a tanítónő — fá j t a fejem, ezért nem 
magyaráztam elég érdekesen. Visszatérek tehát 
reá. Hiszem, hogy ma érdekesebb lesz az elő-
adásom. Ez a bevezetés szemmelláthatólag fel-
költötte a leányok érdeklődését és lekötötte mind-
nyájunk figyelmét. Egy másik angol képzőnek 
gyakorló iskolájában kipróbálták, vájjon helyesen 
ítélték e meg a tanárok a leendő tanítónők dol-
gozatait. Vájjon a gyermekeknek ugyanaz a mese-
fogalmazvány tetszik-e legjobban, melyet ők első-
nek tekintettek. 

Nógrády László dr. elismeri, hogy Kemény dr. 
élesen jellemezte középiskoláink tanulmányi álla-
potát. Sajnálja, hogy nem nevezte meg a bajok 
forrását. Az a baj ugyanis, hogy tanárképző-
egyetemünk nem tanítja meg, hogyan kell taní-
tani. Van ugyan egy mintagimnáziumunk minta-
tanárokkal és mintanövendékekkel, i t t azonban 
legfeljebb azt lehet megtanulni, hogy hogyan 
bánjanak olyan osztállyal, melynek nincs több 
növendéke, mint 1 7 — 2 0 . Ilyen ideális állapot 
nincs sehol az országban, de elég gyakori az 
olyan osztály, melyben négyszer akkora a növen-
dékek száma. TValdapfel János dr. nem vitatkozik 
az előadóval, de csodálkozik a hangján, mely 
merészen elítéli összes középiskoláinkat. Nem 
tudja, honnan szerezte tájékozottságát, mer t alig 
láthatott két-háromnál több középiskolát. Fel-
szólaló ismeri a magyar középiskolákat és bizto-
síthat mindenkit, hogy sok jó intézetünk van és 
tekintetbe veszik mindenütt a gyermek egyéni-
ségét. Nógrádynak megjegyzi, hogy az egyetem-
mel kapcsolatban álló iskola keresztneve nem 
minta-, hanem gyakorló-iskola és ha nincs is 
egy-egy osztályban 6 0 — 8 0 tanuló, mégegyszer 
annyi van, mint 17 — 20. 

Az élénk hozzászólásoknak határozott érdemük, 
hogy fokozták a közérdeklődést. 

Havas Irma. 

— Tanító a törvényhatósági bizottság-
ban. Belluson a mult hó 22-én tartott választáson 
Kánszky József bellusi rk. igazgató-tanítót törvény-
hatósági bizottsági tagnak megválasztották. 

K ö n y t e s h á z. 
* Dukai Takách Judit élete és munkái. 

(Közli Vadász Norbert , csorna-premontrei kano-
nok. Megjelent a Franklin-Társulat kiadásában. 
Ara 3 korona.) 

A megújhodás korának egyik érdekes költője 
volt Dukai Takách Judi t . Eletéről eddig keveset 
tud tunk . Műveit is alig ismertük. Nevét ugyan 
emlegette az irodalomtörténet, de ez inkább ha-
gyomány volt Toldy Ferenc óta, mert költői 
alkotásai elzárva maradtak előlünk. 

Vadász Norbertnek köszönhetjük, hogy meg-
ismerkedhettünk velük. Nem kiváló alkotások e 
költői művek, nem is alkalmasak arra, hogy újabb 
világításban tüntessék fel az irodalmi megújhodás 
korát , de szükség volt megjelenésükre, hogy ki-
egészítsék azt a képet, mely a mul t század első 
évtizedeinek irodalmáról lelkünkben él. 

Vadász Norbert megírta Takách Jud i t rövid 
életrajzát is. Ez életrajz nem az adatok sivár 
felsorolása, hanem a költői fejlődés ismertetése. 
Takách Juditot csak akkor tud juk értékelni, ha 
élete folyását ismerjük. Tehetsége nem fejlőd-
he te t t akkorára, amilyenné egy más korszakban 
fej lődhetet t volna. Hatása alá kerül t kora nagy 
embereinek, elsősorban Berzsenyinek és Kazinczy-
nak. Hiányzott belőle az erő, hogy Berzsenyivel 
versenyezhessen, nyelvérzéke nem engedte, hogy 
Kazinczy-tanítvány váljék belőle. Költeményei in-
gadozást mutatnak. De legnagyobb baj volt, hogy 

• egy nála jóval tehetségtelenebb költőismerőse 
szinte ráerőszakolta az időmértékes formát. Egyé-
nisége nem fejlődhetett ki. Nem is alkotott mara-
dandót, de lehetetlen megindulás nélkül olvasni 
költeményeit, ha beleéljük magunkat korába, ha 
szomorú életét ismerjük. 

Vadász Norbert hasznos szolgálatot tet t az 
irodalomtörténetnek, mikor Takách Jud i t költe-
ményeit kiadta és életrajzát megírta. 

* A Magyar Mese- és Mondavilágnak, 
Benedek Elek ötkötetes munkájának harmadik 
kiadása jelenik meg most. Az első és második 
kötet harmadik kiadása most jelent meg. A kiadó 
Athenaeum az ötkötetes művet tízkötetes kiadás-
ban is megjelenteti, s így most egyszerre két, 
illetőleg négy kötet jelent meg. Egy-egy kötet 
ára a régi formában 6 — 6 korona, az ú j formá-
ban 3 '60—3'60 korona. Kapható a kiadónál 
(Rákóczi ú t 54.) s minden könyvkereskedőnél. 

* Bert Pál ifjúsági könyvei. (1. Ázsiai és 
ausztráliai utazások és vadászkalandok. 2. Afrikai 
utazások és vadászkalandok. 3. Sarkvidéki utazások 
és vadászkalandok. Mind a három kötetet Simonyi 
Jenő dr. fordította. Megjelentek az Athenaeum 
kiadásában. Egy-egy kötet ára 2 korona 40 fillér.) 

Az iskola a tudománynak csak a vázát ismer-
tethet i meg növendékeivel. A nagy hézagokat az 
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olvasmányok anyagával tölti meg az ifjúság. De 
nem mindig utólagosan. Igen gyakran örömmel 
tapasztalja a tanító, hogy van mire építenie. 
Tanítványai között sokan vannak, kik előtt nem 
idegen az az anyag, melyről beszél nekik. Ilyen-
kor észreveszi, hogy könnyebb a tanítás, nagyobb 
az érdeklődés. A jó ifjúsági irodalom majdnem 
olyan fontos tényező, mint a jó iskola. 

A Bert-féle könyvekre is fontos hivatás vár. 
Fejlesztik a képzelőtehetséget s nagy segítségére 
vannak a földrajzi, természetrajzi és néprajzi 
ismeretek terjedésének és erősödésének. Leírás 
helyett elbeszélést nyújtanak. Érdekes kalandok, 
megfigyelések váltogatják egymást e művekben. 

Csak két megjegyzésünk van e könyvekre. Az 
egyik az, hogy a növényvilágnak aránylag kevés 
helyet szentel a szerző, a másik, hogy nagyon 
kegyetlen színben tűnik fel e könyvekben az 
ember. Az ifjúsági írónak nemcsak arra kell 
vigyáznia, hogy könyvei érdekesek legyenek, hanem 
számolnia kell a mai finomabb idegzetű gyermek-
kel, aki nem gyönyörködik az állatok lemészárlá-
sában. Kiküszöbölni nem lehet őket e könyvekből, 
hisz' vadászkalandokat mesél el a szerző, de 
enyhíteni lehet rajtuk. Mi az ilyenfajta könyveket 
nagyon alkalmasaknak találjuk arra, hogy az em-
beri gondolkodásmódot szembeállítsuk az állati 
vadsággal és kérlelhetetlenséggel. Egy-egy gyer-
mekkorban olvasott ügyes rajz aztán oly mélyen 
vésődik a lélekbe, hogy végigkíséri az embert 
egész életén át s nem egyszer tetteinek motívuma 
lehet. 

* Benedek Elek Kiskönyvtárából újabban 
kilenc könyv jelent meg, egyes és kettős köte-
tek s így most e vállalat 122 kötetből áll. A 
most megjelent kötetek következők : Elbeszélések 
Pásztor Józseftől, A beszélő csipke Havas Ist-
vántól, A sasfia meg a sasfióka, Móricz Zsig-
mondtól, Régmúlt idők Sárándy Istvántól. Ezek 
mind egyes kötetek s egynek-egynek ára 60 fil-
lér. Megjelentek továbbá ezek a kettős kötetek: 
Rákóczi lobogója Lampérth Gézától, Utazás a 
Tiszán Krúdy Gyulától, Utazás a Vágvölgyén 
Kolumbán Lajostól, Az új élet Dánielné Lengyel 
Laurától. Ezeknek ára egyenként 1"20 korona. 
Kiadja a Lampel-Wodiáner könyvkiadó cég (An-
drássy út 21.). A kötetekre alkalmilag visszatérünk. 

* Egyházi Népénektár. Csizmadia J. Gyula 
tanító Egyházi Népénektára ezidőszerint 100.000 
példányban forog közkézen. Oly ritka és páratlan 
esemény ez könyvpiacunkon, amilyenre nem igen 
hamar akad példa. Az Egyházi Néjpénelctár éne-
kes és imakönyv, mely az esztergomi főegyház-
megyei hatóságtól nyert jóváhagyást, 4 2 0 oldal 
s 500 szebbnél szebb éneket s bő imarészt foglal 
magában. S ami fő, az egyes nagyobb ünnepekre 
nem egy-két, hanem számos alkalmi éneket talál-
hatunk benne. Hogy többet ne említsünk, csupán 

karácsonyi ének van benne 30, szentségi ének 
7 5 — 8 0 , Szűz Mária ének 106 stb. 

Hogy szerző úttörő, hézagpótló munkát bocsá-
tott közre, legfényesebben igazolja a gyors elter-
jedés. Ismeri e könyvet széles e hazában minden 
róm. kath. tanító s aligha van olyan kis falu 
vagy tanya az országban, ahol elterjedve nem 
volna ; nincs olyan róm. kath. templom, hol nein 
ebből zengedeznének dicséretet Istennek. 

A kántoroknak ez a segédkántora. Sok kántor-
tanító életét hosszabbítja meg ez a könyv, mert 
ennek behozatalával kiküszöböltetett a sok terhes 
szólóéneklés. A köznép, mióta ez a könyv elter-
jedett, nem kívánja úgy a szólóéneklést, jobban 
szereti, ha ő is énekelhet. 

E könyvnek egy kitűnő vezérkönyve is van, 
hangjegyekkel, 161 nagyobbrészt a jelesebb kán-
torok ajkáról összegyűjtött ének. Vannak közöttük 
Csizmadiának is szerzeményei, melyek a könyv 
értekét csak emelik. 

Meg kell még emlékeznünk az Egyházi Nép-
énektár öregbetűs kiadásáról is. A kiadóhivatal 
ugyanis, tekintettel arra, hogy a szóbanforgó 
énekes-imakönyvet a gvengeszeműek és rövidlátók 
is szeretnék használni, ezek óhajára e könyvet 
nagyobb alakban, öreg betűkkel is kiadta. 

Mindhárom könyv díszes kiállítása a kiadó 
érdeme. Nagy dísze e könyveknek a sok szép 
kép. Mindjárt a címlapon megkapó Rafaelnek 
Szűz Mária mennybemenetelét megjelenítő fest-
ménye ; az imarésznél pedig a mise egyes részei-
nek fönséges jelenetei ; továbbá az Ecce Homo 
és Mater dolorosa nagyszerű képei. 

Mindhárom könyv megrendelhető az Athe-
naeum kiadóhivatalában, Budapest, Rákóczi-út 
54. sz. a. (Bővebb felvilágosítással szolgál e lap-
ban közölt hirdetés.) 

* Az Apa m e s é l , Benedek Elek apró verse-
ket és meséket tartalmazó gyermekkönyvének 
negyedik kiadása jelent meg Singer és Wolfner 
(Andrássy-útlO.) kiadásában. A könyvára 3 korona. 

* Az ember tragédiája. (Jegyzetekkel és 
magyarázatokkal kiadta Alexander Bernát. Meg-
jelent az Athenaeum kiadásában. Ára 3 korona.) 

A legnagyobb magyar gondolkodónak alkotása 
már régen meghódította a közönséget. Gondolatai 
ott élnek mindnyájunk lelkében, hogy megtermé-
kenyítsék és elmélyítsék a mieinket. De még 
mindig nem érkezett el ez az alkotás dicsősége 
tetőpontjára. Mennél jobban terjed a műveltség, 
annál szélesebb rétegeket fog meghódítani. 

A művelt közönség ma már nem elégszik meg 
a dráma egyszerű ismertetésével, minden apró-
ságra kíváncsi, mely a költőben a nagy gondo-
latokat ébresztette, minden gondolatot a maga 
nagyságában és tökéletességében akar felfogni. A 
dráma csak akkor válik igazi és maradandó 
tulajdonává. 
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Alexander Bernát hivatott magyarázója Madách-
nak. Nem kerülheti el a figyelmét semmi, amivel 
emelheti és világosabbá teheti a drámát, érthe-
tőbbé a költő célját. Terjedelmes magyarázatában 
nemcsak a költő életét ismerteti, nemcsak azokat 
a hatásokat, melyek a költő világfelfogásának 
kialakulását hozták létre, hanem a világirodalom-
nak azokat az alkotásait is, melyeknek hatása 
alatt egyes jelenetek megszülettek. Alexander 
nem az a magyarázó, ki az olvasó és író közé 
áll, hogy megakadályozza a kettő közvetlen érint-
kezését, hanem követi az író gondolatait, a figyel-
met könnyen kikerülő vagy homályosnak látszó 
részeket megvilágítja, rámutat a forrásokra, hogy 
annál világosabban lássuk a költő célját ; hisz 
szinte születni látjuk gondolatait. 

Alexander könyve második kiadásban jelent 
meg, bizonyságot téve arról, hogy a magyar 
közönségnek van érzéke a filozófiai művek iránt is. 

A magyar orsz. testnevelési 
kongresszus. 

írta : Bognár Károly. 
A nagy napilapok sportrovatában szerényen 

húzódik meg minden hétfőn a vasárnapi sport-
életről szóló apróbetüs, rendesen igen rövid s 
legtöbbször száraz hírecske. A legtöbb olvasó 
észre sem veszi, a megrögzött újságolvasó meg-
látja, s bár az egész lapot a vezércikktől kezdve 
az utolsó apróhirdetésig gépiesen végigolvassa, 
a sportrovatból a lóversenyeket talán szintén 
átnézi, de az embersport híreit bizony olvasat-
lanul hagyja, hacsak véletlenül nem kedvelője 
a testi ügyességeknek. S így igen sokan nem 
vesznek tudomást arról a fontos munkáról, 
amelyet az atlétikát űző ifjak saját lelkük és 
testük gyönyörűségére és a nemzeti erő, a nem-
zeti tőke gyarapítására végeznek. 

Viszont vannak olyan lelkes, ideálista férfiak, 
— és pedig, hála Istennek, egyre nagyobb 
számban lesznek — akik a napilapokban először 
a testedző-rovatot keresik fel s jóleső érzéssel, 
mondhatnám nemzeti büszkeséggel szívják ma-
gukba a magyar fiúk és ifjak férfias vetél-
kedéseiről közölt leírásokat, amelyekben a ma-
gyar faj fizikai erejéről s testi ügyességéről 
alkotott jóvéleményeinket megerősítik. 

Melyik magyar ember szívét ne töltené el 
örömmel, bizalommal az a tudat, hogy ifjaink 
más nemzetek fiaival szemben diadalmasan állják 
meg helyüket a testi kultúra mezején? Akár-
melyik fajtáját, nemét tekintjük a testgyakor-
lásnak : a tornát, úszást, vívást, ugrást, birkózást, 
súlydobást stb., nincs okunk szégyenkezésre, 
nincs : a csüggedésre. Határozott jelek azt mutat-
ják, hogy a társadalom megérti a nemes igye-
kezetet, méltányolja a nemzeterősítő münkát. 

íme, alig egyhónapi időközben két olyan 
nagyszabású ülést regisztrálhatunk a Néptanítók 
Lapjában, amelyek mindegyike tagadhatatlan 
fontosságú. Irtuk, hogy a Magyar Atlétikai 
Szövetség programmjába vette a modern iskolai 
nevelés elveinek propagálását és az e célra ala-
kított elemi iskolai szakbizottság november 11-én 
tartotta az első ülését Budapesten, a Központi 
városháza tanácstermében, Bárczy István polgár-
mester, a M. A. Sz. elnöke, a jeles sportférfiú 
elnöklete alatt. Az ülésről annak megtörténte 
után, bár azon a kitűzött kérdések tárgyában 
érdemlegesen nem határoztak, érdemes meg-
emlékeznünk. Az elnöki megnyitó ismertetvén 
a tanácskozások célját és anyagát, rámutatott 
arra, mily nagyjelentőségű a testnevelés kérdése 
épen a zsengekorú gyermekeknél. Fölemlítette 
a német tornarendszer hiányait, a mai torna-
tanítás elégtelen voltát és szükségesnek jelezte, 
hogy az iskola a testnevelés terére is kiterjessze 
működési körét, de a család és a társadalom is 
megtegyék a maguk kötelességét. Azután az 
előadó ismertette a bizottság programmját, mely 
felöleli mindazokat a kérdéseket, amelyek a 
bizottság megvitatása alá kerülnek. A munka-
program m tervezetéről megindult hosszabb vita 
folyamán az a javaslat tétetett, hogy tisztázzák 
azt a kérdést : vájjon mennyiben kíván a leányok 
testnevelése a fiúkétól eltérő megoldást, továbbá 
milyen jelentősége van a testgyakorlásban a 
táncnak és a zenekíséretnek. Az elhangzott fel-
szólalások alapján megállapította a bizottság: 
mivel a modern élet szociális viszonyai folyton 
tágítják az iskola feladatát és így kétségtelen, 
hogy a testnevelés terén sem szorítkozhatik 
többé az iskola a torna szűk körére, hanem ki 
kell terjeszkednie a szabadtéri játékokra, az 
atlétikai mozgásokra, sportokra. Kívánatosnak 
tartják: hogy konkrét javaslat dolgoztassék ki, 
mely főképen a testnevelés alapelveire, a test-
gyakorlatok rendszerére, az iskola, a család és a 
társadalom szerepének meghatározására terjedjen 
ki. Elhatározta végül a bizottság, hogy a legköze-
lebbi ülésre néhány szakorvost és tanítót is meghív. 

A fenti rövid ismertetésből gyönyörűséggel 
látja a testi nevelés minden barátja, hogy a 
Magyar Atlétikai Szövetség e szakbizottsága 
kitűnő férfiakból áll, akiknek további működé-
séhez joggal sok szép redménységet fűzhetünk. 

De térjünk át tulajdonképeni tárgyunkra: a 
magyar országos testnevelési kongresszusra. 
Ebben az esztendőben, december hó 27-én és 
28-án tartják meg a kormányhatóság védnök-
sége alatt az első magyar testnevelési kongresz-
szust. A Magyarországi Testedző-Egyesületek 
Szövetsége rendezi a kongresszust, mely célra 
a hazai testnevelés ügyvezető férfiaiból 40 tagú 
végrehajtó-bizottság alakult. A kongresszust 
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tulajdonképen a mult évben kellett volna meg-
tartani, az országos ifjúsági tornaversennyel 
kapcsolatban. Minthogy azonban a tanulóifjúság 
tavalyi ünnepélye május 21-ről váratlanul el-
halásztál ott, lehetetlenné vált a kongresszus 
megtartása is, mert a jelentkezett vidéki torna-
tanárok nem mehettek volna el Budapestre, a 
reájuk igen fontos tanácskozásokra. Különösen 
a tanítással és az iskolai neveléssel elfoglalt 
pedagógusokra való tekintettel kellett tehát a 
kongresszust olyan időpontra kitűzni, amikor 
a leginkább érdekelt tanerők akadálytalanul 
résztvehetnek azon. A testnevelési kongresszus 
végrehajtó-bizottsága tehát igen szerenesésen 
választotta meg a terminust akkor, amikor a 
kongresszus megtartását épen a karácsonyi szü-
netre tűzte ki. A kongresszus fővédnökségének 
elfogadására József kir. herceg kéretett fel. A 
kongresszus védnökségét pedig politikai és tár-
sadalmi előkelőségek fogadták el, köztük ajelen-
legi közoktatásügyi és honvédelmi miniszterek, 
továbbá Schönaich Ferenc báró cs. és kir. közös 
hadügyminiszter. 

A kongresszus anyaga négy főkérdést ölel fel. 
Az első főke'rdés : Testnevelés az ifjúsági egye-
sületekben. Előadói: Juba Adolf dr. iskolaorvos, 
Maurer János, a tornatanári tanfolyam igaz-
gatója, Kovách Aladár dr., a Mentőegyesület 
igazgatója lesznek s még mások. 

A második főkérdés : Miként biztosíttassék 
törvényhozásilag az országos ifjúsági torna-
versenyek intézménye? Előadója: Juba Adolf dr. 

A harmadik főkérdés : Országos szervezet léte-
sítése a testnevelésügy fejlesztésére. Előadói : 
Jszer Károly és Galambos Ede. 

A negyedik főkérdés : Tornatanárok és torna-
tanítók képzése. Előadói: Demény Károly pósta 
és távirdai főigazgató és Szemző Lajos. 

A kongresszus munkarendjét három hivatalos 
előadó és a különböző sporthatóságok által be-
jelentett előadások egészítik ki. 

A kongresszus belső értékét föltétlenül növeli 
az a tény, hogy Schönaich báró cs. és kir. közös 
hadügyminiszter és Jekelfalussy Lajos honvédelmi 
m. kir. miniszter rendeletet adtak ki, melyekben 
megengedték a közös hadsereg és a m. kir. 
honvédség állományába tartozó, tényleges szol-
gálatot teljesítő katonatiszteknek, hogy a kon-
gresszuson résztvehessenek és egyúttal elren-
delték, hogy a katonai nevelőintézetek és külön-
féle tanfolyamok magukat a kongresszuson 
hivatalosan képviseltessék. 

Igaz, hogy nagy emberek nagy eszközökkel 
nem egyszer értek el kis eredményt, ezt azon-
ban ebben az esetben senki sem hirdeti. Az az 
óriási apparátus, amellyel az első testnevelési 
kongresszus megindul, akár annak remélhető 
látogatottságát, akár pedig a kvalitási értéket 

tekintjük, nagy várakozást kelt bennünk az ered-
ményt illetően. 

A kongresszus felsorolt főkérdései közül a 
tanítókat leginkább az első érdekelheti. Ezzel 
a kérdéssel még eddig nálunk nem foglalkoztak 
komolyan. Megelégedtünk azzal, hogy beszélünk 
az elemi iskolai testnevelésről s van elég jó 
középiskolai tornatanításunk, vannak erős és 
munkás torna- és atlétikai egyesületeink, ame-
lyekben főleg csak a testgyakorlatok hivatásos 
mívelői buzgólkodnak, de arra igazán nem gon-
doltunk, hogy a serdülő kornak egyesületében 
kitűnő talaja volna a testnevelésnek. Ha csak 
azt az egy szempontot tekintjük is a többi 
mellett, hogy az ifjúsági egyesületekben rend-
szeres és alapos testnevelésben részesülő ifjak, 
mint leendő katonák, sokkal könnyebben sajá-
títják el a honvédelemre szükséges katonai 
készültséget, ez az egy ok is arra ösztönözzön 
minket, hogy drága magyar véreinket váltsuk 
meg a katonai kiképzés rémes gyötrelmeitől, 
amelyek már nem egy érdemes ifjúnak adták 
kezébe a gyilkoló fegyvert. 

Egészen bizonyos az, hogy a kongresszus oly 
irányú megállapodásra fog jutni az első főkér-
désben, amelyet a közoktatásügyi kormány 
magáévá tehet s a magyar testi nevelés egy 
lépéssel előbbre halad szép célja felé. 

Nem kevésbé fontos a második főkérdés meg-
nyugtató megoldása, de ez nem a földmíves- és 
munkásosztály, hanem az intelligencia testi 
nevelése céljából. Igen is szükséges törvény-
hozásilag biztosítani az országos ifjúsági torna-
versenyeket. Lehetetlen állapot az, hogy egy 
országnak a nemes versenyre felkészült közép-
iskolai tanítóságát zavaros politikai viszonyaink 
megakadályozzák abban, hogy tudásukat s a 
jövő élet küzdelmeire való rátermettségüket az 
ország színe-java előtt bemutassák. A testi erők 
ápolása már hazafias szempontból is erény, 
amelynek a haza épúgy hasznát veszi, mint az 
egyes, ha az élet komoly, nagy érdekei úgy 
kívánják. De nem szabad arról sem megfeled-
keznünk, hogy a testedzés az egyetlen terület, 
ahol mint önálló, hatalmas és életrevaló nemzet 
szerepelhetünk a külföld előtt ; e szereplésre pedig 
a nyilvánosság előtt való versenyek képesítenek. 

Az országos szervezet létesítése a testnevelés-
ügy fejlesztésére, valamint a tornatanár és a 
tornatanító képzésfejlődésben levő ügye szintén 
méltók arra, hogy az első kongresszus fölvegye 
őket munkarendjébe. 

A kongresszus küszöbén mi, akik a testneve-
lést szolgáljuk s figyelemmel és meleg szere-
tettel kísérjük a magyar nemzet fiainak a szel-
lemi és a testi erők összhangjában való gyara-
podását, az orsz. magyar testnevelési kongresszus 
munkájára a magyarok istenének áldását kérjük. 
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Tanítók tanácsadója. 
K. Kvkál. Ha államsegélyből kapta korpótlékát, 

akkor a nyugdíjigénynek megfelelően való emelése 
hivatalból történik. Ellenkező esetben a beszámításért 
folyamodni kell. — Tanítónő. Az igazgató-tanító külö-
nösen megokolt esetekben évenként egyszer, egy napra 
a tanítóknak adhat szabadságot ; az iskolának, vagy 
akár csak egyes osztályoknak azonban nem. — 
P. S. Tudi. Állami tanítói állások betöltésére vonatkozó 
pályázatok csak lapunkban vannak közzé téve. Hogy 
tanév közben nincs minden állás pályázatra bocsátva, 
annak oka, hogy,az iskolák nem szünetelhetnek hosz-
szabb időn át. Általános kérvénnyel aligha ér célt. 
Különben megpróbálhatja. — W. Gy. Lílva. A községi 
iskolaszék tagjai a kebelbeli lakosok, illetve az iskolai-
lag csatlakozott községek lakosai közül a községi kép-
viselőtestület által választandók. Ha önöknél a másutt 
lakó körjegyzőt iskolaszéki taggá s az iskolaszék pedig 
elnökké választotta, annak csak az lehet oka, hogy 
vajmi kevés egyén van önöknél, ki a tisztség viselésére 
alkalmas. Ugyanez áll a második kérdésére is. — 
Áll. tanítónő. 1. A gazdasági iskolák tanterve benn-
foglaltatik a 66.569/1902. sz. a. kelt rendelettel kiadott 
szervezetben, mely az Egyetemi nyomdánál 60 f-ért 
megrendelhető. 2. A négyhetes gazd. tanfolyamra 
tanítónők is pályázhatnak. — 0 . G. T. A gyerme-
keknek minden egyes óra után 3—10 percnyi szünetet 
kell engedni. Budapesten következőképen vannak ren-
dezve az óraközi szünetek : 9 óra előtt 10 perc, 10 óra 
előtt és után 10 — 10 perc, 11 óra után ismét 10 perc, 
úgy, hogy minden egyes tanítási óra 50 perces. Erre 
az időre nemcsak a pihenés miatt, de azért is szükség 
van, hogy a termet szellőztetni lehessen és a gyer-
mekek természetes szükségletüket végezhessék s így 
a tanítás megzavarásával ne kényteleníttessék a tanító 
őket minduntalan kibocsátani. Amint ezekből láthatja, 
egész helyesen járt el. — Összhang. Szoprán és alt. 
A gyermekek hangterjedelmük szerint osztandók be, 
tekintet nélkül nemükre. — B. E. Kkegye. Az elemi 
iskolánál eltöltött 5 év után van igénye az első kor-
pótlékra. - B. S. Bpest. Az 1875. évi XXXII. t.-c. 
a szolgálati megszakítás esetére kimondja, hogy a 
lelépést megelőző szolgálati idő csak azon esetben 
számíttatik be a nyugdíjazás alkalmával, ha az illető 
kimutatja, hogy egészségi állapot miatt, vagy tőle 
nem függött rendkívüli körülményektől kényszerítve 
hagyta el a tanítói pályát és ha végkielégítést nem 
vett igénybe. A hivatkozott törvénycikk 8. §-ának 
kiegészítésekép tekinthető a közigazgatási bíróságnak 
3626/1908. sz. a. hozott azon ítélete, amely szerint a 
nyugdíjintézeti jogosultság megállapításánál a szol-
gálat megszakításának a szolgálatból eredő jogigé-
nyekre nincs föltétlenül megszüntető hatálya, külö-
nösen pedig akkor, amidőn a lemondás előtt töltött 
szolgálati idő alatt az illető tagja volt a nyugdíjinté-
zetnek. Különben önnél a megszakítás csupán három 
hónapig tartott, és miután távozását a tanítói pályáról 
könnyen megokolhatja, kizártnak tartjuk, hogy szol-
gálatát megszakítottnak tekintsék. Megjegyezzük, hogy 
egy törvény sem jelöli meg, hogy szolgálati folyto-
nosság sérelme nélkül mennyi időre hagyhatja el 
valaki a tanítói pályát. — F. I. Skliely. A Wechsel-
mann-féle alapítvány (2,000.000 K) kamataiból nyugdíj-
vagy segélyösszegek adatnak oly tanítóknak és tanító-
nőknek, kik az ország valamely elemi népiskolájában 
legalább 25 évig működtek, hivatalos működés tekin-
tetében felsőbb hatóságuk megelégedését kinyerték és 
sem szociáldemokrata, sem antiszemita izgatásokát elő 
nem mozdítottak. A nyugdíj vagy segély odaítélésénél 
elsőbbségben részesülnek, kik a felsőbb hatóságtól 
nyert elismerés fokát illetően legméltóbbak és leg-

szegényebbek. Az alapítványból nyert összeget az illető 
haláláig, elhalálozás után pedig az özvegy szintén élet-
fogytáig kapja. A kamat fele izr. vallású, fele pedig 
másvallású elemi iskolai tanítók között osztatik meg. 
Az évi összeg 200-400 K között váltakozik. Tud-
tunkkal most üres hely nincs. Az alapítvány kezelője : 
a pesti izr. hitközség elöljárósága üresedések esetén 
pályázatot szokott kiírni. — K. I. Szliegy. Az ifjúsági 
egyesületek alapszabálytervezete nem áll rendelkezé-
sünkre s így annak elküldésére vonatkozó kérelmét 
nem teljesíthetjük. De bennfoglaltatik az Petri Mórnak 
ily című művében és a Petróczi-féle Tanítók Tanács-
adójában. Mind a kettő a Lampel-cégnél jelent meg. 
(VI., Andrássy-út 21.) — Pap. A privátórák adásának 
tilalma a nyugdíjazott tanítókra nem vonatkozik. — 
Sárkányi. 1. Az állam a tanyákon alkalmazott taní-
tóknak évenként ad bizonyos mérsékelt átalányösszeget 
avégből, hogy a havonként megtartandó tantestületi 
üléseken való megjelenés költségei fedeztessenek. Mél-
tányossági szempontokból ön is megkívánhatja, hogy 
a község, mint iskolafenntartó, ily címen előálló ki-
adásaiért kárpótolja. Kötelező erejű, külön rendeletet 
e tekintetben nem ismerünk, bár a községi iskolák 
számára kiadott Utasítás 28. §-a 9. pontjának általános 
rendelkezése ezen kérdésre is kiterjeszthető. 2. A cikket 
nem közölhetjük. — B. K. Nszód. A tanfelügyelőség, 
vagy az illetékes kir. adóhivatal útján tessék új nyug-
díjkönyvecske kiadását kérni. — K. I. Soraiból a 
város közigazgatási felosztására nézve nem tudtunk 
megfelelő tájékoztatást szerezni ; mert ha áll az, hogy 
a városnak és a csatlakozó részeknek egy és ugyanaz 
a közigazgatása (tanácsa, képviselőtestülete), akkor a 
külső részekben alkalmazott tanítónak is oly összegű 
lakpénzre van igénye, mint amennyi a lakbérosztály 
szerint a városban megállapíttatott. De ha a csatla-
kozó részek külön közigazgatás alatt állanak és így 
külön községeket is alkotnak, a törvényes lakpénz 
nem lehet több a lakbérosztályba nem sorozott köz-
ségekre nézve megállapított 200 K-nál. Az a körül-
mény, hogy ezen közigazgatásilag önálló községek a 
várossal összeépültek, a magasabb lakpénzre való 
igény szempontjából figyelembe nem jöhet. — Töb-
beknek. Névtelen levelekre nem válaszolunk. — 
Sz. Gy. Bköny és L. I. Srglyes. A közokt. miniszter 
26.440/1896. sz. a. kelt rendeletével kimondotta, hogy 
a hitközségeket a hitfelekezeti tanítók gyűlési költsé-
geinek viselésére kötelezni nem lehet. Ánnál kevésbé 
kötelezhetők erre a politikai községek, bárha segélye-
zik is a felekezeti iskolákat. Önként azonban beállít-
hatnak ily címen bizonyos összeget, csak azután az 
a kérdés, hogy a törvényhatóság nem törli-e az elő-
irányzatból. — K. G. Hogyan lehet hitelt adni az 
oly meséknek, hogy ha valaki öt évig állás nélkül 
van, oklevelének csak akkor van további érvénye, ha 
újból képesítő-vizsgálatot tesz. Azzal az állítólagos 
miniszteri rendelettel valaki felültette. — Díjlevél. 
Azon az alapon, hogy a javadalmi jegyzőkönyv egyik 
tételénél némi emelkedés mutatkozik, államsegélyét 
leszállítani nem fogják, mert hiszen maga a törvény 
felhatalmazza a községi és hitfelekezeti iskolafenn-
tartókat, hogy az államsegéllyel kiegészített tanítói 
fizetést, az államsegély leszállítása vagy megvonása 
nélkül, az állami tanítók fizetésének arányában föl-
emelhetik. Azt hisszük azonban, miután változó, tehát 
apadható illetményről van szó, azt csakis a díjlevél-
ben megállapított összeg erejéig veszik a nyugdíj-
igénynél figyelembe, tehát a most fennálló többletet 
be nem számítják. Különben tessék megpróbálni. — 
I. Z. Az áll. el. népisk. 1908/9. tanévi jegyzékét az Egye-
temi nyomdánál 1 E-ért megkaphatja. Valószínű, hogy 
a jelen tanévi állapotot feltüntető jegyzék is közelebb 
ki fog adatni. Megjelenését lapunkban jelezni fogjuk. 
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SZÉPIRODALOM. 
Isten. 

A jó Istent lehet látni, 
Nemcsak a nagy templomokban, 
Az erdpkön, a mezőkön 
S fönt a fénylő csillagokban. 
Ott ég minden virágszálon 
Az ő mester kézjelzóse, 
Minden fűszál, minden csillag 
Egy Maga-kijelentése! 

A jó Isten közellétét 
Érzeni az ölelésben, 
A ránkhajló szeretetben, 
Minden meleg szívverésben. 
Míg lehajlunk a szegényhez, 
S gondolunk az e lhagyottra: 
Szívünk szent jelenlétének 
Égő, meleg csipke-bokra! 

Hogy van hát, hogy mégsem látja, 
Mégsem hordja a szívében? 
Hogy úgy él a legtöbb ember 
Vakságban és gyűlölségben 1 . . . 
— S ha valami nyugtalanság 
Néha mégis háborgatja: 
Egyszerűen, úri módon 
A jó Istent letagadja! 

Szubolcska Mihály. 

Karácsonyi ének. 
(Jelenet egy betlehemes játékból.) 

Angyalok éneklik : 

Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok, 
Jámbor pásztoroknak útat mutassatok! 
Ihol Betlehemben kinyílt egy szép virág, 
Akinek nyílását várta egész világ, 
Várta egész világ. 

Márványpalotában őt ne keressétek, 
Istennek szent fiát ottan nem lelnétek. 
Jászol a bölcseje, rongy a takarója, 
Barmok rálehelnek, hidegtől ez ójja, 
Hidegtől ez ójja. 

Pásztorok a jászol előtt : 
Óh szép rózsavirág, szűzanya virága, 
Ki egész világért jöttél e világra! 
Bölcsőd hogyha volna, anyád elringatna, 
Párnád hogyha volna, szépen elaltatna, 
Szépen elaltatna. 

Angyalok éneklik : 

Pásztorok, pásztorok ne szomorkodjatok, 
E nagy szegénységen inkább vígadjatok 
Akinek, akinek rongy a takarója, 
Abból lesz, abból lesz világ megváltója, 
Világ megváltója ! 

Benedek Elek. 

Karácsony estén. 
Mosolygós fénye felmagasztal. 
Mindenkinek szép, szelíd ünnep, 
Jutalmaz, áld és örömet szór . . . 
Csak engem büntet. 

Mindenkinek jut egy kis béke, 
Az életvásár percnyi csöndje. 
Csak nékem nem hagy soha nyugvást 
A szívem könnye.. . 

Fáradt, beteg, koldus szívemről 
Vánszorogva, lassan peregnek. 
Beillenének temetésre 
Gyászos menetnek.. . 

Temetnek is ezek a könnyek : 
Hitet, reményt és i f júságot . . . 
Es sóvárogják mondhatatlan 
Az örök álmot. 

Te bölcs, irgalmas, látó Isten! 
— Örömet érnem úgysem adtál — 
Karácsonyestén legalább 
Meghalni hagynál. . . 

Nil. 

Halvány csillagok... 
Es lön, hogy az Idők beteltek, 
És megjelent tündöklő égi fény, 
Isteni békesség himnusza 
Zengett Betlehem mezején, 
Csillag jelenté Kelet bölcseinek 
Az Istenember fekhelyét 
S üdvösséges hajnal követte 
A bűn, kárhozat éjjelét. 
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Én is tudok két távol csillagot, 
Mely kétséges sorsom fölött ragyog. 
Virrasztok fényinél 
Lelket sorvasztó éjeken 
S a hangtalan sötétség 
Soha nem mondja meg nekem, 
Hogy csillagom — a te szelíd szemed — 
Üdvre-e, vagy kárhozatba vezet? 

Balogh János. 

Karácsonyi hangulatok. 
írta: Vértesy Gyula. 

Az aranyozott fonalakon aranyfüstös diók 
himbálóztak. S a karácsonyfa üdezöld galyai 
között, a fácska apró viaszgyertyáinak fényében, 
milyen ragyogók, milyen tündérien pompázok 
voltak azok az olcsó diócskák ! 

S a mi örömünk ragyogásától hogy földerült 
az én szegény apám mindig szomorú arca, 
melyre az élet annyi bánatot, fájdalmat, csaló-
dást írt ; s beteges édesanyánk halavány, sápadt 
ajka körül is mosoly játszott s oly gyakran 
könnyező nagy két szeme most ez egyszer nem 
a könnyektől, de a boldogságtól ragyogott. 

Mert ez a szent esta csak nekünk, gyerme-
keknek volt akkor csodás boldogság estéje, az 
édes szülőnk lelkébe csak múló víga&zfényt 
lopott. Egy percre, egy pillanatra élvezték az 
este sugarát, fényét s azután megint csak el-
foglalta aggódó lelkükben a helyét a minden-
napi nehéz küzdelmek árnya. 

Igen bizony. A mi akkori nagy boldogságunk 
az ő szívükben csak rövid ideig tartó napfényes 
hangulatot teremtett, és milyen hamar eljutot-
tunk mi is oda, gyorsan tovaszállt egy pár év 
mesgyéjén át, hogy a mi elfáradt, megöregedett 
szívünkbe is már csak ha legföljebb egy-egy 
vigasztaló hangulat szökik be az egész ünnepi 
este kedves, szent boldogságából. 

Az aranyfüsthöz hasonlatosan, lekopnak a 
szívről is az ifjúkor, a boldog gondtalanság 
aranyos színei s a megvénült, elgyötört szív, 
mint valami kopott vándorlegény, fáradtan 
vánszorog, vánszorog, a bánatok, a szomorú-
ságok poros életútjain. . . 

* 

Karácsonyi emlékek egész sorozata rajzik az 
agyamban. S esodálatosképen nem a víg, de a 
szomorú emlékek raja. Mintha a szomorúság 
csakugyan becsesebb dolog volna, mint a vidám-
ság, tovább őrzi a lelkünk az emlékeit. 

* 

Emlékezem egy nagyon régi karácsony-
esténkre. 

Kedves este volt. Három kis vidám gyermek 

repeső örömmel tépte le a teleakgatott fácská-
ról a sok csillogó holmit. 

Egyszer csak kacagva nyúltunk egy kis 
csörgő után. 

— Hát ezt minek hozta a Jézuska? Vagy 
azt hiszi, hogy mi még olyan kicsik vagyunk ? 

Az édesanyánk halkan szólt oda nekünk s 
megtelt a szeme könnyel, míg mondta: 

— Azt Dezsőkének küldte a Jézuska; majd 
holnap kivisszük neki a temetőbe. . . 

* 

Es Dezsőke járt a legjobban ! 0 jutott el 
csalódások, fájdalmak nélkül boldog életből a 
boldog halálba. Nevetve hagyta itt az életet, 
amelyet még nem ismert, átfutó bárányfelhő 
volt, fehér, tiszta, mintha egy virágon elpárolgó 
harmatcsepp lett volna. 

A másik kicsike, a kis fekete „cigány", az 
még ért meg velünk egypár karácsonyt, azután 
ő is visszarepült az égbe, ahonnan lejött ide 
rövid egypár esztendőre. 

Az is szomorú karácsonyeste volt, mikor az 
ő helye is már üres volt a fa alatt. 

Emlékezem akkoriban egy kis ákom-bákom 
írású levélre. Egy kis rokonom írta; ép kará-
csonyeste kaptuk meg. A kicsike szülei elköl-
töztek messze vidékre s a kisbabának eszébe 
jutott, hogy ír nekünk karácsonyra. Levele 
végén azt í r t a : 

— Ilonkát, a kis cigányt, csókoltatom... 
Mit visz neki a Jézuska? 

Kétszer is elolvastuk a sorokat. Nem értettük. 
Hiszen megírtuk nekik, hogy Ilonka meghalt. 

De a levélből kibeszélt a halhatatlanság. 
Ilonka ott élt az ő kis barátnője szívében s ot t 
élt a miénkben, akik egymásra borulva kér-
deztük egymástól: 

— Ilonkának miért is nem hozott semmit 
a Jézuska? 

* 
A másik húgomból aranyos, édes, bájos, szép 

asszony lett. Magának is volt már családja: 
két gyönyörű gyermeke. 

Az utolsó karácsonyestén, melyet együtt töl-
töttünk, már halavány volt a szép asszony rózsás 
arca és ott ült a gyógyíthatatlan betegség, 
melyet maga keresett magának, lázas, mélygödrű 
szemében. 

— Meglásd, jövőre már árva lesz e két kisfiú. 
És jobb lesz nékik, ha anya nélkül fognak fel-
nőni. Én csak elkényeztettem volna őket, érzé-
kenyekké, gyöngédekké tettem volna s a fiúknak 
vadaknak, érzéketleneknek kell lenni, hogy boldo-
guljanak az életben. Anyai szeretet nélkül fel-
nőve, azok is lesznek, jobb lesz nekik.. . És 
nékem is jobb lesz már jövőre . . . 

S jobb is l e t t . . . 
* 
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Csapa halál fűződik az én karácsonyestéimhez. 
S a legiszonyúbb annak az emléke, amelyen 

meghalt az édesanyám. 
A menyasszonyomhoz u t a z t a m le s talán épen 

abban a p i l lanatban lázas csókok égtek az 
ajkainkon, mikor az ő didergő, hűlni kezdő 
ajakáról elszállt az utolsó sóhaj tás . 

Nem lett volna szabad elhagynom, hiszen 
tudtam, hogy beteg, és mégis e lhagytam k ö n y ö r -
telenül, lelketlenül. 

Mikor visszatértem a ravata lához, egy h a l o t t a t 
vittem oda magammal . A lelkemben örökre el-
temetet t Szerelmet. 

S azóta minden karácsonyeste azokra a gyűlö l t , 
útál t csókokra gondolok, melyeket akkor k a p -
tam, mikor az anyám haldoklot t . 

* 

Az a n y á m is, a többiek is, mind, mind el-
mentek. Aki csak közel ál l t a szívemhez, m i n d 
i t thagyott . 

S most, h o g y egymagamban itt ülök r i deg 
agglegényodúmban, a szoba sötét szürkületéből 
mintha sorra elő vonulnának mind, akikkel v a l a h a 
együtt tö l tö t t em a karácsonyestéket s m i n t h a 
a fehér á r i y a k halkan, nesztelen k igyú j toga tnák 
a karácsonyi gyer tyákat egy nagy, leveletlen, 
lombtalan, száraz fácskán . . . 

Irodalom és művészet. 
I s k o l a i D a l g y ű j t e m é n y . 

Gyermekkori régi emlékek rajzanak körülöttem. 
Az aranyszegélyes papírral bevont betlehem, csil-
lagos és csengős tornyával, szelíden kirezgő 
gyertyafényével, mohok között meghúzódó jászol-
bölcsőjével ; a betlehemet hordozó símaképű 
angyalok, szalagokkal díszes, hosszú, fehér ingbe 
öltözötten, cifra papirosból készült püspöksüveg-
jükkel ; a megfélemlíteni akaró vidám pásztorok 
groteszk alakjai, kenderkócból, subadarabokól 
készített bajuszukkal, szakálukkal, vasdaraboktól 
zörgő botjukkal, bojhos sapkájukkal, kifordított 
bundájukkal . . . 

Micsoda szent öröm volt rázendíteni az ü énekét : 
„Csorda pásztorok, midőn Betlehemben 
Csordát őriznek éjjel a mezőben, 
Isten angyali jövének melléjek, 
Nagy félelemmel telik meg ő szívek." 

S milyen mulatságos volt közöttünk az öreg 
pásztor, „Gardon apó" szerepe, melyet szegény 
Kántor Jóska olyan pompásan tudott betölteni ! 
Soha jobbízű zsémbelődést, mint amilyet ő tett 
— a belépőnél: „Hát ti idebe' esztek, isztok? — 
öreg apátokról nem is gondolkoztok?" . . . Micsoda 
hűséggel mímelte az alvó öreg pásztort s mikor 
azt mondták neki: „Vess keresztet, öreg!" . . . 
micsoda zamatossággal ropogtatta rá : „Vaspere-

cet egyek?" . . . Még a többi pásztor is mind 
ráruházta azt a mondókát, mellyel a kis Jézus-
nak tejecskét, túrócskát, vajacskát nyújtott át . . . 
mert ő tudta azt igazán jól elmondani . . . 

A betlehemi játékok régi emlékein mulatozva, 
érdeklődéssel forgatom a vallási szent titkok 
drámai ^ábrázolásának, a misztériumoknak törté-
netét.* 

* 

Az istenitisztelet külső cselekményei okozta 
érzékletek mindig nagy hatással voltak az em-
berre. Különösen nagy mértékben fokozták e 
hatást azon ünnepek, melyek Jézus élete legfon-
tosabb mozzanatainak emlékezetére szentelvék. 

Ez ünnepek liturgiájában már a legrégibb idők 
óta volt ugyan valamelyes szerepe a drámai 
éneknek, de különösen előtérbe lépett ez a XL 
és XII. században Franciaországban, honnan aztán 
mindenfelé csakhamar elterjedt. 

Ez a misztérium azon ősalakja, mely még szoro-
san hozzásimul az istenitisztelethez, nyelve latin, 
stílja egészen egyházias, színhelye a templom, 
előadói kezdetben maguk az egyháziak ; az éne-
kek szövege nagyban egyezik a Szentírás szöve-
gével, dallamuk a Gergely-féle karénekekből való, 
vagy legalább ahhoz hasonló. 

A szertartások közé illeszkedett misztérium 
első szálai az ú. n. passzió énekekhez, vagyis Jézus 
szenvedésének és halálának történetéhez vezetnek, 
melynek az evangélisták szerinti, drámai színe-
zetű elbeszélése — elébb tán a szöveg nagy ter-
jedelméből önként kifolyólag, később az előadás 
élénkségének s érdekességének, tehát a drámai 
jellemzésnek okából is — több szereplőre bízatott. 

Migne abbé igen találó leírását közli a nagy-
pénteki passzió éneklésének. Az elbeszélést — 
úgymond — erős, férfias tenor, a Megváltó sza-
vait ünnepélyes, mély basszus hang, a többi 
részleteket — melyek a passzióban előforduló 
különböző személyek ajkaira vannak adva — 
althang énekli. Az egész olyan, mint egy dráma, 
melyben minden részletnek a szerep szellemével 
összhangzó külön záradékdallama van. Az ének 
régi, egyszerű, de tartalmas . . . Az elbeszélő 
hangja tiszta, világos, kevéssé modulál ; más 
szereplőké élénk, csak megközelíti a beszélgetés 
hangját ; az Üdvözítő szava lassú, komoly, ünne-
pélyes, méltóságos ; kezdetben egészen mely, majd 
mind teljesebbé válik, a kérdéseknél egyszerű, 
de tartalmas modulációba megy át, végső zára-

* Arany-Gyulai : Karácsonyi misztériumok (Népk. 
Gyűjt I.). Solymossy : A karácsonyi misztériumok 
eredete (Egyet. Phil. Közi. XIII). Szeberényi : A közép-
kori misztériumok (Kisf. Társ. Évi. IV.). Weinhold: 
Weihnachtspiele (1875). Abbe Migne : Encykl. Hand-
buch (18461. Bogisich : A ker. egyház ősi zenéje. 
Bartalus : Szertartásos énekek a XVI—XVII. szá-
zadban. 
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dékai gazdagon képletezettek, kifejezők, szeretet-
teljesek. A tömeg szerepénél nyomatékos, tömör 
énekkel zeng bele a kórus s a szavakat meg-
ragadó igazsággal, megrázó erővel énekeli. A 
„ Feszítsd meg ! " felkiáltás rövid dallamával meg-
rendítő ; mikor pedig a két hamis tanú éneke 
egymásba vág, a dallam szinte a meghazudtolást 
ábrázolja s ez a töredezett, utánzó, széthangzó, 
összekavarodó zene jellegzetesen festi, hogy a 
beszélők egymásnak ellentmondanak . . . 

Az evangélisták nyomán énekelt passziók pár-
beszédes részleteiből, részint pedig a feltámadás 
körülményeit előadó evangéliumok plasztikus le-
írásaiból alakultak ki a feltámadási misztériu-
mok, melyeknek ősalakjaiban a párbeszédes for-
mák épen a passzió szövegére utalnak. 

Ebben a drámai ábrázolásban már a cselekvé-
nyeknek s a jelenetező elrendezésnek is nagy 
szerep jutott. 

A sír előtt megjelenik a három Mária ; el-
éneklik a szomorú éneket: ,Meghalt a jó pász-
tor ! 0 , siralmas valóság ! Mit tegyünk, kik meg-
fosztattunk a kedves Mester látásától? Menjünk 
a sírhoz illatos fűszerekkel !' . . . Majd a sírhoz 
közelednek, minlha keresnének valamit. „Ki hen 
geríti el a követ e sír nyílásáról?" Egy angyal 
felel nekik, ki a síron ül, aranyozott karingbe 
öltözötten, fején süveg, baljában pálmaág, jobb-
kezében gyertyaszál. „Kit kerestek?" ,A meg-
feszített Jézust.' „Nincs itt, feltámadott" . . . — 
Majd Péter és János is megjelennek, odasietnek 
ők is a sírhoz ; de ott csak a feltámadás bizony-
ságait, a kendőt s a gyolcsot találják meg, „mert 
a feltámadottnak nincs szüksége azokra". Végül 
megjelenik az Űr — egy kertész képében. Mária 
fölismeri őt, de a kertész visszahúzódik, mintha 
kerülni akarná az érintést — : röviden megszólal 
s eltávozik. Az angyalok s a kar éneke után a 
Te Deum zárja be a jelenetet. (XIII. század.) 

Ennek a misztériumnak későbbi és további le-
származása a három királyok napján régente 
előadatni szokott Bölcsek hódolatához (a „Ma-
goruin adoi-atio"-hoz) vezet. A három királyok 
misztériumának a húsvéti misztériumból való le-
származását egyfelől a lejátszódó jelenetek ha-
sonlósága mutatja : ott a bölcső, itt a sír, ott a 
Jézust kereső s ajándékot vivő három király, itt 
a szintén Jézust kereső s kenetet vivő három 
Mária, itt a dalmatikás pap a síron, ott szintén 
a dalmatikás papok, kik a keresőknek majdnem 
azonos szavakkal adnak felvilágosítást ; de össze-
függésüket bizonyítja a párbeszédes szerkezet s 
az egész szcénikai elrendezés is. 

A templom különböző részéből előlép a három 
király, koronával díszített fövegben, szolgáktól 
kísérve, kik az ajándékot hozzák. Megkezdik éne-
küket: „Csillag fénylik nagy fényességgel, mely 
a királyok királyának születését jelenti . . . Men-

jünk, keressük fel, aranyat, tömjént, mirhát vivén 
ajándékul. " 

Két dalmatikába öltözött pap kérdésére így 
válaszolnak: „Királyai vagyunk Tharsisnak, Ará-
biának s Sábának s ajándékot hozunk a király-
nak, kinek imádására csillag vezetett bennünket". 
,Ime, itt van a gyermek, kit kerestek, imád-
játok, ő a világ váltsága.' „Üdvözlégy nemze-
dékek fejedelme ! Fogadd el az aranyat, vedd el 
a tömjént s a mirhát!" Majd a mágusok le-
térdelve imádkoznak s mintha álomból ébred-
nének, egy fehérbe öltözött gyermek, mint angyal, 
ezt énekli nekik: „Beteljesedtek, mit a próféták 
jövendőiének" . . . Erre a három király kimegy 
a templomból s az énekkar az „Allelujá"-t s a 
„Sanctus"-t énekeli ("VVeinhold). 

A háromkirály-játékoktól már csak egy lépés 
a pásztorjátékokig, melyekkel a karácsony ünnepe 
is megkapta a maga misztériumát. A pásztor-
játékok tehát a bölcsek hódolatának átalakulásai, 
mely átalakulás akkor ment végbe, midőn a haj-
danta fényes vízkereszt külső fényét átadta a 
karácsony népszerű kultuszának, mely tehát szin-
tén nem lehetett el a maga misztériuma nélkül. 
S hogy ebben épen a pásztorjelenetek képződtek 
ki, arra alapul szolgálhatott az, hogy már a 
Magorum adoratio némelyikében is szerepeltek 
pásztorok a következőképen : 

Angyal: Nagy örömet hirdetek nektek, pász-
torok : 

Pásztorok: Menjünk Betlehembe, lássuk az Igét ! 
Angyalok : Dicsőség a mennyben Istennek, 

békesség a földön a jóakaratú embereknek ! 
Majd tovább : 
Mágusok: Mondjátok, pásztorok, mit láttatok? 
Pásztorok: Láttuk a kisdedet pólyába ta-

karva ! stb. 
Ez a szerep aztán mindinkább bővült, míg a 

későbbi keletűekben a pásztorok részben már át-
veszik a mágusok szerepét. 

Ily önálló, legrégibb pásztorjáték a XIV. szá-
zad közepéről a rouen i, melyben a Te Deum 
végeztével a jászolbölcső előtt egy angyalt ábrá-
zoló gyermek énekeié : „Pásztorok, nagy örömet 
hirdetek nektek", mire a belépő pásztorok éne-
kelve válaszolnak: „Békesség a földön . . . " Majd 
hódolnak a jászolbölcső előtt, melyet két dalma-
tikába öltözött pap mutat meg nekik. Erre a 
kérdésre: „Kit láttatok, pásztorok?" énekelve 
felelik: „Láttuk a most született Jézust, Alle-
luja!" A hódolat bemutatása után részt vesznek 
a rendes szertartásos énekekben. 

Hogy ezek az önálló pá-ztorjátékok a három-
király-játék utánzatai, azt ismét a szcénikai be-
rendezés s párbeszédes részletek azonosságával 
lehet bizonyítani. 

Ily láncolatos, okozati, sőt származásbeli össze-
függés van tehát a „passzió-énekek", a „Visitatio 
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sepulchri", a „Magorum adoratio" és a „Pasto-
rum officio" között. 

Az természetes, hogy a fokozatos fej lődés 
különböző helyeken különbözőkép ment végbe, 
s egyazon helyre vonatkozóan nem is lehet ki-
mutatni az egymásból való származást ; az egyes 
válfajok határai elmosódnak, egységes kialakulás-
ról, tervszerű fejlődésről tehát nem lehet szó, de 
épen a különböző helyeken sokképen összeszövődő 
s részletekben egyező jelenetek bizonyítanak az 
egykori közös származás, közös forrás mellett. 

Nos, és i t t kezdődik az a hatalmas átalakulási 
folyamat, mely a népszellem termékenyítő és 
átformáló hatása következtében a misztériumok 
ez ősalakjaiból oly sok irányban hozott lé t re 
ű j meg ú j alakulásokat. 

A passzió-éneket változatlanul megtartja a ró-
mai egyház (a protestánsok is még a XVIII . 
században szintén mívelik e műfaj t ) , legfeljebb a 
karok összhangosítása módja t a r t lépést az előre-
haladó idővel s megbővítette az ú. n. siralmak-
kal, melyek önálló műfajjá alakultak. De más-
felől ki is lép onnan a XIII. és XIV. században 
alakult passzió-társulatok által, melyek a szöveg-
hez és énekhez a drámai cselekvényeket is hozzá-
adták. Ezek utolsó emlékét őrizték a bajorországi 
híres oberammergaui játékok, melyeket az 1634-iki 
pestis alkalmával te t t fogadalom emiékére minden 
10-ik év nyarán volt szokás megismételni. 

Fölséges visszhangjai a passzió-énekeknek a 
műzenében Palesztrina és Allegri siralmai (Im-
propériák) s a protestáns Bach Sebestyén passzió-
zenéje. 

A cselekvényes misztériumok valóságos misz-
tériumi drámákká bővülnek, melyek teljesen ki-
szakadnak a szertartások szigorú és szoros köte-
lékeiből ; hát térbe szorulnak a lírai részletek (bár 
ú j elemek gyanánt Ádám és Rachel siralma j á r u l 
a cselekvényhez) s inkább a drámaiak lépnek 
előtérbe ; a szerepeket lassanként egészen világiak 
veszik át, a lat in nyelv helyébe a nemzeti nyelv 
lép, a templom színterét felvált ja a templom 
előtti tér s a piac . . . és mentől inkább távolo-
dik helyileg a templomtól, annál inkább elvilá-
giasodik; mind több-több szereplő vesz részt 
benne, a világi elem élénkítéséül föllép benne a 
komikum (képviselői : az ördög, Lucifer, boszor-
kány, rögtönző bohóc, kuruzsló), s egynémely 
elkorcsosult alakjai már az egyház neheztelését, 
haragját s t i lalmát is magukra vonják, annyival 
inkább, mert már tárgyuk is mindinkább függet-
leníti őket az egyháztól s megelégesznek annyi-
val, ha csak némi vonatkozás van közöttük s a 
szent történetek között. Ez a kibővülés egész 
odáig megy, hogy a bibliai je lenetek sorozatából 
egész ciklikus drámák fejlődnek, melyek a meg-
váltás történetét — a bűnbeeséstől kezdve egész 
az Üdvözítő mennybemeneteléig — összefüggően 

adják elé ; s ezzel e színművek tárgya átmegy 
a túlvilágra, a földfelettire s a földalattira ; s az 
ilyenek előadására már nagy apparátussal készült, 
három részre tagolt játékszín kellett, melynek 
alsó része a pokolt ábrázolta, hol üstökkel és 
serpenyőkkel nagy csörömpölést vittek véghez ; 
közepe volt a föld, felső része a menny, szőnye-
gekkel díszítve, orgonával ellátva, hol az angya-
lok énekeltek. A kor ízlésének fejletlensége hozta 
magával, hogy a szent történeti cselekvények 
közé mulat ta tó (és sokszor igen nyers) tréfákkal 
fűszerezett bohózatos je leneteket ékeltek. 

De (mellőzve most e termékeknek az egyház 
által méltán üldözött eltorzulásait s elfajzásait), 
e játékoknak megvoltak a nemesebb gyümölcsö-
ket érlelő hajtásai is. A misztérium! játékok 
— a rennesszánsz-korban fölelevenedett klasszikus 
drámák hatása alatt — ú t j á t egyengették a mo-
dern műdrámának. 

Úgy a tárgyi kapcsolat, mint a beszőtt énekek 
szempontjából szerves kapocs van a misztériumok 
s az islzőlai drámák között, melyeket latin (job-
bára szerzetei) iskolák tanítói írtak, tanulók adtak 
elő az iskolában, vagy az iskola kertjében, sok-
szor nagy közönség részvétele mellett. í gy pl. 
nálunk is a csíksomlyói misztériumok között 
helyet foglaló nagypénteki verses passzió egészen 
a középkori misztériumokra emlékeztet. Az ily 
drámákban a cselekménnyel szervesen összefüg-
gően, vagy epilógusként, vagy betét gyanánt 
sűrűn felhangzik az ének, a kórus, Magdalena, 
az angyal stb. által zengedezve. 

Az iskolai drámák főként pedagógiai célzattal 
íratván, nem csoda, ha bennük a misztérium 
elemeivel a moralitás is sű rűn vegyül. Ezek is 
tehát válfajai a misztériumok alakulatainak, me-
lyekben valamely erkölcsi eszmének (hit, remény, 
szeretet) allegorizálása az alapgondolat. A mora-
litásnak a misztériummal való összeolvadása hozta 
létre a csodás jeleneteket (miracles), melyek fő-
ként Angolországban te r jed tek el. 

A misztériumok ú t ján j u t u n k el ahhoz a mű-
fajhoz, mely a fenség tolmácsolója — zenei han-
gokban, t. i. az oratoriumhos, melyet egy Händel, 
Bach, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Liszt 
Ferenc a legkiválóbb művészi alkotások tetőpont-
jára emeltek. 

Végre a misztériumok egyes töredékei leszo-
rultak a nép közé. A mi kedves betlehemes já-
tékaink ezek, melyeknek lényeges alkotórészei: 
az angyali híradás, az alvó pásztorok, kik föl-
ébredvén, Betlehembe sietnek, ott ajándékot ad-
nak — az ős misztériumokra emlékeztetnek. Az 
azután igen természetes, hogy ezeket a nép fő-
ként a maga élete módját , szokásait, észjárását 
leginkább fel tüntető jeleneteiben képezett ki. így 
a pásztorok jelenetét, mint amelyben önmagát is 
megtisztelve látta s lá t tatni kívánta ; de ezt 
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találta a legalkalmasabbnak tréfái, mókái, énekei 
s tánca részére is. Az is önként érthető, hogy 
az eredeti misztériumok egy-egy komolyabb 
alakja — elsilányul ; Heródes király — jelen-
tést tevő katonává törpül, József és Mária sze-
repe egészen háttérbe szorul, a régi környezetet 
az istálló, kápolna, vagy barlangalakú betlehem 
pótolja, a régi Marionettek mozgó alakjait a 
pásztorok tipegése váltja fel, az arany, tömjén, 
mirha helyébe egy kis tej, vaj, túró — vagy 
csizmácska lép ; a latin szavak a fel nem ismer-
hetőségig elfacsarodnak, vagy szójátékokká tor-
zulnak. Sőt az is megállapítható, hogy az anyagi 
világ vegyrokonsága mintájára valóságos csere-
bomlások állarak elő. A sok karácsonyi ének 
tisztára egyházi hatás, a klasszikus iskola remi-
niszcenciái gyanánt tekinthetők a régi idillekből 
vett pásztornevek (Titirusz, Koridon), a dallam-
zsongások a müzett-hangulatú pasztorálé (pastou-
rell) hangjaira emlékeztetnek, az áldás és jó 
kívánat — mintha az őspogány hagyományokat 
rejtegető regősénekek hatását mutatná. 

Népköltési gyűjteményeink a betlehemes játé-
koknak gazdag készletét mentették meg az el-
feledéstől, sőt azt is megállapíthatjuk, hogy e 
népi termékek naiv hangja a műköltészetben s 
a művészi gyermekköltészetben is visszhangra 
talált. A betlehemes énekek dallamai azonban 
majdnem teljesen ismeretlenek, rendszeres össze-
gyűjtésükre nem gondolt még senki, pedig nekem 
erős meggyőződésem, hogy ezek nemcsak etnoló-
giai szempontból érdekesek és értékesek, hanem 
a népies termékek között legelső helyen állanak 
pedagógiai értékesíthetés tekinteteben is. És ezek-
nek bizonyára méltó visszhangja kelne a művészi 
gyermekdal-költészetben is. 

Némi adalékul kívánt szolgálni erre mai mel-
lékletünk. Sz. Ii. 

H i v a t a l o s r é s z . 
A vallás-és közoktatásügyi m. kir. miniszter: 

Köszönetét nyilvánította : báró Hornig 
Károly veszprémi püspöknek, aki az ősi róm. 
kath. iskola bútorozására 390 K-t adományozott. 

K i n e v e z t e : Martin Henrik oki. tanítót a 
hocsai áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Reichardt 
Lajos balatonfüredi szeretetházi családtanítót és 
Menyi Anna oki. tanítónőt a gyékényesi áll. el. 
isk. hoz r. tanítóvá, ill. tanítónővé ; Czirjék Ida 
oki. kisdedóvónőt a kovásznai áll. kisdedóvodá-
hoz kLdedóvónővé ; Marossy Eszter mezőtúri 
városi kisdedóvónőt a mezőtúri I ső sz. áll. kis-
dedóvodahoz kisdedóvónővé ; Pap Irén oki. kis-
dedóvónőt a hosszúmezői áll. kisdedóvodához 
kisdedóvónővé ; Páska Mária oki. kisdedóvónőt 
a telcsi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé ; özv. 
Takáts Imréné szül. Berényi Ilona oki. kisded-

óvónőt az óverbászi áll. kisdedóvodához kisded-
óvónővé. 

Jelen minőségében áthelyezte: Várady 
Dezső ugocsavármegyei kir. segédtanfelügyelőt 
a torontálvármegyei kir. tanfelügyelőséghez ; 
Brősztél Gyula krassószörényvármegyei kir. segéd-
tanfelügyelőt az ugocsavármegyei kir. tanfel-
ügyelőséghez ; Lichtner János tőrei áll. el. isk. 
tanítót a kékellői áll. el. isk.-hoz ; Kiss Zoltán 
zimándújfalui, Nagy Ignác aradi gaj-külvárosi 
és Priegl Paula szapáriligeti áll. el. isk. tanító-
kat, ill. tanítónőt az aradi belterületi, Tichy 
Ferenc makranczi áll. el. isk. tanítót pedig az 
aradi gáj-külvárosi áll. el. isk.-hoz; Szenésziné 
Schlögl Margit battonyai áll. el. isk. tanító-
nőt a szászvárosi áll. el. isk.-hoz; Nikolaje-
vitsné Kovács Katinka varsolci áll. el. isk. 
tanítónőt az abrudbányai áll. el. isk.-hoz ; 
Hirschmanné Abt Eleonóra facseti és Perepa-
tics Anna csejtei áll. el. isk. tanítónőket köl-
csönösen ; Deák Mária bátyúi és Báry Etelka 
nagyváradi áll. el. isk. tanítónőket kölcsönösen ; 
Mártony Gizella bácsújfalui áll. kisdedóvónőt a 
tököli II. sz. áll. kísdedóvodához ; özv. Hidegi 
Béláné szül. Ujváry Sarolta jászómindszenti áll. 
kisdedóvónőt a pilisszentkereszti áll. kisdedóvo-
dához ; Rád Katalin ágostházai áll. kisdedóvónőt 
a dévai csángótelepi áll. kisdedóvodához ; Szö-
reghy Irén alsószombatfalvi áll. kisdedóvónőt a 
rákoskeresztúri II. sz. áll. kisdedóvodához ; Zecha 
Irma nagyalmási áll. kisdedóvónőt a dévai-csángó-
telepi áll. kisdedóvodához. 

Jelen állásában végleg megerősítette : 
Gyorgyevits Szvetiszláv tomaseváczi (volt határ-
őrvidéki) közs. isk. tanítót. 

Nyugdíjat utalványozott : Deák György had-
révi gör. kath. el. isk. tanítónak évi 320 K-t; 
Farkas Aurél széki állami el. isk. tanító-
nak évi 1000 K-t ; Stark Jakab liptóteplai 
magán el. isk.-tulajdonos- és tanítónak évi 400 
K-t; Hadnagy István görgényszentimrei róm. 
kath. el. isk. tanítónak évi 1100 K-t; Takács 
Lajos balassagyarmati ág. ev. el. isk. tanítónak 
évi 1480 K-t; Patai Ignác nagykátai izr. el. 
isk. munkaképtelen tanítónak évi 1200 K-t; 
Kindea Lázár oláhgyéresi munkaképtelen gör. 
kath. el. isk. tanítónak évi 320 K-t; Polgár 
István munkaképtelen jánosházai róm. kath. el. 
isk. tanítónak évi 1600 K-t; Poenáriti Péter 
mercsinai munkaképtelen gör. kel. el. isk. taní-
tónak évi 1500 K-t; Pásztor László mezőtel-
kesi ref. el. isk. tanítónak évi 840 K-t; Kár-
páti János nagytarcsai ág. hitv. ev. el. isk. 
munkaképtelen tanítónak évi 1500 K-t; Dobos 
János bogyiszlói ref. el. isk. tanítónak évi 1 6 4 0 
K-t; Koszta Péter nyug. tagadómedgyesi gör. 
kel. tanító özv., szül. Bocsort Máriának évi 300 
K-t ; özv. Spitz Jónásné, szül. Lőwi Leontin 
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nagyszöllősi kisdedóvónőnek évi 920 K-t; özv. 
Freund Sándorné, szül. Winters te in Karolin 
nagykanizsai izr. el. isk. tanítónőnek évi 1500 
K- t ; özv. Stojsits Istvánné, szül. Dimitrijevity 
Milica szentpéteri gör. kel. szerb hitfelekezeti 
el. isk. tanítónőnek évi 1080 K-t ; Seftsik 
Lászlóné, szül. Eozner Lujza gyöngyösi áll. el. 
isk. tanítónőnek évi 1610 K - t ; Gyorgyevics 
Péterné szül. Koszanics Zsófia czrepojai közs. el. 
isk. tanítónőnek évi 780 K-t. 

Gyám-, ill. segélypénzt utalványozott : 
néb. Baghi Imre hevesi róm. kath. el. isk. tanító 
özv., szül. Stegmajer Paulinának évi 700 K-t, 
Imre, Jácint és Zoltán nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 116 K-t 66 73 f-t, együtt 350 K-t, mindössze 
1050 K-t; néh. Ugrai László hódmezővásárhelyi ref. 
el. isk. tanító özv., sz. Nagy Emiliának évi 740 K-t, 
Emilia, József és Béla nevű kiskorú árváinak egyen-
ként 123 K 3 3 7 s f-t, együtt 370 K-t, mindössze 
1110 K t ; néh. Dózsán Pál volt katlanosi gör. kath. 
el. isk. tanító özv., szül. Pillich Teréziának évi 
660 K-t, Ilona, Miklós, István és Margit nevű 
kiskorú árváinak egyenként 110 K-t, együt t 
440 K-t, mindössze 1100 K - t ; néh. Ráhossy 
Ferenc volt beéli róm. kath. el. isk. tanító özv., 
szül. Kontur Máriának évi 660 K-t, Julianna és 
Jolán nevű kiskorú árváinak egyenként 110 K-t, 
együt t 220 K-t, mindössze 880 K- t ; néh. Pélch 
Györgyné, szül. Láng Irén nyug. baranyai áll. 
el. isk. tanítónő fér je részére 190 K temetkezési 
járulékot, kiskorú árvájának összesen 6 5 3 K 
32 f-t. 

Különfélék. 
G a z d a s á g i t o b o r z ó . 

(Elek Pálné előadása.) 

A jelszavak országa vagyunk. így illik a 
magyar szalmalánghoz. Nem kis baj ez. Leg-
főképen azért baj , mert a közmondásos magyar 
szalmatűz legjobb nemzeti erőinket hamvasztja. 
Ha olyanok volnánk, mint a mesés főnikszmadár, 
mely tudvalevőleg ú j életre kel, ha porrá ég, 
nem volna okunk a búbánatra. Hát hasonlók is 
lehetünk, ha akarunk. Csak aztán erősen akar junk 
ám. Különösen két jelszavunk az, mely nagyon 
is megérdemli, hogy megelevenítsük. Sőt többet 
érdemel. Megérdemli azt, hogy végre-valahára 
testet öltsön a bennük rejlő gondolat. Az egyik 
jelszó a hazai ipar fejlesztése ; a másik a hazai 
ipar pártolára. A hazai ipar pártolása a magyar 
nő hivatása. Lelkesen emlékeztet erre egy 
magyar nő, Eleit Pálné. Sokat tehet ő maga. 
Olyan az egyénisége, olyan a társadalmi helyzete. 
Vagyonilag független és szavának súlya van ott , 
ahol a vagyoni érdekeket hivatásszerűen kezelik, 
értik és mérlegelik. Tekintélyes bankár leánya 

és egy hatalmas kereskedelmi társaság vezető 
elnökének a hitvese. 

A magyar ipar pártolására irányuló első nagy 
mozgalom a mul t évszáz derekán indult meg, 
mondja Elekné, a Magyarországi nőegyesületek 
szövetsége iparvédelmi szakosztályának ülésén 
tartott előadásában. Tudjuk , hogy Széchenyi, 
Kossuth állott az élén. Pedig mai fejlettségünk-
höz mérten micsoda kezdetleges állapotban sínylő-
dött még akkor a magyar ipar. De hát hallgattak 
Kossuthra, ki azt hangoztatta, hogy addig daróc-
ban járunk, míg finomabb nem telik ki tőlünk. 
Kossuth megtöri a magyar közönyt. A magyar 
köznépet is megnyeri törekvésének. Hiszen már 
a sváb asszony is úgy állít be a kalapos boltba : 
„Ich bitte honi Hu t " . Iparpártoló-egyesület 
alakul, mely Deák Ferenc megnyitószavaival 
indul hódító út jára . De a honi ipar védegyletét 
hat év múlva elsöpri a politika viharja. Majd 
nőegyesület veszi kezébe a dolgot. Ott lá t juk 
Veres Pálnét, a magyar nőapostolt. Ismeretes 
Zichy Jenő gróf sürgése-forgása. Ipargróffá 
avatták. Az Orsz. Iparegyesület kebelében Gélléri 
Mór az iparpártolás szempontjából kidolgozott 
tervében hölgybizottságot szervez. Mindnyájunk 
élénk emlékezetében él a tulipán jegyében mű-
ködő iparpártoló mozgalom. Legújabban a magyar 
nőegyesületek országos szövetsége sorozza gondjai 
közé az iparpártolás ügyét. Külön szakosztályt 
letesített evégre. Nem ra j ta múlik, ha nem 
tapasztalhatunk közérdeklődést. Pedig föltétlen 
szükség van reá. Csupán az ez irányban mozgó 
közérdeklődés enyhítheti a köznyomort, erősítheti 
a magyar állam anyagi és erkölcsi érdekeit ; teheti 
függetlenné és naggyá hazánkat. Németországban 
csaknem megszűnt a kivándorlás, mióta kereset-
hez ju tot tak a munkáskezek. Hasonló fordulatra 
számíthatunk iparunk hathatós támogatása esetén. 
De arra is számíthatunk, hogy végre-valahára 
vége szakad annak a hírhedt magyar iparnak, 
mely szégyent hoz a világ szemében a magyar 
névre. Ez az a rabszolgakereskedés, mely méltán 
felháborít minden jóérzésű magyar embert. 

Magától értetődik, hogy a külső országokkal 
való kereskedelmi forgalom kedvezőbb képet 
nyer, ha megbecsüljük azt, ami a mienk. 1907-ben 
nem kevesebb', miut 1600 millió koronát fizettük 
idegen árúcikkekért. Ebből 1101 millió korona 
egyéni szükségletek fedezésére ment. A főösszeg 
Vä-at textil-árúkra költ jük. Szomorúan érdekes, 
hogy ezen a mi áldott jó földünkön, mely nyers-
árúkban bővelkedik, textil-szükségleteinek csupán 
Vs-ét fedezzük itthon, 32 .000 munkást foglal-
koztatva. Valóságos bűn drága pénzen venni 
idegentől, amihez könnyen juthatnánk a magunk 
portáján. Részletes statisztikai adatokkal igazolja 
a felolvasó, hogy valóságos adófizetői vagyunk a 
külföldnek, kivált Ausztriának. Még olyan asszony 
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is akad, ki külföldön takarí t tat ja fehérneműjét . 
Bezzeg a külföldiek másképen bánnak velünk. A 
csehek pl. hi tet tesznek reá, hogy nem használják 
a magyar lisztet. Ha a csehek példáját követnők, 
vagyonra és tekintélyre tehetnének szert az 
iparosok s magához vonzaná a fiatalságot az 
ipari szakiskola. Vigyük be köznevelő-rend-
szerünkbe az iparpártolás szellemét. Tegye meg 
minden magyarember kötelességét, mert ezzel 
tartozik önmagának, nemzetének és hazájának. 

Az előkelő nagyközönség zajosan megtapsolta 
a meleg és okos szavakat. A magyar vallás- és 
közoktatásügyi miniszter neje is, Ápponyi Albertné 
grófné, magyar hévvel tapsolt a magyar ipar-
pártolás hazafias eszméjének. H. 

— Rauschburg Pál dr. budapesti ideg-
orvosnak a budapesti egyetemen az orvosi 
p szichológiából egy etemi magántanárrá tör tént képe-
sítését a közokt. miniszter tudomásul vette s őt 
ebben a minőségében megerősítette. Ranschburg 
Pálnak egyetemi magántanárrá történt képesíté-
séről örömmel adunk hírt, mert ez a ki tüntetés 
az egész világon elismert nevű tudósunkat érte, 
aki a kísérleti lélektan ós neveléstudomány mű-
velése körül mind hazánkban, mind a külföldön 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az ő nevéhez 
fűződik a hasonnemű és különnemű érzetek és 
képzetek törvényének megállapítása, amely a 
lélektanban alapvető fontosságú. 0 találta fel a 
róla elnevezett emlékezetmérőt, amely mindenütt 
el van terjedve s amelynek rendszeréből az emlé-
kezetmérők egész sorozata fejlődött ki. 0 alapí-
tot ta meg Magyarországon az első önálló lélektani 
laboratóriumot a budapesti egyetem orvosi karán, 
majd később egy másikat, az áll. gyógypedagógiai 
intézetekkel kapcsolatosan. O a megalapítója 
hazánkban a kísérleti gyermektanulmányozásnak 
és pedagógiának. Ezen a réven Ranschburgot belső 
kapcsok fűzik a pedagógiai s különösen az el. isk. 
tanítói karhoz. O a vezetője a Magyar Gyermek-
tanulmányi Társaság kísérleti osztályának, amely-
nek tagjai kevés kivétellel el. isk. tanítók. A 
gyermektanulmányozásnak egyik legkiválóbb mű-
velője hazánkban. A gyermekek számolóképes-
ségéről és a tanulásról végzett tanulmányai alap-
vető fontosságúak a külföldi s hazai pedagógiai 
irodalomban. Legkiválóbb alkotása „A gyermeki 
elmé"-ről í rot t nagy műve, amelyben a normális 
és abnormis gyermekről s fejlődésükről szóló 
vizsgálatokat foglalja össze, nagy és biztos tudás-
sal. Örömmel üdvözöljük az egyetem tanári 
katedráján, amelynek díszére válik. 

— D o k t o r - t a n í t ó . Harminckét embert ava-
tot t doktorrá f. hó 11-én a budapesti tudomány-
egyetem. Doktorrá avattak egy tanítót is ,Krissán 
Gábor nagyváradi áll. isk. tanítót. Ez az ambi-
ciózus doktor-tanító 14 évi szolgálatának második 
felében megszerezte az érettségi bizonyítványt. 

Majd, időközben szépen szaporodott családja köré-
ben a jogi tanulmányokhoz fogott. Öt évi nehéz 
munka után most államtudományi doktorrá avat-
ták. Tanulmányai alatt nemhogy elhanyagolta 
volna hivatalát, de működéseért miniszteri el-
ismerésben és jutalomban is részesült. 

— Az Apponyi Albert gróf és Tóth János 
a lap í tványra Maxim János uzdiszentpéteri gör. 
kath. tanító 2 koronát küldött hozzánk. E l ju t -
ta t tuk Nagy Lajos ig.-tanító úrhoz, a gyűj tő-
bizottság pénztárosához, Veszprémbe. 

— J u b i l e u m . Szép ünnepélyt rendezett a 
Brassóvármegyei Tanítóegyesületnek hétfalusi 
járásköre és az áll. elemi iskola gondnoksága 
Tatrangon, Tóth András tatrangi áll. iskolai 
igazgató, járásköri elnök és tanítóegyesületi 
pénztárosnak november 30-án, "25 éves tanítói 
működése alkalmából. A jubilánst a kir. tan-
felügyelőség és a Tanítóegyes, nevében dr. Pintér 
Gábor kir. tanfelügyelő üdvözölte s átadta a 
kollégák és jóbarátok szép ajándékát, egy arany 
pecsétgyűrűt. Szép beszédben köszöntötte továbbá 
Szórády Lajos alesperes, gondnoksági elnök és 
egy V-ik osztályos leányka, ki az iskolásgyerme-
kek szeretete jeléül egy gyönyörű virágbokrétát 
nyúj to t t át. Az ünnepség utáni ebéden az ün-
neplő társaság a jubilánst több pohárköszöntőben 
éltette, egyszersmind névnapja alkalmából is. 

— Hírek Fogarasból. A kir. tanfelügyelőnek 
a vármegyei közigazgatási bizottság december havi 
rendes ülésén t e t t jelentése szerint az elmúlt 
november hó folyamán a vármegyebeli összes nép-
oktatási intézetek zavartalanul működtek ; a gör. 
kel. el. isk. tanítók Fogarason, Alsóporumbákon 
és Zernesten november 14 — 15-én gyűléseket 
tartottak. Az illetékes esperesek mulasztása foly-
tán a gyűlések egyikén sem vehetet t részt, sem 
pedig helyettesítéséről nem gondoskodhatott, miér t 
is ez ügyben a miniszterhez előterjesztést t e t t . 
Kramp György fogarasi ág. h. ev, el. isk. tanítót 
48 évi buzgó munkásság u tán történt nyuga-
lomba vonulása alkalmából a miniszter elismerő-
levéllel tün te t te ki. A miniszter helybenhagyta 
Flukuss Fiion újsinkai gör. kel., Krisán Euszták 
és Popp János ósinkai gör. kath. el. isk. tanítókra 
vonatkozóan hozott fegyelmi ítéleteket. Az elmúlt 
hó folyamán hat tanító részére összesen 3 2 0 0 
korona államsegély utalványoztatott. Meglátogatott 
9 iskolát 14 tanteremmel s a meg nem felelő 
iskolákra és azok tanítóira vonatkozólag egyidejű-
leg külön-külön megteszi előterjesztéseit. A vár-
megyei közigazgatási bizottság a kir. tanfelügyelő 
előterjesztéseire : az alsóporumbáki, a felsőporum-
bák-nyugatrészi, a lucai, a persányi és a szerátai 
gör. kel. el. iskoláknak megintése és az iskolák 
tanítóinak a magyar nyelv sikertelen tanítása 
miatt fegyelmi alá való vonása iránt a minisz-
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terhez javaslatot tett s egyúttal utasította az 
illetékes járási főszolgabírákat, hogy a rendőri és 
közegészségügyi szempontból közveszélyesnek látszó 
ez iskolákat a tisztiorvossal együttesen hatósági-
lag vizsgálják meg és a szükséghez mérten a 
helyszínen nyomban intézkedjenek. Megsemmi-
sítette a magyarul nem tudó lakosoknak az ótoháni 
községi iskolaszékbe tagokul történt megválasz-
tását; megerősítésre ajánlotta Sitciu Miklósnak 
az államsegélyes sebesi gör. kath. el. iskolához 
•tanítóul történt megválasztását. Ugyanekkor a 
fegyelmi válssztmány Bajlivin János újsinkai gör. 
kel. isk. tanítónak az 1907. évi XXVII. t. c. 28. 
§-a alapján a nyugdíjaztatása szükségét állapította 
meg, miután a fegyelmi eljárás során beigazolást 
nyert, hogy nevezett tanító a magyar nyelvet 
nem bírja oktató képességgel. 

— Tanítók névmagyarosítása. November 
hóban belügyminiszteri engedelemmel a következő 
tanítók magyarosították meg nevüket: Hanl 
Antal, budapesti lakos, tanító Háros-ra; Fein 
Elvira Mária pusztatenyői tanítónő Keresztéig-re ; 
Hahn Ilka (Ilona) tanítónő, budapesti lakos, 
Illés-re és Handel Sendel (Zsenka) aradi tanítónő 
Horvátra.. 

— Tljúsági egyesület. Bácsordason január 
10-én megalakult az ifjúsági egyesület 10 alapító, 
42 pártoló és 35 rendes taggal. Az alapszabá-
lyokat a közokt. miniszter jóváhagyta. Az egye-
sület f. hó 4-én tartotta végleges alakuló- és első 
közgyűlését. A jóváhagyott alapszabályok felol-
vasása után következők választattak meg tiszt-
viselőkké : igazgató lett Steiner Ferenc tanító, 
elnök Hutterer József, alelnökké Schvarevülder 
István, jegyző Felder József tanító, pénztárnok 
Hutterer György, karmester Saaghy Sándor tanító, 
könyvtáros Baumann Kálmán. 

— Halá lozások . Kurz Sámuel el. isk. nyug. 
tanító elhunyt Budapesten. — Franz János, a 
mokrini közs. isk. igazgatója, elhunyt. Áldás 
emlékükre ! 

Szerkesztői üzenetek. 
K. E. (Az őhaj.) Közölhetetlen. — B. Á. (Gondolj 

rám.) Tehetségre valló vers, csak ritmusbeli döccenései 
teszik közlésre alkalmatlanná. — Jíevelö. (Karácsony 
és az isicolák kötelességei.) Igen helyes, amit javasol, 
hogy t. i. a tanítók a jó könyvekre hívják fel a szülők 
és gyermekek figyelmét, a cikket azonban nem közöl-
hetjük, mert a szerkesztő személyét, illetőleg egyik 
könyvét előtérbe állítja. Egyébként ma már — leg-
alább az áll. iskoláknál —- bőven el vannak látva jó 
könyvekkel a gyermekek s a tanítónak is meg van 
könnyítve a dolga : elolvashatja e könyveket s ajánl-
hatja külön megvételre a legjobbakat. — K. (Új 
iskolák.) Az új év elején jön. — K. (Kemény szívek 
novellái.) Gyenge dolgok. Nem tanácsoljuk, hogy 
könyvalakban kiadja. — B. (Az új fűtő.) A téma nem 
elég érdekes. — M. (Ünnepi gondolatok.) Sok jó gon-
dolat, sok jó kép az elmélkedésben, de hatásukat 

szörnyen zavarja a dagályos stílus. Törekedjék egy-
szerűségre s akkor szívesen látjuk. — V. (Régi időkből.) 
A karácsonyi szám sem nagyobb a rendesnél. De nincs 
is erre szükség. Meg vagyunk elégedve, ha a tanító-
ság felerésze elolvassa a lapot mai terjedelmében. 
Szóval : kívánságát, sajnálatunkra, nem teljesíthetjük.— 
S. (Szeged.) Forduljon a „Világosság"-nyomdához 
(Budapest), ott bizonyosan tudják, hogy a kérdezett 
hol él s mi a foglalkozása. — P . (Finale.) Sikerült 
vers. — Ny. (Vers és próza.) Örülünk, hogy taná-
csunkat megfogadta. A fejlődése kétségtelen. Versei közt 
a Vallomás és Ne félj című közlésre érdemesek. A 
prózája még nagyon a kezdőre vall. A hatvanas-
hetvenes évekbeli érzelgős falusi rajzokra emlékeztet. 
Jobb mintát keressen. — L. (A tanító, mint népiskolája 
tanszerkészítője.) Megfelelő fésüléssel — amit mindjárt 
a címen kell kezdeni — alkalmilag közöljük. — 
Kíváncsi. A népszokások ismertetésére külön folyó-
iratot ad ki a Magyar Néprajzi Társaság. Címe: Ethno-
grafia. Tessék a cikket oda küldeni. — Sz. (A növé-
nyek életműködéséről.) Közöljük. — A haszontalan 
ember. Pompás rajz. A másik dologról majd levélben.— 
K. (Fibisi látogatás.) Igazán talpraesett cikkecske. Rajta 
leszünk, hogy mielőbb sorra kerüljön. — Kismarton. 
Ha élünk még akkor, fölelevenítjük a nagyérdemű 
ember emlékét. — Omega. A cikk jön, a verssel le-
késett. — P. Zs. Á. A mostani szerencsétlen hely-
zetben, sajnálatunkra, semmit sem tehetünk. Nincs 
más mód : várja az idők javulását. — Gergely. (Egy 
könyv olvasása közben.) Közöljük. — B. szőlő. Annak 
nincs értelme, hogy minden egyes felolvasásról most 
tudomást vegyünk. Majd az Iskolán Kívüli Közoktatás 
mellékleten mindazok, kik felolva9Óciklusokat rendez-
tek, számoljanak be az egészről, egyszerre. — E. (Vissz-
hangok.) Sajnáljuk, hogy már ebben az évben nem 
közölhetjük. De a jó mindig jó. — Puncsova. Meg-
sürgettük a felolvasókönyv küldését. — V. B. (Jatalmam 
stb.) Dilettánsversek. — Bosporus. Közölhetetlen. — 
S. M. (Stibor vajda stb.) Elég jó rímek, de költészet 
híján. JI. A. (Betfalu réme.) Nem közölhető. — 
B. M. (Megfagyott gyermek.) Rossz, felhígított után-
zása Eötvös közismert, hasonló című költeményének. — 
P. J. (Egy tanítónőnek.) Van benne valami hangulat, 
de a mi mértékünket nem üti meg. — S. F. (Tűnődés.) 
Intelligens dilettáns munkája. — Kezdő. Jő iskolai 
dolgozat. — Nemo. Ügyesen van megírva, de ez a 
tipus nagyon elcsépelt már, új színt nem tud neki 
adni. — Idegenajka. Versei nyelvileg hibátlanok, ami 
igazán nagy szó. A forma nehézségeit azonban még 
nem tudja leküzdeni. Hogy ez fog-e valaha sikerülni, 
nehéz volna megjósolni. Igyekezete mindenképen 
dicséretreméltó.— V.J. (A régi zongora.) Sorát ejtjük.— 
Gy. S, A Karácsonyest sorra kerül. — P. J. (Egy 
leányhoz stb.) Sem időnk, sem terünk, hogy egyszerre 
tizenegy, nem is épen kurta versről részletes bírálatot 
mondjunk. Akad köztük egy-két jobb (pl. a Zongora) 
és még több nagyon gyenge. A mi mértékünket a 
jobbak sem ütik meg. — A zászló. Naiv, romantikus 
történet, hosszú 1ère eresztve. — K. A. (Tanítottam 
stb.) Sajnálatunkra, nem használhatjuk. 

Tartalom: Nemzetiségi kultúra. (— r.) — Anyák 
és csecsemők otthona. Lakatos Lajos. — Érdekes 
asszonyok. Dánielné Lengyel Laura. — A gyermek 
egyénisége és a középiskola. Havas Irma. — Köny-
vesház. — A magyar orsz. testnevelési kongresszus. 
Bognár Károly. — Tanítók tanácsadója. — Szépiro-
dalom : Isten. Szabolcska Mihály. — Karácsonyi ének. 
Benedek Elek. — Karácsony estén. Nil. — Halvány 
csillagok. Balogh János. — Karácsonyi hangulatok. 
Vértesy Gyula. — Irodalom és művészet. Sz. B. — 
Hivatalos rész. — Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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Iskolai Dalgyűjtemény. 
Szerkesztik: HACKL N. LAJOS és SZTANKÓ BÉLA. 

Csillagok, csillagok . . . 
(Pásztorének.) 
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Mérsékelve, p 
-K, "V 

Betlehemes ének. 
mf 

(Népies dal.) 

—IV 1 ~ K, 1-

2. Jézus ágyán nincsen paplan, 
Megfázik a kis ártat lan; 
A szemei könnyedeznek, 
A könnyei esedeznek. 

(Sárospatak; 188HJ 

Felelős szerkesztő: Benedek Elek. 

Budapest, 1909. Nyomatott a m. kir. tud.-egyetemi könyvnyomdában. 
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XLn. évfolyam. 52. szám. Budapest, 1909 december 30. 

NÉPTANÍTÓK LAPJA. 
KIADJA A VATiTIÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M. KIR. M I N I S Z T É R I U M . 

Megjelenik e lap minden héten egyszer, csütörtökön (este). 
Megkaphatja e lupot minden magyarorszagi népoktatási 

intézet, tehát az összes óvodák, elemi, felső nép- és polgári 
iskolák és tanítóképző - intézetek egy példányban ingjen. 
A lap megküldése iránti folyamodványok az iskola létezését 
igazoló és az illetékes kir. tanfelügyelő által láttamozott 
községi elöljáróság! bizonyítvánnyal együtt, a „Néptanítók 
Lapja" szerkesztőségéhez küldendők. A helység (a megye meg-
jelölésével) és az utolsó pósta világosan kiírandó. 

Előfizetési á r i Egy évre 10 korona, félévre 5 korona, 
negyedévre 2 korona 50 fillér. — Egy negyed évnél kevesebb 
időre előfizetést nem fogadunk eL — Az előfizetési pénzek t 
kiadóhiTataiba küldendők. 

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

SZERKESZTŐSÉG : KIADÓHIVATAL : 
BUDAPEST, YIU. KEB., BÉRKOCSIS-UTCA 16. SZÁM. MAGT. KIR. EGYETEMI NYOMDA, 1. KER., ISKOLA-TÉR 8. 

Kéziratokat n e m adunk vissza. 

A N&ptanítóh Lapja e számának megjelenésével egyidőben a nemzeti kor-
mány talán megszabadul kínos, j »eg nem érdemelt helyzetéből s helyét új kormány 
foglalja el. E pillanatban* —Jpfeember 26-án este — csak az bizonyos, h o g y 
Őfelsége a király Lukács László jfráfeságos belső titkos tanácsos urat mint deszignált 
miniszterelnököt megbízta a tóitok vezéreivel való tárgyalással s eredményes 
tárgyalás esetén kabinetalakmssal . Megtörténhetik tehát, hogy a tárgyalás 
áthúzódik az új esztendőbe s tI nemzeti kormány — akarata ellenére is — 
kénytelen lesz ex-lexben végezni az ország dolgát. Ebben az esetben a Néptanítók 
Lapja újévkor nem jelen meg, mivelhogy Apponyi miniszter úr — amint azt ve lem 
december 23-án közié — e lap költségeit is ama költségek közé sorozta, 
melyeket indemnités, illetőleg megszavazott költségvetés nélkül — az alkotmányosság 
szigorú szemmeltartásával — -nemutalványozhat. A miniszter úr, természetesen, nemcsak 
reméli, de igaz szívvel "kívánja is, hogy az alkotmányosság parancsolta intézkedése 
fölöslegessé váljon; reméli, hogy mire az újesztendő beköszönt, lesz új kormány 
is, lesz indemnitás is, s a Néptanítók Lapja szünetelés nélkül haladhat tovább. 

Két eset lehetséges t ehát : ex-lex esetén szünetel a lap, vagy idejében lesz 
új kormány s így a szünetelésre nem lesz ok. Akármelyik eset következzék, a 
magam részéről csak ismételhetem ezévi július elsején, a kabinet első lemon-
dásakor te t t nyi latkozatomat: a megtisztelő megbízást, mit e lap szerkesztésére 
Apponyi Albert kezéből vettem, az ő kezébe adom vissza. Eszerint az én nevemet 
ezen a lapon az új esztendőben csak az esetben találná az olvasó, ha Apponyi 
az új kormánynak tagja lenne, illetőleg abban tárcát vállalna. Mivelhogy pedig 
ez szinte kizártnak tekinthető, a lap és t. olvasói iránt tartozó kötelességet vé l tem 
teljesíteni, midőn megkértem Petróczi István és Molnár Lajos dr. szolgálatra berendelt 
tanfelügyelő urakat, kik mindig hűséges munkatársaim voltak: folytassák e lap 
szerkesztését, nehogy az egy hétre is gazdátlanul maradjon. Ok ezt szívesen meg-
ígérték s így lehetővé tet ték nekem, hogy vezéremmel egyidőben távozhassam, 
amiért e helyen is hálás köszönetet mondok nekik. 

A fogyatkozásokért szíves elnézést kérek t. olvasóimtól. Kérem, tartsanak 
meg jóemlékezetükben. 

Budapest, 1909 karácsony ünnepén. 

1 
All. « f i M m m m S z i int. könyvtára" 
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Az esztendő végén. 
(N.) Kínos bizonytalanságban és nyug-

talanító várakozásban telt el az esz-
tendő. Remények és ideálok sorvadtak 
el, ábrándok foszlottak szét, sőt mintha 
megingott volna a törvény erejébe ve te t t 
hit is. Rémítő pusztítást vitt végbe 
anyagiakban és erkölcsiekben ez az 
esztendő. Mindnyájan érezzük, hogy ez 
a függő állapot már nem tarthat sokáig, 
mert az állami rend felborulásának kel-
lene nyomában következnie. 

A felszínesen ítélkezők Széchenyi és 
Kossuth politikájának sikertelenségéről 
beszélnek. Azt hirdetik, hogy azoknak 
az intézkedéseknek, melyet a gazdaságilag 
erős Magyarország megteremtésére irá-
nyulnak, útjába áll a monarchia másik 
fele, Kossuth radikális politikájának ér-
vényesítéséhez jaedig nincs elég erőnk. 
Ez okozza azt a fásultságot, azt a ki-
ábrándulást, mely a magyar közéletet 
az utóbbi hónapokban jellemezte. 

Mi meglátjuk a vigasztaló vonást is 
ebben a válságos helyzetben. Látjuk 
magunk előtt azokat az alkotásokat, 
melyekből a nemzet erőt merített s 
erőt fog meríteni a küzdelemhez. Tompa 
az elnyomatás nehéz éveiben a terebélyes 
nagy fának viharral való birkózásában a 
nemzet sorsát látta megtestesítve. Mi 
látjuk ennek a terebélyes, nagy fának 
hatalmas gyökereit is, melyek nemcsak 
odaszegezik a földhöz, hanem táplálé-
kot is szállítanak neki. E gyökerek, e 
táplálékot adó gyökerek között első 
helyen kell említenünk az iskolát. A 
nemzeti eszme térfoglalása, a feltámadt 
kívánságok és vágyak a magyar tanító-
ság nevelésének következményei. N e 
gondoljuk, hogy a véletlen műve az 
évszázados nemzeti követelések új erő-
vel való feltámadása. A magyar tanító-
ság működése hozta meg gyümölcseit, 
a már nemzeti szellemben nevelt ifjú-
ság elfoglalta minden téren az őt meg-
illető helyet s már elégedetlen volt 
azokkal az intézményekkel, melyeket az 

ország nagy része az évekig tartó abszo-
lutizmus után megkönnyebülten üdvö-
zölt. A német tanítóság diadalt aratott 
a franciák felett s megvetette alapját 
a német világuralomnak. A magyar 
tanítóság diadalt aratott, mikor a nem-
zet a kétkedőket, az ingadozókat, a 
megelégedetteket elsöpörte, hogy he-
lyükre azokat küldje, kik a nemzeti 
akaratot képviselik. 

A nemzet nem érte el célját. Kínos 
válság l e t t a következmény. De fel kell 
jegyeznünk, hogy nagy erő van a ma-
gyar iskolában. A szomorú napokban 
van ebben vigasztalás is. Talán hama-
rosan elérkezik annak az ideje, hogy 
az erkölcsi erőhöz anyagiak is fognak 
járulni s akkor már nem akadályoz-
hatja meg a monarchia másik állama 
diadalunkat. 

A hosszú válság ideje alatt sok er-
kölcsi és anyagi erő veszett el. Ezt 
szomorúan állapíthatjuk meg, de nem 
kell miatta kétségbeesnünk. A magyar 
iskola már neveli az utánunk jövő nem-
zedéket, mely a fáradtakat pihentek-
kel, a kiábrándultakat lelkesedőkkel 
fogja pótolni. A régiek csodás teremt-
ményekről meséltek gyermekeiknek. Te-
remtményekről, melyeket nem lehetett 
megsebezni vagy elpusztítani. Testüket 
nem fogta a fegyver, levágott tagjaik 
helyébe újak nőttek, hogy ellenfeleik-
nek sikertelenül kellett visszavonulniok 
vagy ot t kellett veszniök. Ilyen meg-
dönthetetlen és legyőzhetetlen teremt-
mény a történeti múlttal és intézmé-
nyekkel felfegyverzett nemzet. Ellenfelei 
ideig-óráig diadalt arathatnak, de intéz-
kedéseik kártyavárakként omlanak össze 
azon a területen, melyet egy másik faj 
a vérével és alkotásaival már birtokába 
vett. A szerencsétlen lengyel nemzet-
nek már régen elvették függetlenségét, 
de a nemzet él, irodalma, művészete 
van s nem is fog eltűnni a fajok sorá-
ból. Pedig három hatalom nehezedett 
rá a szerencsétlen országra. 
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A magyar tanítóság nem vívta ki a 
legújabb nemzeti küzdelemben a diadalt. 
A közérzést, a vágyakat megteremtette, 
mielőtt erőnk lett volna őket érvénye-
síteni. De az elvesztett erkölcsi tőke 
helyett újat termel s talán nemsokára 
nagyobb erővel, kitartással és egyetértés-
sel küzdhetünk céljainkért. 

Az elmúlt nehéz esztendőkben már 
megmutatta az iskola, megmutat ták a 
kultúrának többi várai is, hogy dacol-
nak a hatalom birtokosaival szemben. 
Folytatják munkájukat úgy, mintha a 
legalkotmányosabb kormány uralkodnék. 
Folytatni fogják ezután is. 

Egy angol regényírónak van egy 
fantasztikus regénye. Mars-lakók jön-
nek le a földre, hogy elfoglalják ezt a 
területet a maguk számára. Föl vannak 
fegyverezve a legcsodálatosabb gépek-
kel és fegyverekkel. Amerre mennek, 
tömegek és városok pusztulnak. Egy 
nap azonban nagy csendességre ébred-
nek a pincékben rejtőzködő emberek. 
Mikor félénken előkerülnek, halva talál-
ják ellenségeiket. Megbirkóztak ők min-
dennel és mindenkivel, de nem tudtak 
diadalmasan ellenállani a föld millió 
bacillusának. Értékes gondolat. Őseink 
mérhetet len szenvedés és fájdalom árán 
meghódították számunkra a földet, az ő 
szenvedésük következménye, hogy tes-
tünk ellenállóbb a betegségekkel szem-
ben. Idegen föld szülötte áldozatul esik 
nekik. 

Ez a kép, ez a gondolat adhat vigasz-
talást a legfásultabbaknak is. A magyar 
föld is telve van olyan erőkkel, melyek 
fiait védelmezik, ellenségeit elpusztítják. 

— Pozsony vármegye törvényhatósága a 
t a n í t ó k é r t . Pozsony vármegye törvényhatósági 
bizottsága f. hó 20-án tar tot t közgyűlésén a 
Nagyszombatvidéki róm. kath. népnevelők egye 
sületének kérelmére és Bocz Árpád egyes, elnök, 
vármegyebizottsági tag felszólalására egyhangúlag 
elhatározta, hogy a tanítók félárú vasúti igazol-
ványa tárgyában felirattal já ru l a kormányhoz, 
országgyűléshez és a mozgalom támogatására a 
társtörvényhatóságokat is felkéri. 

Konzekvencia. 
írta: Mihály Ferenc. 

A nagyszebeni gör. kel. román egyházi kon-
gresszusnak az állami iskolai hittantanításra 
vonatkozó ismert nyelvrendelettel szemben tanú-
sított renitens viselkedése intelem volt arra, 
hogy abból a konzekvenciát levonni el ne 
mulasszuk 

Az 1868. évi XXXVIII. és 1876. évi XXVIII. 
t.-c. alkotói a magyar haza területén levő, tör-
vényesen bevett egyházakat a népnevelésnél a 
legszélesebb körű jogokkal ruházták föl ; de 
ugyanekkor nem gondoskodtak a kötelességek-
nek is az egész vonalon való precizírozásáról. 

A népoktatás közvetlen faktorai: a néptanító 
és a pap. 

Népoktatási törvényeink a néptanító ki-
képzését, nevelését a tanílóképzőkben állami 
főfelügyelet alá helyezik. A papokat képző 
szemináriumokra, hol a felekezeti elemi nép-
iskolák igazgatóit, az iskolaszékek elnökeit, tehát 
e népiskolák irányítóit nevelik, az állami fő-
felügyeletet ki nem terjesztették. Már pedig a 
tények igazolása szerint a magyar állam pol-
gárainak nevelésére jogokat csak azoknak volna 
szabad adni, akikkel szemben az állam arra 
nézve, hogy a nyert jogokkal visszaélni nem 
fognak, már előre kellő biztosítékot nyert. 

Az 1876. évi XXVIII. t.-c. 9. § a a felekezeti 
iskolákat az illető hitközség helyi hatóságának 
ellenőrző felügyelete alá helyezte. A hitközség 
iskolaszéket választ. Az illetékes lelkész ennek 
hivatalból tagja. Ámde a hitközségi képviselő-
testület legtekintélyesebb tagja rendszerint a 
pap, — és ennek így is kell lennie — kit ezért 
az iskolaszék elnökének választanak meg. Az 
egyházi főhatóság ezenfelül a lelkészt iskolai 
igazgatónak tekinti. Ezzel a felekezeti népiskola 
sorsa a lelkész kezébe tétetett. 

Az 1868. évi XXXVm. t.-e. 25.§-ának második 
pontja még a teljesen községi pénztárból fenn-
tartott felekezeti jellegű iskolát is az egyházi 
elöljáróság ellenőrző felügyelete alá helyezi. 

így áll a felekezetek lelkészeinek törvényes 
beavatkozási joga állampolgáraink nevelésénél 
a felekezeti iskolákban, és mindjárt hozzá-
tehetjük, hogy e jognak feléledését megtalál-
hatjuk az állatni iskolákban is. Az 1909. évi 
április hó 30-án 53.000. vkm. számú rendelettel 
kiadott „Gondnoksági Utasítás" 9. § ának b) 
pontja az állami iskolával ellátott községekben 
minden törvényesen bevett hitfelekezet egy lel-
készét, ha híveinek száma a község lakosainak 
5Vo át meghaladja, az állami iskola gondok-
ságának hivatalból tagjává teszi. 

Isten fölszentelt szolgáit a magyar állam 
52* 
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polgárainak vallásos és hazafias nevelése érdeké-
ben ilyen nagyhatású jogkörrel felruházni még 
gondolatnak is fölemelő. Az egyházak nagyobb 
része az államtól nyert jogait a magyar haza 
mérhetetlen javára és boldogítására kifejtett 
nemes versenyben áldásthozóan érvényesítette. 
Ezt honorálta a magyar nemzeti kormány a 
lelkészeknek az állami iskolai gondnokságokba 
való bevonásával is. A törvényeknek és tör-
vényes intézkedésnek intenciói helyesek, igaz-
ságosak és hazafiasak is, mert — szükség 
esetén — a megtorló eljárást is megszabják, 
de egyben hiányosak. 

Tudhatjuk, hogy mily érzelmek honolhatnak 
ama lelkészekben, kik az állam hivatalos magyar 
nyelvétől irtóznak és mily kezekbe helyezik 
törvényeink ezeknél a magyar állam „szilárd 
megalapozását". Ugyanazért a törvényhozó 
országgyűlés ahogyan meg tudta adni annak 
idején a jogokat, épen úgy tudta — a nemzeti 
kormány alatt — a magyar állam nyelvének 
és szoros érdekeinek megvédésére az 1907. évi 
népoktatási új törvényt is úgy megalkotni, hogy 
ahol a magyar állammal szemben a kötelességek 
szünetelnek, ott a jogok is megszüntessenek. 
Az 1907. évi XXVli. t.-c. 22,, 24., 25., 26., 27. 
stb. §-ai megállapították a védelmi és meg-
torló pontokat, de arra nézve nem intézkedtek, 
hogy a védelemre és megtorlásra csak épen 
kivételesen legyen szükségünk. A hézag a 
szemináriumi nevelés szellemének állami ellen-
őrzésnélküliségében mutatkozik. Ahhoz, hogy 
valamely egyházi hatóság, illetve az ezt alkotó 
papság az állam törvényeivel és érdekeivel össze-
ütközésbe ne jöjjön, első követelménynek találom 
az érdekelt szemináriumok szellemének állami 
ellenőrzését és az ott folyó nevelés gyakori, 
éber megfigyelését. 

Ha valamely szemináriumból a magyar nem-
zet és nyelv szeretetének érzése nélkül lép ki 
magasztos közpályájára a lelkész, hogy állam-
polgárainak nevelésénél irányt szabjon, ellen-
őrködést gyakoroljon és azt a szemináriumot 
az államhatalom ezután is figyelmen kívül 
hagyja, akkor már az 1907. évi XXVII. t.-c. 17. 
§-ára való tekintettel is nagyon természetesnek 
találjuk, hogy az ilyen nevelést nyert lelkészek-
nek a törvényekkel való összeütközése el nem 
fog maradni. 

Az állam legbensőbb érdeke szempontjából, 
de egyszersmind a célt tévesztett nevelés miatti 
számos papi exisztencia összeroppanásának el-
kerülése végett is, amint ellenőriztetjük a tanító-
képzőket, úgy — de még ta'án fokozottabb 
mértékben — állami főellenőrzés alá kell venni 
a kifogás alá eső szemináriumokat is, hogy 
azok nagy hivatásra induló növendékeiket ne 
csak a vallásos, de egyszersmind a hazafias 

nevelést eszközlő közpályájukra népoktatási 
törvényeink szellemében tökéletesen kiképezzék. 

A nagyszebeni esetből vonjuk le a konzek-
venciát. 

Lapszemle. 
(Elődeink nevelő-felfogása. — Gyermekkínzás. — 
A nevelő-tudás. — A nevelés nemzeti jellege. — 
Tolvajvilág egy osztályban. — Ki a jó tanító ? — 
Nőnevelés. — Ifjúsági egyesületek elfajulása. — Ifjú-

sági olvasmány.) 

Gyönge lábon áll nálunk a történelmi szellem. 
Még azok is, akiknek érdeklődniük kell multunk 
eseményei és alakjai iránt, leginkább holmi kompli-
kációkat forgatnak és alig gondolnak az eredeti 
kútfőkkel. A nevelés terén sincs máskép. Bújjuk 
az urizáló paragrafusokat, de alig vetünk ügyet 
erkölcsi és szellemi életfejlődésükre, vagyis tör-
ténelmi előzményeikre. Pedig ugyan jó szolgálatot 

i tenne akárhányszor egy hátravetett tekintet . Köuy-
nyebben tájékoztatna bennünket a követendő helyes 

j ú t ra nézve, mint egész halom paragrafus. 1791-ben 
: az országgyűlés egy bizottsága foglalkozott a köz-
i nevelés egyetemes elveinek rendezésével és 13 

pontba foglalta össze működésének eredményét. 
Később, 1827-ben egy újabb országos bizottság 
szintén elfogadta e pontokat s azokat törvénybe 
kívánta iktatni. E javaslatból nem let t törvény; 
negyedik pontjának utolsóelőtti szakasza a követ-
kező : „Általában pedig a köznevelésben az álta-
lános eljárás követendő, hogy ez a szabad, sajátos 
alkotmányának örvendő nemzet ugyancsak nemes 
és ne szolgai nevelésben részesüljön s inkább a 
becsületérzés által vezettessék, semmint a bün-
tetés félelme által." (Magyar Középiskola, II. évf., 
7. sz. Lám Frigyes cikke.) Ha ez az elv vezetne 
iskoláinkban, szedhetne-e annyi áldozatot a nemzet-

i köziség betegsége ? A becsületérzéssel meg épen 
furcsán állunk. Lépten-nyomon süvít felénk a 
vásári zsivajból a becsületre való fogadkozás. Ma 
csak a haszon já r ja . Vadul hajszolja kicsinye és 
nagyja. „A szülők gyakran 6 — 7 éves korban, 
vagy még előbb is munkába állásra szorítják gyer-
meküket." Ez az eljárás ú t já t vágja minden jó 
nevelésnek. Tág kapu t nyit azonban a rossz neve-
lésnek. Kidobja a gyermeket a burjános utcára, 
vagy abba a műhelybe, melynek levegőjót meg-
fertőztetik durva lelkek. Sötét képet rajzol e 
szomorú állapotról Chyzer Béla dr. „A gyermek-
munka Magyarországon" című könyvében. Heller 
Farkas ismerteti a Magyar Társadalomtudományi 
Szemle 8. számában. A gyermekmunka némely 
fa j tá ja könnyűnek látszik, de nem az. A te j , 
süteménykihordás, a terményeknek piacra szállí-
tása stb. koránkeléssel jár. Más faj ták megint 
későnfekvéssel. Ezek mind a fejlődés egyik leg-
fontosabb föltételét, az alvást vonják el a gyer-
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mektől. Ha már a könnyű munka is árt a gyer-
meknek, mily káros az a munka, mely a felnőtt 
fizikai erejét is kimeríti. A sütőiparban pl. elő-
fordul, bogy 12—14, sőt 16 — 18 óráig egyfoly-
tában tar t a foglalkoztatás. A cipésziparban reggel 
5 órától este 11 óráig, sürgős megrendelések 
alkalmával éjjel 2 — 3 óráig is tart a munkaidő, 
mely a tanoncra nézve még hosszabb, mint a 
segéd számára, mert neki kell rendesen a műhely 
takarítását is végezni. Egyenesen hajmeresztő az 
az adat, melyet egy malomra vonatkozólag közöl 
a szerző, hol a munkaidő gyermekek számára is 
36 óra volt „Éjjeli munkát találunk gyermekek 
alkalmazásával a cukorgyárakban, vashengerelő-, 
bádogedény- és üveggyárakban, valamint több 
malomban is." 

It t ós ezek részesülnek nemzeti nevelésben és 
lehet-e szó becsületérzésről? Megengedjük, hogy 
tudásban öregbednek a fiatalok, de ez nem az 
igazi tudás. „Csak az a tudás értékes, amely fel-
világosodottabbakká tesz bennünket, értelmünket 
gyarapítja, erkölcsiségünket javítja." Ez nem 
valami újszülött, gyermeteg elvecske, hanem szinte 
belekopaszodott, annyira bölcs. Még Montaigne 
szerkesztette meg a XVI. században. (Magyar 
Pedagógia, 6—7. sz.) Az erkölcsiség fogalma 
csupán talmi, ha nem tartalmazza a hazafia-ság 
elemét. Az erkölcstani gondolat a nevelés gerince. 
Hogy áll a magyar nevelés nemzeti szempontból? 
Gyengén. „Mi magyarok persze a pedagógiánkkal 
is csehül vagyunk : a magyar pedagógia csak üres 
cím. Önállóságunk ebben sincs : függünk, szolgai-
lag hozzá vagyunk láncolva a német filozófus-
pedagógusok szekeréhez. Nemzeti, egyéni sajátos-
ságunk egyáltalában nem érvényesül egyetlen 
szervezetében sem pedagógiai életünknek s így 
a magyar gyermek lelkéből az iskola módszere 
és világa még távolabb áll, mint bármely nemzet 
gyermekétől, mert más nemzetek pedagógiájában 
legalább a nemzeti sajátság az, ami enyhíti a 
módszer hibáit és ferdeségeit. Pedig ez óriási 
hiba, mondhatni nemzeti szerencsétlenség." Szeret-
nők, ha megcáfolhatná valaki Nógrády László 
szavait. (A Gyermek, 7—9. sz.) Addig azonban 
kénytelenek vagyunk szavazatunkat Nógrádyra 
adni. 

Hisszük és reméljük, hogy a Magyar Gyermek-
tanulmányi Társaságnak sikerülni fog fölismerni 
és megállapítani a magyar jellem nemzeti vonásait. 
Hiszen az a dicséretes célja, hogy megrajzolja a 
magyar gyermeknek lélektani képét. Migray 
József is ezen iparkodik. (A Gyermek, 7 — 9. sz.) 
Elismerésre méltónak ta r t juk fáradozását, de aligha 
nem ragadja el a heve. Alkalmilag s jól jegyez-
zük meg, karácsony után minden esetre érdekes 
előző események következtében közvetlen adatokat 
gyűjt növendékeinek tolvajcsínjeiről. írásban gyón-
tatja meg vagy ölvén növendékét. 17-nek a dol-

5 

gozatát közli. Kettőnek kivételével valamennyi 
gyümölcsöt lopott. Mégis feltűnő egy kicsit, hogy 
karácsony után, amikor már rég leszüreteltek, 
csodás egyformasággal a gyümölcsre gondol az 
apróság. Ez a körülmény megrendíti bennünk azt 
a hitet, hogy őszinte a kis bűnösök vallomása. 
Már pedig, ha nem őszinte, gyermektanulmányi 
szempontból értéktelen az adathalmaz. E kívül 
erkölcsi tekintetből is aggodalmas az egyöntetű-
ség. A valódi zsiványok annak is szuggerálják a 
lopást, kinek eszeágában sem volt. Miért legyenek 
különbek nálánál a társai ? Ha eddig elmulasztotta 
a lopást, majd kipótolja mulasztását ezután. Hát 
csak folyjék serényen a gyermektanulmányi munka, 
de csínján, óvatosan. 

Varga Lajos a Család és Iskola 15. számában 
felsorolja a jó tanító kellékeit. Kilenc pontban 
sorolja fel. Egyikében sem találja kifejezetten 
szükségesnek, hogy megismerje a tanító tanít-
ványainak lelki világát. Szerinte a magyar nem-
zeti nevelés szempontjából: „1. Jó tanító az, aki 
jól és kifogástalanul nevelve tanít és tanítva 
nevelni tud. 2. Aki zenész s mint ilyen, tehet-
ségét ifjúsági egyesület, ifjúsági daloskör szer-
vezése, vezetése és fenntartása körül hasznosan 
érvényesíti. 3. Aki a gazdálkodáshoz is ért s az 
általa szervezett Községi Gazdakört, Községi Tej-
szövetkezetet és Hitelszövetkezetet vezeti, irá-
nyít ja s ezúton a nép jólétét s a közvagyonosodást 
előmozdítja. 4. Aki a községi faiskolát minta-
szerűen kezeli s a gazdasági ismétlő-iskolai növen-
dékeket a gyümölcsfák szakszerű tenyésztésére 
megtanítja. 5. Aki a méhészetet, selyemtermelést, 
mint igen fontos nemzetgazdasági ágakat, meg-
kedvelteti s községében meghonosítja. 6. Aki a 
községi tűzoltóságot szervezi és vezeti. 7. Aki a 
háziiparnak a helyi viszonyoknak megfelelő ágát 
megismerteti, a nép közt meghonosítja, kezükbe 
keresetforrást ad s jólétüket ezzel is élőmozdítja. 
8. Aki az elősoroltakon kívül Községi Népkönyv-
tár t is szervez s a népnevelés ügyét ezúton is 
szolgálja. Önmagát folyton műveli, képezi, töké-
letesíti ; szóval, halad a korral és semmi körül-
mények között el nem marad. 9. Végül, aki a 
néppel, amelynek vezetése reá bízatott, mindig 
barátságos viszonyban ól, de úgy, hogy ez tanítói 
tekintélye rovására ne essék. Épen ezért minden-
nemű súrlódást kerül." Többet nem kíván. 
Varga Lajos nem tesz különbséget férfi- és nő-
tanító között. Ebből azt szabad következtetnünk, 
nem csupán a férfitanítót tart ja az iskola veze-
tésére, igazgatására rátermettnek. Ez természetes. 
Nem a tanító neme dönt, hanem egyénisége. 
Reméljük, mihamarább rájönnek ez igazságra a 
székesfővárosban is. Ma még mereven ragaszkod-
nak a nő mellőzésének ősi hagyományához. E 
hagyomány ellen megindult a mozgalom. A fővárosi 
tanítónők indították, de férfikollégáik udvariasan 
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támogatják őket. „ A főváros tanintézetei között 
76 olyan iskola van, melyeknek jog és követ-
kezetesség szerint igazgató-tanítónők vezetése alat t 
kellene állaniok. (Magyar Népiskola, 45. sz. Martos 
Agostné cikke.) Azt nem állítjuk, hogy a nőigaz-
gatók alkalmazása tüstént magasra szökkenti nő-
nevelésünk színvonalát. Sokkal több kell ehhez. 
Az, aminek vezérelve a nőiesség. Azoknak a höl-
gyeknek a küzdelme, kik mindenáron a nők 
jogainak gyarapítását akarják elérni, szerény néze-
tünk szerint nem egyezik a nőiesség vezérelvével. 
„Amennyit nyer a nő a jogokkal a külvilágban, 
annyit s még többet veszít a család." (Család és 
Iskola, 18. sz. Kovács Dezsőné közlése.) A nőies-
ség vezérelvéből önként következik, hogy különb-
séget kell tenni a leányok és fiúk tanításterve 
között. „Egyáltahiban nem indokolt a leányoknak 
a gramatikát, világtörténelmet, a számtanból a 
különféle törteket, a fizikát, természetrajzot, a 
polgári jogokat és kötelességeket, sőt ínég a ma-
gyarok tör téneté t sem úgy tanítani, mint a fiúk-
nak." (Népnevelő, 44. sz. Kórődy Miklós fejte-
getései.) 

A nőiesség elve szerint azonban nem csupán 
a tanítási terv tekintetében kell különbséget tenni 
a két nem között, hanem minden nevelőérdek és 
-intézmény szempontjából is. így a többek között 
az ifjúsági egyesületekre nézve is. Hasznosnak és 
szükségesnek t a r t juk az i f júsági egyesületet. Ám 
jól vigyázzunk, mert ha elfajul, helyrehozhatlan 
szerencsétlenséget okozhat. Amerikában már meg 
is van a baj. „Az amerikai iskolák szelleme eddig 
a szabad demokrácia eszményéből táplálkozott, ezt 
a szellemet azonban teljesen illuzóriussá teszik a 
görög fraternitások neve alalt felburjánzott ifjú-
sági egyesületek. Ezeknek bomlasztó hatása az 
if júi lélekre tapasztalható már minden főiskolában. 
Amikor 1908 ban Schneider, a csikágói közok-
tatási tanács elnöke vizsgálat tárgyává te t te ezeket 
a szervezeteket, legalább hat esetben állapította 
meg, hogy a diák fraternitások helyiségei félvilági 
nők összejöveteleinek szolgálnak alkalmul." Egy 
amerikai leányegyesületről is olvasunk adatokat, 
melyek élesen megvilágítják az ifjúsági egyesület-
ben lábrakapott áldatlan klikkszellemet. (Magyar 
Pedagógia, 8. sz. Várnai Sándor közlése.) Az i f jú-
sági egyesületek kebelében rendszerint könyvtár t 
tartanak fenn. Rendjén is van. Csakhogy ez még 
könnyebben elfajulhat. Az is igaz, hogy a szerve-
zetlenség és felügyelet hiánya e téren sokkalta 
veszedelmesebb. A káros olvasmány lapjainknak 1 

állandó tétele. Elevenen foglalkozik vele Hantos 
Gyula a Család és Iskola 17. számában. Ugyané 
lapszám magasztalja Sebők Zsigmondnak és Benedek 
Eleknek fr iss gyermekirodalmi vállalatát, a „Jó 
Pajtás"-t . Egyébként hasonló tenorból nyilatkozik 
e gyermeklapról az egész tanügyi sajtónk. 

— t n a . 

Tanítók tanácsadója. 
K. B. Ltanya. Eredetileg évi 900 K fizetése volt 

s ezzel az összeggel vétetett fel a nyugdíjintézet köte-
lékébe. Most pedig van évenként 1000 K-ja. A külön-
bözet után nem a mindenkori ö°/o ot, hanem 50°,o-ot 
tartozik fizetni Ezen nem segíthet azon érvelése sem, 
hogy amidőn a nyugdíjalap tagja lett, az 1907. évi 
XXVII. t.-c. alapján már igénye volt az 1000 K-s 
fizetésre. —Előre. 1. A tornatanfolyamokat a Nemzeti 
Tornaegyesület rendezi s október hó 1 tői számítandó 
hét hónapon át tartanak. A fölvételre legjobb szemé-
lyesen jelentkezni s ekkor bemutatandó a tanítói 
oklevél. A jelentkezőktől, különösen a gyakorlati tornát 
illetően, bizonyos fokú előképzettséget kívánnak meg. 
A tanfolyam befejezése után minden hallgató vizsgá-
latot tesz és ennek eredménye alapján adnak oklevelet 
a testgyakorlatnak a középiskolák alsó és felső osz-
tályaiban, a tanítóképző-intézetekben és a polgári isko-
lákban való tanítására. Vizsgálatot a tanfolyam hall-
gatása nélkül nem tehet. 2. A polgári iskolai tanképe-
sítés megszerzésére vonatkozóan teljes útbaigazítást 
e helyen nem adhatunk. Tessék az Egyetemi nyomdánál 
az 539 1902. ein. sz. a. kiadott szabályzatot, továbbá 
a tantervet megrendelni. — F. L. Bkar. Szíveskedjék 
az esetet az iskolaszék legközelebb megtartandó ülésén 
előadni oly javaslattal, hogy az iskolaszék az illető 
mogfenyítése végett keresse meg az elöljáróságot. De 
megteheti ezt közvetlenül is. Más megtorló eljárás ily 
csekély vétség, vagy jobban mondva illetlenkedés 
miatt nem alkalmazható. — T. I. Az elemi népok-
tatás ingyenességéről szóló 1908. évi XLVl. t.-c. 1. §-a 
szerint állami iskoláknál a 30 f-es nyugdíjintézeti 
járulékok 1909. évi szeptember hó 1-től kezdve nem 
szedhetők. Komolyan kérdi-e tehát tőlünk, hogy' a 
fönnebbi járulékot kötelesek-e a tanítók beszedni, 
avagy hogy a községnek kell azt saját közegeivel be-
szedetni? — Tisztázó. 1. A népoktatási törvénynek 
azon rendelkezése, amely szerint a község köteles a 
szükséges iskolai könyveket és tanszereket évenként 
előre beszerezni, csakis a községi jellegű elemi isko-
lákra vonatkozik. 2. A portómentes hatóságokkal 
szemben : van. — S. I. Szűvár. 1. Ha a tanfelügyelő 
a tanévi választás dolgába beleavatkozott, azt nem ok 
nélkül tette. Mi ehhez egyoldalú értesítés alapján hozzá 
nem szólhatunk. 2. A közép vagy polgári iskola IV. 

' osztályú bizonyítványa alapján a tanítóképzőben föl-
: vételi vizsgálatot nem kell tenni. — K. A. Unka. 
j 1. Pestpilissoltkiskúu vármegye területére nézve meg-

engedtetett, hogy iskolai mulasztásért pénzbírság 
! helyett megfelelő közmunkát lehessen kiróni Ennek 

a rendeletnek általános érvénye nincs. 2. Községi kép-
viselővé választható a kis- és n a g y köz'égekben minden 
24 éves nagykorú községi lakos, ha községi választó-

: joggal bír; a rendezett tanácsú városokban pedig 
: minden oly 24 éves nagykorú városi lakos, kinek 

országgyűlési választójoga van és tud írni, olvasni. 
Választójoga van mindazon 20 évet betöltött lakosnak, 
ki saját vagyonától vagy jövedelmétől a községben 
(városban) állami adót tizet és nem tényleges katona, 
vagy aki politikai jogainak felfüggesztésére el nem 
ítéltetett és csőd alatt nem áll. Ha tehát az illető 
tanító azon okból, mert községi adót nem fizet, a fő-
szolgabíró meghagyásából a képviselőtestületi tagok 
sorából töröltetett, akkor az illetőknek fölötte téves 
nézeteik lehetnek a községi önkormányzatról szóló 
1886. évi XXII. t.-cikkről. — Fiatal. "Miután mái-
sorozás alatt állott, kivételes nősülési engedélyre nincs 
szüksége. — Sz. Sz. Joguk van a kertilletményre. 
A minisztériumnak erre vonatkozó döntéséről e rovat-
ban többször szólottunk. - G. T. Kpptak. 1 A község 
neve írandó be, utána teheti a puszta nevét zárjel 
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közé. 2. Nem tudjuk, liogy ez évben a kétéves gazd. 
tanfolyamra fognak-e hirdetni pályázatot. Rövidebb 
időn belül rendszerint kineveztetnek. — Többeknek. 
Tisztán személyi érdekű levelekre csak megcímzett 
levelezőlap vagy bélyeg beküldése esetén válaszolunk.— 
Gábor. 1. Kihallgatásra ezidőszerint hiába jelentkez-
nék. Fogadónapon déli 12 óráig jegyeztetheti elő 
magát. 2. Hogyan gondolja azt, hogy mi hónapokkal 
előbb meg tudjuk állapítani, mikor lesz pályázat méhé-
szeti vagy egyéb tanfolyamra? Tessék lapunk hirde-
tési rovatát állandóan figyelemmel kísérni. 3. A tanfel-
ügyelők a kitűzött határidőn belül beérkezett összes kér-
vényeket fölteijesztik, minősítő táblázat kíséretében. — 
K. I. Gtely. Az ön előtt érthetetlennek látszó eljárás 
az 1897. évi XX. (számviteli) törvény rendelkezéseiben 
találja magyarázatát. Eszerint a minisztérium a meg-
előző állami költségvetés terhére a következő évi 
március hó végéig utalványozhat. Ezen határidő az 
1907. évi XXVII. t.-c. alapján utalványozható állam-
segélyekre, — amint arról annak idején lapunkban 
többször megemlékeztünk — minisztertanácsi és szám-
vevőszéki elhatározás alapján kivételesen meghosszab-
bíttatott. Ezen határidő elteltével a minisztériumnak 
már nem állott módjában visszamenőleg utalányozni. 
Ez tehát az oka annak, amiéit a törvény hatályba 
léptének idejétől nem kapta meg fölemelt államsegélyét 
és nincs rá mód, hogy azt utólagos folyamodással 
megkaphassa. — T. I). Kt. Kérésének egyszerűen azért 
nem tehetünk eleget, mert az a szolgálati pragmatika 
nincs meg. — N. Csak közelebb fejtettük ki e helyen, 
hogy iskolai ünnep és szünnap nem mindegy. A tan-
felügyelőségnek tehát teljesen igaza van. Abban azon-
ban erősen kételkednünk kell, hogy az illető helyen 
a hazafias ünnepélyeket akképen aposztrofálták volna, 
hogy azoknak „semmiféle értelme" nincs. Arról a 
helyről képtelenség ilyet föltenni s föltevésünket meg-
erősítik az ön által idézett pont nyelvtani hiányai. — 
Tájékozatlan. Ön szerint az illető állásában való 
megerősítése érdekében a szükséges lépéseket meg-
tette. Ha már megtette ezeket, mi más egyebet nem 
tudunk ajánlani. Egyébként az illető annyi szolgálata 
után véglegesen alkalmazott tanítónak tekinthető. — 
R. t . Gyn. Ezekre a kérdésekre a mult hóban is 
válaszoltunk. — B. D. Okmzö. Mi is azon az állás-
ponton vagyunk, hogy mint megválasztott kántor-
tanítónak díjlevelében biztosított illetményei teljesen 
kiszolgáltatandók. A kántori állásnak a tanítóitól való 
elválasztása csak végellátása idején jöhetne szóba. 
Egyházi hatósága tévesen magyarázza a törvényt, de 
elvégre is ön nem vallhatja annak kárát, föltéve, hogy 
a kántori teendők ellátására képes. — lapincsvölgyi. 
Az emelendő iskolai épületnél a kir. államépítészeti 
hivatal bizonyos módosításokat kívánatosnak tart. Erre 
ön tőlünk kérdi, hogy mit jelentsen a fölmerült eset-
ben ez a kifejezés : „kívánatos" ? Bár a tervezet teljes 
ismerete nélkül kissé különös dolog véleményünket 
kérni, de miután laikusok állásfoglalásával szemben 
mindig a szakértő közegek nézetét kell iránytadónak 
elfogadnunk, más egyebet nem mondhatunk, minthogy 
a műszaki közeg által kívánatosnak jelzett munkákat 
hajtsák végre ; különösen pedig akkor, amidőn arról 
van szó, hogy az épület szárazságát biztosítsák. Eléggé 
sajnálatos dolog, hogyha a szakközeg által felhozott 
észrevételek fölött olyanok, kiknek iskolai építésről 
alig van helyes fogalmuk, egyszerűen napirendre tér-
nek. Utóbb majd megbánják a takarékoskodást ott, 
ahol annak helye nem lehet. — S. R. Hvkény. 1. Az 
állami iskolai Utasítás világosan körülírja a gondnok-
sági elnök és a tagok teendőit ; megállapítható abból 
az is, hogy az iskola tanulmányi rendjét illetően van-e 
a goi dnokságnak beleavatkozási joga? 2. A csupán 
délelőtti tanítást sem a tantestület, sem a gondnokság 

l 
el nem határozhatja. Felsőbb hatósági engedély kel 
ehhez. 3. A költségvetés keretén belül szükséges meg-
rendeléseket a gondnok, mint anyagilag felelős közeg, 
teljesíti. 4. Csak a saját nevére érkezett hivatalos 
iratokat veheti át. 5. Az Utasítás 129. §-ában meg-
jelölt felügyeleti jogot ön nem gyakorolhatja; erre 
különben a 124. § elolvasása után rájöhet. — 
M. I. Pmtora. A helyetteseknek csak a tanítási idő 
tartamára van díjra igényük, föltéve természetesen 
hogy a megállapodás alkalmával nem köttetett kT 

12 hónapra felosztandó évi díj. Miután pedig soraibő1 

kivehetően ily megállapodiís nem jöt t létre, a nyár' 
szünidőre mit sem igényelhet. — M. I. Jlberény 
Udvariatlan hangú levelére hasonló módon nem vála 
szolunk, sőt még azt sem tesszük meg, hogy sorai* 
figyelmen kívül hagyjuk. Tudomásává hozzuk tehát, 
hogy a magasabb illetmény utáni nyugdíjintézeti já-
rulék kivetésénél nem az a lényeges kellék, hogy 
mikor jelentette be illetményeinek emelkedését, hanem 
az, hogy mely időtől kapta a magasabb fizetést. Miután 
pedig ehhez másfél évvel előbb jutott, a késedelem 
miatt kamatokat számítottak fel. A második kérdésére, 
hogy miért nem helyesbítették nyugdíjigényét a tör-
vényes alapfizetésnek megfelelően, csak azt felelhetjük, 
hogy ezt bizonnyal nem kérte, vagy ha kérte, nem 
mutatta be a szükséges okmányokat. Még csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a gorombáskodás úriemberek kö-
zött nem virtus és jóízlésünk tiltja, hogy határozottan 
rámutassunk arra, hogy hol tartják annak. — 
1$. A. 1. Az illető érettségi vizsgálatra csak akkor 
volna bocsátható, hogyha a gimnázium III—VII. osz-
tálya és a képző között fennforgó tantervi különbözet-
ből esetleg fel is osztható vizsgálatot, a VIII. osztály-
ból pedig teljes vizsgálatot tesz előzetesen. A külön-
bözeti vizsga anyagát azon intézet igazgatósága szabja 
meg, ahol nz érdekelt vizsgálatot tenni szándékozik. 
2. Póstatiszti tanfolyam elvégzése után hamarosan 
kinevezik a XI. fizetési fokozatba tartozó illeményekkel. 
Hogy meddig viheti föl, az az illető képességeitől függ.— 
K. F. 1. Az a tanító, aki öt évnél kevesebb szolgá-
lati idő alatt vált saját vétkén vagy hibáján kívül 
tanítói szolgálatra alkalmatlanná, egyszersmindenkorra 
kapja nyugdíjösszegének 50°, o-át. (Ezt nyugdíjköny-
vecskéjéből is megtudhatta volna.) A végkielégítés 
elnyeréséhez azonban nem elegendő orvosi bizonyít-
vány, mert a további szolgálatra képtelen voltát csak 
a megyei nyugdíj bizottság állapíthatja meg. Ezt pedig 
aligha fogják megállapítani, mert az ön bevallása szerint 
képes más foglalkozásra és tart attól is, hogy három 
évi katonai szolgálatra behívhatják. A póttartalékba 
való helyezés mellett felhozott második okot semmi 
esetre nem fogják figyelembe venni. Ajánljuk ezért 
önnek, hogy maradjon meg pályáján, szeresse azt meg 
fokozottabb mértékben s akkor távol marad öntől az 
a gondolat, hogy más pályán keresse boldogulását, 
aminek vége azután rettenetes csalódás volna. Mert 
aminthogy ön nem tartja magát komoly betegnek, 
mi sem hihetjük annak és csupán azon téves felfogás-
tól vezettetve szeretné a végkielégítést, mert azt hiszi, 
hogy más foglalkozásban inkább érvényesülhet. A kér-
dezett hivatalnál nem alkalmazhatják. — Óvónő. 1. 
Helytelen dolog volt — és csodáljuk, hogy ezt oly 
sokáig tűrték — az illetőn -k előbbi minőségben tör-
tént alkalmaztatása. De ha már ezt minden illetékes 
helyen elnézték, az nem lehet ok arra, hogy szabály-
talan alkalmazásából kifolyóan igényeket támasszon. 
Nincs erre jogi alapja. Az ön által idézett törvény-
szakasz egészen más esetekre vonatkozik. Talán a 
végellátásnál történhetik némi beszámítás, de ez sem 
bizonyos. 2. Az óvónőknek ezidőszerint nem jár kor-
pótlék. Az állam ad ugyan óvónőinek, de más fenn-
artó erre nem köteles. 
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SZÉPIRODALOM 
Esti dalok. 

I. 
Száll az alkony . . . Itt is, ott is 
Egy-egy árnyék lebben át. 
N e m kívánok harcot és zajt, 
Csak álmot, mely nyugtot ád. 
Alszik már a régi hév — 
Hatvan é v ! hatvan év! 

Távol mindaz, ami hajszolt, 
Ami egykor kergetett, 
Fáradt szívvel ringatózom 
Halk sirámú víz fe let t ; 
Mind közelebb már a rév — 
Hatvan év ! hatvan év! 

II. 
Északi szél suhogtatja az ágot, 
Közömbösen nézem ezt a v i lágot; 
Téli tóvá csöndesedett a szívem, 
Nem bánt engem immár többé s emmi sem. 

Búg a nóta, szinte-szinte sírdogál, 
Mit a szélvész a fülembe muzsikál; 
De hiába sírja be a lelkemet, 
Ami elmúlt, vissza többé nem j ö h e t ! 

Nézem, ahogy a hegyekről levágtat , 
Nekiront a rónabeli nyárfáknak, 
Holt levelet, hervadt lombot elsodor — 
S nyugton várom : mikor kerül rám a sor 1 

Endrödi Sándor. 

t 
Éjszakában. 

Az éjszakának némasága 
Lelkemre ráborul, 
A gond és szenvedések rémei 
Fáradt pilláimról letépdesik 
A szelíd álmok gyönge fátyolát. 
Parányi otthonom köréből 
Virrasztó lelkem szárnyra kél 
És átölelve messze multakat 
Jelen s jövendő tájain bolyong . . . 

. . . Előttem feltűnik a Golgotha keresztje, 
A föld reng, zúgva hömpölyögnek 
Vészterhes fellegek . . . sötét van . . . 
Csak a Megváltó arcáról dereng 

Sugár: a béketűrés, megbocsátás, 
Szelíd alázat mennyei világa . . . 
. . . S e pillanatban én nem érzem 
A háborító gondot, szenvedést . . . 

. . . Előttem új, magasztos kép vonul el : 
Az alvó, dermedt táj felett 
Mint géniusz jelen meg egy alak, 
És szól: ébredj, tégy, munkálj, küzdj, hevülj, 
Ki századoknak vészei között 
Önvédelemben tékozlád erődet ! 
Ébredj, magyar! Oh, mert alélva tespedsz, 
Ébredj ! s a hon „nem volt, har.em lesz !" . . . 
S látom a tábort, mely indul utána, 
„Régi dicsőségéről harsan nagy ének, 
Segít felrázni a dermedt magyart, 
Míg „ Széphalom "-ról szerte-szállanak 
A buzdító, serkentő lángszavak 
A drága nyelvért . . . s kél sóhajtás 
„Rákosi szántó" búsongó dalában; 
„Tyrtaeus" ajkán harsan szózata: 
„Talpra magyar!" s jobbjában leng a zászló; 
És talpra áll a nemzet halhatatlan 
„Demosthenesz"-nek lángszavára! . . . 
. . . Majdan sötét felhőbe vész az égbolt, 
Lehull a két legfényesebbik csillag : 
Egyik kihamvad, másik bújdosik . . . 
. . . „Madár fiaihoz" a fájó némaságban 
Zúzott ágak közt búsan énekel. — 
„Ráchel siralma" felzokog az éjben, 
S a „Walesi bárdok" gyászos énekét 
Szárnyára kapja a halk esti szellő . . . 

. . . Sötét, sötét kép . . . Oh, elég, elég . . . 
Mind-mind a szenvedésnek gyermeke . . . 
. . . S e pillanatban én nem érzem 
A háborító gondot, szenvedést . . . 

. . . Majd a jelennek s a kétes jövőnek 
Rémképei körzik a lelkemet. 
Szegény haza ! kétségek árján hányatol, 
Ki mondja meg, mi lesz a sorsod egykor!? 
Eléred-é, miről ők álmodoztak, 
Melyért küzdöttek, munkáltak, hevültek, 
Bár a szívük kíntól majd megszakadt ! ? 
. . . S e pillanatban én nem érzem 
A háborító gondot, szenvedést! 

Aludj', pihenj, te porszem ! 
Ébredj korán s küzdj, míg erőd lesz, 
A leggyöngébb kezekre is 
Szüksége van a küzdő, szent hazának ! 
Pihenj, feledd ten-sorsod terheit, 
Nagyok, dicsőek, hősök szenvedének! 
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És szenved a hon : e szent, nagy világ ! 
Pihenj, feledj, tűr j ! . . . 
Mi egy levélke hervadása, 
Midőn a rengeteg reszket a vészben ! ? 
Mi egy porszemnek elfúvása, 
Midőn a bércek megremegnek ! ? 
Mi egy pásztortüzeeske hamvadása, 
Midőn tündöklő csillagok lehullnak ! 
S a mennynek ívén felhők gyülekeznek!? 

Szalay Gyula. 

Elek apó meséi.* 
Elek apó meséket irkál, 
Elek apó szíve fehér. 
Egyszer ott járt a mesekútnál 
S azóta sok csodát beszél. 

Fehér és barna gyermekarcok 
És sok imádság, sok mosoly, 
Boldogság tiszta fénye rajtok 
— S mint szent patak, a mese foly. 

Csábos, bűvös tündéri kertek, 
Gyermeki szent melódiák, 
Ábránd világ szépségi, jertek, 
Orjások s forgó paloták. 

Jertek! A szívem egyre várja, 
Hogy egyszer megifjul talán, 
Hogy felébred sok halott álma 
Elek apó csodás dalán. 

Veres Ferenc. 

Népszokásaink. 
Irta : Bcllosics Bálint. 

A meg-megtérő évfordulók egyre kevesebb 
szokás kíséretében jelennek meg; az ünnepek 
zaja egyre ritkábban veri fel a falvakat, kis 
nádtetős házaikat; a faluzó népvizsgáló évről 
évre több romra akad. Hova lesz a sok tarka 
kép, hova lesz az ünneplők kedve, mivé válik 
a vonzalom, amely a népet kedves mulatságai- j 
hoz, szokásaihoz, hiedelmeihez kötötte? Mivel 
foglalatoskodik ez a naiv lélek, a népkedély, 
amely hajdan kitervezte, a tradíciókhoz ragasz-
kodásával életben tartotta s átélte ez ünnepek 
fölemelő, megrázó, megillető érzelmeit, sokszor 
a legendákkal is megférő primitív húmorát? 

* Veres Ferenc sárospataki tanítóképző-intézeti 
tanár azzal a kéréssel küldötte be e költeményt, 
hogy, ha irodalmilag megfelelő, egyéb címen ne tagad-
jam meg közlését. Hogy e költemény „irodalmilag 
megfelelő", ehhez sző sem férhet, én meg gyenge 
voltam arra, hogy egy melegszívű ember kérését meg-
tagadjam. A válás napjaiban talán megbocsátják ol- ! 
vasóim e gyöngeségemet. B. i 

Fontos kérdések, amelyekkel foglalkoznia kell 
mindennemű népvezető hivatásnak s annak a 
pedagógiának, amelynek munkássága nem me-
rül ki idegen elvek merev applikálásában, ha-
nem amely gondos tanulmány alapján egy 
bizonyos egyéni, s csak ez egyéniség számba-
vételével alakítható népélet vezetésére, fejlesz-
tésére akar vállalkozni. 

A népszokások a népélet s a népkedély al-
kalmi megnyilatkozásai. A játékban nyilvánul 
meg a gyermek érzelemvilága, a népszokásban 
a népé. Àmi a testileg, lelkileg ép gyermekre 
nézve a játék, ugyanaz a fizikailag és lelkileg 
egészséges népre nézve szokása. Társasünnepein, 
szokásaiban (búcsú, fonó, kaláka, móva stb.) 
lesz nyilvánvalóvá szimpátiája, ez a szociális 
érzés, a patriarkálizmus züllése, az élethare 
egyre kiélezettebb egoizmusa idejében meg-
becsülhetetlen értékű jelensége a nép lelkének. 
Egymagában is elegendő ok arra, hogy miatta 
a szokások fenntartására gondoljunk. De a szo-
kások esztétikai érzésének is kifejezői, amikor 
táncát lejti, dalaiban gyönyörködik, ünnepi fel-
vonulásait rendezi, maskarába öltözik, betlehe-
mét, csillagát díszíti. Az ünnepkörök jeles napjai, 
babonáik ellenére is, vallási érzéseinek meg-
szólaltatói; a családéletiek (keresztelő, lakoda-
lom, halálozás stb.) a sokszorosan megrogyott 
családi érzés ápolói. Gyász, öröm, lelkesülés, 
tréfa, ingerkedés, — a népi lélek egész érze-
lemvilága hangot talál bennük, s még sport-
szerű játékai (karikahajítás stb.) is életkedvének, 
erőérzetének kifejezői. Iskolai nevelés, a nép-
életet gyámolító szociális mozgalom önként 
ajánlkozó szövetségeseit találja meg e szoká-
sokban. 

Ápolásukat, fenntartásukat színtelenedésük, 
fogyásuk egyre élénkebben sürgeti. Sokat ki-
ölnek megváltozott gazdasági körülményei, sok-
tól a népnek az idők szellemétől befolyásolt 
új felfogása téríti el; az a túlságos józanság, 
amely már a falut is hatalmába ejtette s írt ja 
a tradíciókat, a nép ügyetlen vezetőinek segéd-
kezése mellett. A veszteség magától értetődő 
jelensége a haladó népéletnek és az elimináló-
dás természetes lefolyása esetében nem is jelenti 
a teljes pusztulást. Ahogy célszerűsége még 
ma is közkézen tart néhány prehisztorikus 
korból ismerős tárgyat, egyes, a népiéleknek 
különösképen rokonszenves szokások is renge-
tegül szívós életűek. Egyiknek-másiknak a po-
gány időkig ér a múltja, s a természetes fejlő-
dés földrészeken, vallási felfogásokon vezetvén 
át, százszorosan megváltoztatta, de él ma is. 
Az ilyen szívós természetű szokással nem is 
bír, esak az irgalmatlan hatósági tilalom, a 
csendőrszurony. 

Szociális jótékonyságot gyakorol mindenki, 
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aki az emberek életére káros szokások ellen 
küzd, s a mi népéletünk szokásbeli jelenségei 
közt is, szó sincs róla, sok a különféle szem-
pontból kivetni való. A pazarló, az ünneplő 
anyagi erejét felülmúló lakodalmi és egyéb 
alkalmak, a kegyelettel nem mindig összeegyez-
tethető torok, a szabad szerelmi életre csábító 
fonók, a virgulások munkátlanságra kapató 
kincskeresése stb. joggal kihívják a hatóságok 
beleszólását. Az ilyen tilalmak sem idegenben, 
sem nálunk nem is újságok. Az elfajult kará-
csonytáji ajándékozást már a XIV. században 
hatósági tilalom éri, a XVIII. század végén egyik 
nagy alföldi városunk hatósága évtizedeken át 
küzd a fékevesztett lakodalmi tivornyák ellen. 
De vájjon, amiért a betlehemi misztérium szöve-
gébe egy-egy kétértelmű mondás is belecsúszott, 
mert a lucázók (palázolók) szalmát akarván 
szerezni, kinyőnek néhány csutaknyit idegen 
kazlakból, mert a szentivánnapi máglya lángja 
már belekapott egy egy nádas tetőbe, elég ok-e 
ez arra, hogy a hivatását rosszul értelmező 
hatóság tűzzel-vassal pusztítsa a néptradíciókat, 
népszokásokat ? Az érzéketlen tapintatlanság 
eddig is már kegyetlen irtó munkát végzett e 
tekintetben a nép társaséletében megnyilatkozó 
kedélyéletének nagy 'kárára. 

S vájjon mi kerül e kigyomlált népszokások 
helyébe? A faeke kidől az ősi barázdából, he-
lyébe áll a modern, vasból szerkesztett utóda ; 
a kemence szabad tűzhelye tovább lobog a 
takaréktűzhelyen : viganó, párta, fityula lassan-
lassan a múlté, de szállít helyébe az eszeveszett 
luxus egyéb rongyokat. Ki és mivel kárpótolja 
a vesztes néplelket a gyermekded örömekért, 
amelyek ez ünnepek és szokások óráiban ter-
mettek s amelyek derűjében felüdült ? Az 
öregje elmerül a népkörök félszeg politikai szó-
csatáiban, szociális apostolai mételyező érvelé-
sének hallgatásában; legénye, leánya, menyecs-
kéje megtölti a korcsma ivóját. 

Kegyelmet kérünk, s értékük felismerésén 
alapuló rokonszenvet, ápoló gondoskodást nép-
szokásaink számára. Megérdemlik, mert a nép-
élet egyéni képének jellemző, meghitt vonásai 
és mert a nép kedélyi életének egyensúlyzói. 
Ami kivetni való bennük, ám pusztuljon belő-
lük, s ha mai ízlésünknek nem felelnek meg 
többé, néprajzi tudással vegyük számba és 
restauráljuk őket. Ahol, mint pl. Németország-
ban, észrevették e szokások elhanyatlásának 
káros következményeit, ott pótlásukról gondos-
kodtak. A német karácsonyi játékoknak a XVI. 
századig visszanyúló irodalmuk van s ma is 
egyesületek alakulnak egy-egy népi szokás fenn-
tartására. Jászlakat állítanak, ügyesen alkal-
mazott játékokat szerveznek, különösen Bajor-
országban, a Szász-Erchegységben, Sziléziában. 

A betlehemes játékok életben tartására törek-
szik nálunk a Szent István Társulat is, a ki-
adásában megjelent karácsonyi játékokkal. A 
magam részéről azt hiszem, hogy sokkal köze-
lebb férkőznek a nép lelkéhez a durvaságaik-
tól megtisztított népi természetű misztériumok. 
A népszokások fölújításának gondolatára egyéb 
példák is akadnak. Darányi Ignác földmívelés-
ügyi miniszterünk, a népet illető minden alko-
tásában rendkívül gyakorlati érzékű államférfiú, 
1901-ben rendeletet adott ki, melynek célja az 
aratóünnep ősi szokásának életrekeltése. Sebes-
tyén Gyula dr. említi (Regős-énekek, 40. o.), 
hogy Kiss Péter bucsumi (Zala vm.) tanító a 
regős-énekek felújítására törekszik. Példájuk 
nem egyedülálló. 

A meleg, igazi falusi kedély élet pusztulása 
egyik legfájóbb csapásunk. S ebben nagy része 
van a szokások elveszésének, mert a néplélek 
bennük ünnepel. Kimondhatatlan jót tesz a falu 
népével, aki útjába áll a romlás folyamatának, 
gyűjti, alakítgatja, fenntartja az erre alkalmas 
szokásokat s fontosságukról igyekszik meg-
győzni az ellenük támadó hatóságokat. A Ma-
gyar Néprajzi Társaság közgyűlésein sokszor 
érte dicsérő szó tanítóságunkat, mint a nép-
hagyományok szorgos és szakértő gyűjtőjét. 
Szerezze meg e dicsérethez a fenntartókat meg-
illető elismerést is. Nemcsak a tudománynak 
használ vele, hanem annak a népnek, annak a 
falunak is, amelynek lelki vezetésében, gyámolí-
tásában őt illeti meg a vezető szerep. 

Egyesületi élet. 
-f- A Délmagyarországi tanítóegyesület 

fehértemplomi fiókköre őszi közgyűlését 
Fehértemplomban tartotta meg. A közgyűlésen 
jelen volt Molnár József • verseczi kir. tanfel-
ügyelő is, akit az elnök szíves szavakkal üdvö-
zölt. A kir. tanfelügyelő válaszában többek kö-
zött kijelentette, hogy a temesvári Tanítói Kon-
viktus számára, tekintettel a fokozottabb igé-
nyekre, a kultuszminisztertől nagyobb segélyt 
kért s hogy a községi és hitfelekezeti tanítók 
részére félárú vasúti menetjegynek az engedé-
lyezését kér te a kormánytól. Ezek u tán részle-
tesen ismertet te a kir. tanfelügyelő a nem-ma-
gyar tannyelvű elemi népiskolák számára kiadott 
tantervnek és utasításnak egyes főbb pontjai t . 
A magyar hazát — úgymond — dicsővé és 
hatalmassá kell tenni s e nagy nemzeti munká-
ban kéri a tanítókat, hogy önzetlen munkatársai 
legyenek. Erdélyi József fehértemplomi áll. isk. 
igazgató ünneplése következett ezután, a most 
betöltött 40 éves tanítói szolgálata alkalmából. 
Az ősz jubilánst a Délmagyarországi Tanító-
egyesület nevében Zsutty Béla főegyleti t i tkár 
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üdvözölte. A fiókkör szerencsekívánatait Asciiauer 
Mátyás áll. tanító tolmácsolta. Utolsónak Mol-
nár József tanfelügyelő üdvözölte Erdélyit, 
kiemelve érdemeit, melyeket a Tanítói Konviktus 
létesítése körül és a tanügy terén szerzett. Az 
előadások során Likarecz György fehértemplomi 
tanító „A hanyagságról" értekezett. Zsivoinov 
Vladimir für jes i közs. tanító szabad előadás kere-
tében a felvetett „Reformeszmék"-kel foglalko-
zott. A népiskolai tanügy magasztos céljára való 
tekintettel szükségesnek és célszerűnek tart ja, 
hogy a tanfelügyelők hosszabb gyakorlattal bíró 
s érdemeket szerzett néptanítók sorából nevez-
tessenek ki s hogy minden 3 —4 közig, járás 
élére egy-egy tanfelügyelői hivatal felállíttassák. 
Az előadó végezetül azokról a sérelmekről emlé-
kezett meg, melyeket az 1907. évi XXVI. és 
XXVII. t.-cikkek tartalmaznak. A tárgyhoz 
Molnár József kir. tanfelügyelő szólott, megígér-
vén, hogy az előadó részéről felhozott sérelmek-
nek a megszüntetését kézséggel fogja javasolni 
a kultuszkormánynak. Egyút ta l felterjesztést tesz 
a kultuszminiszterhez, hogy valamint az előlép-
te te t t állami, úgy az érdemesebb közs. és hit-
felekezeti tanítóknak is a 200 koronás személyi 
pótlék engedélyezésével egyidejűleg az igazgatói 
cím is adassék. Az egyleti ügyek elintézésével 
véget ért a közgyűlés. 

X Az Ugocsavárinegyei általános tanító-
e g y e s ü l e t közgyűlését dec. 7-én tar tot ta meg 
Nagyszőllősön, a polgári iskola tornatermében. A 
tanítóegyesületben Ugocsa vármegye minden jel-
legű és fokozatú tanító-intézeteinek tanítói és 
tanítónői benne vannak, a tagok száma: 170. A 
gyűlés a Himnusz eléneklésével kezdődött, mely 
u tán Kerekes Sándor elnök megnyitó-beszédében 
rámutatot t az 1907. évi tanítói törvények fon-
tosságára, jótékony hatására, kiemelte a tanító-
ság kötelességeit a magyar állammal és társa-
dalommal szemben, különösen a szociális kérdé-
sek táégyában. Hartha József, az egyesület fő-
jegyzője, részletes jelentést olvasott fel az egye-
sületnek az utóbbi 3 évi tevékenységeiről, melyek 
között különösen kiemelte a mul t télen rende-
zett analfabéta-tanfolyam szép eredményét. A 
tárgysorozat rendjén Matyi Jánosné nagyszől-
lősi áll. óvónő egy minden ízében sikerült óvo-
dai foglalkozást muta tot t be. Ezt követte az 
Országos Gyermekvédő-Liga helybeli fiúnevelő-
intézete igazgatójának, Stoff Jánosnak a javító 
nevelés köréből tar tot t rendkívül érdekes felolva-
sása, melyet felolvasó egy igen sikerült szemlél-
tető - előadással zárt be. Matyi János alelnök a 
beérkezett pályamunkákról (az osztályozás kér-
dése az elemi iskolában) és azok bírálatáról te t t 
jelentést. A pályadíjakat Kovács Kálmán és 
Muth Gyula tiszaújlaki állami tanítók nyerték 
el. Sáfár János alsóveresmarti tanító jegyző-

könyvi köszönetet kapott. A számadás és könyv-
tár megvizsgálásáról tet t bizottsági jelentések 
után a költségvetést Glodán Péter egyesületi 
pénztárnok ter jesztet te elő, azon indítvány kísére-
tében, hogy az egyesület álljon be a tanító-
egyesületek országos szövetségébe. Az egyesület 
nagy lelkesedéssel fogadta el az indítványt. 
Tihanyi Béla és Popovits Sándor egyesületi 
tagok indítványát, hogy a nagyszőllősi állami 
polgári iskola mellett a polgári iskola alapvagyo-
nának terhére egy internátus állíttassék fel, 
melyben elsősorban a tanítók gyermekei helyez-
tetnének el, az egyesület, mint a vármegyei 
tanítóság régi törekvését, osztatlan lelkesedéssel 
elfogadta. A központi tisztikart és választmányt 
a közgyűlés egyhangúlag és ú jból megválasztotta. 
Az elnök zárószavában meleg hangon köszön-
töt te Halmágyi Ferenc kir. tanfelügyelőt, ki a 
tanítóegyesületet törekvéseiben támogatta, dr . 
Varga János vármegyei főjegyzőt, Komáromy 
János vármegyei főügyészt, kik Ugocsa vármegye 
törvényhatóságát képviselték, Makkay Pál kir . 
közjegyzőt, Stoff János igazgatót, Váradi Dezső 
kir. segédtanfelügyelőt, dr. Zahorai Pál róm. 
kath., Sarkadi Mihály és Sárkány Lajos ref . 
lelkészeket, a vendéghölgyeket dr. Krämer 
Lipót, dr. Nagy Kálmán, dr. Kupferschmidt 
János főorvosokat, Ladányi Károly főbírót, dr . 
Siménfalvi Árpád ügyvédet s mindazokat, kik 
megjelenésükkel a közgyűlés ér tékét emelték ; 
üdvözölte a tisztikart, a választmányt és az 
egyesület ügybuzgó tagjait. A közgyűlés a Szózat 
eléneklésével ér t véget. Ezután a „Hungária" 
vendéglőben közebédre gyűlt össze a tanítóság 
és a vendégek, hol Halmágyi Ferenc kir. tan-
felügyelő gróf Apponyi Albert minisztert kö-
szöntötte fel, Kerekes Sándor elnök a kir. tan-
felügyelőt, Matyi János és Siménfalvi Szabolcs 
alelnökök a tisztikarra, választmányra, kir. tan-
felügyelőre ür í te t tek poharat, Murányi Nándor 
Stoff igazgatóra, Sarkadi Mihály ref. lelkész a 
tanítóságot éltette, melyre Popovics Sándor 
válaszolt. 

— A Felsőborsodi ref. tanítóegyesület 
Szuhay Benedek lelkész és Szügyi László tanító-
egyesületi elnökök vezetése alatt Sajószentpéteren 
rendkívüli közgyűlést tartott, s elhatározta, hogy 
a Tanítók Orsz. Szövetségébe testületileg belép, 
úgyszintén a Magyarországi Ref. Énekvezérek 
Egyesületébe is. Gööz Ferenc sajókazinczi taní tó 
az „Eötvös-alap" s a „Borsodmegyei Tanítók 
Házáról" tar tot t szabad előadást, rámutatva mind-
két intézmény nemes céljára, s kér te a közgyű-
lést, hogy azok alapjavára hangversenyt rendez-
zen. A közgyűlés örömmel fogadta az indítványt. 
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Könyvesház. 
* Bajcsányi de eadem és egyéb elbeszé-

l ések . ( í r ta Sebők Zsigmond. A Franklin-Társu-
lat kiadása. Ara 4 korona.) 

A multat nehéz köd üli meg. Telnek az évek, 
a köd egyre vastagszik, sűrűsödik, míg a je len 
gondjai és a jövő reményei közepette gyakran 
úgy képzeljük, hogy áthághatatlan, sűrű homály 
borítja gyermekkorunkat. De hirtelen jön valami 
esemény, nekiront a sűrű homálynak, szétüt r a j t a 
s mi e résen keresztül egyszerre megpillantjuk 
a múltnak megaranyozott és elraktározott törté-
netét. Sebők Zsigmond novellái között sok az 
emlékezés. S valahány emlékezését elolvassuk, 
megtelik a lelkünk rég elfelejtett képekkel, föl-
szakad a mi multunkról a ránehezedő köd s 
valami édes-bús érzés tölt el, mikor életrekelnek 
a novellák hatása alatt e l temetet t emlékeink. Ez 
az egyik oka, hogy Sebők novelláinak oly erős 
a hatásuk. Nagy a visszhangjuk. 

De más is erőt ad e novelláknak. Az alakok 
oly tisztán, oly élethűen vannak megrajzolva, 
hogy azt képzeljük, ismerőseink állanak előt tünk. 
Ismerőseink, kikkel már régen nem beszéltünk, 
de mindig szívesen látjuk őket. Sebők nem törek-
szik az új í tásra , nem dolgozik meglepetésre. No-
vellahősei nem tesznek olyat, ami beleütköznék 
abba a jellembe, ami ezekről a típusokról lelkünk-
ben él. Innen van, hogy elbeszéléseinek olvasása 
után nem érzünk felháborodást, kiábrándulást, 
bosszúságot, hanem borongó érzés lep meg ben-
nünket, szomorúság tölti el szívünket. 

A kászonházi tanító pl. a magyar tanyai taní-
tóknak művészi rajza. A tudománynak e szerte-
szórt katonái érzik a szükségét a művelt emberek 
társaságának. Órákig gyalogolnak, hogy egymás 
társaságában eltölthessenek egy fél délutánt. 

Bajcsányi de eadem egy tönkrement nemes-
nek története. Mindenét elpusztította már, nem 
maradt semmije, csak a büszkesége és egy leánya. 
A leány is elhagyja, elszökik egy cigánymuzsikus-
sal. Bajcsányi gőgös lelkét megviseli a csapás, 
de nem tori össze. Nem töri össze a nyomor 
sem. De nagy lelki rázkódtatáson megy át, mikor 
egyik duhaj kodása alkalmával megpillantja vejét 
a cigánybandában. Mintha minden feltörő keserű-
ségét el akarná altatni, vad mulatozásba kezd, 
de hirtelen feltámad minden gőgje, odaönt i a 
nála levő pénzt lánya férjének, az alázatosan 
hajlongó, muzsikáló cigánynak. Elindul komoran 
a Duna felé. A parton egy szurtos cigánygyerek-
kel találkozik, akitől megtudja , hogy unokájára 
akadt. A gyerek, cigányszokás szerint, pénzt kér, 
de Bajcsányinak nincs. Lelkében büszkesége, fel-
kerekedett családi érzése, szégyene küzdenek egy-
mással, végre az öreg, hogy valamit adhasson, a 
Dunából káposztatorzsákat segít kihalászni a fiú-

nak. A gyerek eliramlott a zsákmánnyal. Baj-
csányi u tána nézett. „Bántotta, hogy ilyen sovány 
nagyapai ajándékkal bocsátotta el a fickót. De 
aztán vállat vont. Egyszerre felülkerekedett me-
gint a régi könnyelmű és gondtalan természete. 
Hiszen nem történt semmi különös azzal a rusnya 
cigánypurdéval. Világéletében mindig úgy volt, 
hogy az úri passzióknak feláldozta az utolsó 
garasát, a családjának pedig soha sem ju to t t 
egyéb — káposztatorzsánál." Bajcsányi a tönkre-
ment nemesnek, kit a hagyományokhoz való 
ragaszkodás, felsőbbségének gőgös öntudata nem 
enged tel jesen elsülyedni, kitűnő rajza. Kár, hogy 
Sebők kelleténél hosszabbra nyúj tot ta e novelláját. 

A kalap- ban megindító történetet mond el. 
A részeges és dologtalan apa eleven és szorgal-
mas fiának zsarnoksága alatt él. Olykor felszaba-
dul e zsarnokság alól s elmegy kocsmázni. Egy 
alkalommal ellopja fia rej tegetet t kalapját és 
csizmáját, elviszi a kocsmába s elissza. A gyer-
mek nem panaszkodik, csak nem áll szóba többé 
apjával. Az apa nem tud j a sokáig tűrn i fia néma 
szemrehányását, betör a kocsmába, visszalopja a 
kalapot, de észreveszik és lelövik. 

Érdekesek Sebők többi novellái is s érdekel-
nek bennünket e novellák hősei, mert általános 
emberi indulatok hatása alatt cselekszenek. Meg-
ér t jük őket, velük érzünk, mert cselekvésre indító 
érzéseik mindnyájunkban megvannak, lia kisebb 
mértékben is. (— s.) 

* Harsányi Kálmán: Páter Benedek. 
(Benkő Gyula könyvkereskedő kiadása. Ára 3 
korona ) 

Harsányi Kálmán a fiatal magyar költői nem-
zedéknek igen rokonszenves alakja. Az irodalmi 
lármázok hada egy idő óta a háttérbe tolja, de 
a költészet igazi kedvelője mindig örömmel veszi 
kezébe ú j munkáit. 

Most megjelent kötete apró drámák sorozata. 
A történelem nagyobb jelentőségű korszakaiból 
kiragadott jelenetek ezek, melyek olyan Gobineau-
féle modorban majd egy gondolatot, majd egy 
hangulatot öltöztetnek drámai formába. 

Az első, Páter Benedek, és az utolsó, Az 
atyamester a magyar reneszánsz korából meríti 
tárgyát. Páter Benedek Mátyás király egyik betű-
festő barát ja . Nyolcvanéves, munkától összetört 
ember. Neheztel a királyra, mert egész életén á t 
nem bízta meg költői mű kifestésével, pedig 
úgy érzi, hogy ezekbe tudta volna egész művészi 
lelkét belelehelni. Hogy Mátyás kiengesztelje, el-
küldi neki a Divina Commediát. Az öreg — aki 
már tel jesen búcsút akart mondani művészetének — 
olvasásakor fellelkesül és csak azért könyörög az 
Úristenhez, hogy ezt a munkáját befejezhesse. A 
másik, Az atyamester érdekes képe egy Mátyás-
korabeli bohém magyar művészléleknek. Filippino 
Lippi is szerepel benne. 
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Legkevésbé sikerült Az Esquilinusi temető. 
Nem látszik világosan az író gondolata, ami pedig 
látszik, az nem volt érdemes a megírásra. 

Annál megragadóbb az Ahasvérus. Szereplői a 
Golgothán felfeszített Jézus és a latrok. Jézus már 
kiszenvedőfélben van, a latrok pedig beszélgelnek 
egymással a köztük függő rajongóról, aki utolsó 
út jában Ahasvérust megátkozta, de nyomban vissza 
akart fordulni, hogy bocsánatot kér jen tőle. Köz-
ben Jézus még egyszer föleszmél és utolsó sza-
vaival bocsánatért könyörög az Úrhoz, amiért 
átkával vétkezett felebarátja ellen. 

A legmélyebb és legmegragadóbb azonban 
Mariába királya. Egy érzékeny lelkű, keleti 
gyermekkirály kilopózik nevelőjével együtt a 
szennjes nép viskói közé, hogy lássa életüket. 
A nyomor láttán megesik ra j tuk a szíve, letépi 
gyöngyeit, ékszereit és közéjük dobálja. A nép 
kapkodja a drágaságokat. Ámde egy főúr közéjük 
vágtat, megismeri a királyt és ret tentő borzadás-
sal kiabálja, hogy a királynak az isteni törvény 
szerint nem szabad a palotát soha elhagynia, 
ezért a bűnért ret tentő átok fogja a népet sújtani. 
A népet erre iszonyú félelem fogja el, vissza-
dobálják a kapott drágaságokat s az őrök a királyt 
erőszakkal visszaviszik aranyos kalickájába. Hatal-
masan megrajzolt jelenet : a nép, amely maga 
emel magának bálványt, maga rak kezeire békót 
s j a j annak, aki feloldani merószli ! Kár, hogy az 
első jelenet a király és a bölcs közt kicsit el 
van nyújtva. Ez a rész még semmi ú j mondani-
valót nem tartalmaz, a mű eszméje csak később 
fejlik ki, — gyorsabban kellett volna tehát vele 
végezni. 

Harsányi prózai stílusa kellemes, a műgond-
dal dolgozó költőre vall. Csak kár, hogy néhol 
mondatai igen hosszúak. Erről még le kell 
szoknia. (Gb.) 

* Széphistóriáiuk olasz-latin csoportja. 
(Irta Vissnyovszky Rezső. Kiadta a Stefáneum-
nyomda, Budapesten. Ára 2 korona.) 

A XVI. századbeli magyar vallásos és világi 
irodalom a külföldi áramlatokat tükrözteti vissza. 
A vallásos irodalomnak célja a hit erősítése, a 
világié a gyönyörködtetés. A külföldi irodalomban 
vándorútra kelnek a regényes történetek. A mai 
értelemben vett fordítást a kor írói nem ismerik, 
az anyagot közös kincsnek tekintik, amelyből 
annyit merítenek, amennyit szükségesnek látnak. 
A többit képzeletük pótolja. Olykor még a neve-
ket is megváltoztatják s csak a főszereplők sorsá-
ból lehet következtetnünk a regényes elbeszélés 
forrására. 

Nálunk nagyon kedveltek voltak a regényes 
elbeszelések. Szívesen olvasták Árgírus királyfi 
történetét, Velter és Grizeldisz históriáját, a vitéz 
Franciskóról szóló költeményt. E históriák a többi 
elveszett és fönnmaradt társaikkal együtt külföldi 

eredetűek, de mindnyájának forrását még nem 
tudtuk megállapítani. 

Vissnyovszky Rezső irodalomtörténeti szem-
pontból értékes munkájában a fovrások megállapí-
tására törekszik. Megvizsgálja a világirodalom 
hasonló mondáit, regéit, históriáit s párhuzamot 
von köztük és a magyar széphistóriák között. Ez 
ad irodalomtörténeti szempontból nagy értéket 
müvének. Beöthy Zsolt és Katona Lajos kutatásai 
óta jelentős haladás e té ren nem történt ; Viss-
nyovszky munkája ú j és érdekes adatokat tartal-
maz. Csak azt sajnáljuk, hogy művében nem 
foglalkozik minden széphistóriánklal (—».) 

* Az él i m ú z s á m . (Rajzok és elbeszélések. 
Irta Csite Károly. Lampel R. [Wodianer F. és 
Fiai] ív t . kiadása. Ára 3 korona.) 

Egyszerű emberek a hősei Csite Károly novel-
láinak. Egys/.erű emberek szomorú, humoros vagy 
vidám tör téneté t mondja el az író. Ezeket az 
embereket a legnehezebb megrajzolni. Mindnyájan 
ismerjük őket, mert minden nap érintkezünk velük. 
Ha valamelyik vonás nem eléggé találó, minden 
olvasó szigorú kritikussá válik, mert azonnal fel-
ismeri a hiányt. Még azzal sem védekezhetik a 
szerző, hogy ő olyannak lá t ta hősét, amilyennek 
megírta, mer t ez egyszerű emberek halvány kör-
vonalakban már ott állnak minden ember szeme 
előtt s az írónak nem lehet elég ereje, hogy e 
részint a múltból örökölt, részint a tapasztalat 
folytán kialakult árnyak ellen diadalmasan küzd-
hessen. 

Csite Károly jól oldotta meg a feladatát. Az 
alakokat néhány fővonással rajzolja meg. E voná-
sok a leglényegesebbek s nem ütköznek bele a 
már kialakult képekbe. Első novellája pl. igen 
ügyes rajza a magyar parasztnak. Két paraszt 
szerepel bennük, kiknek szolgálatot tesz. Cserébe 
valami csekélységre kéri őket. A kérés szokat-
lansága nyugtalansággal tölt i el a szívességet él-
vező emberek lelkét, szeretnének szabadulni a 
nyomás alól. Hogy tisztességgel szabaduljanak s 
a kötelezettségnek minden terhe alól mentve 
legyenek, rövid habozás u t án valami ajándékkal 
állítanak be. Ismételjük, nagyon sikerültnek tar t -
juk a kötelezettség nyomását tűrni nein akaró 
két parasztnak a rajzát. Egy másik novellájában 
a tolvaj felsülését rajzolja ügye&en. Szent hazug-
ság című elbeszéléseben érzékeny történetet ír 
meg. A űsó/cban a gyermeke elvesztése miat t 
szenvedő anyát rajzolja. Tárgyaiban tehát van 
változatosság. Csite Károlynak alakjai jobban sike-
rültek, mint történetei. Novellái között vannak 
olyanok, melyeknek meséje nem eléggé érdekes, 
vagy nem ú j . Előadásában is megnyilatkozik va-
lami gyakorlatlanság. 

De az egész könyvből egy mélyen érző, rokon-
szenves ember egyénisége sugárzik ki, aki jól 
tud alakokat megfigyelni s azt a reményt ébreszti, 
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hogy megfigyeléseinek erejét később fokozni fogja 
elbeszélőkészsége és meséinek változatossága is. 

( - » ) ' 

* Az elemi iskola II—VI. osztályainak 
helyesírási, nyelvtani és fogalmazási ter-
veze te . (Összeállította Benlcő Kálmán, tanító.) 

A helyesírási, nyelvtani és fogalmazási írásbeli 
dolgozatok megválasztása és elkészíttetése nem 
kis gondot okoz a tanítónak. Es a nagy munka, 
nagy gond mellett sem tudunk az elemi iskolá-
ban valami nagy eredmenyt felmutatni. Pedig 
hogy törekedünk erre, bizonyítják az ezirányban 
te t t nagyszámú módszertani kísérletezések. Az 
anyagot megállapítja a fölöttes hatóság, s mi ezt 
az anyagot formáljuk, gyúrjuk, teszünk hozzá 
valamit itt, kihagyunk ott, amint azt a helyi 
viszonyok és körülmények megkövetelik. 

A föntnevezett munka szerzője szigorúan ragasz-
kodott a minisztérium által kiadott Tanterv és 
Utasításban foglaltakhoz. De figyelmen kívül 
hagyta szerző azt, hogy a gyermek lelkének rokon-
hangzású szavakkal való túlhalmozása nem helyes. 
A tollbamondatásnak is mindig összefüggő egé-
szet kell alkotnia s csak kevés nehezebb szer-
kezetű szónak szabad benne előfordulni. Például 
szerző a második osztályban ilyen tollbamondatási 
gyakorlatokat vet t fel : Jób, jobb, zsebel, zsebbel. 
Old, oldd, ad, add. Rőf, rőfíél, röffen. Csútfá tet ték. 
Ág, agg, faggat, szegei, szeggel. Szeget szeggel. 
Róka, rokka, a kar, akar, akkor, tálal, talál, tállal, 
hal, hall, halom, hallom. Egy szál ökörnyál száll 
a levegőben. 

A harmadik osztályban pedig, ahol már kér-
désekre válaszolva írják meg dolgozataikat a 
gyermekek, a kérdések megválasztására ügyelnünk 
kell, még pedig többek közt abból a szempont-
ból is, hogy a föltett kérdésekre nyert felelet 
egy fogalomkörről kerek egészet alkosson. Termé-
szetesen, ez csak úgy lehetséges, ha maguk a 
kérdések is úgy vannak föltéve. Erre is nagyobb 
súlyt kellett volna vetnie a szerzőnek s nem le t t 
volna szabad például a harmadik osztályban egy 
dolgozatban ilyen kérdéseket föltenni : Mit szok-
tak a marhahúslevesbe tenni ? Milyen könyvet 
szoktunk vinni a templomba ? Világosság u tán 
mi következik ? Jó-e a tűzzel játszani ? Miért 
harcoltak a magyarok 1848-ban? 

A felsőbb osztályokban fölvett történelmi, alkot-
mánytani és földrajzi tárgyú dolgozatai között 
halálunk igen sikerülteket, azonban — sajnos — 
mégsem fog egyhamar szerzőnek az előszavában 
kifejezett az a reménye teljesülni, hogy terve-
zetének szabatos keresztülvitele után a hat elemi 
osztályt végzett tanuló hibátlanul fog írni. Ma 
még annak is örülnénk, ha a középiskoláinkból 
kerülnének ki úgy a diákjaink, hogy helyesen 
írni kivétel nélkül tudjanak. (j.) 

* HŐS fiúk címmel Kádár Lajos áll. tanító 
(Vásárhelykutas, Csongrád m.) 4 felvonásos éne-
kes gyermekszínművet írt, mely — írja a szerző — 
több jeles tanférfiútól beérkezett bírálat szerint 
elemi iskolák, gimnáziumok, polgári iskolák, i f jú-
sági egyesületek stb. részére igen alkalmas, élve-
zetes és hatásos darab. A csinos kiállítású füzet 
ára 1 korona. A jövedelem 1 0 % - á t szerző az 
„ Eötvös alap" javára fordítja. 

* So ins címmel Mátrai Ferenc Béla csíkvár-
megyei kir. tanfelügy. tollnok 4. kötet munkájá t 
bocsátja közre. A könyv novellákat fog tartal-
mazni. Előfizetési ára 2 korona. Megrendelhető 
a szerző címén : Csíkszereda, Vármegyeház. 

A Pedagógiai Társaságból. 
Örömet h i rdete t t az év utolsó ülésén Fináczy 

Ernő dr. elnök. Kármán Mór könyvet adott ki. 
Pedagógiai dolgozatait közli két kötetben. Hazai 
pedagógiai irodalmunknak emberöltőre ter jedő 
időszaka tükröződik vissza benne. Megragadja 
az alkalmat, hogy legmelegebb elismerését fejezze 
ki a neves tudósnak, kiről, mint volt tanáráról 
is, mindig a legmélyebb hálaérzettel tud meg-
emlékezni. Ezelőtt harminc esztendővel hallgatta 
tőle a tudomány igeit. A tőle hallott igazságok 
soha sem mosódhatnak el hű tanítványának lelké-
ben. Átélte vele azokat az időfordulatokat, me-
lyekből eszméinek fejtegetései fakadtak. Ezeket 
a fejtegetéseket foglalta össze Pedagógiai Dolgo-
zataiban. Kisugároztak ez eszmék alapvonásai már 
ezelőtt harminc esztendővel a mester előadásából. 
A munka olvasása közben megelevenednek a 
pedagógia terén vívott nemzeti küzdelmek. Az 
elmúlt idő inkább kedvezett a pedagógiai köz-
érdeklődésnek, mint a mai. Es a küzdőtéren ott 
találjuk mindenkor Kármánt, az ő eszméit, az ő 
törekvéseit. Visszaemlékezik az 1879 iki közok-
tatási mozgalomra, a középiskolai tantervre és 
utasításokra. Az 1883-iLi középiskolai törvény 
megalkotására. Az 1890. év előtt lefolyt görög-
nyelvi vitákra, valamint a következő évek vitáira, 
melyek tanárképzésünk körül forogtak. Eszébe 
jutnak a népoktatás rendezésére irányuló kísér-
letek. Kármán tudós lelke domborodik ki mind-
annyiszor s ezért tisztelettel és nagyrabecsüléssel 
üdvözli Pedagógiai Dolgozatainak megjelenése 
alkalmából. 

Kármán Mór lép az előadói asztal mellé. 
Éljennel és tapssal fogadják. A nagy nyugaton, 
különösen Franciaországban szokásos, — úgymond 
Kármán dr. — hogy a tudósok bemutat ják mü-
veiket a tudós társaságban, melynek tagjai. 
Mintegy jelzik ezzel, hogy tekintettel vannak arra 
a közösségre, melyhez tartoznak. Ezt a hasznos 
és kedves, családias színezetű szokást szeretné 
meghonosítani nálunk. Nálunk különben is az a 
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baj, bogy elszigetelten dolgoznak egyesek és tár-
saságok. Ez az oka aztán, hogy nem fejlődhetik 
ki és nincs is tudományos életünk. Kéri munkás-
társait, méltassák figyelmükre kezdését és kövessék 
példáját. Egyébként személyes ok is indította 
arra, hogy maga mutassa be művét. Ennek nincs 
előszava. Szándékosan nem írt, mert attól félt, 
bogy félreértik. Ezt akarja pótolni ez alkalommal ; 
szavaival e körben, ahol ismerik és kétségkívül ! 
meg is értik. Hiszen szoros kötelék fűzi a Peda- • 
gógiai Társasághoz, mellyel szellemi kölcsönhatás-
ban élt. Elfogadott és adott gondolatokat. Dolgo-
zatoknak címezte művét, pedig nem is közönséges 
értelemben vet t dolgozatok. Sajátosságuk meg 
különbözteti azokat a szokásos dolgozatoktól. 
Inkább forgácsok a műhelyből, melyben egész 
életén át dolgozott. Nincs köztük egyetlen-egy 
sem, melyre gyakorlati ok ne indította volna. 
Alkalmi jellegüknél fogva különállóknak, eltérők 
nek látszanak, pedig nincs úgy. Anuyira nincs, 
hogy összefoglalásuknál ki tűnt a rendszer. Ez a 
körülmény azt igazolja, hogy helyes szempont 
vezette minden egyes esetben. Bárki is meggyő-
ződhetik erről, valamint arról is, hogy valóképen 
nem avult el a régi dolgozatok tartalma. A je-
lenben is napirenden szerepelnek a régi gondo-
latok. Csakhogy ma nem tekintik régieknek, 
hanem korszerűeknek. És ez nagyon elszomorítja. 
Fá j Kármánnak és fájdalma keserű könnyeket 
facsar ki szeméből, hogy három évtizeden át 
folytatott lelkiismeretes munkássága jóformán 
eredménytelen. 

Ma fölfedeztek egy ú j pedagógiai irányt. El-
keresztelték szociálpedagógiának. Nyiltan es har-
sányan merik hirdetni, hogy ez vadonatúj dolog. 
Pedig dehogy is az. Hiszen már az ókorban is 
tisztában voltak vele, hogy_ a társas életre kell 
nevelni. Sem a gyermeki egyednek kiképzése, 
sem a társadalmi életre való képesítése nem me-
rít i ki a nevelés fogalmát. Az emberiség nevelése 
valóképen abban áll, hogy megértessük a törté-
nelem menetét, fokozatait, és hogy mennyivel 
segíthetjük elő az okszerű fejlődés folyamatát. 
A nemzeti nevelés pedig annak a tudatnak föl-
ébresztése, hogy nemzetnek lenni feladat. Csak 
az a nemzet életképes, amely, mint az emberiség 
szerves része, meg tud felelni a ma reáháramló 
sajátos rendeltetésnek. 

Sokan ellentétbe helyezik a nevelést az okta-
tással. Helytelenül. Mert kölcsönösen föltételezik 
egymást. A nevelés természetszerűen erkölcsi 
alapon történhetik. Ezt az alapot nem adhatja 
meg az iskola. Ez az alap a közélet szelleméből 
keletkezhetik csupán. Erre az alapra kell fektetni 
az oktatást, amely ennélfogva nem lehet egyéb, 
mint a nevelés betetőzője. E gondolatok foglal-
koztatják a mai közvéleményt, e gondolatkörben 
forognak Kármán pedagógiai dolgozatai. 

Goldzieher Károly értekezik ezután a mate-
matika tanításának fokozatairól. Akadémiai magas-
laton mozognak fejtegetései, melyek kiválóan érde-
kelhetik a matematikai tudomány mélyébe hatoló 
szakembereket. 

Végül Itpánovits Sándor isméi tette az északi 
népek pedagógiai szlöjdjét. A szlöjdöt kétféle 
módon tanították Svédországban. Voltak iskolák, 
ahol mesteremberek ta; í tot ták. Ez nem vál t be. 
Keletkeztek intézetek, melyekben okleveles tanítók 
vezették az oktatást. Ez a pedagógiai szlöjd. Célja 
a kézügyességre, a munkára nevelés. 

A szlöjdtanítás megkezdésének oka, hogy hanyat-
lani kezdett az északi népek egyik főfoglalkozása, 
a háziipar, nyelvükön : a szlöjd. 

A szlöjdtanítók kiképzésére alakult a 60-as 
években a nääsi képző. Az első évek kísérleteiből 
később rendszeres módszertan és kötelezővé emel-
kedett tanterv fejlődött ki. A kézimunkán kívül 
elméleti tárgyak és napi két órán át svédtorna 
kötelezők a hallgatókra. A nyári időszakban az 
igazgató három nyelven t a r t j a előadásait. Anya-
nj'elvén kívül angolul és németül. A tanulóktól 
tökéletes munkát kívánnak. A szlöjdképzőhöz kap-
csolt játéktanfolyamon nemzeti játékaikat mutat -
ják be. Bármely nemzet fia okulhat ott, hogyan 
kell saját nemzetének játékai t föleleveníteni, őrizni, 
fejleszteni. Jl. J. 

Hivatalos rész. 
K ö r r e n d e l e t . 

(Valamennyi kir. tanfelügyelő úrnak és tanfelügyelő-
ségi kirendeltségnek. — 142.058 909. sz.) 

Határidő: 1910 január hé 15. 
Az állami elemi népiskolai tanítók i l letmé-

nyeinek szabályozásáról szóló 1907. évi X X V I . 
t.-c. 9. §-a értelmében az áll. el. népiskolákr ól 
alkalmazott rendes tan í tók , illetve t an í tónők a 
népnevelés te rén szerzett kiváló érdemeik elis-
meréséül ál lomáshelyükön igazgató- taní tókká , 
illetve t an í tónőkké lép te the tek elő. 

Az idézett törvény folyományaképen az 1 9 1 0 . 
évi államköltségvetés szentesítése után ismét 
162 áll. el. isk. tanítót , illetve tanítónőt száu-
dékozom helyi előléptetésben részesíteni. 

Evégből felhívom a kir. Tanfelügyelő u r a t , 
. . . hogy a" helyi előléptetésekre vonatkozó 
javaslatát az 1908. évi 111.910. sz. a , illetve 
1909. évi 129.562. sz. a. kel t körrendele tem-
ben foglal t szempontok szigorú f igyelembe 
vétele mellett tegye meg. 

Es ped ig : 
a) elsősorban olyan áll. el. isk. taní tó ( t an í -

tónő) hozandó helyi előléptetésre javas la tba , 
aki egy ugyanazon osztat lan (egytanítós) elemi 
népiskolánál huzamosabb idő óta működik és 

1 o t t kiváló taní tás i eredményt ért el és a köz-
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ségben tanítói és társadalmi munkásságának 
számottevő nyoma van és aki taní tó i és nép-
nevelői áldásos működéséért köztiszteletben és 
elismerésben részesül ; 

b) másodsorban hozandók javas la tba az osz-
to t t állami népiskolánál szintén huzamosabb 
idő óta működő tanítók, ak ik a gond jukra 
bízott tanulók nevelésével és taní tásával az 
ot tani iskolai gondnokság, a felsőbb iskolai 
hatóság és a szülők közmegelégedését vívták 
ki és társadalmi téren is h iva tásukhoz mél tó 
munkásságot fe j te t tek ki ; 

c) azon tankerületekből , amelyekben az áll. 
el. tanítók száma nem ha lad ja meg a 100-a t , 
legfeljebb négy (4) tanító, ahol pedig a 100-a t 
meghaladja legfel jebb hat (6) taní tó hozha tó 
javaslatba. 

A javaslatba hozott taní tókról az ide mel -
lékelt rovatos-ív felhasználásával kimutatás ké-
szítendő és az 1910. év j a n u á r hó 15 ig min-
den sürgetés bevárása nélkül felterjesztendő. 

Budapest, 1909 . évi december hó 3-án. 

A miniszter helyet t : 

Tóth, 
államtitkár. 

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter : 

E l ő l é p t e t t e : id. Linster Mátyás zsombolyai 
áll. el. isk. tanítót a népnevelés teren szerzett 
érdemei elismeréseül az 1907. évi XXVI. t.-c. ! 
9. § a alapján jelenlegi állomáshelyén igazgató-
tanítóvá. 

Kinevez te : Tihanyi Domokos tolnamegyei 
kir. tanfelügyelőt a VI. fizetési osztály -3. foko-
zatába, az 1904. évi I. t.-c. értelmében meg-
illető személyi pótlékkal; dr. Wildt György sza-
bolcsvármegyei kir. tanfelügyelőt a VII. fizetési 
osztály 3-ik fokozatába, az 1904. évi I. t.-c. 
értelmében megillető személyi pótlékkal; Agya-
gási Károly oki. tanítót a marosszentkirályi áll. 
el. isk.-hoz r. tanítóvá ; Nemes Ernő oki. tan í tó t 
a keresztesi áll. el. isk.-hoz r. tanítóvá; Martin 
Béla oki. taní tót a búcsúszentlászlói áll. el. isk.-
hoz r. taní tóvá; Hartay Valéria oki. tanítónőt 
a tótpelsőczi áll. el. isk.-hoz r. tanítónővé ; Giczy 
Szidónia oki. tanítónőt az újbessenyői áll. el. isk.-
hoz r. tanítónővé ; Gere Etelka oki. kisdedóvó-
nőt a rakaszi áll. kisdedóvodához kisdedóvónővé. 

Je len m i n ő s é g é b e n á t h e l y e z t e : Báthori 
Béla zólyomvasúttelepi áll. el. isk. tanítót a 
gyöngyösi áll. el. isk.-hoz ; Nagy György maros-
szentkirályi áll. el. isk. taní tót a marosvásár-
helyi áll. el. isk.-hoz; Korbai Krisztina óver-
bászi áll. óvónőt a bácsújfalui áll. kisdedóvodához. 

Nyugdí ja t u t a l v á n y o z o t t : BorMn Pé te r 
bánlaki gör. kel. román hitf. el. isk. tanítónak 

évi 1200 K - t ; Marosán Zakariás füzesi gör. 
kath. el. isk. munkaképtelen tanítónak évi 520 
K t ; Felber Károly magyarkeresztúri róm. kath. 
el. isk. tanítónak évi 1500 K- t ; Szigeti Sámuel 
veszprémi izr. el. isk. tanítónak évi 2480 K-t ; 
Dézsi Lőrinc középlaki áll. el. isk. tanítónak évi 
2100 K t ; Fazekas Károly bugyii ref. el. isk. 
tanítónak évi 860 K-t; Székely Lajos szászfel-
laki áll. el. isk. tanítónak évi 1440 K-t ; Witt 
Károly malaczkai munkaképtelen róm, kath. el. 
isk. tanítónak évi 1280 K- t ; Orbán Mihály 
szászvárosi munkaképtelen ref. el. isk. tanítónak 
évi 1940 K - t ; Tischler Jánosné szül. Wächter 
Etelka brassói áll. polg. isk. tanítónőnek évi 
1680 K- t ; dr. Miklós Istvánná szül. Klimacsek 
Irén aszódi ág. hitv. ev. polg. isk. tanítónőnek 
évi 1000 K - t ; Patay Anna dornavölgyi áll. el. 
isk. tanítónőnek ideiglenesen évi 640 K-t ; özv. 
Giczy Józsefné szül. Cseterás Hegedűs Teréz 
Julianna újbessenyői áll. el. isk. tanítónőnek évi 
640 K-t ; Kriza Sándorné szül. Barabás Anna 
homoródalmási áll. el. isk. tanítónőnek évi 1480 
K-t; Kély Hermin Katalin budafoki áll. óvónő-
nek évi 960 K-t. 

Gyám-, i l l . s e g é l y p é n z t e n g e d é l y e z e t t : 
néh. Paods Gábor kőszegi róm. kath. el. isk. 
tanító özv., szül. Kohlbaum Annának évi 750 
K-t; néh. Vaszkó Endre volt padragi ref. el. 
isk. tanító özv., szül. Kardos Máriának évi 660 
K-t; néh. Kantek József csesztei nyug. róm. 
kath. tanító özv., szül. Panek Teréznek évi 456 
K-t; néh. Ferencz Pé ter petrományi gör. kel. 
román hitf. el. isk. tanító özv., szül. Szerb Krisz-
tinának évi 637 K 20 f - t ; néh. Patitia Vazul nyug. 
szekaturai gör. kel. tanító özv., szül. Rusz Máriá-
nak évi 300 K-t ; néh. Sztrugár Vazul nyug. 
párvai gör. kath. tanító özv., szül. Calini Máriá-
nak évi 300 K-t ; néh. Bakos János volt mező-
szentgyörgyi ref. el. isk. tanító özv., szül. Kutasi 
Eszternek évi 660 K-t, Dezső nevű kiskorú 
árvájának pedig 110 K-t, együtt 770 K-t ; néh. 
Horacsek Lipót nyug. nagyszalontai róm. kath. el. 
isk. tanító özv., szül. Szieber Máriának évi 658 K 
40 f-t ; néh. Grimm Pál szigetbecsei nyug. közs. 
el. isk. taní tó özv., szül. Gerecs Teréziának évi 
600 K- t ; néh. Szily János kisasszonyfai nyug. 
róm. kath. el. isk. tanító özv., szül. Szakcsovics 
Máriának évi 538 K - t ; néh. Kramarits József 
nyug. el. isk. tanító özv., szül. Rajz Erzsébetnek 
évi 369 K - t ; néh. Bokor György erdőtarcsai 
róm. kath. el. isk. tanító Emil, Margit és Rozália 
nevű kiskorú árváinak egyenként 150 K-t, együtt 
450 K- t ; néh. Dorfmeister Mátyás nyug. bor-
bolyai lóm. kath. el. isk. tanító 4 kiskorú árvá-
jának összesen 520 K - t ; néh. Makovics Béla 
helpai nyug. áll. el. isk. tanító özv., szül. Varhol 
Máriának évi 680 K-t, 1 kiskorú árvájának 
pedig 113 K 33 f-t. 
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Községi és egyéb helynevek. 
Veszprém vármegye. 

I. Devecseri járás : Ajkához tartozó Gizella-
major (eddig Gyulamajor néven). — Csősz = 
Kiscsősz. — Gyepes = Bakonygyepes. — Kis-
Jenő = Somlójenő. — Nagyalásonyhoz tartozó 
Barczamajor (eddig Kisötvöspuszta néven). — 
Nagy-Szőllős = Somlószőllős. — Noszlophoz tar-
tozó Ferencztelek (eddig Becsepuszta néven), 
Pálházapuszta (eddig Bagó néven is). — Pölöske = 
Bakonypölöske. — Pusztamiskéhez tartozó Erzsé-
betmajor (eddig Károlymajor és Szalatkaymajor 
külön neveken). — Torna = Apáczatorna. — 
Torna-Pinkócz = Veszprémpinkócz. — Vecse = 
Somlóvecse. 

II. Enyingi járás : Bozsok := Balatonbozsok. — 
Csajághoz tartozó Harasztipuszta (eddig Göcsme 
néven is). — Déghez tartozó Garasmajor (eddig 
Tarnócza néven is). — Kenese = Balatonkenese köz-
séghez tartozó Mámapuszta (eddig Sándorpuszta 
néven is). — Szilasbalháshoz tartozó Becsalipuszta 
(eddig Buhinpuszta néven is), Halompuszta (eddig 
Hármashalom néven is), Újmajor (eddig Kánya-
rikató és Mórmajor neveken is). 

III. Pápai járás: Acsád = Nagyacsádhoz tar-
tozó Kisacsádmajor (eddig Újfalusipuszta néven 
is). — Alsógörzsönyhöz tartozó Melittamajor 
(eddig Miklósfa néven).— Dereske=Pápadereske. — 
Gergelyi=Marczalgergelyi. — Jákó-Bakonyjákó.— 
Koppány = Bakonykoppány. — Lovászpatona köz-
séghez tartozó Heitermajor (eddig Szerdahely-
puszta néven is). — Nagydémhez tartozó Répás-
major (eddig Alsórépás-, Pelsőrépás- és Közép-
répásmajor külön neveken). — Nyögér = Pápa-
nyőgér. — Pápakovácsihoz tartozó Gyulamajor 
(eddig Izsalpuszta néven is). — Salamon = Pápa-
salamon. — Szent-Iván = Bakonyszentiván. — 
Vaszarhoz tartozó Istvánmajor (eddig Hoffner-
major néven). 

IV. Veszprémi járás: Almádi=Balatonalmádi.— 
Faisz = Veszprémfajsz. — Kádárta községhez tar-
tozó Gelemérimajor (eddig Káptalanmajor néven 
is). — Leányfalu = Nemesleány falu. — Nagy-
vázsonyhoz tartozó Szentmihálypuszta (eddig 
Barátipuszta néven is). — Osihöz tartozó Alsó-
major (eddig Birkásmajor néven is), Birórét (ed-
dig Zsigmondtanya néven), Szigetpuszta (eddig 
Fáczányos néven is). — Rátót = Gyulafirátót. — 
Szentgálhoz tartozó Kőrisgyőr (eddig Antalháza 
és Winklermajor neveken is), Gombáspuszta 
(eddig Tűzköves és Boncsodpuszta neveken is), 
Magyarósdomb (eddig Tiszaipuszta néven is), 
Tobánypuszta (eddig Öregállás, Öregszállás és 
Gella neveken is). — Szent-István = Királyszent-
istván. — Vámos = Nemesvámos. — Városlődhöz 
tartozó Vámosmajor (eddig Rudermajor néven is). 

V. Zirczi járás : Bakony-Magyar-Szent-Király = 

Magyarszentkirály. — Bakony-Magyar Szombat-
hely = Magyarszombathely. — Bakony-Nómet-
Szent-Király = Bak onyszentk irály. — Bakony-
Német Szombathely = Bakonyszombathely. — Ba-
konyszentlászlóhoz tartozó Vinyesándormajor (eddig 
Sándormajor és Vinye neveken). — B ink = Ba-
konybánk — Borzavárhoz tartozó Alsótündér-
major (eddig Kistündérmajor néven néven is). — 
Csernye = Bakonycsernye. — Csetényhez tartozó 
Vilmamajor (eddig Vilmosmajor). — Gyirót = 
Bakonygyirót. — Nagyesztergárhoz tartozó Kardos-
rét (eddig Kisesztergárpuszta néven is). — Oszlop= 
Bakonyoszlop. — Péterd = Bakonypeterd. — Súr-
hoz tartozó Súrcsatár (eddig Csatárpuszta néven), 
Frigyesmajor (eddig Repczemajor néven).—Teleki^ 
Kerékteleki. — Varsány = Veszprémvarsány. — 
Pápa rend. tan. városhoz tartozó Felsőmajor (eddig 
Újmajor néven is), Horgasérimajor (eddig Szepauer-
major néven). 

Különfélék. 
A niagy. szent korona országainak néprajzi 

iskolai fali térképe. 
Szerkesztette : Bátky Zsigmond dr. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium rend-
kívül becses karácsonyi ajándékról gondoskodott 
a magyar iskola és a magyar társadalom számára. 
Évtizedek óta várva-vártuk a magyar szent ko-
rona országainak ezt a néprajzi fali térképét, a 
gyakorlati honismertetésnek égetően szükséges, 
szinte nélkülözhetetlen segédeszközét, mely az 

\ iskolázás mindenik fokának nagy hasznára lesz. 
Az líj, épen most megjelent fali térképet a köz-
oktatásügyi kormány megbízásából Bátky Zsig-
mond dr., a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi 

i osztályának őre szerkesztette s a Magyar Föld-
rajzi Intézet adta ki. 

Évek sorának gondos gyümölcse ez, melynek 
ott kell lennie minden elemi, polgári s közép-
iskolának, ott a tudományegyetemek termeinek 
falán. Hisz a magyar földet s a magyar földön 
lakó népfajokat ismernünk : elementáris köteles-
ség ! Bátky dr., az érdemes etnográfus, lelke 
legnemesebb becsvágyával dolgozott ezen a mun-
kán. De nemcsak a szerkesztő, hanem, ami való-
sággal ritkaságszámba megy, még a nagy térkép 
bírálói : Lóczy Lajos dr., Littke dr., Lád Károly 
s Vángel Jenő dr. is, a mű nagy jelentőségéhez 
híven, osztoztak a munkában, arra törekedve, 
hogy néprajzi térképünk makulátlan s minden 
ízében pontos legyen. Hű és beszédes tükre nép-
rajzi viszonyainknak. Azzá is lett ! 

A le"gújabb etnográfiai térkép az 1 : 6 0 0 . 0 0 0 
mérték szerint készült. Nem — miként ez az 
eddigi népsűrűsödési térképek szerkesztésénél szo-
kásos volt — járásonként, hanem az 1 : 2 6 0 . 0 0 0 
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mértékű közigazgatási térképre rajzolva s erről 
1 :600 .000- re lekisebbítve, községről községre 
menve, a vegyeslakosságú községeknél az egyes 
népfajok százalékszáma szerint arányosan fel-
osztva —• illetőleg beszínezve — a községek 
területét, a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 
készült. Az egyes községeken, mint legkisebb 
egységeken belül, csak akkor nem vette számí-
tásba az illető népfajt, ha a százalékos arány-
szám, mint határérték, úgy a magyarságra, mint 
a nemzetiségekre egyaránt tízen alul, a törvény-
hatósági joggal felruházott városokra nézve pedig 
ötön alul maradt. Mindamellett Budapesten a kis 
százalékra rúgó, de lélekszámra nézve tekintélyes 
tótságot mégis feltüntette. A magasabb hegy-
ségeknek szorosabb értelemben mívelés alatt nem 
álló részeit, mint lakatlan területeket, természe-
tesen Bátky dr. kirekesztette s ez a kirekesztés, 
miként látom, minuciózus pontossággal tör tént . 
Körülbelül csak a nyolcszázas, sőt Csík és Három-
szék bizonyos részein, nyilván az alpi kul túrára 
való tekintettel, az ezeres magassági görbével, 
így azután az oláh és egyéb nemzetiségi folt 
jelentékenyen redukálódott s a térkép — igazabbá 
vált! Horvát-Sziavonországokban a horvát-szerb 
nemzetiséget felekezeti alapon szétválasztotta hor-
vátra és szerbre, mert szomszédaink csak horvát-
szerbet akarnak ismerni. 

Bátky tizenkét népfaj t ölelt térképére és azokat 
tizenegy különböző, beszélve beszélő színnel vit te 
egymás mellé avagy egymásba. Nem feledkezett 
meg a cigányokról sem, akik a XV. században 
húzódtak be Kelet-Indiából Európába. Az Orsz. 
Magy. Kir. Statisztikai Hivatal kiadta legutolsó 
cigányösszeírás alapján kis fekete négyszögekkel 
tüntet te fel őket mindama községekben, melyek-
ben számuk a lakosság tíz százalékát megüti , s 
ha a mórék száma legalább ötven volt az illető 
községben. Hazánk székesfővárosánál persze ki-
maradtak ők, mert Budapesten legutóbb a cigány 
anyanyelvű lakosságot nem számlálták össze. 

Öröme és gyönyörűsége telik a szemnek, 
ha végigsíklik ezen a térképen, látva mosolygó 
pirosságában a 8,742.301-nyi magyarság szupre-
máciáját, s összevetve azt a 2 ,799.479 oláh, 
2,135.181 német, 2 ,019.641 tót, 1 ,683.705 hor-
vát, 1 ,052.180 szerb, 429.447 kisorosz (rusznyák, 
rutén), 280.000 cigány s 175.000 nyi olasz, 
bolgár, cseh és vend népfajok számarányának 
rendkívül érdekes és beszédes színskálájával. 

Elmond ez a térkép mindent, amit térrel , 
színnel föl lehetett tüntetni . Tarka mozaik a Tisza 
balpartja a magyarság és oláhság keveredésének 
szövevényes képével, melyből csak néhány régi 
magyar község maradt hírmondónak. Még tarkább 
túl a Dunán, a Duna-Dráva szöge s a Nagy 
Magyar Alföld déli része. Különösen a Tisza-
Maros szöge, mely terüle te t egykoron a török 

pusztasággá változtatta. Lá t juk imponáló töme-
gében a honfoglaló kabar törzs dicső ivadékait, 
a határőrző keleti és nyugati székelységet : Maros-
tordában, Udvarhelyben, Háromszékben és Csík-
ban, a hozzájuk tartozó csángókkal együtt . Öröm-
mel szemléljük, miként szűkíti, szaggatja a Tisza-
Maros szögében a szerb területet a magyarság 
előnyomulása, miként hátrál a kisoroszság az 
Alföld felől terjeszkedő magyarság elől s miként 
állja nagy keményen az oláhság áramlását a 
székelység. Sok-sok érdekes momentum szól még 
a lelkűnkhöz ebből a térképből, amelyről nem-
es k nemzeti életünk múltjára vonhatunk követ-
keztetést, hanem a magyarság szívós erejéből 
bíztató tanulságot — a jövendőre! 

Ezt a tisztes munkát a Chólnoky Jenő dr. 
egyetemi tanártól — ugyancsak a legutóbbi nép-
számlálás alapján (1 : 2 ,000.000 mértékben) — 
szerkesztett csinos, pontos, diszkrét színezésével 
is markáns térkép, „ M a g y a r o r s z á g népsűrűségi 
térképe járásonként" hűséges testvérül pompásan 
kiegészíti. 

A szépen színezett, kiválóan metszett, a foly-
tonosan fészkelődő nemzetiségek miatt, sajnos, 
mindig aktuális térképhez, melyet a Magyar Föld-
rajzi Társaság választmánya is nélkülözhetetlen 
taneszközül ismert föl, Bátky Zsigmond dr. tüze-
tes magyarázó-szöveget is csatolt. 

A legújabb néprajzi térkép szélesebb, biztosabb 
alapot vet a földrajz oktatásának. Ott lesz az 
minden iskolának, hivatalnak s minden művelt 
magyar háznak falán. Ara védőborítékban 22 ko-
rona 50 fillér. Lasz Samu dr. -

— A J ó P a j t á s (szerkeszti Sebők Zsigmond,, 
főmunkatárs Benedek Elek) október elején indult 
útjára, hogy meghódítsa a gyermekszíveket s ma 
már sok ezer gyermek várja szívrepesve hétről 
hétre e kitűnő újságot, mely minden tekintetben 
nagy fejlődést jelent a gyermekujság-irodalom 
mezején. A szerkesztőknek sikerült megteremteni 
azt a rég várt gyermekujságot, mely amellett, 
hogy magyar minden ízében, lépést tart a haladó 
korral s egyformán kedves, lélektermékenyítő, 
szívnemesítő olvasmánya úgy a népiskolai, mint 
a középiskolai ifjúságnak. Az olvasni kezdő gyer-
mektől a középiskola alsóbbb osztályait járó 
tanulóig mindenik megtalálja a maga olvasni-
valóját, sőt nagy örömmel halljuk : maguk a szü-
lők is nagy gyönyörűséggel olvassák. Az apróbb 
gyermekvilág s a gimnázista együtt nevet az 
automobilon száguldó Dörmögő Dömötör mulat-
ságos kalandjain, s hiába rejtőzött más név alá, 
minden gyerek tudja : ez az a híres Mackó tekin-
tetes úr, kinek jóízű alakját Sebők Zsigmond 
teremtet te meg s ezt tőle szánalomkeltő utánzással 
elvitatni nem lehet. Benedek Elek mintha meg-
fiatalodott volna, hogy most újra hétről hétre 
mesélhet mint Elek apó meg Nagyapó, rég 
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hallgató lantján új ra felcsendülnek a bájos gyer-
mekversek s amellett egyikét írja legszebb if jú-
sági regényeinek, a Hortobágyon utazó székely 
diákok történetében. 

A szerkesztőket nemzeti és pedagógiai szempont-
ból nagyfontosságú munkájukban a legkiválóbb 
írók támogatják. Ide írják bájos, húmoros gyer-
mekhistóriáikat Mikszáth Kálmán, Rákosi Viktor, 
Szemere György, Molnár Ferenc stb. s hétről 
hétre dalolnak a gyermekvilágnak Endrődi Sán-
dor, Lévay József, Lampérth Géza stb. Rajzait 
is a legkiválóbb művészek írják : Hegedűs László, 
Márk Lajos, Tull Ödön, Bäsch Árpád, Hirsch 
Nelli stb. íme, nagy vonásokban a Jó Pajtás 
képe. Külön kellene megemlékeznünk a kará-
csonyi számról, mely igazi ünnepi szám. Es a 
Jó Pajtás Almanach jár ól, mely egy tízíves, 
magas irodalmi színvonalú könyv, melyet a kiadó 
(Franklin-társulat) ingyen küld meg úgy a mos-
tani, mint az újévkor belépő előfizetőknek, nem-
különben ezzel egy csinos tárcanaptárt is. 

A Jó Pajtás előfizetési ára egész évre 10 ko-
rona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal. 

Kötelességet vélünk teljesíteni, midőn olvasóink-
nak szíves figyelmébe ajánljuk a Jó Pajtást . 

— Figyelmeztetés. Az Országos Közmű-
velődési Tanács mostanában küldötte s küldi 
szét a Benedek Elek által szerkesztett Felolva-
sások- at, elsősorban azoknak a tanítóknak, akik 
analfabéta tanfolyamokat vezetnek s azoknak, 
kik felolvasások tartására vállalkoztak. Sokan 
egyszerűen ajándékul kérték a könyvet. Az ilyen 
kérést a Tanács nem veheti figyelembe s lapunk 
útján figyelmezteti a tanító urakat, hogy ezen-
túl csak azoknak kiild könyvet, kik a gondnok-
ság vagy iskolaszék által igazolják, hogy tény-
leg felolvasásokat tartanak, s ebbeli szándékukat 
a Tanácsnál (IV., Ferenciek-tere 3.) 1910 ja-
nuár 15 ig bejélentik. 

— Apponyi és Tóth tiszteletbeli tagsága. 
Az Udvarhelymegyei Tanítóegyesület dec. 18-án, 
Székelyudvarhelyen tar tot t népes, rendkívüli köz-
gyűlésén Szász Ferenc elnök indítványára Apponyi 
Albert grófot és Tóth János államtitkárt — a 
tanítóság iránt érzett és számtalan esetben tanú-
sított jóindulatuk hálás elismeréseül — tisztelet-
beli tagokul választotta meg. Mindkettőt még a 
gyűlés folyamán táviratilag üdvözölték. 

— Az Apponyi Albert gróf és Tóth János 
alapra 5 koronát küldött hozzánk Tácsovszky 
Lajos pöstyéni tanító. Továbbítottuk Nagy Lajos 
igazgató-tanító úrhoz (Veszprém), a gyűjtő-bizott-
ság pénztárosához. 

— Tihanyi Domokos előléptetése. A köz-

okt. miniszter Tihanyi Domokos kir. tanácsos 
tolnavármegyei kir. tanfelügyelőt a VI. fizetés 
osztályba léptet te elő. A tanügy régi, érdemes, 
lelkes és fáradhatlan munkása nyerte el — ír ják 
nekünk Tolnából — legszebb jutalmát e kineve-
zéssel, amely nemcsak a szorosan vett tanügyi 
körökben, de Tolna vármegye társadalmának min-
den rétegében általános örömet kelt. Nem hisszük 
ugyanis, hogy akadna köztünk valaki, aki az ő 
kiváló érdemeit el ne ismerné, hisz lehetetlen 
szemet hunynia bárkinek is azok előtt a fényes 
eredmények előtt, amelyeket ő tolnamegyei mű-
ködésével felmutathat Nemcsak terhes hivatalát 
tölti be páratlan szorgalommal, s mint a köz-
igazgatási bizottság ülései is bizonyítják, restan-
ciát egyáltalán meg nem tűrve, de kint jár , 
apostolkodik az életben, s amit írásban el nem 
végzett, elvégzi lelkes szóval, jó példát muta tó 
cselekedetekkel. Nevelt is i t t a vármegyében egy 
olyan lelkes tanítói kart, melynek pár ját alig 
találhatni az országbau. Nagy sikerének t i tka 
abban rejlik, hogy hozzá tudo t t férkőzni tanítói-
nak lelkéhez. Ez magyarázza meg azt a párat-
lanul szép eredményt is, amelyet ő a magyaro-
sítás terén Tolna vármegyében elért. Ha Tihanyi 
Domokos kir. tanácsos, tanfelügyelőnek már egyéb 
érdeme nem volna, mint amit a magyarosítás 
terén Tolna vármegyében elért, már az az egy 
is elég arra, hogy mindenki mindenütt t isztelettel 
ejtse ki nevét. Az ő következetes, soha nem 
túlzó, nem erőszakos működésének fényes ered-
ménye az, hogy ma a vármegye minden iskolá-
jának tanítási nyelve a magyar. 

— Betftsoros tárgymutató Az elemi isko-
lák számára 53.000 909. sz. a. kiadott gondnok-
sági Utasításhoz a tájékozódásnak és az adminisz-
trációnak gyorssá, könnyűvé, minél pontosabbá 
tétele céljából Nagy Károly, Szilágy vármegye 
kir. tanfelügyelője egy Betűsoros Tárgymutató-t 
készített, mely az Utasításnak az egyes esetekre 
előírt intézkedéseit közel 1500 tétel a l a t t - t á r j a 
elő. Hogy a fontosabb ágak annál áttekinthetőbbek 
legyenek, a r á juk vonatkozó összes intézkedéseket 
az illető vezérszónál ismét betűrendbe foglalva 
adja, így pl. a mindkétfokú, kisebb fokú és önálló 
gazdasági iskolákra, gondnokságra, ifjúsági könyv-
tár, igazgató, tantestület, osztálytanítóra, szabad-
ságolásokra stb. vonatkozó tudnivalók a vezérszó 
után betűrendben összefoglalva vannak. Ad a 
H betűnél egy határidőjegyzéket is, az Utasítás-
ban előírt határidőkről. A tartalomjegyzék jövő 
év január, esetleg február havában jelenik meg 
oly alakban, hogy az Utasításhoz hozzáköttethető 
legyen. Előfizetési ára 2 korona 20 fillér, a jánlot t 
küldés esetén 2 korona 45 fillér. Az összeg 
utalványon küldendő szerzőhöz Zildhra. A hézag-
pótló munkát, mely az Utasítás száz meg száz 
intézkedésében gyors és biztos tájékozódást hivatva 
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lesz nyújtani, az állami elemi iskolák igazgatói-
nak és tantestületeinek figyelmébe ajánljuk. 

— Szabadtaní tás . A szabadtanítások Bulcsú 
(Bereg m.) községben, Tariiha Ferenc áll. tanító 
vezetése alatt, december bó folyamán megkez-
dődtek. Az első felolvasás 8 án, 51 hallgató előtt 
tar tatot t A honfoglalásról. A második 12 én, 
A kaptáros méhészetről szólt s 44 hallgató ve t t 
részt. Az előadások előtt és u tán az if júsági 
egyesület dalosköre 4 szólamú darabokat ad elő. 
A tél folyamán minden hónapban 4 felolvasás 
lesz. A legközelebbi tanítás tá rgya Az ember 
szervezete lesz, képekkel illusztrálva. 

— Tanítók a képviselőtestületben. Léván 
Bányai Ferenc izr. és Kiss Gyula ref. tanítót nagy 
szótöbbséggel képviselőtestületi taggá választották. 

— Halá lozások . IJaczák József 57 évi tanítói 
és kántori működés után, 87 éves korában el-
hunyt Novotyon. Bányai Péter , ottani áll. isk. 
igazgató benne apósát gyászolja. — Pap Sándor 
tanár 38 éves korában elhunyt Marosvásárhelyt. 

— Meuetrendmódosítások. F. évi dec. 
1 5 tői kezdve a zágráb máv.—sziszek—bródi vo-
nalon közlekedő, Zágráb máv.-ról d. e, 11 óra 
30 perckor induló vegyes- és az onnan éjjel 1 
órakor induló személyszállító tehervonatok, to-
vábbá a Zágráb máv.-ra jelenleg d. u. 5 óra 
50 perckor érkező vegyes és az oda éjjel 11 óra 
27 perckor érkező személyszállító tehervonatok 
Zágráb délivasútról fognak indulni, illetve Zágráb 
délivasútra fognak érkezni. E vonatok indulása 
és érkezése Zágráb délivasúton ugyanaz marad, 
mint jelenleg Zágráb máv.-on, kivévén a Zágráb 
máv.-ra Sunjáról éjjel 11 óra 27 perckor érkező 
személyszállító tehervonatot, mely Zágráb déli-
vasútra éjjel 11 óra 7 perckor fog érkezni és 
Sunjáról is korábban, azaz este 8 óra 20 perc-
kor fog indulni. R vonatokhoz Zágráb máv. és 
Zágráb délivasút közt összekötő személyszállító 
vonatok fognak forgalomba helyeztetni, mely ál tal 
a jelenlegi csatlakozások Zágráb máv.-on ezután 
is fenntartatnak. Ugyancsak az említett időponttól 
kezdve a Zágráb máv.-ról jelenleg este 9 óra 
30 perckor induló személyvonat korábban, azaz 
este 9 óra 15 perckor fog indulni, Bródba pedig 
éjjel 3 óra 9 perckor fog érkezni, Bosznabródba 
azonban úgy fog érkezni, mint jelenleg. A sunja — 
doberlini vonalon közlekedő, Doberlinből jelenleg 
este 6 óra 32 perckor induló és Sunjára 8 óra 
15 perckor érkező vegyesvonat pedig Doberlinből 
este 6 óra Z9 perckor fog indulni és Sun já ra 
este 8 óra 2 perckor fog érkezni. A kőrös— 
belovár —verőcze viroviticai vonalon a k los tar— 
virjai vonal megnyitásával egyidejűleg a követ-
kező menetrend-módosítások lépnek életbe. A 
Verőcze-Viroviticáról reggel 4 óra 25 perckor 
induló és Belovárig közlekedő, továbbá a Belovár-
ról reggel 6 órakor induló és Kőrösig közle-

kedő vegyesvonatok megszüntetnek. Helyettük 
Verőcze-Viroviticáról Kőrösig egy ú j vegyesvonat 
helyeztetik forgalomba, mely Verőcze-Viroviticáról 
a délivasútnak Barcsról érkező személyvonatához 
csatlakozólag éjjel 3 óra 15 perckor indul és 
Kőrösre d. e. 8 óra 15 perckor érkezik, hol 
csatlakozik a Zágráb és Budapest felé közlekedő 
személyvonatokhoz. A Belovártól Verőcze-Viro-
viticáig közlekedő és Belovárról reggel 5 óra 
30 perckor induló vegye svonat Belovárról koráb-
ban, azaz reggel 5 óra 21 perckor indul. A 
Kőrösről jelenleg 6 óra 15 perckor induló és 
Belovárra reggel 8 óra 10 perckor érkező vegyes-
vonat Kőrösről reggel 5 óra 55 perckor fog 
indulni és Belovárra 7 óra 48 perckor fog 
érkezni. A Verőcze-Viroviticáról d. e. 9 óra 
5 perckor induló személyvonat jelenlegi tartóz-
kodása Klostaron 5 percre emeltetik fel. 

Szerkesztői üzenetek. 
L. Az esztergomi érseki könyvtár nagytermében 

folyt le 1860 december 18 án az u híres értekezlet, 
melyet Szcitovszky hercegprímás hívott össze s melyre 
nemcsak konzervatív, de liberális politikusok is meg-
jelentek, köztük református püspökök is. Amit ön 
kérdez, annak legrészletesebb történeti könyveinkben 
sincs nyoma. — L. (Szentes.) A Nemzeti Iskolának 
ezidőszerint Bartha Pál a szerkesztője Előfizetési ára 
egész évre 12 K. — Sz. (Ismeretek szerzése.) Az új 
évben. — Szuna. Közöljük. — Sz. (A gyermek erkölcsi 
nevelése.) Alkalmilag sorra kerül. — E. J. (Osztály-
beosztás.) Közöljük. — L. I. A cikket közöljük. A 
Tudományos Ismereteknek szánt cikket is szívesen 
vesszük. A harmadik dologban csak akkor nyilatkoz-
hatunk, ha a vállalat folytatása biztosítva lesz. — 
X. (Az állatvédelem érdekében.) Sorra kerül. — P. (A 
szabadszerelem nevelése.) Sajnáljuk, hogy most nem 
közölhetjük az összetorlódott közlemények sokasága 
miatt, mert az újévben aligha lesz rá alkalmunk. — 
Próba. Gyönge dilettánsmunka. — Sz. A. (B. A. 
tartozása.) A vállalkozás már magában véve is sze-
rencsétlen, mert aki olyan művésze a verselésnek, 
hogy Mikszáth Kálmán prózájával jogosan felveheti 
a versenyt, az — eredetit is bizonyára tudna írni. 
Az ön verses elbeszélése nem épen rossz, de semmi 
jogosultsága nincs. A Karácsonyi elmélkedés nagyon 
hideg, sablonos ; taposott, jól ismert útakon jár. — 
T. M. E. (Óh mennyiszer.. .) Jönnek. — 15. M. 
(Karácsonyeste stb) Egyik sem vált be. — Sz. Gr. (Nincs 
szeretet.) A sablonos tárgyat meleg érzéssel, de külö-
nösebb művészet nélkül dolgozza fel. — V. f.Levél 
bátyámnak.) Modoros, affektált versek. — F. Z. (Erdei 
tragédia.) jelentéktelen apróságok. — P. .). (Újdávid-
liáza.) A kérdézett címe : Budapest, Földmívelési 
minisztérium. 

Tartalom : Tájékozásul. Benedek Elek. — Az esz-
tendő végén. (N.) — Konzekvencia. Mihály Ferenc.— 
Lapszemle. —ma. — Tanítók tanácsadója. — Szép-
irodalom : Esti dalok. Endrödi Sándor. — Éjszakában. 
Szalay Gyula. — Elek apó meséi. Veres Ferenc. — 
Népszokásaink. BeTlosics Bálint. — Egyesületi élet. — 
Könyvesház. — A Pedagógiai Társaságból. H l . — 
Hivatalos rész. - Községi és egyéb helynevek. — 
Különfélék. — Szerkesztői üzenetek. 
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P Á L Y Á Z A T O K . 
A gömörl ipóezi ág. ev. egyháznak államilag 

470 kor. segélyezett kántortanítói állása nyugdíjaztatás 
folytán megüresedvén, arra pályázat hirdettetik. Pályá-
zatok december 31-ig alulírotthoz nyújtandók. Alexy 
Gyula lelkész, Baiogrussó. (2492—III—3) 

A bátorkeszl l (Esztergom vm.) községi óvoda 
óvónői állására pályázatot hirdetek. Fizetés: 600 
(hatszáz) korona a község pénztárából, havi előleges 
részletekben; lakás: egy szoba, konyha, kamra és padlás 
használata. Pályázhatnak okleveles óvónők. Az állás 
a választás jogerőre emelkedése után azonnal elfog-
lalandó. Pályázati határidő : december huszonnyolca-
dika. Kérvények kellően fölszerelve Tancsa Pál ref. 
lelkész, felügyelőbizottsági elnök címére, Bátorkeszi, 
Esztergom vm. küldendők. (2548-11—2) 

Kiskunfé legyházára róm. kath. kántorságban 
teljesen képzett segédet keresek. Fizetése : havonta 
40 korona és 10 — 15 korona gyertyából, mosás, ágy-
neműn kívül ellátás, vagy évi 1000 korona és lakás 
(fűtés, világítás, takarítás). Az állás azonnal elfogla-
landó. Személyesen megjelenőket előnyben részesítem. 
Bartha Lajos, kántor. (2551 —II 2) 

A ba lassagyarmat i ág. hitv. ev. egyház magyar 
tannyelvű tanítói és ezzel egybekötött magyar- s tót-
nyelvű kántori állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
oly okleveles kántortanítók, akik legalább öt évi 
sikeres működés bizonyítása mellett énekkar vezetésé-
hez szükséges gyakorlati zenei képességüket is igazolni 
tudják. Javadalmazás: rendes lakáson kívül az 1908. 
évi javadalmi jegyzőkönyv szerint az egyház részéről 
2153 korona 27 fillér. Pályázni óhajtók működési bizo-
nyítvánnyal fölszerelt folyamodványaikat f.'évi decem-
ber hó 31-ig a balassagyarmati ág. hitv. ev. lelkészi 
hivatalhoz küldjék be. Dr. Baltik Frigyes, püspök-
lelkész, Sztranyavszky G?za, felügyelő. (2555—U—2) 

A debreczeni orth. izraelita hitközségi elemi nép-
iskolánál, az újonnan megválasztott tanító visszalépése 
folytán megüresedett, 1200 korona évi törzsfizetés-
sel, 420 korona lakbérrel és törvényes korpótlékkal 
javadalmazott rendes tanítói állás betöltésére az iskola-
szék pályázatot hirdet. Pályázók, akik a héber ismere-
tekben kiváló jártassággal bírnak, pályázati kérvé-
nyeiket 1910. évi január 5-ig alulírott iskolaszéki 
elnöknél terjesszék be. Debreczen, 1909 december 
16-án. Weinstein Jakab, iskolaszéki elnök. Klein Már-
ton, iskolaszéki jegyző. (2580—11—2) 

A s z inóbánya-vasgyár i elemi népiskolába 19lu  
január l-re tanító kerestetik. Fizetése : 1000 korona, 
szabad lakás és fűtés. Tannyelv : magyar. Pályázati 
kérvények Kramer J. céghez (Szinóbánya, Vasgyár) 
intézendők. (2574—11 2) 

Hárságypusz ta (Szentgálhoz, Veszprém várme-
gyében) községi jellegű iskola tanítói állása évi 1000 
korona fizetés, lakás- és kertpótlékkal betöltendő. 
Születési, tanképesítő, szolgálati okmányokkal fölsze-
relt bélyeges folyamodás 1910 január hó 6-ig Vesz-
prém vármegye királyi tanfelügyelőségéhez küldendő. 

(2575 — 1 - 1) 
Az albári (Pozsony m.) róm. kath. iskolaszék a 

megüresedett kántortanítói állásra pályázatot hirdet. 
Javadalma : 1. Lakás, mely áll 2 szoba, 1 zárt konyha, 
1 nyitott konyha, 1 kamara és egy istállóból. 2. 400 
f -öl konyha- és gyümölcsöskert, 3. Az iskola pénz-
tárából havi, előleges részletekben fizetve 684 korona. 
4. Államsegély 316 korona. 5. Stólajövedelem. Köte-
lessége : a tanítói és kántori teendők teljesítése. A 
választás 1910 január 1-én lesz. A személyesen meg-
jelenők a választásnál előnyben részesülnek. A kel-
lően fölszerelt kérvények december 31-ig főtiszte-
lendő Miskovicz János iskolaszéki elnökhöz, Albárra 
küldendők. (2586 - 1 1 - 1 ) 

A k is létal (Szabolcs ra.)ref. egyház kántortanítói 
állására pályázatot hirdet. Javadalom : 1. Készpénz 790 
korona, államtól 324 korona, mindkettő havi előleges 
részletekben fizetve. 2. Kétvékás szőlőföld haszon-
élvezete. 3. Lakás két szobával, melléképületekkel, 
kerttel. 4. Ismétlő-iskolások tanításáért községtől 40 
korona. 5. Stóla. Kötelességei: 1. I—Vf. vegyes osz-
tály vezetése az egyházkerületi utasítás szerint. 2. 
Kántori teendők végzése, valamint a kanonikus órákon 
és a lelkész akadályoztatása esetén a templomi isteni-
tisztelet végzése. Pályázati kérvények 1910 január 
9-ig alulírotthoz nyújtandók be. Választás másnap, 
január 10-én. Az állás azonnal elfoglalandó. A válasz-
tott f. iskolai év végével — a kívánalmak megfele-
lése esetében — állandósíttatni fog. Kisléta, 1909 
dec. 13. Szakács József ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

(2561—1-1) 
A s zakmáröreg tény i (Pest m.) lóm. kath. tanítói 

állásra pályázat hirdettetik. Javadalma : természetbeni 
lakás kerttel, 800 korona évi fizetés a község pénz-
tárából, 200 korona államsegély előleges havi részle-
tekben, jogosultnak a törvényes korpótlék. Csak férfi-
tanítók pályázhatnak s az állás azonnal elfoglalandó. 
A megválasztott köteles a kalocsavidéki tanítóegye-
sületnek tagja lenni. A kérvények 1910 jan. 2-ig a 
szakmári iskolaszékre címezve, Makay Gábor esperes 
úrhoz Akasztóra (Pest m.) küldendők. Kanyó Samár, 
iskolaszéki elnök. (2579—1—1) 

A hiripi ref. egyház orgonista-kántortanítóságára 
8 hóra ideiglenest keres. Fizetése : havonként 80 ko-
rona, stóla, lakás, kert. Jelentkezési határidő : újév. 
Állás azonnal elfoglalandó. Ref. lelkész, Hirip, Szat-
már megye. (2585—1—1) 

Nevelőnek ajánlkozik IV-ed éves képezdész. Gya-
korlattal rendelkezem. Cím : S. K., Erdőhorvát i 
(Zemplén vm.). (2588-1—1) 

Pályázat a sz íni ref. tanítóságra. Fizetése : 1020 
korona, stóla, 30 méter fa, udvarra szállítva, 6 darab 
marhára legelő, kétszobás lakás melléképületekkel, 
kert és gyümölcsös Májusig prédikálásért havonként 
33 korona 33 fillér. Kötelessége : hatosztályú nép-
iskolát kerületi tanterv szerint vezetni. Kántori teen-
dőket végezni. Fölszerelt kérvények január 15-ig ref. 
lelkészhez, Perkupára küldendőit. Megválasztott feb-
ruár 1-én tartozik hivatalát elfoglalni. Esetleg oklevél-
nélküli tanítók is alkalmaztatnak ideiglenesen. Utolsó 
pósta és vasúti állomás Szin. (2591—I - 1) 

Az e g y h á z g e l l e i róm. kath. osztálytanítói állásra 
pályázat hirdettetik. Fizetése : 1000 korona, egy búto-
rozott szoba és 20 korona kertilletmény. Csak a kán-
tori teendőkben okvetlen jártas, okleveles férfitanítók 
pályázhatnak. Választás 1910 január 6-án. Állást köte-
les azonnal elfoglalni. Kérvények ker. tanfelügyelő-
ségnek (plébánia Dercsika, u. p. Baka, Pozsony m.) 
küldendők. Miklós Imre, elnök. (2592—1—1) 

A szurdokpüspöki róm kath. népiskolánál meg-
üresedett tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fize-
tése : a községtől 600 korona, fizetéskiegészítés az 
államtól 400 korona, lakbér 200 korona, fapénz 80 ko-
rona és kertilletmény 20 korona. Kötelessége : a hala-
dók és az ismétlők tanítása. Okleveles nőtlen tanítók 
pályázataikat január 10-ig az iskolaszéki elnökhöz 
küldjék. (2594—1—1) 

Az a lapi (Fejér m.) kath. iskolánál a harmadik 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Fizetése : a hit-
községtől — hónaponként előre fizetve — 600 korona, 
államsegély 400 korona, egy bútorozott szoba, fűtéssel. 
Köteles : a reábízott osztályokat vezetni, hittanóra 
alatt jelen lenni, a plébános akadályoztatása esetén 
hittant tanítani, a tanulókat hétköznap és vasárnap 
a templomba vezetni, ott reájuk felügyelni. Köteles 
a kántoriakban segédkezni. Kérvények főt. Szabó 
Gyula iskolaszéki elnök úrhoz, december 31-ig kül-
dendők. Választás január 2-án. (2599—I—1) 
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A dobrai ref. egyház tanítónői állásra pályázatot 
hirdet. Fizetés : egyháztól 200 korona és 4 öl fa 
64 korona értékben ; fizetéskiegészítés az államtól 
736 korona, korpótlék, államtól. Tisztességes lakás, 
kerttel. Kötelessége : II. leány- és III. vegyes osztály 
tanítása. Pályázatok január l - ig adandók be alulírott-
hoz. Állás azonnal elfoglalandó. Dobra, u. p. Nántű, 
Szatmár m. Korány János, ref. lelkész. (2596—l—1) 

K ö r m ö c z b á n y a szab. kir. főbányaváros iskola-
széke bizonytalan időre, 140 korona havi fizetéssel, 
polg. leányiskolájához egy, a szám- és természettani 
tárgyak tanítására képesített helyettest keres. Jelent-
kezhetnek nők és férfiak egyaránt. Az állás 1910. évi 
január hó 1-én foglalandó el. Bővebb felvilágosítással 
az igazgatóság szolgál. (2597 -1—1) 

A gödö l lő i községi óvodánál lemondás folytán 
megüresedett óvónői állásra a községi iskolaszék, mint 
az óvoda felügyelő-bizottsága, pályázatot hirdet. Java-
dalom : 600 korona, havi előleges részletekben és 
természetbeni lakás, esetleg lakbér. Pályázati határ-
idő : január 1. Gödöllő, 1909 december 22. Kiss Ferenc, 
elnök. Sidó Lajos tanító, jegyző. (2598—1—1) 

A felsőszelii plébániához tartozó A l s ó s z e l l fiók-
községben (Pozsony m.) levő róm. kath. népiskolánál 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántortanítói állásra 
a végleges betöltésig segédtanító vagy -tanítónő keres-
tetik. Aki orgonálni tud, előnyben részesül. Fizetése : 
800 korona és tisztességes lakás. Esetleg 100 korona 
stóla. Kérvények a felsőszelii plébániahivatalhoz kül-
dendők. (2600-1—1) 

A v i z s l á s ! községi iskolánál szervezett tanítónői 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalma : 1000 korona 
készpénz, két szoba, konyha, kamra és konyhakert 
természetben. Kérvények hozzám, 1910 január 10-ig 
adhatók be. Csak róm. kath. vallásúak pályázzanak. 
Kazár (Nógrád m., u. p. Kisterenye), Csekey Sándor, 
körjegyző. (2601-1—1) 

A J&ardó községben (Bihar m., központi járás) 
újonnan létesített, magyar tannyelvű községi iskolához 
egy férfitanítói állásra ezennel pályázatot nyitunk. 
Felkérjük a pályázni óhajtókat, hogy képesítésüket 
és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányaikat az 
1910. évi január hó 6-ik napjáig bezárólag Kardó 
község iskolaszékéhez címzetten szíveskedjenek be-
nyújtani, mert a később érkező pályázatok figyelembe 
vétetni nem fognak. Az állás javadalmazása : 1. Kész-
pénzfizetés 1000 korona, melyből előleges havi rész-
letekben 900 koronát a nagyváradi kir. adóhivatal, 
100 koronát Kardó község fizet. 2. Természetbeni 
lakás, mely áll 2 szoba, konyha, kamra és gazdasági 
melléképületből. 3. Kardó község részéről a faiskola-
kezelésért megállapított díjazás. A tanítói lakás, tan-
terem új, modern alakú épület. A községnek vasúti 
állomása van. A község lakosaága tisztán gör. kath. 
vallású. Kardó, 1909. évi deczember 14-én. Az iskola-
szék meghagyásából : Péter Ferenc gör. kath. lelkész, 
iskolaszéki elnök. Deutsch Ármin körjegyző, iskola-
széki jegyző. (2603 — 1—1) 

A b u g y i i ref. egyház a második tanítói állásra 
pályázatot hirdet Fizetése : 1000 korona és ötödéves 
korpótlék. Lakás természetben. Kötelessége : két ve-
gyes osztályt tanítani, lelkészt és rektort akadályoz-
tatásuk esetén helyettesíteni. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Felhívatnak azok a férfitanítók, kik ez állás 
elnyerni óhajtják, miszerint kérvényüket 1910 január 
8-ig küldjék be a ref. lelkészi hivatalhoz. Bugyi, 
1909 december 21. Molnár Albert, ref. lelkész. 

( 2 6 0 4 - 1 - 1 ) 
A r v a - I ^ e s z e k r e oki., kath. férfi-másodtanító keres-

tetik. Fizetése : 1000 korona. Tanítási nyelv : tót-
magyar. Pályázati határidő: január 15. Hittan-
és ismétlő-iskola vezetése kötelező. Rendes lakás. 
Iskolaszék. ( 2 6 1 6 - 1 - 1 ) 

I i a j o s m i z s e i közs. iskolánál megüresedett (közös-
tanyai) tanítói állásra 1910 január 9-ig bezárólag 
pályázat hirdettetik. Javadalma: államsegély 804 
korona, a község pénztárából 196 korona, 20 korona 
fűtési és tisztogatási átalány, a törvényes ötödéves 
korpótlék, 2 méter tűzifa az iskola fűtésére, 2 szoba, 
konyha és mellékhelyiségekből álló lakás. Az állást 
január 15-ig köteles elfoglalni. A kérvények Geréby 
Gyula földbirtokos, iskolaszéki elnökhöz, Lajosmizse 
(Pest m.), küldendők. (2606—11—1) 

K o t o r i (Zala m.) államilag segélyezett elemi nép-
iskolánál megüresedett tanítói állásra pályázat hirdet-
tetik. Javadalmazása : 600 kor. évi fizetés és 200 kor. 
lakbér a községtől ; 400 kor. államsegély. Ezen állásra 
róm. kath. vallású, csak férfitanítók pályázhatnak. 
A kérvények 1910 január hő 8-ig Hajdú Lajos köz-
ségi főjegyző, iskolaszéki elnökhöz, Kotorba küldendők. 
A horvát nyelvben jártasak előnyben részesülnek. 
Pataki Viktor, iskolaszéki jegyző. (2607—1—1) 

A c s e r é n y c s é c s é n y l (Zólyom megye) ev. tanítói 
állásra pályázat hirdettetik. Jövedelem : 600 korona 
az egyháztól, 400 korona államsegély. Szabad lakás 
és melléképületek. Nyelv : magyar-tót. Fölszerelt kér-
vények 1910. évi január 15-ig Linder Mihály lelkész-
hez, Felsőmicsinyére küldendők. (2608—II— 1) 

A 41. számban hirdetett b ü k k a r a n y o s ! róm. kath. 
kántortanítói állásra újból pályázat hirdettetik. Vá-
lasztás napja 1910 jan. 4. Jekelfalussy Viktor, iskola-
széki elnök. (2609—1—1) 

A s z e n t k i r á l y i róm. kath. iskolához (Vas megye, 
pósta helyben) 1910 január 11-re osztálytanítói állásra 
pályázat hirdette,ik. Javadalma: 900 korona állam-
segélyből, 100 korona az iskola pénztárából. Köte-
lessége : a reábízandó osztályban tanítani, a gyerme-
keket templomba vezetni és a kántori teendőkben 
segédkezni. A választás 1910 janár 11-én délután 
2 órakor lesz. Személyes megjelenés megkívántatik. 
Csak nőtlen tanítók pályázhatnak. Az állás azonnal 
elfoglalandó. Az iskolaszék. (2610—II—1) 

Állami szolgálatot kapván, helyemre egészséges, 
intelligens, róm. kath. vallású tanítót keresek. Kéry 
János Kornádi, kendergyár (Bihar megye). 

( 2 6 1 2 - 1 - 1 ) 
A k i s tokaj i ref. helyettes kántortanítóság meg-

üresülvén, arra 1910 augusztus végéig terjedő időre 
pályázat hirdettetik. Fizetése : havonként 67 korona, 
egy szobából álló lakáB. Pályázhatnak nem oklevele-
sek is. Kötelessége : a vegyes népiskola tantervszerinti 
vezetése, a kántori teendők végzése, a lelkész aka-
dályoztatása esetén helyette istenitiszteletet végezni. 
Az állás időközben el nem hagyható. A pályázatok 
1910 január 8-ig Kistokajba (Borsod m., u. p. Hejő-
Csaba), a ref. lelkészi hivatalhoz küldendők. Biró 
Bertalan, ref. lelkész. (2613—1—1) 

Örtilosi róm. kath. kántortanítói állásra pályázat 
hir dettetik. Fizetése : készpénzben és terményekben 
a hitközségtől 820 korona, 1000 koronára való kiegé-
szítésért államsegély kéretik. Kérvényeket a zákányi 
plébánia-hivatalhoz küldjék. A választás 1910 január-
hó 11-én fog megejtetni. Az állás azonnal elfoglalandó. 
Személyes megjelenés kívántatik. (2614—1—1) 

B e s e n y s z ö g r e (Szolnok m.) széphangú, okleveles 
segéd kántortanítót keresek. Fizetése: havi 30 korona 
s teljes ellátás : mosás, világítás kivételével. Azonnal 
alkalmaztatik. Skopecz Béla, kántortanító. 

(2620—1- 1) 
A bankai fiókegyházi magyar-tót tannyelvű, róm. 

kath. kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Java-
dalmazása : két szoba, konyha, kamra és többféle 
címen az engedélyezett államsegéllyel 1000 korona. 
Kántori próba és választás január 20-án délelőtt 10 
órakor. Kérvények a bankai (u. p. Pöstyén) iskola-
székhez küldendők. (2621-11—1) 
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Nagygannai (Veszprém vm., u. p. Pápakovácsi) 
róm. kath. népiskolánál osztálytanítói állásra 1910 
január 9. pályázat hirdettetik. Jövedelme : 1040 ko-
rona, bútorozott szoba, fűtéssel. Német nyelv és kán-
toriak tudása előnyös. Csak férfiak pályázhatnak. 
Iskolaszék. (2617-1—1) 

A szentelek! róm. kath. népiskolánál egyik osz-
tálytanítói állásra január 6-ra pályázat hirdettetik. 
Javadalma : egy bútorozott szoba, 32 korona fapénz, 
800 korona a hitközségtől és 200 korona államsegély. 
Tannyelv : magyar. A tanulók anyanyelve : német 
és horvát. Illetőségi bizonyítvány melléklendő. Az 
állomás azonnal elfoglalandó. Az iskolaszék megbízá-
sából : Fumics Rezső, igazgató-tanító. (2618—I—1) 

Nagyrécse (Zala m.) községi iskolájához nőtanítóí 
állásra pályázatot hirdetek. Javadalma : 1000 korona 
készpénz, 20 korona kertjárandóság, egyszobás lakás, 
a hozzátartozó folyosóval, legszükségesebb bútorzattal. 
Kötelessége : az iskolaszék által meghatározandó bár-
mely vegyes osztályt vezetni, női kézimunkát úgy a 
mindennapi, mint az ismétlős-leányoknál külön díjazás 
nélkül tanítani, valamint a leányismétlőket külön 
tanteremben ingyen oktatni. Csakis róm. kath. vallá-
súak pályázhatnak. Kérvények, kellően fölszerelve, 
1910 január 20-ig alulírotthoz küldendők. A választás 
1910 január 27-én délelőtt 9 órakor Nagyrécsén, az 
iskolában lesz megtartva. Az állás azonnal elfog-
lalandó. Szemző Zsigmond, iskolaszéki elnök. 

(2622-1—1) 
A siklósi községi polgári fiúiskolánál halálozás 

folytán megüresedett rendes rajztanári állás betöl-
tendő. Évi javadalmazása: aj 1600 korona törzsfizetés, 
bj 400 korona lakbér, cj nyolc ízbeni 100 koronás 
ötödévi korpótlék s ezenfelül az 1906. évi 55.566. sz. 
és 1908. évi 76.300. sz. közoktatási miniszteri rende-
letekkel a polgári iskolai oklevéllel bírók részére 
biztosított állami fizetéskiegészítés. A szabályszerűen 
fölszerelt kérvények 1910. évi január 22-ig alulírt 
elnökhöz küldendők be. Siklós, 1909 december 20. 
Pakuszi Gyula, közs. iskolaszéki elnök. (2623—1—1) 

HIRDETÉSEK. HIRDETÉSEK. 

A z iskolák 
fertőtlenítése és portalanítása 
a tüdővész teijedésének meggátlására kötelező 

miniszteri rendeletek alapján 

„Fónagy-féle Dustless"-szel 
történik. E szert egyedül és kizárólag a „Fónagy-

féle Dustle8s"-gyár : 

Erdős József és Társa 
Budapes t , VI. ker. , Szív-utca 26/n. szám 
alatt lehet megrendelni. Telefon: 177—77. 
Miniszteri rendeleteket és utasításokat kívánatra 

megküldünk. (171-48-48) 

1C f n r i n t p r t remek szabásban, elegáns kivitel-
i d l U l l U l C i l ben, tiszta gyapjúszövetből mérték 
szerint készít férfiöltönyt, felöltőt vagy télikabátot 

K r a n s z F . é s T á r s a 
úriszabó-üzlete, V m . ker., Rákóc»i-út 69. Vidékre 
mintákat mértékvételi utasítással bérmentve. 

( 2 0 - 5 2 - 52) 

Stampay Miklós áll. tanító Köszöntő-
könyvecskéje 20 fill. 12 péld., előre fizetve, 2 kor.-ért 
franko kapható Nógrádmarczalon. (2430—XII—4) 

Nagy időmegtakarítás 
minden tanítónak, mert készen kapja tananyagbeosz-
tását, óratervét, órarendjét, mely könnyű áttekint-
hetőségénél fogva páratlan. 1 tan. 3 K, 2 tan. III—VI. 
oszt. 2 K, két összevont osztályoké 1*50 K, az egyes 
oszt. 1-20 K, portó 30 f előleges beküldése mellett 
szállít Dosztál Kálinán, Dicsöszentmárton. 

(2473—IV-3) 

MOGYORÓS,SY = 
CIMBALOM 

^ A l ä r c i v i s 1 5 . " 
(Harmadik kiadás, negyedik ezer.) 

Egyfelvonásos, alkalmi színjáték. Irta: Pásztor 
József. Iskoláknak, ifjúsági, önképző- és társas-
köröknek különösen alkalmas, hogy lendületesebben 
ünnepelhessék meg március 15-ét. A színdarabban 
mindössze három szereplő van, díszlet sem kell hozzá, 
így könnyen előadható. Megrendelhető a szerzőnél 
(Budapest, I., Kemenes-utca 8.). Ára póstai szétkül-
déssel 90 fillér. A pénzt legcélszerűbb utalványon 
beküldeni. (2564—111—2) 

Ne vegyen zongorát!!! 
míg (1200-30—21) 

legújabb, zongorákról szóió 
árjegyzékét meg nem ho-

zatta, melyet 

R E M É N Y I 
zongora-osztálya, 

Bpes t , Király-ti. 58., 
ezen lapra hivatkozva in-
gyen és bérmentve küld. 
Uj és használt zongorák, 
pianiuók a legolcsóbbtól a legfínomabbig. Űj zon-
gorák 280 írttól följebb, 36 havi részletfizetésre is. 
Régi pianiuók és zongorák újakra becseréltetnek. 

kitüntetve : Budapest 
1896, Pécs 1907, London 
1908, Bécs 1907, arany-
érmekkel és díszoklevél-
lel stb. Acél belső szer-
kezet feltalálója, sza-
badalmak a világ összes 
kultúrállamaiban cim-

balomra és gramofonra 
Hegedűosztály-vezető : 

Bárány Dezső, hírea mes-
ter. Mindennemű hangszerek kitüntetve, legjobbak. 
Kérjen árjegyzéket! Legnagyobb magyar cimbalom-
gyár. Mogyoróssy Gyula, m. kir. szab. hangszer-
gyára, Budapest, Rákóczi-út 71. (934—26—24) 
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Nevelönöt keresek leány mellé. Ajánlatokat 
kér : Nagy Mihály, Lasztomérban (Zemplén m.1. Virág 
József, ref lelkész. ( 2 5 0 1 - I I - 2 ) 

p _ p j . i l áll. igazgató-tanító 3 tanerős iskolától. Gyö-
u S C i Dl nyörű lakás, szép vidék, közelében vasút. 
Cím : „Isk. Igazgatóság", Józseffalva (Temes megye). 

(2518-11—2) 

M a r v n e M ó r o i tudományos műszerek gyára 
i U d l A CS 1Ï1G1 C l Budapest,VI.,Bulcsú-u. 7. Tele-
fon 21-Oő. Az összes tanszerek gyártása a nm. m. 
kir. közoktatásügyi miniszter úr utasításai szerint. 
Fizikai, kémiai, geometriai tanszerek, ásványok, 
közetek stb. Állami és nem állami iskolák legcél-
szerűbb bevásárlási forrása. (25—26—26) 

p - p ' l házaspár, 7 tanerős iskolától Hajdú megyébe, 
UoCl Cl környékére, esetleg bárhová, református 
helyre. Férj igazgató. Mellékes : ref. kántorság. Állami 
iskola, Csorvás (Békés m.). (2583—1—1} 

P c p r p l ® tanerős iskolával bíró, Balaton közelében 
UüCl Cl levő, tiszta magyar nagyközségből áll. tanító 
bárhová. Zalamegyei tanítók előnyben. Címem : Tóth 
Károly, Csabrendek (Zala m.). (2619-1—1) 

48 ünnepi és gyász-előjáték 
(Org.-zsebkönyv I—II.) 2 40 K ; 100 gyönyörű Mária-
ének orgonára (I —II.) 5 K. Zámbó Károly rk. kántor, 
Szeged. (2463-111-3) 

Az elemi népiskolákat kötelező 
t a n s z e r b e l i fölszerelések 

legjobb beszerzési forrása: 
E R D É L Y é s S Z A B Ó laboratóriumi fölszerelések és tanszerek gyára, 

BUDAPEST, YHL, Baross-utca 21. 
(a Tanszermúzeum mellett). 

Müszerészeti gyár! Üvegfúvó-intézeí! 
Árjegyzék Ingyen és bérmentve! 

Használati u tas í tá s megrendelő inknek i n g y e n ! 
Telefon 42—05. ( 1 2 1 2 - 2 6 - 1 0 ) 

ANGSTER JÓZSEF 
orgona- és harmónium - gyára 

P É C S E T T . 
Ajánljuk kitűnő hangú és erős szer-
kezetű légnyomatú (pneumatikai) 
orgonáinkat jutányos árak mellett, 
művészies kivitelben. Raktáron 
kitilnö hangú harmóniumok min-
den nagyságban (170 koroná-
tól 1000 koronáig). Mindennemű 
javításokat, hangolásokat és átépí-
téseket olcsón vállalunk. Árjegy-
zéket kívánatra ingyen küldünk. 
Alapíttatott : 1867. (655-26—16) 

Most jelent meg ! Most jelent meg ! 

A vizsgázás módszere és reformja. 
írta : Vaday József. Ára 3 korona. 

Tollatsek-féle könyvkiadóhivatal, Temesvár. 
(2580/a—VI —1) 

Német vagy angol beszédet tanít 
tökélyig póstán, személyes érintkezés nélkül, havi 3 
koronáért Orfi József nyelviskolája, Arad. 

( 2 5 0 4 - 1 - 1 ) 

Templomi orgonák. 
Javításokat, átalakításokat, hangolásokat legjutányo-
sabb áron, lelkiismeretesen elvállal ötévi jótállás mel-
lett, bármely vidéken Mezey Géza, orgonaépítő. Buda-
pest, VII., Fűrész-utca 19. szám. ( 2 5 9 5 - 1 - 1 ) 

A karácsonyi ünnepek közeledtével b. 
figyelmükbe ajánlom a Csizmadia-féle 

Egyházi népénektár 
című díszes ima- és énekkönyvet, 
amely pár év alatt immár 100.000 
példányban forog közkézen. — 

Ára igen erős kötésben, préselt dísszel 80 f, csinos 
vászonkötésbeii, préselt dísszel és kereszttel 1 kor. 

I Tíz példány bérmentve lesz küldve és egy ingyen-
példány mellékelve. (Elárusítóknak 20°/o engedmény 
és bérmentes szállítás.) 

Megrendelhető az ATHENAEUM irodalmi és nyom-
dai r -t.-nál. (Budapest, VII., Rákóezi-út 54. sz.) 

Zamárdi (Somogy m.). 
Csizmadia J. Gyula. 

(2602-1—1) 

k „ A n b û r " élet- és járadékbiztosító-társaság 
O.L i j ä l l t i C I magyarországi igazgatósága : Buda-
pest (az „Anker"-palota befej eztéig) T., Erzsébet-
tér 13. Vagyon 1908 végén : 178 millió korona. 
Kifizetések a társaság fennállása óta 365 millió ko-
rona. Nyereségosztalék a biztosítottak részére 1908-
ban a biztosítás tartamához képest az évi díjnak 
9°/o—36. 9°/o-ig. — A társaság elvállal jutányos díjak 
és előnyös föltételek mellett élet-, kiházasítási és 
járadékbiztosításokat. (2525 - III— 3) 

FEIWEL LIPÓT utóda Iskolapadok 

BUDAPEST, IX., Ipar-ntca. 7. iskolaberende-
zések, torna-
készülékek és 
óvodaberende-

zések gyára . 
Kívánat ra 
megbnlül 

újonnan ki-
adot t á r j e g y -

InKjen 
bérmentve . 

9 52 -52) 
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